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RESUMEN 

Desde 2015, o Projeto LIFE RUPIS “Conservação de Aves de Rapina no Vale do Rio Douro” (Egyptian Vulture and 

Bonelli’s Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT / PT / 000855, um projeto de conservação 

transfronteiriço cofinanciado pela União Europeia, cujo objetivo principal é a preservação de várias espécies 

ameaçadas de aves de rapina através, entre outras ações, da redução da mortalidade adulta e da melhoria dos 

seus parâmetros reprodutivos.

A mortalidade direta de indivíduos em linhas elétricas, junto com o veneno, é uma das questões mais 

preocupantes na conservação dessas espécies que o Projeto Life enfrenta. Este Manual de boas práticas reúne 

os resultados da experiência do projeto LIFE Rupis LIFE 14 NAT / PT / 000855 com os problemas detetados e as 

soluções encontradas e testadas. Com os resultados obtidos nas ações A8 e C8, ficou disponível uma base de 

informação para propor um guia de boas práticas para orientar e disponibilizar informação na proposta de 

novas infraestruturas elétricas na área do Projecto.

A necessidade de um manual é justificada uma vez que o Projeto LIFE está a ser desenvolvido numa das áreas 

naturais que integram a Rede Natura 2000, que alberga uma das maiores populações de aves de rapina do sul 

da Europa que coexistem com uma densa rede de linhas elétricas por se situar numa das regiões de maior 

produção de energia elétrica em Espanha e Portugal, sujeita a um grande esforço de revisão, avaliação e 

aplicação das medidas corretoras necessárias para minimizar o seu potencial impacto negativo.

No Manual apresentam-se os valores do espaço natural com uma revisão do estado de conservação das 

espécies-alvo: o abutre do Egipto (Neophron percnopterus), a águia de Bonelli (Aquila fasciata), o milhafre-real 

(Milvus milvus). São definidos os principais elementos de uma linha elétrica, as suas características e perigos, e 

os elementos de correção e proteção contra os riscos por eletrocussão e colisão. A magnitude do impacto das 

linhas elétricas sobre as aves, a necessidade de um estudo de impacto em projetos de construção e os fatores 

que determinam o perigo e o risco de eletrocução das linhas elétricas são também abordados.

A metodologia geral de monitorização da mortalidade das aves em linhas elétricas e as medidas de prevenção 

estabelecidas pelo Real Decreto 1432/2008.

Finaliza com um glossário com os termos técnicos utilizados, a bibliografia citada e de interesse, e uma lista de 

projetos LIFE focados nos impactos das infraestruturas elétricas em diferentes países membros da UE.
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RESUMO 

Desde 2015 o projecto LIFE RUPIS "Conservação de aves de rapina no Vale do Douro" (Abutre Egípcio e Conser-

vação da Águia de Bonelli no Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT/PT/000855, um projecto de conservação trans-

fronteiriça co-financiado pela União Europeia, tem como principal objectivo a preservação de várias espécies de 

presas ameaçadas através, entre outras acções, da redução da mortalidade adulta e da melhoria dos seus 

parâmetros reprodutivos. 

A mortalidade directa de espécimes em linhas eléctricas, juntamente com o veneno, são algumas das questões 

mais preocupantes na conservação destas espécies que o Projecto Vida está a enfrentar. Este Manual de Boas 

Práticas reúne os resultados da experiência do Projecto LIFE Rupis LIFE 14 NAT/PT/000855 com os problemas 

detectados e as soluções testadas. Com os resultados obtidos nas acções A8 e C8, foi disponibilizada uma base 

de informação para propor um guia de boas práticas para orientar e fornecer informações na proposta de novas 

infra-estruturas eléctricas na área do Projecto. 

A necessidade de um manual justifica-se pelo facto de o Projecto LIFE estar a ser realizado numa das zonas natu-

rais integradas na Rede Natura 2000, que alberga uma das maiores populações de aves de rapina do sul da Eu-

ropa, que coexiste com uma densa rede de linhas eléctricas devido à sua localização numa das regiões com maior 

produção de electricidade em Espanha e Portugal. 

O Manual expõe os valores da área natural com uma revisão do estado de conservação da espécie alvo: o abutre 

egípcio (Neophron percnopterus), a águia de Bonelli (Aquila fasciata), Milhafre vermelho (Milvus milvus). Os prin-

cipais elementos de uma linha eléctrica são definidos, bem como as suas características e perigo, e os elementos 

para a correcção e protecção contra riscos devidos a electrocussão e colisão. A magnitude do impacto dos cabos 

eléctricos nas aves, a necessidade de um estudo de impacto nos projectos de construção, e os factores que de-

terminam o perigo e o risco de electrocussão dos cabos eléctricos são avaliados.  

A metodologia geral de monitorização da mortalidade das aves nas linhas eléctricas e as medidas de prevenção 

estabelecidas pelo Decreto Real 1432/2008 

Termina com um glossário com os termos técnicos utilizados, uma bibliografia citada e de interesse, e uma lista 

de projectos LIFE centrados nos impactos das infra-estruturas eléctricas em diferentes países membros da UE.  
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SUMMARY 

Since 2015 the LIFE RUPIS project "Conservation of birds of prey in the Douro Valley" (Egyptian Vulture and Bo-

nelli's Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT/PT/000855, a transboundary conservation project 

co-financed by the European Union, has as its main objective the preservation of several species of prey that are 

threatened through, among other actions, the reduction of adult mortality and the improvement of their repro-

ductive parameters. 

The direct mortality of specimens on power lines, together with the poison, are some of the most worrying issues 

in the conservation of these species that the Life Project is facing. This Manual of Good Practices brings together 

the results of the experience of the LIFE Rupis LIFE 14 Project NAT/PT/000855 with the problems detected and 

solutions tested. With the results obtained in actions A8 and C8, an information base was available to propose a 

guide of good practices to guide and provide information in the proposal of new electrical infrastructures in the 

area of the Project. 

The need for a manual is justified by the fact that the LIFE Project is being carried out in one of the natural areas 

integrated into the Natura 2000 Network, which is home to one of the largest populations of birds of prey in 

southern Europe, which coexists with a dense network of electricity lines due to its location in one of the regions 

with the highest electricity production in Spain and Portugal. 

The Manual sets out the values of the natural area with a review of the conservation status of the target species: 

the Egyptian vulture (Neophron percnopterus), Bonelli's eagle (Aquila fasciata) and Red kite (Milvus milvus). The 

main elements of a power line are defined, as well as its characteristics and hazard, and the elements for the 

correction and protection against risks due to electrocution and collision. The magnitude of the impact of elec-

trical cables on birds, the need for an impact study on construction projects, and the factors that determine the 

danger and risk of electrocution of electrical cables are evaluated.  

The general methodology for monitoring the mortality of birds on power lines and the prevention measures 

established by Royal Decree 1432/2008 

It ends with a glossary with the technical terms used, a bibliography cited and of interest, and a list of LIFE projects 

focused on the impacts of electrical infrastructures in different EU member countries.  
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1. Porquê um Guia de Boas Práticas para a construção de linhas elétricas, parques eólicos e
unidades agroindustriais em áreas sensíveis?

Eletrocussões e colisões com linhas elétricas e outras infraestruturas são uma das causas de mortalidade não 

natural determinantes para o declínio de algumas espécies de aves de rapina, especialmente grandes águias e 

abutres, e ameaçam a viabilidade de algumas populações, sendo um dos fatores de maior relevância na 

conservação de numerosas espécies de interesse (Kenward, 1999; Mañosa et al. 1999; Mañosa, 2002; 

Ontiveros et al 2004; González et al 2007; Ferrer 2012; Angelov et al. 2013 Real et al. 2001, Guil et al. 2015; 

Hernández-Matías et al. 2015).

A crescente proliferação de fontes de energia (centrais hidroelétricas, aerogeradores, parques solares, etc.) ou 

sumidouros (casas, armazéns de explorações agropecuárias, poços de água, repetidores de redes de telefone e 

TV, etc.) espalhados no meio rural, estende o problema a áreas pouco transformadas e de grande valor natural. 

Embora possam ter um certo efeito positivo pelo aumento do número de poisos, dormitórios ou locais de 

nidificação, representam um grande risco de mortalidade para muitas populações de aves de rapina (López-

López et al., 2011).

Nido de alimoche con adulto incubando sobre estructura de línea de transporte eléctrico. Foto: A. Sánchez 2020 (www.4vultures.org/news) 

A eletrocussão representa aproximadamente 55% das mortes de águia de Bonelli (Aquila fasciata) em Espanha, 

onde 70% da população mundial está localizada (Real et al. 2001, Guil et al. 2015; Hernández-Matías et al. 

2015), e é uma das principais causas de mortalidade do milhafre-real (Milvus milvus), numa das áreas de 

invernada mais importantes da Europa (Crespo-Luengo et. al. 2020).

1 
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A eletrocussão é uma ameaça para o abutre do Egipto (Neophron percnopterus) nas zonas de reprodução da 
Europa (Iñigo et al 2008; Velevski et al. 2015), e representa a terceira maior ameaça aos abutres em África, 
depois do envenenamento e uso em medicina tradicional (Angelov et. al. 2013a, Angelov et. al. 2013 b, Nikolov 
et. al. 2016; Ogada et al. 2016). As eletrocussões afetam pelo menos seis das sete espécies de abutres de alta 
prioridade de conservação em África (Martín et al 2019), afetando remotamente as populações migradoras de 
abutres do Egipto. O impacto pode ser muito alto. Como exemplo, centenas a milhares de abutres do Egipto 
foram encontrados eletrocutados durante o inverno em apenas uma linha elétrica no Sudão, o que 
provavelmente causou declínio em algumas populações europeias (Angelov et al. 2013a).

A concentração de importantes populações de aves de rapina e a alta densidade de linhas elétricas, fazem de 
Arribes del Duero uma área de alta sensibilidade no conjunto de produção de eletricidade e conservação de 
aves de rapina. O trecho internacional do rio Douro possui uma das maiores concentrações de linhas elétricas 
da Península Ibérica. Somente as centrais hidroelétricas de Salamanca em Arribes del Duero produzem 10% da 
energia hidroelétrica de Espanha. O interesse hidroeléctrico dessa região remonta a 1927, altura em que os 
governos de Espanha e Portugal assinaram um acordo para a regulação e desenvolvimento do aproveitamento 
hidroeléctrico dado o seu enorme potencial. As áreas naturais integradas na Rede Natura 2000, a ZPE Douro 
Internacional e Vale do Águeda e a ZPE Arribes del Duero albergam uma das mais importantes populações do 
sul da Europa, com mais de 4.300 grifos e 250 abutres do Egipto, assim como uma centena de milhafres-reais 
reprodutores e mais de 450 invernantes, e além de 30 águias de Bonelli. 

. 
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2. O Life RUPIS e as linhas elétricas.

Desde 2015 que está a ser desenvolvido o Projeto Life RUPIS (LIFE 14 NAT / PT / 000855), um projeto 
de conservação transfronteiriço cofinanciado pela União Europeia através de fundos Life, em áreas 
naturais integradas na Rede Natura 2000, Douro Internacional e Vale do Águeda  e Arribes del Duero SPA, cujo 
principal objetivo é a preservação de várias espécies de aves de rapina ameaçadas de extinção através, 
entre outras ações, da redução da mortalidade de adultos e da melhoria dos seus parâmetros reprodutores.

A mortalidade direta de indivíduos em linhas elétricas, junto com o veneno, é uma das questões mais 

preocupantes na conservação dessas espécies que o Projeto Life enfrenta. Este Manual de boas práticas reúne 

os resultados da experiência do projeto LIFE Rupis LIFE 14 NAT / PT / 000855 aos problemas detectados e às 

soluções encontradas. Com os resultados obtidos nas ações A8 e C8, ficou disponível uma base de informação 

para propor um guia de boas práticas para orientar e ter informação na proposta de novas infraestruturas 

elétricas na área do Projecto.

Embora seja apenas um documento de orientação, tem como principal objetivo fornecer uma base técnica 

para o planeamento futuro da área protegida, nomeadamente no Plano de Gestão do Parque Natural do 

Douro Internacional, que será revisto e atualizado num futuro próximo.

Este documento reúne as boas práticas e os desafios que surgiram em outros Projetos LIFE onde ações 

semelhantes foram realizadas com resultados obtidos numa sequência fiável.

3 
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3. Valores de Arribes del Duero na Rede Natura 2000.

O espaço natural de Arribes del Duero caracteriza-se pela existência de troços fluviais, frequentemente 
encaixados à volta do Rio Douro e seus afluentes, escavados na peneplanície envolvente, que determinam a 
existência de três áreas claramente diferenciadas: leitos encaixados e escarpas que formam os desfiladeiros, 
zonas abrutas de transição dominadas por arbustos e matas em recuperação e a peneplanície, onde 
encontramos formações arborizadas (principalmente bosques de azinheiras, carvalhos e freixos), grandes áreas 
de pastagens, matagais e culturas agrícolas. Essa variedade de ambientes facilita a existência de uma grande 
diversidade de habitats e espécies de interesse.

Vista general del río Duero y entorno. Aldeávila de la Ribera. Salamanca. Septiembre 2018. Foto: E. Soto-Largo. Septiembre 2018. 

Os principais elementos descritivos e valores da Área Protegida da Rede Natura 2000 (ENPRN 2000) Arribes del 
Duero podem ser consultados nos Formulários de Dados Padronizados (http://natura2000.eea.europa.eu) e 
nos Planos Básicos de Gestão e Conservação de Áreas Naturais Protegidas e os Valores da Rede Natura 2000 da 
Junta de Castilla y León (https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100 / 
1284375759659 / _ / _ / _). O Plano Básico de Gestão e Conservação do EPRN2000 Arribes del Duero, foi 
aprovado pelo Despacho FYM / 775/2015, de 15 de setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 
Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castilla y León. Os Planos Básicos de Gestão e 
Conservação de Áreas Naturais Protegidas e os Valores da Rede Natura 2000 são instrumentos de gestão do 
EPRN2000 em que, com base na análise dos requisitos ecológicos dos valores da Rede Natura 2000 (habitats e 
espécies de interesse comunitário da Directiva Habitats e / ou aves da Diretiva Aves) e do diagnóstico territorial 
e funcional, os objetivos de conservação e as medidas de conservação adequadas são estabelecidos para 
garantir o seu estado de conservação favorável.

http://natura2000.eea.europa.eu/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375759659/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375759659/_/_/_
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No formulário do EPRN2000 Arribes del Duero, existem 117 espécies de aves listadas no Anexo II da 
Directiva 92/43 / CEE. Destas, 15 espécies apresentam Planos de Valores (https: // medioam- biente.jcyl.es/
web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375771993/_/_/_). Essas espécies são:

A030 - Ciconia nigra 

A074 - Milvus milvus 

A077 - Neophron percnopterus 

A078 - Gyps fulvus 

A084 - Circus pygargus 

A091 - Aquila chrysaetos 

A093 - Aquila fasciata 

A103 - Falco peregrinus 

A133 - Burhinus oedicnemus 

A229 - Alcedo atthis 

A231 - Coracias garrulus 

A279 - Oenanthe leucura 

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax 

A399 - Elanus caeruleus 

A430 - Chersophilus duponti 

As populações de aves rupícolas constituem o valor essencial da ZPE Arribes del Duero. As populações 
reprodutoras de cegonha-preta (Ciconia nigra), grifo (Gyps fulvus) e abutre do Egipto (Neophron percnopterus) 
são especialmente significativas devido à sua importância numérica. A população de águia de Bonelli (Aquila 
fasciata) destaca-se por ser a mais importante, tanto na comunidade autónoma de Castilla e León, como em 
todo o noroeste ibérico, merecendo especial atenção pela sua relevância. As populações reprodutoras de águia-
real (Aquila chrysaetos) e de falcão-peregrino (Falco peregrinus) também são de grande importância.

Outras espécies de grande interesse biogeográfico são o chasco-preto (Oenanthe leucura), que encontra nesta 
Área Classificada um dos seus limites de distribuição a norte, e a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax).
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Buitre leonado sobrevuela viñedos junto al rio Duero. Freixo de Espada à Cinta. Bragança. Foto: E. Soto-Largo. Septiembre 2018. 

Outras espécies de grande interesse biogeográfico são o chasco-preto (Oenanthe leucura), que encontra nesta Área 
Classificada um dos seus limites de distribuição a norte, e a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Nome Especie Poulaçao (pp) Ano Referência 

Grifo Gyps fulvus 1.676 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Abutre do Egypto Neophron percnopterus 114 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Águia real Aquila chrysaetos 26 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Águia Bonelli Aquila fasciata 14 2016 García Fernández 2016 

Falcao- peregrino Falco peregrinus 13 2008 Del Moral y B. Molina 2009 

Cegonha-preta Ciconia nigra 11 2017 Del Moral 2018 b 

Principais populações de aves rupícolas na SPA Arribes del Duero.

Os bosques de carvalho e freixos com matos lenhosos, pastagens e campos agrícolas, que circundam os Arribes 
del Duero, constituem um habitat de grande interesse para espécies de aves ligadas a sistemas agrícolas e 
pecuários de grande interesse, como o milhafre-real (Milvus milvus), ou a calhandra-de-dupont (Chersophilus 
duponti), com uma pequena população de grande interesse biogeográfico e que apresenta um alto grau de 
isolamento e ameaça. Outra espécie que se pode encontrar, embora raramente, no limite de sua distribuição, é 
o rolieiro (Coracias garrulus), que apresenta tendências regressivas em toda a região. Outras espécies de
interesse que nidificam nas pastagens, matos baixos e culturas agrícolas da peneplanície são o tartaranhão-
caçador (Circus pygargus) e o alcaravão (Burhinus oedicnemus). Entre as espécies ligadas aos cursos dos rios, a
população reprodutora do guarda-rios (Alcedo atthis) é considerada de interesse.
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Além disso, consta dos 21 habitats naturais e seminaturais do Anexo I da Diretiva Habitats 92/43 / CEE relativa 
à conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (a seguir designada Diretiva Habitats), tem 
inventariadas 27 espécies de invertebrados e vertebrados (não aves) incluídos no anexo II e outras 7 espécies 
consideradas essenciais no anexo IV.

Este espaço natural não se restringe apenas ao vale fluvial que perfurou o canhão e a sua área envolvente. A 
sua presença vincula a importância desta área para manter a conetividade com 12 outros espaços da Rede 
Natura 2000.

Colindancia (Provincia) 

ES0000206 - ZEPA - Cañones del Duero - ZEPA (Zamora) 

ES0000247 - ZEPA - Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes (Salamanca) 

ES4150064 - ZEC - Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes (Salamanca) 

ES4150087 - ZEPA - Río Águeda (Salamanca) 

ES4150127 - ZEC - Riberas del Río Agueda (Salamanca) 

ES4190102 - ZEC - Cañones del Duero (Zamora) 

Proximidad (Provincia) 

ES0000218 - ZEPA - Campo de Argañán - ZEPA (Salamanca) 

ES0000358 - ZEPA - Campo de Aliste (Zamora) 

ES4150098 - ZEC - Campo de Argañán (Salamanca) 

ES4170083 - ZEC - Riberas del Río Duero y afluentes (Burgos, Soria, Valladolid, Zamora) 

ES4190074 - ZEC - Riberas del Río Aliste y afluentes (Zamora) 

Proximidad a EPRN2000 de fuera de Castilla y León 

PTCON0022 - ZEC - Douro Internacional (Portugal) 

PTZPE0038 - ZEPA - Douro Internacional e Vale do Águeda (Portugal) 

7 
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4. Espécies-alvo e estado de conservação. Fatores de mortalidade não natural.

4.1. Águia de Bonelli. Aquila fasciata

Nomes comuns:

Castellano: Águila perdicera 
Portugués: Águia-perdigueira, Águia de Bonelli 
Inglés: Bonelli’s eagle 
Francés: Aigle de Bonelli 
Alemán: Habichtsadler 

1. População, categoria de ameaça e estatuto de conservação::
1.1. Mundial:

1.1.1. População(BirdLife International 2019): 10.100-12.000 casais
1.1.2. Categoría UICN (2019): Pouco Preocupante  (LC)

1.1.3. Convenção de Berna: Apêndice II
1.1.4. CMS: Apêndice I, II.
1.1.5. CITES: Apêndice II.

1.2. Europa: 

1.2.1. População (BirdLife International 2019): 1.073 casais..
1.2.2. Tendência: Estável
1.2.3. Categoria IUCN (2019): Quase ameaçada (NT; A2abcde)
1.2.4. Diretiva Aves (Diretiva 2009/147 / CE): Anexo I
1.2.5. Plano de Ação da UE: Não
1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017) SPEC 3 

1.3. España: 

1.3.1. Populaçao(Del Moral y Molina 2018): 741-763 casais.

1.3.2. Tendência: Diminuir.
1.3.3. Categoria IUCN (IUCN 2016): Vulnerável (V) C2
1.3.4. Livro Vermelho (Madroño et al 2004): Vulnerável
1.3.5. Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas (Decreto Real 139/2011): Vulnerável

1.4. Castilla y León: 

1.4.1. População (García 2018): 17-18 casais 1.4.2.

1.4.2.Plano de Conservação: Sim. (Decreto 83/2006)
1.4.3. Estatuto de conservação regional:
▪ Código A093

▪ Valor de conservação regional: 1 Prioridade alta.
▪ Estado de conservação: Desfavorável, Mau (U2)
▪ Tendência: Diminuição (-)
1.4.4. Programa de Ação (Resolução de 25 de novembro de 2019): Não
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1.5. Portugal: 

1.5.1. População (BirdLife 2017): 128-150 casais.
1.5.2. Tendência: Diminuir.

1.5.3. Categoria IUCN (IUCN 2004): Em perigo (EN D1)
1.5.4.Livro Vermelho (Cabral et al 2005): Ameaçado (EN)

2. Descrição:
A águia de Bonelli agrupa-se nas águias de médio porte, apresentando dedos e garras muito
grandes, cauda longa em relação ao seu tamanho, plumagem bastante variável em função da idade
e pescoço longo acompanhado de cabeça pequena. Apresenta um acentuado dimorfismo sexual,
em que a fêmea é maior, atingindo uma média de 2,6 kg de peso contra 1,9 kg de peso do macho.
A envergadura é de 150-180 cm e o comprimento de até 70 cm. Os machos têm um tom inferior
mais claro e menos manchas pardas, ocorrendo o mesmo na borda das penas da cauda, onde a cor
clara se estende mais no caso dos machos. Possui asas curtas, largas e arredondadas, com as
primárias menos marginadas, o que o diferencia do resto das grandes águias. Devido a esta
morfologia, a águia de Bonelli apresenta grande manobrabilidade, mas menor sustentação em vôo,
o que poderá explicar a sua distribuição termófila, por ser encontrada em áreas com massas de ar
quente ascendentes.

3. Distribuição: Presente no sul da Europa, norte de África, Oriente Próximo e Oriente Médio, Índia,
sul da China e Ilhas Sunda (Indonésia). Na Península Ibérica reproduz-se a subespécie nominal, que
se destribui de forma irregular por quase todo o território, exceto em parte do quadrante
noroeste. As maiores densidades de casais reprodutores localizam-se nas províncias costeiras do
Mediterrâneo, Cordilleras Béticas, Sistema Ibérico e Sierra Morena-Montes de Toledo. Em
Portugal, encontra-se no território continental, compreendendo as serras do sudoeste, parte do
Alentejo, Extremadura, Beiras interiores, e Trás-os-Montes, serras do sudoeste, e Tejo e Douro
Internacionais. Os núcleos mais densos encontram-se no nordeste, Trás-os-Montes e Beira Alta, e
nas serras do sudoeste, desde Grândola ao Caldeirão.

4. Biología:
4.1. Habitat: A águia de Bonelli é uma espécie claramente termófila. Na Península Ibérica, ocupa
preferencialmente sistemas montanhosos de média e baixa altitude, onde constrói os seus ninhos
quase exclusivamente em rochas, e excepcionalmente em torres ou árvores. Este último substrato
é preferido nas populações do sul de Portugal. Os seus territórios apresentam desníveis
acentuados do terreno como variável importante na sua seleção, o que pode ser explicado, em
parte, pela ocupação de áreas com alta pressão humana. Durante a dispersão juvenil ocupa
planícies e colinas, com ausência de escarpas e áreas florestais, com abundância de presas, de
preferência coelho e perdiz-comum.
4.2. Alimentação: É um predador com amplo espectro alimentar, adaptado para capturar as presas
mais abundantes em cada região e em cada época do ano. Na Península Ibérica a sua alimentação
é constituída principalmente por coelhos, pombos e perdizes, também corvídeos e répteis. Em
áreas onde o coelho é abundante, é a presa predominante.
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4.3. Reprodução: É uma das primeiras espécies de águia a iniciar o seu processo reprodutivo. Os 
voos nupciais começam no mês de novembro, embora possam ser observados durante quase todo 
o ano, e as cópulas começam em dezembro e continuam até abril. A data média de postura ema
Espanha é 19 de fevereiro, embora os primeiros casais comecem a 15 de janeiro e  os mais tardios
na primeira semana de abril. O tamanho médio da postura é de 1,9 ovos / casal, com
predominância das posturas de dois ovos, e o período de incubação é de 37-41 dias. O período de
permanência das crias no ninho foi estimado em 60-67 dias.

5. Problemas de conservação:

Espécie com alta taxa de mortalidade adulta devido à perseguição direta (tiros, armadilhas e 
venenos em reservas de caça menor) e à eletrocução ou colisão com linhas elétricas. Também é 
afetada por alterações do habitat (construções ou reflorestamentos), competição de recursos e 
presença humana nas épocas de reprodução. Os principais parâmetros de abandono dos territórios 
estão relacionados com a abundância de matos e a diminuição de presas. A taxa de crescimento das 
populações de águia de Bonelli é até quatro vezes mais sensível a alterações na mortalidade adulta, 
em comparação com a mortalidade pré-adulta e fertilidade e sobrevivência pre-dispersiva.



Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

11 

4.2. Abutre do Egipto  Neophron percnopterus

Nomes comuns:

Castellano: Alimoche Común 
Portugués: Britango 
Inglés: Egyptian Vulture 
Francés: Percnoptère d’Égypte 
Alemán: Schmutzgeier 

1. População, categoria de ameaça e estatuto de conservação

1.1. Mundial

1.1.1.  População (BirdLife International 2019): 12.000-38.000 indivíduos reprodutores
1.1.2. Categoría UICN (2012): En Peligro (EN). 

1.1.3. Convenção de Berna: Apêndice II..
1.1.4. CMS: Apêndice I e II.
1.1.5. CITES: Apêndice II.

1.2. Europa: 

1.2.1. População (BirdLife International 2015): 3.000-4.700 casais
1.2.2. Tendência: Diminuição.
1.2.3. Categoría UICN (2019): En peligro (EN; A2abcde+3bcde+4abcde) 

1.2.4. Diretiva 2009/147 / CE (Diretiva Aves): Anexo I
1.2.5. Plano de Ação da UE: Sim (Iñigo et al 2008)
1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017) SPEC 1 

1.3. Espanha::
1.3.1. População (Del Moral e Molina 2018): N. p. percnopterus 1.490-1.567 casais; N. p. majo-     
rensis 74 casais.
1.3.2. Categoria IUCN (Del Moral e Molina 2018): N. p. percnopterus  Vulnerável (C1); N. p. 
majorensis Em perigo (D1)
1.3.3. Livro Vermelho (Madroño et al 2004): N. p. percnopterus Em perigo; N. p. majorensis Em 
Perigo Crítico.
1.3.4. Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas (Decreto Real 139/2011): N. p. percnopterus

Vulnerável; N. p. majorensis Em perigo 1.4.

Castilla y León 

1.4.1. População (Junta de Castilla y León 2018): 341-363 casais
1.4.2. Plano de conservação: Não.
1.4.3. Estatuto de conservação regional:
▪ Código A077

▪ Valor de conservação regional: 1 Prioridade alta.
▪ Estado de conservação: Favorável (FV)
▪ Tendência: Estável (0)
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1.4.4. Programa de Ação (Resolução de 25 de novembro de 2019): Sim
1.5. Portugal: 

1.5.1. População (BirdLife International 2015): 50-100 casais.
1.5.2. Categoria IUCN (Cabral et al 2006): Em perigo (C2a (i); D)
1.5.3. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): En peligro (EN) 

2. Descrição:

Abutre médio-grande, 55-65 cm de comprimento. Silhueta característica, com asas largas, 
envergadura de 155-170 cm, terminando com cauda em cunha. Plumagem dominada por 
uma cor branco-cinza pálida uniforme em todo o corpo, exceto pelas penas pretas 
secundárias e primárias. Destaca-se pelo rosto amarelo terminando em bico fino e curvo com 
a ponta preta, com longas penas lanceoladas na parte distal da cabeça e em todo o pescoço. 
Em vôo, apresenta uma silhueta característica com asas largas, pernas rosadas e nuas e 
cauda em forma de losango. Na plumagem dos juvenis predomina a cor castanha escura, que 
se vai intercalando com a plumagem adulta à medida que fazem a muda.

3. Distribuição:

Neophron é um género monotípico, com três subespécies reconhecidas: N. p. percnopterus 
(Linnaeus 1758), N. p. ginginianus (Latham 1970) e N. p. majorensis (Donázar et al. 2002) que 
diferem em tamanho, cor do bico e distribuição (Ferguson-Lee e Christie 2001, Donazar et al. 
2002). O N. nominal p. percnopterus distribui-se por toda a área circun-mediterrânica, 
Espanha, Portugal e sul de França, Europa Oriental, sul da Ucrânia, Turquia e Cáucaso, até ao 
Oriente Médio, Ásia central e noroeste da Índia, e na África está presente em toda a franja do 
Sahel à Arábia e ao norte da Tanzânia, recebendo ainda as populações paleárticas que lá vão 
invernar. Presente também nas Ilhas Baleares, Sicília, Cabo Verde e nas Ilhas Socotra do Mar 
Arábico. Em Espanha, a subespécie N. p. majorensis é endémica das Ilhas Canárias. Em 
Espanha, foram descritos seis núcleos populacionais: 1) a Cordilheira Cantábrica, Pirinéus, 
Sistema Central e Ibérico e Vale do Ebro, 2) a península ocidental (Extremadura, Arribes del 
Duero e Serra Morena), 3) Serras de Cazorla e Segura; 4) Cordilheiras de Cádiz e Málaga; 5) 
Ilhas Baleares e 6) Ilhas Canárias.

4. Biología:

4.1. Habitat: A maior parte da população concentra-se nas falésias das montanhas rochosas e 
nos vales encaixados dos rios, onde nidificam, rodeados de espaços abertos onde podem 
procurar alimentos.
4.2. Dieta: Espécie necrófaga que explora meticulosamente o seu território em busca de 
carcaças de animais de pequeno e médio porte, embora ocasionalmente capture pequenos 
vertebrados e insetos. Normalmente é o primeiro necrófago a descobrir os cadáveres, embora 
o seu papel seja periférico para aproveitar os restos deixados pelos grandes abutres. Após a
reprodução, algumas populações formam grandes dormitórios associados a alimentadores ou
explorações pecuárias.

-
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4.3. Reprodução: O abutre do Egipto começa a procriar em fevereiro após a sua chegada dos 
locais de invernada no Sahel (Senegal, Mauritânia, Mali). Normalmente ocupam os mesmos 
locais de reprodução ano após ano, iniciando o arranjo do ninho e fazendo a postura, cuja 
incubação de 42 dias resulta no nascimento de um ou dois filhotes, que permanecerão no 
ninho por 70-90 dias, embora a sua presença no território paterno se prolongue mais duas 
semanas além do período de dependência. As aves adultas passam entre 6 e 7 meses nos 
locais de reprodução (março-setembro) e o resto do ano ao longo da rota de migração e nos 
locais de invernada. Após a primeira migração (agosto-outubro), os juvenis permanecem nas 
regiões de invernada pelo menos 1,5 anos (em alguns casos até 3 anos).

5. Problemas de conservação:

A mortalidade causada pelo uso de iscos envenenados e pela redução da disponibilidade de 
alimentos pelo encerramento de alimentadores de abutres e recolha de cadáveres do campo, 
são atualmente as principais ameaças. A redução e o desaparecimento da pecuária extensiva 
nas zonas montanhosas do norte da península tem sido relacionado com o abandono dos 
territórios de nidificação. É uma espécie muito sensível à perturbação nas áreas de 
reprodução e dormitórios, e a envenenamento por biocidas: A espécie está também a sofrer 
uma perda de habitat nas áreas de invernada.
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4.3. Milhafre-real Milvus milvusMilvus milvus

Nomes comuns::

Castellano: Milano real 
Portugués: Milhafre-real 
Inglés: Red Kite 
Francés: Milan royal 
Alemán: Rotmilan 

1. População, categoria de ameaça e estatuto de conservação

1.1. Mundial

1.1.1. População (BirdLife International 2015): 25.200-33.400 casais
1.1.2. Categoria IUCN (2019): Quase Ameaçada (NT)
1.1.3. Convenção de Berna: Apêndice II.
1.1.4. CMS: Apêndice II.
1.1.5. CITES:Apêndice II.

1.2. Europa: 

1.2.1. População (2017): 25.200-33.400 casais
1.2.2. Tendência: diminuição.
1.2.3. Categoria IUCN (2019): Quase ameaçado (NT, A2abcde + 3bcde + 4abcde)
1.2.4. Diretiva 2009/147 / CE (Diretiva Aves): Anexo I
1.2.5. Plano de Ação da UE: Sim (Newbery & Barov 2009)
1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017): SPEC 3 

1.3. Espanha:

1.3.1. População reprodutora (Molina 2015): 2.312-2.440 casais
1.3.2. População no inverno (Molina 2015): 37.762-50.297 indivíduos
1.3.3. Categoria IUCN (2015): Em perigo
1.3.4. Livro Vermelho (Madroño et al 2004): Em perigo (EN, A2ab + 4ab)
1.3.5. Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas (Decreto Real 139/2011): Em perigo de 
extinção.-

1.4. Castilla y León 

1.4.1. População reprodutora (Sanz-Zuasti 2015): 1.298 casais..
1.4.2. População no inverno (Molina 2015): 25.300 indivíduos.
1.4.3. Plano de conservação: Não.
1.4.4. Estatuto de conservação regional:
▪ Código A704

▪ Valor de conservação regional: 1 Prioridade alta.
▪ Estado de conservação: Inadequado desfavorável (U1)
▪ Tendência: Diminuição (-)
1.4.5. Programa de ação (Resolução de 25 de novembro de 2019): Sim.
Sí.

1.5. Portugal: 

1.5.1. População reprodutora (BirdLife International 2015): 50-100 casais.
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1.5.2. População invernal (Cabral et al 2006): menos de 1000 indivíduos.
1.5.3. Categoria IUCN (Cabral et al 2006): Pop. reprodutora criticamente ameaçada (CR (C2a (i, 
ii)); Wintering Pop. Vulnerável (VU, D)
1.5.4. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): Criticamente em Perigo (CR)

2. Descrição:

Ave de rapina de tamanho médio (61-66 cm), com figura estilizada, envergadura que 
ultrapassa 1,75m e cauda característica, profundamente bifurcada. Emite um bipe 
muito agudo e característico, audível durante as paragens nupciais, nas áreas de 
nidificação, poleiros e áreas de alimentação. A coloração geral é avermelhada, embora 
com uma ampla gama de tons e contrastes, a cabeça é cinza e as primárias são 
esbranquiçadas na parte distal das asas.

3. Distribuição:
A distribuição mundial da subespécie nominal M. m. milvus está restrita ao oeste do 
Paleártico, e de forma muito localizada no Norte da África (Marrocos). A subespécie M. 
m. fasciicauda restrita às ilhas de Cabo Verde, encontra-se possivelmente extinta. Na 
Europa, a Alemanha, França e Espanha concentram 90% de sua população mundial. Em 
Espanha, a sua população reprodutora está distribuída por três grandes áreas: NE da 
Península, centro-oeste da Península e Sistema Central. Durante o inverno, à população 
reprodutora junta-se um contingente muito importante de aves europeias, que se 
concentra principalmente em Castilla y León, com a metade da população ivernante, 
junto com Extremadura e Aragão, bem como Navarra, Castilla La Mancha, Madrid e 
algumas partes da Catalunha e da Andaluzia ocidental. Em Portugal, a distribuição da 
população reprodutora é bastante fragmentada; A maior parte dos efetivos (70-80%) 
concentra-se no Planalto Mirandês, região de Ribacôa e na zona entre Castelo Branco e 
Idanha-a-Nova, e os restantes encontram-se dispersos por vários pontos das bacias do 
Alentejo, Mondego e Tejo. A população invernante, embora amplamente distribuída, 
distribui-se principalmente na metade oriental, desde Trás-os-Montes ao Alentejo.

4. Biología

4.1. Hábitat:

Espécie planadora, com grande capacidade de prospeção, frequenta áreas abertas, 
pastagens e cultivos, onde procura alimento, e bosques próximos, onde nidifica; 
também é frequente em paisagens de montados de planícies ou sopés de serras, com 
aproveitamento pecuário. Espécie intimamente associada às atividades humanas, como 
quintas, aldeias, estradas, alimentadores, lixeiras, onde obtem alimentos.

4.2. Alimentação: 
Espécie oportunista, com dieta altamente variável. Captura presas de médio porte, 
desde insetos até pequenos mamíferos ou pequenos pássaros. O coelho tem grande 
importância nas populações mediterrâneas. Os animais mortos constituem uma 
percentagem significativa da sua dieta.
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4.3. Reprodução: 
Faz ninhos em árvores, geralmente árvores de grande porte e, dependendo da área, 
seleciona principalmente choupos, pinheiros ou carvalhos. As populações residentes 
ocupam rapidamente os locais de nidificação. A postura ocorre em abril, a incubação 
dura entre 28-30 dias. As crias geralmente ficam no ninho entre 40 a 50 dias. Depois de 
deixarem o ninho, acompanham os pais por mais duas ou três semanas.

5. Ameaças:
Numerosas causas afetam negativamente as populações de Milhafre-real. A sua 
estratégia de alimentação oportunista e necrófaga, torna-o muito sensível à ingestão 
de iscos envenenados e, frequentemente é intoxicado pela ingestão de rodenticidas 
e outras substâncias zoosanitárias, utilizadas no controle de pragas. Da mesma 
forma, quando frequenta áreas humanizadas (quintas, lixeiras, etc.), é muito afetado 
pela eletrocussão. Por fim, a atual gestão dos restos procedentes de explorações 
pecuárias e matadouros, bem como o desaparecimento dos aterros, têm reduzido 
drasticamente os recursos alimentares utilizados pelas suas populações reprodutoras 
e invernantes.
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4.4. Abutre-preto  Aegypius monachus 

Nomes comuns: 

Espanhol: Buitre negro
Português: Abutre-preto
Inglês: 
Francês: Vautour moine
Alemão: Mönchsgeier

1. População, categoria de ameaça e estatuto de conservação:
1.1. Mundial

1.1.1. População (2012): 15.600-21.000 indivíduos maduros.. 
1.1.2. Categoria IUCN (2012): Quase Ameaçada (NT).
1.1.3. Convenção de Berna: Apêndice II.
1.1.4. CMS: Apêndice II.
1.1.5. CITES: Apêndice II. 

1.2. Europa: 

1.2.1. População (2017): 2.500-3.000 casais.
1.2.2. Tendência: Aumento
1.2.3. Categoria IUCN (2019): Pouco Preocupante (LC)
1.2.4. Diretiva 2009/147 / CE (Diretiva Aves): Anexo I
1.2.5. Plano de Ação da UE: Sim (Heredia 1996)
1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017): SPEC 
1.. 1.3. Espanha: 

1.3.1. População (Del Moral 2018): 2.548 casais
1.3.2. Categoria IUCN (2004): Vulnerável (VU; C1); Quase ameaçado (NT, Del Moral 2018) 
1.3.3. Livro Vermelho (Madroño et al 2004): Vulnerável (VU)
1.3.4. Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas (Decreto Real 139/2011): Vulnerável

1.4. Castilla y León 

1.4.1. População reprodutora (Santos e Salvador 2018): 466 casais. 
1.4.2. Plano de conservação: Não.
1.4.3. Estatuto de conservação regional:
▪ Código A709

▪ Valor de conservação regional: 1 Prioridade alta.
▪ Estado de conservação: Favorável (FV)
▪ Tendência: Aumento (+)
1.4.4. Programa de ação (Resolução de 25 de novembro de 2019): Sim. 
Sí. 1.5. Portugal: 

1.5.1. População reprodutora (EEA 2019): 17 casais 
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1.5.2.Categoria IUCN (Cabral et al 2006): Criticamente em Perigo (CR (D)) 
1.5.3. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): Criticamente em Perigo (CR)

2. Descrição:
Abutre de grande tamanho, pode atingir um metro de altura e ultrapassar os 10 kg de peso, com 
asas grandes e largas que se aproximam de 3 metros de envergadura. É considerada a maior ave 
de rapina do Paleártico. A coloração dominante é o castanho escuro, quase preto quando jovem e 
clareando com a idade. Apresentam um característico plumão negro na cabeça que se torna cinza 
claro com a idade, e notáveis penas lanceoladas ao redor do pescoço que lhes dão uma aparência 
monástica que lhes dá o nome de monachus. Embora tenha um bico grande e robusto, e garras 
com dedos longos e unhas fortes, é especializado no consumo de pequenas e médias presas que 
lhe permitem manipular e rasgar as partes duras da carcaça (tecidos musculares e cartilaginosos).

3. Distribuição:
Espécie monotípica, que se distribuem descontinuamente por todo o Paleártico meridional, da 
Península Ibérica, Ilhas Baleares, sul de França (onde foi reintroduzida) e Balcãs orientais (Grécia e 
Macedônia), Turquia, Montanhas do Cáucaso, Irão , Afeganistão, Paquistão e possivelmente Sor a 
oeste da Caxemira até ao sul da Sibéria, Mongólia e nordeste da China. Algumas populações 
passam o inverno no sul do Oriente Médio, sul do Paquistão, norte da Índia, Nepal e, em pequeno 
número, no leste da China e Coreia, Grécia e Macedônia. Em Espanha, as populações reprodutoras 
estão concentradas em diferentes sistemas montanhosos no sudoeste da Península e localmente 
no norte da ilha de Maiorca e, recentemente, foi reintroduzida com sucesso nos pré-Pirenéus de 
Lleida. As principais colónias concentram-se nas duas vertentes do Sistema Central, as margens do 
Tejo (Cáceres), Montfragüe, as serras de Los Ibores e Hormachos, os Montes de Toledo, a Sierra de 
los Canalizos e a zona sombreada do Vale de Alcudia. Mais ao sul, está localizado nas cadeias 
montanhosas andaluzas de Hornachuelos, Sierra Pelada, Sierra de Andújar e Sierra Norte de 
Sevilla. Em Castilla y León está presente no sul da Comunidade, na vertente norte do Sistema 
Central. Com colónias na Serra dos Carpetanos, Serra de Guadarrama, em Segóvia, nos Maciços 
Orientais e Centrais de Gredos, em Ávila e na Serra de Quilamas, no rio Alagón e a norte na Serra 
de Gata, em Salamanca. Em Portugal, as últimas colónias de abutres-pretos localizaram-se no 
interior do Alentejo nos anos 1930-1950, tendo-se extinguido como espécie reprodutora na 
década de 1970. O aumento da população espanhola tem sido um factor determinante para a 
recente recolonização cuja presença se restringe à zona fronteiriça do Alentejo e Beira Baixa, e 
pequenos centros de reprodução na Serra da Malcata, Tejo e Douro Internacional. O primeiro casal 
reproduziu-se no Tejo Internacional em 2010, até aos 10 casais atuais. Em 2015, a espécie 
recolonizou a Herdade da Contenda, onde se reproduz com sucesso desde então, existindo agora 
cerca de 5 casais reprodutores. E dois casais no Douro Internacional.

4. Biología 

4.1. Hábitat:  
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Seleciona habitats florestais para nidificar em Espanha, formando colónias dispersas. Em áreas 
apropriadas de orografia abruta (Vale do Iruelas, por exemplo) podem atingir altas densidades, 
nidificando a menos de 150 m. Os ninhos localizam-se preferencialmente em árvores adultas do 
terço superior das encostas, preferencialmente pinheiros, zimbros e azinheiras, onde aproveitam as 
correntes para aceder e sair dos ninhos. São construídos por ambos os adultos, transportando 
ramos de grande porte que chegam a atingir grande volume e peso, podendo chegar aos dois 
metros de diâmetro e ultrapassar um metro de altura. A partir das colónias acedem às áreas de 
alimentação que podem estar distantes, embora geralmente não ultrapassem os 45 km, atingem 
distâncias de mais de 80 km. Frequenta áreas abertas dos planaltos, embora também prospete 
áreas de meia montanha e pastagens.

4.2.  Alimentação: Variável de acordo com a disponibilidade na área de influência da colónia e a época do 
ano, embora a dieta seja composta principalmente por coelhos e gado doméstico (preferencialmente 
ovelhas), bem como ungulados selvagens (veados e javalis).  

4.3. Reprodução: Espécie de vida longa, com baixa taxa de reprodução anual e alta sobrevivência 
adulta. Ciclo reprodutivo muito longo, começa com as paradas nupciais em janeiro e arranjo do 
ninho em fevereiro. A postura que ocorre principalmente no início de março, e a incubação dura 
59 dias. A permanência e o desenvolvimento da cria duram três meses, podendo se estender de 
agosto até ao início de outubro. O período de dependência é longo, tendo sido observados os 
progenitores a alimentar os filhos no final do outono, antes do início da nova ninhada 

5. Ameaças: As duas principais ameaças à espécie na Europa são a mortalidade direta causada 
principalmente pelo uso de iscos envenenados para o extermínio de predadores, e a diminuição da 
disponibilidade de alimento, devido ao efeito de diferentes epizootias nas populações de coelhos e, 
mais recentemente, o desaparecimento de carcaças de animais ao abrigo da legislação da União 
Europeia sobre a eliminação de animais mortos; porém, espera-se que neste último caso, a 
regulamentação recentemente aprovada, permita reverter a situação.
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5. A Rede Natura 2000.
La Red Natura 2000 es una red ecológica de ámbito supranacional, que constituye la mayor apuesta de conser-
vación realizada hasta la fecha en Europa, y que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiver-
sidad en el continente a través del establecimiento de un marco de actuación común para la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Nace con la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres conocida como Directiva Hábitats. 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica supranacional, que constitui o maior esforço de conservação feito 
até à data na Europa, e que visa contribuir para a preservação da biodiversidade no continente através do 
estabelecimento de um quadro de ação comum para a conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Nasceu com a Diretiva 92/43 / CE sobre a conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, conhecida como Diretiva Habitats.

A Rede Natura 2000 é constituída por Zonas Especiais de Conservação (ZEC), declaradas de Locais de 
Importância Comunitária (SIC), por alojarem habitats e espécies da fauna (não aves) e da flora de interesse 
comunitário, e pelas Áreas de Proteção Especial para Aves (ZPE).

Os SPAs são uma categoria de área protegida catalogada pelos estados membros da União Europeia, de acordo 
com as disposições da Diretiva 79/409 / CEE ou Diretiva Aves, e subsequentes modificações (Diretiva 
2009/147 / CE do Parlamento Europeu e da Conselho de 30 de novembro de 2009 sobre a conservação das aves 
selvagens). Parte do reconhecimento de que as aves do território europeu são património comum e devem ser 
protegidas através de uma gestão homogénea que conserva os seus habitats, cujo objectivo é a conservação 
das espécies de aves selvagens e migratórias de presença regular.

As Directivas Habitats e Aves foram transpostas para o ordenamento jurídico espanhol através da Lei 42/2007, 
de 13 de Dezembro, do Património Natural e da Biodiversidade, que constitui o enquadramento básico da 
Natura 2000 em Espanha.

Em toda a Europa, existem mais de 48 milhões de hectares classificados como Sítio de Importância Comunitária 
(SIC) e mais de 37 milhões como Zona de Proteção Especial para Aves (ZPE).Em Espanha existem atualmente 
1.858 áreas classificadas da Rede Natura 2000, 1.461 SCI e 643 ZPE, o que representa quase 30% da sua 
superfície. Em Castilla y León, a área total da Rede Natura é de 2.461.759 ha e ocupa 26,13% do território 
regional, representando 16,63% da Rede Natura 2000 em Espanha e 2,37% da superfície a Nível europeu, o que 
dá uma ideia da grande biodiversidade da região.

Portugal continental tem 20,6% da sua superfície na Rede Natura 2000, com 62 áreas classificadas, das quais 60 
já foram reconhecidas como Locais de Importância Comunitária (SIC) e 42 Zonas de Protecção Especial (ZPE).

Em Espanha existem atualmente 1.858 áreas classificadas da Rede Natura 2000, 1.461 SCI e 643 ZPE, o que 
representa quase 30% da sua superfície. Em Castilla y León, a área total da Rede Natura é de 2.461.759 ha e 
ocupa 26,13% do território regional, representando 16,63% da Rede Natura 2000 em Espanha e 2,37% da 
superfície a Nível europeu, o que dá uma ideia da grande biodiversidade da região.

Portugal continental tem 20,6% da sua superfície na Rede Natura 2000, com 62 áreas classificadas, das quais 60 
já foram reconhecidas como Locais de Importância Comunitária (SIC) e 42 Zonas de Protecção Especial (ZPE).
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6. Situação da rede elétrica em Arribes del Duero.

A procura por eletricidade cresceu notavelmente nas últimas décadas em Espanha. A produção de eletricidade 

por fontes livres ou renováveis sofreu um aumento espetacular, passando de 13,7% da cobertura da procura de 

eletricidade em 2001 para 33% em 2010 no sistema peninsular. A cobertura com energia hidráulica está 

diretamente relacionada às condições de chuva e apresenta variabilidade significativa, variando, por exemplo, 

entre 6,9% em 2005 e 18,9% em 2010 (Folch et. Al. 2012). A energia eólica é, de longe, a fonte que mais 

cresceu, sendo a principal fonte em 2011, com uma participação de 21% (Folch et. Al. 2012).

Em Espanha, a rede de transporte elétrico opera basicamente em 400 kV e 220 kV. A utilização destas tensões 

implica a necessidade de estações transformadoras, tanto desde os centros de produção à rede de transporte, 

como desta última à rede de distribuição, que é a utilizada pelos utilizadores finais, através de linhas de média 

ou baixa tensão. Só a rede de linhas elétricas de transporte de 220 kV e, sobretudo, de 400 kV chega aos 36.000 

km de circuitos. Em 2010, 46% do comprimento das linhas elétricas correspondiam a linhas de 400 kV, 47% a 

linhas de 220 kV e os restantes 7% a linhas de 150/132 kV ou tensão inferior (Folch et. Al . 2012).

Castilla y León é uma região exportadora de eletricidade e uma referência no desenvolvimento das energias 

renováveis em Espanha, pela grande extensão e diversidade de recursos naturais que possui. Na região obtém-

se 13% da produção de energia de Espanha e tem 18% da rede de transporte de eletricidade. Além disso, é um 

território fundamental na produção de energia renovável, produz 22% da energia hidroelétrica, 25% da energia 

eólica e 11% da energia solar.

O interesse hidroelétrico do Rio Douro remonta a agosto de 1927, quando os governos de Espanha e Portugal 

assinaram um acordo para regular o uso hidroelétrico e começou a construção das centrais hidroelétricas do 

Douro. Desde então, a evolução dos tratados entre os dois países levou a um entendimento forjado ao longo do 

tempo para regular o uso industrial e energético. Em 1964 foi estabelecido o primeiro Acordo para regular o 

uso hidroelétrico dos troços internacionais do Rio Douro e seus afluentes. O segundo em 1998, conhecido por 

Acordo de Albufeira, estabelece que a exploração hidroeléctrica do troço internacional entre a origem e a foz 

do rio Tormes corresponde a Portugal (Centrais de Miranda, Picote e Bemposta), bem como o troço entre a foz 

do rio Huebra e o final do troço internacional. Por outro lado, Espanha é responsável pelo aproveitamento 

hidroelétrico do troço compreendido entre a foz do rio Tormes e o rio Huebra (Central de Aldeadávila e 

Saucelle).

Estação de produção de energia elétrica em Aldeávila de la Ribera. Salamanca. Setembro de 2018. 

Foto: E. Soto-Largo.
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Estación de producción de energía eléctrica en Aldeávila de la Ribera. Salamanca. Septiembre 2018. Foto: E. Soto-Largo. 

A importante produção de energia elétrica é drenada através de uma densa rede de linhas elétricas, que 

representam uma ameaça potencial para as aves, e estão sujeitas a um grande esforço de revisão, avaliação e 

aplicação de medidas de correção necessárias para minimizar este impacto negativo.
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7. Elementos de uma linha elétrica, características e perigosidade.
Podemos considerar três tipos de linhas elétricas:

As linhas de transporte são as de maior tamanho e conduzem eletricidade acima de 66 kV. Transportam a 

energia elétrica dos locais de produção até às estações de transformação ou subestações. Estas linhas são 

caracterizadas pelo seu grande tamanho e distâncias entre apoios e entre áreas com diferença de potencial. A 

maior parte da mortalidade é causada pela colisão da ave com o cabo de terra, um cabo com secção menor e 

muito mais difícil de detetar, que existe na parte superior de cada um dos suportes.

Linha de transporte elétrica de 400 kV cruzada por linha de distribuição. Velada. Toledo. ZEPA Valle del Tiétar e albufeiras de 
Rosarito e Navalcán (ES0000089). Outubro de 2019. Foto: E. Soto-Largo

As linhas de distribuição são de menor tamanho, com uma diferença de potencial entre 66 kV e 1 kV, e têm 

como função levar energia elétrica das subestações para as áreas de consumo. São as mais comuns e estão 

distribuídas em grande parte do meio rural. Este tipo de linhas causa mortalidade por eletrocussão e colisão.
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Linha de distribuição elétrica de 45 kV numa zona agrícola. Talavera de la Reina. Toledo. Fevereiro de 2019. Foto: E. Soto-
Largo.

Por fim, encontramos as linhas de baixa tensão que transportam energia com uma diferença de potencial 

inferior a 1 kV. São as linhas elétricas, que geralmente são usadas para transportar energia entre distâncias 

muito curtas. Neste caso, os condutores ficam muito mais próximos e costumam ter uma seção pequena, o que 

significa que a mortalidade mais frequente neste tipo de linhas é a colisão.
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Linha elétrica de 15 kV a atravessar pastagens. Arenas de San Pedro. Ávila. Valle del Tiétar SPA (ES0000184). Setembro de 2018. Foto: E. 
Soto-Largo.. 

7.1. Elementos básicos de uma linha elétrica

De seguida, os elementos básicos das linhas elétricas são descritos seguindo o documento preparatório Bases 

para a caracterização de linhas de alta tensão (García e Rodríguez 2009), atualizado.

7.1.1. Apoio ou poste. 
Estrutura de metal, madeira, cimento ou outros materiais apropriados, que sustenta os condutores de uma 

linha elétrica e à qual se fixam diretamente, neste caso, os fios de terra. É formado pelo eixo e pela cruzeta ou 

armação.



Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

Apoio de madeira em linha desmantelada 

Apoio de metal 
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Eixo de betão e cruzeta de madeira 

Eixo de betão e cruzeta de metal. 

Apoio de alinhamento

Suporte de suspensão, amarre ou ancoragem utilizado num troço retilíneo da linha elétrica. 
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Apoio de alinhamento com cruzeta em abóboda 

Suporte de amarre ou ancoragem

Apoio cuja finalidade é proporcionar um ponto firme na linha e limitar os esforços ou tensões longitudinais de 

caráter excepcional, geralmente possui cadeias de isoladores de amarre.

Suporte de amarre ou ancoragem 

De acordo com o R. D. 1342/2008. Este tipo de apoio deve apresentar um desenho em que os elementos de 

tensão não ultrapassem os retículos ou semi-retículos e as pontes de ligação entre os elementos de tensão 

sejam isoladas.
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Apoio de derivação
Apoios que servem para dividir a linha em novos ramais da rede. 

Apoio de derivação 

De acordo com o R.D. 1342/2008 este tipo de suporte deve apresentar um projeto em que os elementos de 

tensão não devem ultrapassar as travessas ou semicruzes, e as pontes de ligação entre os elementos de tensão 

devem ser isoladas.

Suporte de início ou fim de linha

São o primeiro e o último apoio da linha, geralmente apresentam cadeias de isoladores de amarre, sua função é 

suportar as tensões do feixe completo de condutores numa única direção, a direção longitudinal. 

Suporte de fim de linha com elementos de proteção 
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Os apoios de fim de linha são normalmente equipados com um transformador a partir do qual a linha elétrica 

passa de cabo nu para cabo isolado, aéreo ou enterrado. Além disso, têm incorporados elementos de proteção, 

como fusíveis e eletroválvulas. De acordo com o R.D. 1342/2008, este tipo de apoio deve apresentar um 

desenho em que os elementos de tensão não ultrapassem as cruzetas ou semi-cruzetas, e as pontes de ligação 

entre os elementos de tensão sejam isoladas.

Apoio de proteção e manobra 

São apoios que possuem elementos de manobra como seccionadores, fusíveis, etc. Eles servem para evitar 

sobrecargas de tensão e cortar o fornecimento nos diferentes troços da linha.
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De acordo com o RD 1342/2008, os apoios com pontes, seccionadores, fusíveis, transformadores de 
distribuição, bypass, ancoragem, amarre, especiais, ângulo, fim de linha, serão projetados de forma a não 
ultrapassar com elementos em tensão as cruzetas ou semicruzetas não auxiliares dos apoios. Em qualquer caso, 
as pontes de ligação entre os elementos em tensão serão isoladas.

 

7.1.2. Armação ou cruzeta.

Estrutura do apoio que serve de ancoragem aos isoladores que seguram os condutores, semi-cruzeta é definida 

como a metade de uma cruzeta.

Reto

De acordo com o R. D. 1342/2008, a distância mínima de segurança (ver ponto 4) da cadeia suspensa é de 600 

mm e o cabo central deve estar isolado 1000 mm de cada lado do ponto de fixação; enquanto o da cadeia de 

amarre é de 1000 mm e a ponte central deve ser isolada. 

Salto e amarre.

Tipo de cruzeta em que as pontas da cruzeta são geralmente mantidas mais baixas do que a parte central. 
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Abóbada com isoladores suspensos 

Abóbada reta com isoladores planos ou em cadeia de amarre 

De acordo com o RD 1342/2008 neste tipo de cruzeta, a distância entre a cabeça do eixo e o condutor central 

deve ser maior que 880 mm e o condutor central deve estar isolado 1 m de cada lado do ponto de fixação, a 

menos que a cruzeta ou o suporte seja feito de material isolante ou tenham instalados dissuasores de poiso e 

desde que a sua eficácia seja reconhecida pelo órgão competente da Comunidade Autónoma. A distância 

mínima de segurança da cadeia suspensa é de 600 mm e o cabo central deve estar isolado 1000 mm de cada 

lado do ponto de fixação; enquanto o da cadeia em amarre é de 1000 mm e a ponte central deve ser isolada.

Canadiana
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Tipo de cruzeta em que cada um dos braços, geralmente oblíquos, fixa a armadura em abóbada ao corpo do 

suporte.

Cruzeta canadiana com isoladores oblíquos 

De acordo com o RD 1342/2008 neste tipo de cruzeta, a distância entre a semicruzeta inferior e o condutor 

superior deve ser maior que 1500 mm, a menos que a cruzeta ou o suporte sejam feitos de material isolante ou 

tenham instalados dissuasores de poiso e desde que a sua eficácia seja reconhecida pelo órgão competente da 

Comunidade Autónoma. A distância mínima de segurança da cadeia em suspensão é de 478 mm e da cadeia 

em amarre é de 600 mm.

Quincunx

Os isoladores são fixados alternadamente em cada lado do suporte. Pode ser em tensão ou plana, dependendo 

da disposição dos isoladores.
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Estaiada cambaleada 

Plano escalonado: 

De acordo com R. D. 1342/2008, neste tipo de cruzeta, a distância entre a semicruzeta inferior e o condutor 

superior deve ser superior a 1,5 m, a menos que a cruzeta ou o suporte sejam feitos de material isolante ou 

tenham instalados dissuasores de poiso e desde que a sua eficácia seja reconhecida pelo orgão competente da 

Comunidade Autónoma. A distância mínima de segurança da cadeia suspensa e da cadeia de amarre é de 600 

mm e 1000 mm, respectivamente.

Reta em duas alturas ou triângulo

Cruzeta reta com o condutor central posicionado mais alto. Geralmente possui isoladores de amarre. 
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De acordo com o RD 1342/2008, neste tipo de cruzeta, a distância entre a cruzeta e o condutor central deve ser 

maior que 880 mm e o condutor central deve ser isolado 1 m de cada lado do ponto de fixação, a menos que a 

cruzeta ou o suporte seja de material isolante ou tenha instalado dissuasor de poiso e desde que sua eficácia 

seja reconhecida pelo órgão competente da Comunidade Autónoma. A distância mínima de segurança da 

cadeia suspensa é de 600 mm e o cabo central deve ser isolado 1000 mm de cada lado do ponto de fixação; 

enquanto o da amarre é de 1000 mm e a ponte central deve ser isolada.

7.1.3. Condutor. 
Cabo de metal que transporta energia elétrica numa linha elétrica.
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7.1.4. Cabo de terra. 

Condutor ligado à terra em alguns ou todos os suportes, disposto geralmente, embora não necessariamente, 

acima dos condutores de fase, de modo a garantir uma certa proteção contra descargas atmosféricas.

O cabo de terra, também conhecido como cabo de proteção, não transporta corrente, portanto, normalmente 

é feito de aço e tem diâmetro menor.

Cabo de terra marcado com esferas 

De acordo com o RD 1342/2008, caso o órgão competente da Comunidade Autónoma determine a necessidade 

de colocação de estruturas salva-pássaros ou sinalizadores no cabo de terra, estes serão de materiais opacos e 

serão dispostos a cada 10 metros (caso o cabo seja único) ou alternadamente, a cada 20 metros (se forem dois 

cabos de terra paralelos). Nos troços mais perigosos devido à presença de nevoeiro ou visibilidade limitada, o 

órgão competente da comunidade autónoma pode reduzir as distâncias anteriores.

7.1.5. Isolador. 

Elemento que isola e sustenta os condutores de uma linha elétrica nos suportes. O material mais usado para 

isoladores é a porcelana, o vidro e materiais sintéticos como resinas epoxi. 

Isolador rígido. 

Isolador preso ao suporte por meio de encaixe fixo. 
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Isoladores rígidos em cruzeta 

Conforme o R. D. 1342/2008, as linhas devem ser construídas com cadeias de isoladores suspensos, evitando a 

sua disposição em posição rígida nos apoios de alinhamento.

Isoladores em cadeia

Compostos por um número variável de elementos de acordo com a tensão de serviço; formando uma cadeia 
móvel em torno de seu ponto de fixação ao suporte. É o tipo de isolador mais utilizado em média e alta 
tensão. Existem dois tipos, com o isolador disposto abaixo das travessas da armação.

Isolador em cadeia suspenso na cruzeta em abóbada
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Isolador em cadeia suspenso em cruzeta reta

E com o isolador em cadeia de amarre, com o isolador na posição horizontal onde o condutor foi fixado e que 

suporta a tensão da linha.

Isolador em cadeia de amarre 

7.1.6. Ponte froxa ou ponte de união. 
Conexão pouco tensa entre dois condutores. A sua função é conectar os condutores de ambos os lados do 

suporte por meio de uma ponte. Aqueles localizados acima da torre são responsáveis pelo maior número de 

eletrocussões.
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Ponte de união abaixo da cruzeta 

Ponte de conexão central acima da cruzeta 

7.2. Elementos de manobra de uma linha elétrica. 

De acordo com o RD 1432/2008, os apoios com elementos de proteção ou manobra de uma linha elétrica, 

descritos a seguir, devem apresentar projeto em que os elementos de tensão não ultrapassem as cruzetas ou 

semicruzetas, e as pontes de conexão sejam isoladas entre os elementos de tensão. 



Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

7.2.1.  Eletroválvulas

Elementos de regulação da intensidade do circuito elétrico, utilizados na proteção de cabos 
subterrâneos e transformadores alimentados por linhas aéreas.

Eletroválvulas dispostas em cabeceira 

7.2.2. Fusíveis
Elementos que interrompem o circuito elétrico em caso de sobrecarga, também projetados para proteção e 
manobra em linhas aéreas. São usados em ramais de cabos subterrâneos e centros de transformação de 
intempérie.
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Modelos de fusíveis

7.2.3. Seccionadores 
Dispositivo de conexão mecânica que, por motivos de segurança, na posição aberta garante uma distância de 
corte que satisfaça as condições específicas de isolamento. São elementos de corte ou manobra que permitem 
interromper o circuito elétrico. Geralmente são instalados nas derivações.
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Seccionador unipolar 

7.2.4. Transformador de distribuição ou centro de transformador em suporte.. 

Elemento que transforma um sistema de corrente de alta tensão em um de baixa tensão; geralmente são 

elementos de fim de linha, cuja missão é distribuir o fornecimento de eletricidade. 
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Transformador de distribuição 

7.2.5. Outros elementos de manobra. 

Religador

Interruptor automático. Instalado em redes radiais tanto na linha principal quanto nas derivações, 

apresenta continuidade de linha.

Religador 
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Orgão de corte em rede

Interruptor automático com controle remoto. Instalado em redes radiais tanto na linha principal quanto nas 

derivações, apresenta continuidade de linha..

Apoio com interruptores 

7.3. Outros elementos de uma linha elétrica. 

7.3.1. Distância mínima de segurança.

Distância compreendida entre a ponta da cruzeta e a braçadeira 

7.3.2. Cabos extensores 

Elemento sem tensão que é colocado entre a cruzeta e o início da cadeia do isolador para aumentar a 

distância entre o condutor e o reforço ou cruzeta. Segundo o R. D. 1432/2008, os ramais dos cabos de amarre 

devem ser projetados de forma a evitar que pousem as aves. No caso de se constatar, pelo órgão competente 

da Comunidade Autónoma, que cabos extensores e cadeias de amarre são utilizados pelas aves para pousar ou 

que ocorre eletrocussão, a medida de distância mínima de segurança não incluirá os cabos extensores.
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Apoio com seccionadores modificados com cabos de extensão e tampas de proteção 

8. Colisão e eletrocussão. Elementos de proteção.
As linhas elétricas e os seus apoios (postes ou torres) são usados pelas aves como poleiros ou locais de 

descanso, dormitórios e plataformas de nidificação (Ferrer 2012). Essa convivência com esses elementos 

artificiais na paisagem provoca dois tipos de acidentes para as aves com linhas elétricas: eletrocussão no poste 

e colisão com os cabos.

Os incidentes de colisão, principalmente em aves de determinado tamanho, são motivados pela pouca 

visibilidade dos cabos. A fina secção de alguns dos condutores usados, normalmente nos cabos de terra das 

grandes linhas elétricas, quando estão localizados em áreas de passagem (cumes, cimo de montanhas, 

desfiladeiros ou vales encaixados) é a principal causa de colisões. Os hábitos gregários, voos crepusculares, 

reações com voos de fugida nos bandos, etc., fazem com que as espécies de rapinas, cegonhas, patos, 

abetardas, grous, etc., sejam muito afetados pelas linhas elétricas. Em alguns estudos específicos (Heijnis 1980, 

Beaulaurier 1981), até 80% das colisões ocorreram contra o cabo de terra.. 

A eletrocussão pode ocorrer de duas maneiras; por contacto com dois condutores ou, na maioria das vezes, 

ocorrem nos apoios, visto que existem inúmeros elementos condutores com os quais o animal pode contactar: 

condutores, cruzeta metálica, isoladores, pontes de ligação, elementos de manobra, etc (Haas 1980; Oledorff et 

al. 1981; Ferrer et al. 1991; García Fernández e Rodríguez Martínez, 2009). Neste último caso, as eletrocussões 

nos apoios são produzidas pela existência de elementos em tensão não isolados. As eletrocussões só são mais 

frequentes em linhas abaixo de 45 kV, dadas as dimensões dos apoios, a separação dos condutores e o 

comprimento dos isoladores. É mais frequente em aves de médio-grande porte que utilizam os suportes como 

poleiros.
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Instalação de invólucros anti-eletrocussão num apoio da linha elétrica L.A.M.T. “03-Hinojosa” A 20 kV de La S.T.R. "Lumbrales" propriedade 
da empresa Iberdrola. La Fregeneda (Salamanca). Novembro de 2019. ZEPA - Arribes del Duero (ES0000118).  

Em seguida, são expostos os principais elementos contra colisão e eletrocussão nas linhas elétricas. Seguiu-se 
o documento preparatório elaborado por García e Rodríguez (2009). Bases para a caracterização de linhas 
elétricas de alta tensão.

8.1. Elementos de proteção contra colisão. 

EExistem diferentes dispositivos anticolisão que são fixados aos cabos para facilitar a sua visualização à 

distância pelas aves. De acordo com o R. D. 1432/2008, todas as novas linhas devem ser dotadas de estruturas 

salva-pássaros ou sinalizadores visuais quando assim determinado pelo órgão competente da Comunidade 

Autónoma. São instalados no cabo de terra e, caso não existam, nas linhas em que haja apenas um condutor 

por fase, diretamente nos condutores com diâmetro inferior a 20 mm. As estruturas salva-pássaros ou 

sinalizadores serão feitos de materiais opacos e serão dispostos a cada 10 metros (se o cabo de terra for único) 

ou, alternadamente, a cada 20 metros (se forem dois cabos de terra paralelos ou, se for o caso, nos 

condutores). A sinalização nos condutores é realizada de forma a gerar um efeito visual equivalente a um sinal 

a cada 10 metros, para o qual é disposto alternadamente em cada condutor e com uma distância máxima de 20 

metros entre os sinais adjacentes do mesmo condutor. Nos troços mais perigosos, devido à presença de 

neblina ou visibilidade limitada, a administração pode recomendar a redução das distâncias máximas 

estabelecidas. 
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8.1.1. Espirais salva-pássaros 

Espiral de PVC de diversas cores, com tamanho mínimo de 30 cm de diâmetro e 1 metro de comprimento. 

Não é recomendável. Baixa eficácia.

Espirais salva-pássaros 

8.1.2. Tiras en equis. 

Dispositivo constituído por duas tiras de neoprene, ou outro material plástico, cruzadas e presas por um 

grampo de poliuretano com fitas luminescentes, com tamanho mínimo de 5 x 35 cm.

Processo de instalação de tiras em X dispostas alternadamente entre os condutores na linha elétrica.
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Processo de instalação de tiras em X dispostas alternadamente entre os condutores na linha elétrica. 

Detalhe de tiras em X 

8.1.3. Lâminas giratórias. 

Dispositivo composto por três lâminas com refletores num parafuso giratório, produz um efeito visual notável 

e a sua eficácia é elevada. 
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8.2. Elementos de proteção contra a eletrocussão. 

8.2.1. Isoladores. 

Dispositivo externo anti-eletrocussão localizado cobrindo os cabos consiste num cabo revestido ou invólucros 

de plástico com diferentes elementos para isolar as áreas de possível contacto.
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8.2.2. Aumento das cadeias de isoladores 

Medida anti-eletrocussão que consiste em aumentar as cadeias de isoladores da cruzeta de forma a 

aumentar as distâncias entre as áreas de possível contato.



Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

8.2.3. Aumento das extensões das cadeias de amarre. 

Medida anti-eletrocussão que consiste em aumentar a distância entre a cruzeta e o início da cadeia do 

isolador de forma a aumentar as distâncias entre as áreas de possível contato
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Detalhe do aumento das extensões das cadeias de amarre e posterior isolamento

8.2.4. Dissuasor de poiso e nidificação 

Dispositivo externo colocado sobre as cruzetas para aumentar a distância até aos cabos, evitando que as aves 

pousem ou façam ninhos. 
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8.3. Manutenção de linhas elétricas

De acordo com o RD 1432/2008 durante a época de nidificação, reprodução e recria, são proibidos os trabalhos 

de manutenção nas partes das linhas elétricas que suportem ninhos ou que nas suas proximidades nidifiquem 

aves incluídas na Lista de Espécies Selvagens em Regime de Proteção Especial (Lei 42/2007, de 13 de dezembro, 

sobre Património Natural e Biodiversidade).
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Ninho de cegonha-branca sobre estrutura de linha elétrica inativada. Arenas de San Pedro. Avila. Valle del Tiétar SPA 
(ES0000184). Março de 2019. Foto: E. Soto-Largo.

Excepcionalmente, as reparações podem ser autorizadas quando se tratar de correcção de avarias que 

perturbem o normal fornecimento de energia, ou por razões urgentes para garantir a qualidade ou 

continuidade do fornecimento de energia eléctrica. O orgão competente da comunidade autónoma deve ser 

informado, podendo exigir a adoção de medidas concretas para garantir que a execução das reparações não 

coloque as aves em risco.
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9. Correções defeituosas

Os antigos dispositivos de prevenção e proteção que não tiveram nenhum tipo de manutenção, às vezes feitos 

com materiais de má qualidade e durabilidade, podem registar incidentes ao longo do tempo ou até mesmo 

ocorrer novamente casos de mortalidade. Por vezes, o projeto ou a própria execução das medidas de correção 

não são adequados e não oferecem proteção total contra acidentes. Portanto, é aconselhável rever as 

instalações antigas modificadas localizadas em locais especialmente sensíveis, ou pontos negros, para verificar 

o seu estado e proceder à sua correção, se a situação o aconselhar.

Águia-de-asa-redonda empoleirado numa cruzeta com ielementos dissuasores tipo guarda-chuva na linha elétrica de 20 kV. ZEPA Valle del 
Tiétar Lanzahita, Ávila. Julho de 2019. Foto: Foto: R. Sánchez / Grupo Eco

As deficiências mais comuns são (Martín et al 2017):

1.- Utilização de material não durável que perdeu a sua eficácia. Geralmente devido ao facto de a fita usada 

como isolante estar rota e expor um elemento metálico, que pode causar a eletrocussão de uma ave caso 

pouse no suporte metálico e tenha o azar de tocar naquele elemento exposto.
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2.- Elementos isolantes ineficazes devido a uma má execução na instalação. Grampos que cobrem o elemento 

metálico instalados incorretamente, expondo elementos de metal ou secções de cabo. Mangas usadas para 

isolamento separadas do grampo devido a uma instalação incorreta e que saíram do sítio.

3.- Isolamentos instalados sem ter em consideração o risco de eletrocussão devido ao contato com 

excrementos. Os excrementos de uma ave de rapina de médio ou grande porte podem causar eletrocussão 

devido à sua projeção, comprimento e alcance com os elementos metálicos não isolados longe do ponto onde 

ela está pousada.

4.- Transformadores não isolados. Os transformadores sem cobertura ou capa isolante no ponto de junção 

com os condutores apresentam risco de eletrocussão se uma ave pousar no elemento metálico e tocar nos 

condutores.

5.- Seccionadores não isolados. Os apoios com seccionadores em que a ligação dos condutores com ao 

seccionador não está isolada, faz com que persista o risco de eletrocussão.

6.- Dissuasores anti-poiso inseguros. Os dissuasores de poiso de metal com design e arranjos inadequados, 

apresentam riscos de eletrocussão devido ao contacto com os excrementos ou porque limitam parcialmente o 

pousar das aves.

7.- Sinais anticolisão pouco eficazes. As medidas anticolisão passam pela instalação de dispositivos que tornam 

os condutores mais visíveis para as aves. A escolha de um design apropriado é muito importante, pois alguns 

designs foram considerados ineficazes. A eficácia das espirais é baixa ou inexistente, uma vez que se constatou 

que as colisões continuam a ocorrer além de ficarem presas ao elemento anticolisão.

8.- Eletrocuções infelizes. Podem dar-se casos de eletrocussões infelizes que ocorrem devido às dejeções em 

espécies de grande tamanho, devido à linha de conexão produzida pelo arco de dejeção das fezes semilíquidas 

da ave pousada e um condutor ou isolador. A acumulação de excrementos nos condutores pode causar cortes 

de energia na linha elétrica e deteriorar os materiais do sistema de isolamento. Em dias de chuva miúda, ou 

quando a ave está com a plumagem molhada, pode ocorrer o que se chama de arco elétrico devido à diferença 

de potencial elétrico. O ar pode-se tornar um condutor elétrico e ocorrer uma descarga elétrica entre a ave e o 

cabo.
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10.A magnitude do impacto das linhas elétricas nas aves.

As infraestruturas de transporte e distribuição de eletricidade causam inúmeros acidentes em aves e, para 

muitas espécies ameaçadas de extinção, constituem uma das principais causas de mortalidade não natural 

(Bevanger 1998; Real et al. 2001; González et al. 2007; García Fernández e Rodríguez Martínez, 2009). A 

dinâmica de algumas populações de aves pode ser afetada por esse tipo de mortalidade, pois regula a sua 

densidade, ao centrar-se em faixas etárias específicas, e modifica as populações. Essa causa não natural de 

mortalidade pode desestabilizar as populações e potencialmente ser a causa de extinções locais (Soutullo et al 

2008; Ortega et al 2009). As interações das aves com as linhas elétricas são uma das principais causas de 

mortalidade de aves no mundo.

A mortalidade de aves em linhas elétricas, e de aves de rapina em particular, era conhecida na década de 1920 

do século XX, quando os primeiros sistemas de serviço elétrico foram construídos (Hallinan 1922, Lano 1927), 

mas somente nos anos setenta foram realizados os primeiros estudos rigorosos sobre o impacto deste tipo de 

infraestruturas (Scott et al., 1972), sendo reconhecido como um problema de conservação para as águias-reais 

nos Estados Unidos (Olendorff 1972, Miller et al. 1975). Atualmente, quase 50 anos depois, as eletrocussões 

persistem em populações de águia-real (USFWS 2016, Mojica et al. 2018) e em várias espécies de aves de 

rapina em todo o mundo (Real et al. 2001; González et al. 2007, Harness et al. 2013, Nikolov et. al. 2016, Dixon 

et al. 2017, Demeter et. al. 2018; Slater et. al. 2020).

Europa, África do Sul e América do Norte acumulam a maioria dos estudos sobre o problema (Lehman et al. 

2007), embora os estudos na Ásia e noutros lugares estejam aumentando (Lehman et al. 2007, Bernardino et al. 

2018). Na Europa, a eletrocussão é a principal causa de morte de águias e corujas, e afetou negativamente a 

estrutura ou é a causa direta do declínio populacional de algumas espécies (Bayle 1999, Real et al. 2001; Bassi & 

Alabama. 2002 , Sergio et al. 2004; González et al. 2007).

Embora a magnitude do efeito da mortalidade entre as aves e as linhas elétricas em Espanha seja altamente 

variável, devido ao fato de que os cálculos dependem de taxas de desaparecimento complexas e a extrapolação 

é sempre complicada, a estimativa varia entre 25.000 e 1.000.000. aves mortas por ano (Arredondo 2017). Nos 

arredores do Parque Nacional de Doñana, são encontradas 6.000 aves mortas por ano (Ferrer, 2012). De acordo 

com dados do MITECO Office of Migratory Species, a espécie mais afetada é a cegonha-branca (69%). Ao 

analisar a mortalidade de aves de rapina, verificou-se que a maior parte da mortalidade ocorre na área centro-

oriental de Espanha. A mortalidade por colisões em linhas elétricas também pode ser um fator importante na 

conservação das aves, independentemente do seu tamanho e envergadura (Alonso & Alonso 1999¸ Lorenzo, J.A 

e J. Ginovés 2007).
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As populações de algumas espécies de águias, abutres e rapinas noturnas, foram particularmente afetadas por 
eletrocussões em Espanha (Ferrer e de la Riva 1991, Guil et al. 2015, Martínez et al. 2016; Fabrizio et al. 2004). 
97% da população mundial de águias-imperiais e 70% da de águias de Bonelli vivem em Espanha, onde a 
eletrocussão é a principal causa de morte. Causa entre 48-60% das mortes registadas de águias-imperiais 
(González et al. 2007, Real et al. 2001; Guil et al. 2015), produz uma mortalidade enviesada por sexo (Ferrer e 
Hiraldo 1992, González et al. 2007), e 55% das de águias de Bonelli, ameaçou a viabilidade das populações 
locais (Hernández-Matias et. al. 2015). Para esta última espécie, a mortalidade por colisão também é um fator 
muito importante na sua conservação (Rollan et al. 2010). 

Eletrocussões também são a principal causa de mortalidade em espécies altamente ameaçadas, como o abutre 
do Egipto canário (Neophron percnopterus majorensis) (Donázar et al. 2002) e espécies de rapinas noturnas, 
como o bufo-real (Bubo bubo) (Fabrizio et al. 2004).

Abutre-preto morto por colisão próximo a linha elétrica. Avila. ZEPA Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos (ES0000189). 
Março de 2013. Foto: E. Soto-Largo

De acordo com os dados de internamentos nos Centros de Recuperação de Vida Selvagem da Junta de Castilla y 
León (JCyL 2017), as eletrocussões e colisões com linhas elétricas representam 25,5% da mortalidade registada 
na águia-imperial-ibérica, 7,5% no abutre-preto, 6,9% no milhafre-real, 6,3% no grifo e 3,3% no abutre do 
Egipto.
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11.A necessidade de um estudo de impacto ambiental.
A procura de eletricidade na sociedade atual exige a sua produção em grandes quantidades. No entanto, a
energia elétrica em grande escala não pode ser armazenada de forma a satisfazer as necessidades de consumo,
mantendo um equilíbrio constante com a produção. Esse equilíbrio é alcançado por meio da rede elétrica, que
liga todos os centros de produção a pontos de consumo localizados a centenas de quilômetros de distância.

No sistema de abastecimento de energia elétrica, distinguem-se três atividades: Produção, que transforma uma 
forma de energia, seja ela química, mecânica, térmica ou luminosa, entre outras, em energia elétrica. 
Transporte, que transporta energia dos pontos de produção aos centros de consumo. Distribuição, que 
transfere energia aos consumidores finais.

Los principais impactos ambientais associados à produção e distribuição de energia elétrica são: 1) Impacto no 
território, devido ao impacto na matriz territorial em que se baseia o traçado da linha ou, de forma pontual, 
uma subestação. 2) Impacto paisagístico associado ao ponto anterior, com uma clara dimensão social (ou 
mesmo socioeconómica) que geralmente vai além das questões meramente ambientais. 3) Risco potencial para 
a saúde humana devido ao efeito dos campos eletromagnéticos. 4) Impacto na biodiversidade e, mais 
concretamente, na avifauna e habitats faunísticos. O impacto na avifauna é limitado ao risco de eletrocussão no 
caso de linhas de distribuição de 66 kV ou menos, e por colisão em linhas aéreas de transporte com tensão igual 
ou superior a 132 kV. A prevenção dos riscos de colisão e eletrocussão é regulamentada por regulamentação do 
Real Decreto 1432/2008, que estabelece medidas para a proteção das aves contra colisão e eletrocussão em 
linhas de alta tensão.

Em primeiro lugar, deve-se determinar se o projeto precisa ser submetido a um Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) ou não. Para isso, é necessário determinar qual é a administração pública competente para autorizar o 
projeto. São competência do órgão correspondente da Administração Geral do Estado (Ministério da Indústria, 
Turismo e Comércio) as instalações de 400 kV ou 220 kV que afectem mais do que uma Comunidade Autónoma, 
e da Conselheria Autonómica com competências na indústria ou energia o resto das infra-estruturas. Caso seja 
da competência da Administração Geral do Estado, aplicam-se os regulamentos estaduais de AIA (Lei 21/2013), 
cabendo ao órgão ambiental da Administração Geral do Estado a tramitação da avaliação ambiental pertinente. 
O projeto deve ser submetido a um EIA ou a uma decisão de avaliação ambiental prévia caso se enquadre nas 
premissas determinadas na legislação estadual em vigor (Lei 21/2013).

No caso específico das linhas e subestações eléctricas da competência da Administração Geral do Estado, 
devem ser submetidos a avaliação de impacto ambiental de acordo com a lei estadual, os projectos de 
construção de linhas aéreas para o transporte de energia eléctrica em tensão igual ou superior a 220 kV e 
comprimento superior a 15 km, e linhas com comprimento superior a 3 km em zonas particularmente sensíveis, 
de acordo com as Directivas 79/409 / CE e 92/43 / CEE e as zonas húmidas incluídas em a lista da Convenção de 
Ramsar. Por outro lado, os projetos com extensão superior a 3 km devem ser submetidos a EIA, quando o EIA é 
exigido pelos regulamentos autonómicos. Se a jurisdição material recair sobre a Comunidade Autónoma onde 
se localiza a linha, os regulamentos aplicáveis serão os da referida Comunidade.



Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

12.Como avaliar o perigo de uma linha elétrica.

Existen tres tipos de factores que determinan la posibilidad de electrocución (Ferrer et al., 1991): 

1) Factores técnicos: el riesgo de electrocución es mayor en tendidos de menos de 45 kV, debido a la dimensión

de los apoyos, a la menor separación de sus conductores y a la escasa longitud de sus aisladores, de manera que 

permitan el contacto de dos conductores con el cuerpo del ave o de un conductor y la cruceta metálica. Obvia-

mente, el material (madera, hormigón o metal) con el que esté hecho el pilar de apoyo está directamente rela-

cionado con su conductividad eléctrica y, por tanto, con el riesgo de electrocución para las aves. 

2) Factores climatológicos y meteorológicos: el clima también es un factor importante que influye en el riesgo de

accidentes, debido a la humedad (aumenta la conductividad de los materiales) y al viento (Nelson y Nelson, 

1976). 

3) Tipo de hábitat: condiciona la abundancia de aves y, por tanto, la probabilidad de que alguna de ellas sufra

una electrocución. Además, hay que tener en cuenta que, en zonas desarboladas, las aves utilizan los apoyos 

como posaderos o para construir sus nidos, por lo que también se incrementa el riesgo de electrocución (Olen-

dorff et al., 1981). Los apoyos en puntos elevados del terreno, con amplia visibilidad y en zonas de contacto 

entre ecosistemas (eco-tonos); suelen coincidir con áreas de alta densidad de presas. 

O coelho (Oryctolagus cuniculus) é a base da cadeia alimentar nos ecossistemas mediterrânicos. As áreas com maior mortalidade de aves de 
rapina no centro de Espanha coincidem com densidades média e alta de coelhos. Foto: E. Soto-Largo. 
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4) Fatores dependentes de variáveis biológicas relacionadas com a espécie, que irão influenciar na taxa de
mortalidade: comportamento (afeta em maior medida as aves que pousam em suportes como pontos de
vigia, dormitórios, etc.), tamanho (as aves de médio e grande porte são mais afetadas), idade (cerca de 70%
das mortes por eletrocussão correspondem a juvenis) e sexo (durante o período de incubação, os machos
correm maior risco) (Fernández e Azkona, 2002). Por todos esses motivos, as aves da ordem dos
Falconiformes serão as mais afetadas pelo risco de eletrocussão, seguidas pelos Strigiformes e Ciconiformes.

5) Proximidade de locais sensíveis: linhas elétricas localizadas a menos de 2 km de áreas de nidificação e alta
concentração de aves, como áreas de descanso, alimentação ou deslocação, aumentam o risco de
eletrocussão e colisão (Martín et al 2017). Desta forma, consideram-se mais perigosas as linhas elétricas
localizadas nas proximidades de ninhos e colónias, dormitórios, albufeiras, aterros, explorações pecuárias,
campos recém-segados, zonas húmidas e áreas com alta densidade de coelhos. Também existe um risco
elevado de colisão em linhas localizadas em zonas de passagem de aves, como rotas migratórias ou vales
fluviais, que funcionam como corredores para aves migratórias e aquáticas.
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13.Monitorização da mortalidade de aves devido a linhas elétricas.

A metodologia geral de monitorização da mortalidade de aves nas linhas elétricas baseia-se na 
realização de percursos ao longo da linha, de forma a efetuar uma procura intensiva de cadáveres, ou qualquer 
resto de aves ou sinais indicativos de uma possível mortalidade associada a uma colisão ou eletrocussão. Para 
isso, são feitos transectos de ida e volta, andando em zigue-zague a uma velocidade constante, abrangendo 25 
metros de cada lado da linha. Os estudos devem abranger no mínimo um ano, de forma a cobrir todo o 
ciclo biológico, e a periodicidade recomendada é de um transecto por mês.

No início de cada transecto, são registados a data e hora de início e término, assim como 
os dados meteorológicos básicos: temperatura, intensidade do vento e direção, probabilidade de 
precipitação e visibilidade. Recomenda-se georreferenciar e fotografar todos os postes ou apoios 
controlados e avaliados quanto à sua perigosidade de acordo com o seu desenho e localização. Os 
cadáveres e restos de aves encontrados sob as linhas durante os transectos devem ser 
georreferenciados, e registado a tipologia e a distância até ao apoio ou vão mais próximo, bem como 
dados sobre a distribuição dos restos mortais (dispersão, direção em relação ao suporte, etc. ) Se o estado 
de decomposição impedir a sua identificação, eles são recolhidos e rotulados para posterior identificação. 
Sempre que possível, a sua descoberta deve ser comunicada à autoridade competente, comunicando a 
localização exata e anexando fotografias da descoberta (ave ou restos mortais).

Em resumo, deve-se obter pelo menos os seguintes campos:

▪ Nome da linha elétrica e tensão elétrica.
▪ Província e município.
▪ Data da observação (dia / mês / ano).
▪ Nome do observador.
▪ Causa provável de mortalidade.
▪ Apoio / vão.
▪ Coordenadas UTM.
▪ Nome científico da espécie.
▪ Idade e sexo da espécie que sofreu o acidente
▪ Tempo aproximado da morte: <12 horas, <24 horas, 2 dias, 3 dias, etc.
▪ Estado do cadáver: recente, parcialmente decomposto, ossos e restos, predado.
▪ Descrição geral do habitat.
▪ Fotografia do exemplar.
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Vista geral da torre dupla âncora metálica para a travessia do Rio Águeda na L.A.M.T. "05-Safe Harbor" 20 kV de La S.T.R. “Espeja” (4817) 
com medidas de isolamento para os terminais e separação das linhas, sistemas anti-pouso e sinalização anti-colisão para aves na linha 
Apoyo com um histórico de eletrocussão em 2017 (foto emoldurada cortesia de Javier García) localizada num território de Águia de Bonelli 
(Aquila fasciata). San Felices de Gallegos (Salamanca). Junho de 2019. ZEPA - Arribes del Duero (ES0000118).

Vários são os fatores que afetam o cálculo da mortalidade e fazem com que a mortalidade real seja sempre 
superior à observada. Entre eles estão a cobertura vegetal, a capacidade de deteção dos observadores, a 
periodicidade, as espécies afetadas, a meteorologia, a abundância de predadores e necrófagos na área de 
estudo ou simplesmente a não detecção das aves que caem de fora da área de prospeção ou que fogem 
feridas. Para isso, existem diferentes fórmulas que auxiliam a avaliar esse desvio, dentro das quais temos a 
fórmula de Bevanger (1995 e 1999): N = TAM / (PAE x PNE x PP x PAM) onde N é o número total de aves mortas 
por baixo de uma linha elétrica, TAM é o número total de aves mortas encontradas, PAE é a percentagem de 
aves mortas encontradas com base no estudo de colocação artificial de cadáveres, PNE é a percentagem de 
cadáveres não eliminadas pelos necrófagos, PP é a proporção de linha elétrica que se pode prospetar e MAP é a 
percentagem de aves que colidiram e morreram na área pesquisada sendo detetadas pela equipa. Outra 
fórmula é a aplicada por Alonso e Alonso (1999) para estimar a taxa de colisão de aves com linhas de transporte 
de energia elétrica, onde o seu valor é expresso por: IC = (NEC / NTC) * 100, onde IC é o índice de colisão, NEC, 
número estimado de colisões por km e período, e NTC o número de aves que cruzam a linha durante os 
transectos.
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14.Como informar sobre a mortalidade de aves numa linha elétrica.

A descoberta de exemplares de animais selvagens feridos ou mortos no ambiente natural é relativamente 
comum. Este facto é particularmente relevante quando espécies protegidas são afetadas, uma vez que são 
especialmente vulneráveis a determinadas ações humanas.

Se um animal ferido ou morto for encontrado próximo a uma linha elétrica, não é recomendada a sua recolha ou 
manuseamento por pessoas não especializadas. Se o animal estiver ferido, o procedimento é notificar os 
Agentes MedioAmbientais, ou a autoridade competente, que procederá à manipulação (desde que a situação e 
tamanho do animal permitam) para transferi-lo para um Centro de Recuperação (CRAS). Em caso de morte do 
animal, proceder-se-á a uma análise in loco da situação e possível causa da mortalidade, e transferência para o 
CRAS para determinar as causas da mortalidade. Tirar dados de posicionamento e fotos com um smartphone 
facilita muito a sua localização e avaliação em tempo real. 

De acordo com dados da Oficina de Espécies Migratórias de Espanha, a cegonha-branca é a espécie mais afetada pela 
mortalidade com linhas elétricas. Na imagem, uma cegonha-branca morta por baixo do vão de uma linha elétrica de 15 
kV. Arenas de San Pedro. Avila. Valle del Tiétar SPA (ES0000184). Junho de 2019. Foto: E. Soto-Largo
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15. Como corrigir a mortalidade de aves em linhas elétricas.

No dia 13 de setembro de 2008, foi publicado o Real Decreto 1432/2008, que estabelece medidas para 
a proteção das aves contra a colisão e eletrocussão em linhas de alta tensão (Anexo II), que revogou o 
Real Decreto Decreto 263/2008, publicado anteriormente.

O Decreto Real insta as Comunidades Autónomas a designar Zonas de Proteção nas quais se obriga a 
corrigir as linhas perigosas para as aves por eletrocussão e colisão e a fazer um inventário das linhas 
elétricas que causam uma mortalidade significativa e comprovada por colisão de aves, especialmente 
aquelas incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Ameaçadas (CEEA).

De acordo com o Decreto Real, as Zonas de Proteção estabelecidas seriam: 1) as Zonas Especiais de 
Proteção para Aves (ZPE), 2) as áreas incluídas nos Planos de Conservação ou Planos de Recuperação de 
Espécies Ameaçadas, e 3) as Zonas Prioritárias, que serão designadas a partir dos locais de alimentação, 
reprodução, dispersão ou concentração das espécies catalogadas. Estes últimos são os únicos que serão 
especificamente delimitados por cada Autonomia para corrigir linhas elétricas perigosas.

O Real Decreto é aplicável às linhas aéreas de alta tensão, localizadas em Zonas de Proteção, 
construídas de novo com condutores nus, bem como as ampliações ou modificações das existentes, e 
estabelece medidas de proteção contra a eletrocussão e colisão:

Medidas técnicas de prevenção contra a eletrocussão (Artigo 6):

1) As linhas devem ser construídas com cadeias de isoladores suspensos, evitando a sua disposição em
posição rígida nos apoios de alinhamento.

2) Os apoios com pontes, seccionadores, fusíveis, transformadores de distribuição, de derivação,
ancoragem, amarre, especiais, ângulo, fim de linha, serão projetados de forma a não ultrapassar com
elementos em tensão as cruzetas ou semi-cruzetas não auxiliares dos apoios. As pontes de união entre
os elementos em tensão serão isoladas.

3) Em montagens canadianas e escalonadas (estaiadas ou planas), a distância entre a semicruzeta
inferior e o condutor superior será maior que 1,5 m.

4) Em cruzetas ou armações tipo abóbada, a distância entre a cabeça do eixo e o condutor central não
deve ser inferior a 0,88 m, ou o condutor central deve ser isolado 1 m para cada lado do ponto de
fixação.

5) As diferentes armações devem cumprir as distâncias mínimas de segurança do ponto 4.



6) Os cabos de extensão nas cadeias de amarre devem ser projetadas para evitar que as aves pousem.

7) Se for constatado que os cabos de extensão e cadeias de amarre são usados pelas aves para pousar ou
ocorrerem eletrocussões, a medida desta distância de segurança não incluirá o cabo de extensão acima
mencionado.

8) No caso de cruzetas diferentes das especificadas na tabela de cruzetas nos pontos 5-7, a distância mínima de
segurança do ponto 4 aplicável será aquela que corresponder à cruzeta mais aproximada das apresentadas
na referida tabela.
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6) Medidas técnicas para prevenir a colisão (Artigo 7):
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a) Estruturas salva-pássaros ou sinalizadores visuais serão fornecidos quando o orgão competente da
comunidade autónoma assim o determinar.

b) As estruturas salva-pássaros ou sinalizadores visuais devem ser colocados nos cabos de terra e, quando
não existirem, nas linhas onde haja apenas um condutor por fase, serão colocados diretamente nos
condutores com diâmetro inferior a 20 mm. Pode ser dispensado quando o diâmetro não for inferior a 20
mm.

As estruturas salva-pássaros ou sinalizadores serão feitos de materiais opacos e estarão dispostos a cada 10 
metros (se o cabo de terra for único) ou alternadamente, a cada 20 metros (se forem dois cabos de terra 
paralelos ou, se for o caso, nos condutores). Em troços perigosos, devido à presença de nevoeiro ou 
visibilidade limitada, pode ser reduzido para distâncias mais curtas. 
As estruturas salva-pássaros ou sinalizadores terão 30 cm de diâmetro x 1 metro de comprimento no caso 
das espirais e 5 x 35 cm no caso das tiras em X.

Fica a opção de usar outros tipos de sinalizadores, desde que sejam eficazes e sejam aprovados pela 
comunidade autónoma.

Inicialmente, as zonas de proteção designadas em Castilla y León para a aplicação de medidas contra a 
colisão e eletrocussão em linhas aéreas de alta tensão foram incluídas no Despacho MAM / 1628/2010, de 
16 de novembro em Castilla y León. Foram declaradas complementares à rede de ZPEs e às áreas declaradas 
através dos instrumentos de conservação da águia de Bonelli (Decreto 83/2006), águia-imperial-ibérica 
(Decreto 114/2003) e cegonha-preta (Decreto 83/1995). No entanto, a grande mobilidade e a baixa 
previsibilidade espacial das aves, a par da grande área ocupada por várias das espécies incluídas no Catálogo 
Espanhol de Espécies Ameaçadas, a sua ampla distribuição de áreas de reprodução e a excepcional 
importância de todo o território de Castilla y León para a sua invernada, com dormitórios amplamente 
distribuídos por toda a sua superfície, tornou necessária a sua atualização e ampliação a todo o território 
regional.

Neste amplo quadro de ação, as principais empresas de eletricidade mantêm reuniões de colaboração com a 
Junta de Castilla y León para se poder atuar no maior número de linhas que se distribuem pelo território de 
Castilla y León. Um exemplo foi a ampliação das medidas corretoras estabelecidas na Ação A8 do Projeto 
RUPIS devido ao acordo de colaboração entre a Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León e a Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U. para a coordenação de ações ambientais no Parque Natural Arribes Del Duero 
(Salamanca), para a concretização dos objetivos do Projeto LIFE RUPIS (LIFE 14NAT / PT / 000855).

Além disso, em dezembro de 2019, o Conselho de Administração autorizou um subsídio no montante de 
749.298 euros aos proprietários de linhas elétricas que operam no âmbito territorial das zonas de proteção 
de avifauna de Castilla y León, para financiar as despesas decorrentes da adaptação das linhas aos requisitos 
estabelecidos no Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, envolve uma linha adicional de trabalho 
destinada a estabelecer medidas de proteção de aves contra colisão e eletrocussão em linhas elétricas de alta 
tensão.
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Glossário.

Isolador: Elemento que isola e sustenta os condutores de uma linha elétrica nos apoios ou postes elétricos. O 
material mais amplamente usado para os isoladores é a porcelana, vidro e materiais sintéticos, como resinas 
epoxi. Eles podem ser de vários tipos:

▪ Isolador rígido: isolador fixado ao suporte por uma ferragem fixa.

▪ Isoladores em cadeia: compostos por um número variável de elementos em função da tensão de serviço;
formando uma corrente móvel em torno de seu ponto de fixação ao suporte. É o tipo de isolador mais utilizado em
média e alta tensão. Eles podem ser suspensos quando os isoladores estão dispostos abaixo das travessas da
armação ou de amarre quando o isolador está na posição horizontal onde o condutor foi fixado e que suporta a
tensão da linha.

Suporte, apoio ou poste: Estrutura de metal, madeira, betão ou outros materiais apropriados, que sustenta os 
condutores numa linha elétrica e à qual os cabos de terra são ligados diretamente. É formado pelo eixo e pela 
cruzeta ou armação. Eles são classificados nos tipos:

▪ Apoio de alinhamento: Apoio de suspensão, amarre ou ancoragem utilizado num troço retilíneo da linha.

▪ Apoio de amarre ou ancoragem: Suporte cuja finalidade é proporcionar um ponto firme na linha e limitar tensões
ou tensões longitudinais excepcionais, geralmente apresentando cadeias de isoladores de amarre.

▪ Apoio de derivação: Suportes que servem para dividir a linha para novos ramais da rede.

▪ Apoio de início ou fim de linha: O primeiro e último apoios da linha, geralmente possuem cadeias de isoladores de
amarre, e a sua função é suportar as tensões do feixe completo de condutores numa única direção, a direção
longitudinal. Normalmente são fornecidos com um transformador a partir do qual o assentamento passa de cabo
nu para cabo isolado, aéreo ou enterrado.

▪ Apoio de proteção e manobra: Suportes que apresentam elementos de manobra como seccionadores, fusíveis, etc.
Eles servem para evitar sobrecargas de tensão e cortar o fornecimento nos diferentes troços da linha.

▪ Apoio de alinhamento: Apoio de suspensão, amarre ou ancoragem utilizado num troço retilíneo da linha.

▪ Apoio de amarre ou ancoragem: Suporte cuja finalidade é proporcionar um ponto firme na linha e limitar tensões
ou tensões longitudinais excepcionais, geralmente apresentando cadeias de isoladores de amarre.

▪ Apoio de derivação: Suportes que servem para dividir a linha para novos ramais da rede.

▪ Apoio de início ou fim de linha: O primeiro e último apoios da linha, geralmente possuem cadeias de isoladores de
amarre, e a sua função é suportar as tensões do feixe completo de condutores numa única direção, a direção
longitudinal. Normalmente são fornecidos com um transformador a partir do qual o assentamento passa de cabo
nu para cabo isolado, aéreo ou enterrado.

▪ Apoio de proteção e manobra: Suportes que apresentam elementos de manobra como seccionadores, fusíveis,
etc. Eles servem para evitar sobrecargas de tensão e cortar o fornecimento nos diferentes troços da linha.



71 

Açao F3_Elaboração de um guia de boas práticas para a correção e sinalização de linhas elétricas, para reduzir a morte por 
colisão ou eletrocução da avifauna no Parque Natural Arribes del Duero.

Cabo de terra: condutor ligado à terra em alguns ou todos os suportes, disposto geralmente, embora não 
necessariamente, acima dos condutores de fase, a fim de garantir uma certa proteção contra descargas 
atmosféricas. O fio terra, também chamado de fio de proteção, não conduz corrente, por isso é normalmente 
feito de aço e tem diâmetro menor.

Catenária: Curva natural adotada por um condutor esticado entre dois suportes.

Alimentador: local expressamente adaptado para alimentar aves necrófagas, cercado em todo o perímetro para 
impedir o acesso de carnívoros terrestres oportunistas, também conhecidos como "muladares".

Condutor: cabo de metal que transporta energia elétrica numa linha elétrica.

Cruzeta: Estrutura de suporte que serve de ancoragem aos isoladores que seguram os condutores, semi-cruzeta 

é definida como a metade de uma cruzeta. Dividem-se em:

▪ Abóbada: Tipo de cruzeta em que geralmente as pontas da cruzeta são mantidas mais baixas que a parte central.

▪ Canadiana: Tipo de cruzeta em que cada um dos braços, geralmente oblíquos, fixa o conjunto da abóbada ao
corpo do suporte.

▪ Reta: Tipo de cruzeta horizontal, com isoladores de amarre, no mesmo plano e pontes soltas, acima e / ou abaixo
da cruzeta que conectam os pontos de fixação.

▪ Reta em duas alturas ou triângulo: cruzeta reta com o condutor central localizado mais alto. Geralmente possui
isoladores de amarre.

▪ Escalonada: os isoladores são fixados alternadamente em cada lado do suporte. Pode ser estaiada ou plana,
dependendo da disposição dos isoladores.

▪ Eletroválvulas: Elementos de regulação da intensidade do circuito elétrico, utilizados para proteger cabos
subterrâneos e transformadores alimentados por linhas aéreas.

9ǎǇŞŎƛŜǎ ŘŜ ŀǾŜǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƳǳƴƛǘłǊƛƻΥ as indicadas no Anexo do Real Decreto 1632/2011, de 14 de 
novembro e no ponto 1.a) da Secção 2, Capítulo II, do Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 142/2011, da 
Comissão, de 25 de fevereiro de 2011.

CŀǎŜΥ Cada um dos condutores numa linha elétrica de corrente alterna.

!Ǿŀƭƛŀœńƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭΥ procedimento administrativo instrumental relativo à aprovação ou adoção de planos e 
programas, bem como quanto à autorização de projetos ou, se for caso disso, quanto à atividade 
administrativa de controlo dos projetos submetidos a declaração ou comunicação responsável anterior, por 
meio da qual são analisados os possíveis efeitos significativos no ambiente de planos, programas e 
projetos. A avaliação ambiental inclui avaliação ambiental estratégica e avaliação de impacto ambiental.

CǳǎƝǾŜƛǎΥ Elementos que interrompem o circuito elétrico em caso de sobrecarga, também são projetados 
para proteção e manobra em linhas aéreas. Eles são usados em ramais de cabos subterrâneos e centros de 
transformação externos.

Impacto ou efeito significativo: Alteração permanente ou a longo prazo de um valor natural e, no caso dos 

sítios Natura 2000, quando afeta também os elementos que motivaram a sua designação e objetivos de 

conservação
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Impacto ou efeito significativo: Alteração permanente ou a longo prazo de um valor natural e, no caso dos 
sítios Natura 2000, quando afeta também os elementos que motivaram a sua designação e objetivos de 
conservação

Órgão substantivo: órgão da Administração pública que tem poderes para adotar ou aprovar um plano 
ou programa, autorizar um projeto ou controlar a atividade de projetos sujeitos a uma declaração responsável 
ou comunicação prévia, a menos que o projeto consista em ações diferentes nas matérias cuja 
competência seja de diferentes órgãos da Administração pública estadual, regional ou local, caso em que 
será considerado o órgão substantivo que detém os poderes da atividade para a qual o projeto se dirige, 
com prioridade sobre os que detenham competências sobre atividades instrumentais ou complementares 
em relação a ele.

Órgão ambiental: órgão da administração pública que realiza a análise técnica dos arquivos de avaliação 
ambiental e formula as declarações de impacto estratégico e ambiental, e os relatórios ambientais.
Linha de distribuição: linha elétrica que transporta energia elétrica em pequenas extensões de tensão inferior a 
66 kV, alimentando principalmente a usuários particulares.

Linha de transporte: Linha elétrica que transporta energia elétrica entre duas subestações, duas centrais ou 
subestações de distribuição, com tensão igual ou superior a 66kV.
Matéria de risco especificada: matéria de risco especificada conforme definido no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), do 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 (ver ponto 4.2.1).

Muladar: local expressamente montado para alimentação de aves necrófagas, cercado em todo o perímetro 
para impedir o acesso de carnívoros terrestres oportunistas, também denominado “alimentador”.

Ponte froxa ou de ligação: Conexão pouco apertada entre dois condutores. Sua função é conectar os 
condutores de ambos os lados do suporte por meio de uma ponte. Aqueles localizados acima da torre são 
responsáveis pelo maior número de eletrocussões das aves.

Rede de Alimentação de Aves Necrófagas em Castilla y León: conjunto de espaços onde se realiza a ação de 
alimentação de aves necrófagas de interesse comunitário em Castilla y León; formada por alimentadores 
autorizados, e extensas explorações pecuárias autorizadas a não recolher cadáveres no ZPAEN.

Regime especial: refere-se à geração de energia elétrica - em instalações com capacidade não superior a 50 
MW - a partir do tratamento de resíduos, biomassa, mini-hídrica, eólica, solar e cogeração.

Regime ordinário: refere-se à geração de energia elétrica em instalações com potência superior a 50 MW.
Renováveis: refere-se à energia gerada a partir de fontes renováveis (hídrica, eólica, solar térmica, solar 
fotovoltaica, biomassa, etc.).
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Renováveis: refere-se à energia gerada a partir de fontes renováveis (hídrica, eólica, solar térmica, solar 
fotovoltaica, biomassa, etc.).

SANDACH: Subprodutos animais não destinados ao consumo humano.

Estrutura salva-pássaros ou sinalizador: Dispositivo externo que é fixado a cabos para visualização à distância 
pelas aves.

Seccionador: elemento de corte que permite interromper o circuito elétrico. Geralmente são instalados nas 
derivações.

Subestação: Centro vedado de conexão de linhas elétricas para transformação de tensão e controle da 
distribuição ou transporte de energia elétrica.

Linhas elétricas: Linhas elétricas trifásicas de alta tensão em corrente alterna com frequência de 50 Hz, cuja 
tensão nominal efetiva entre as fases seja igual ou superior a 1 KV. São classificados, de acordo com o 
Regulamento de Condições Técnicas e Garantias de Segurança em linhas de alta tensão e suas instruções 
técnicas complementares ITC-LAT 01 a 09, aprovadas pelo Real Decreto 223/2008, de 15 de fevereiro, em:

▪ Categoria especial: Linhas de tensão nominal igual ou superior a 220 kV e as de menor tensão que fazem
parte da rede de transporte, de acordo com o disposto no artigo 5º do Real Decreto 1955/2000, de 1º de
dezembro, pelo que se regulam as atividades de transporte, distribuição, comercialização, abastecimento e
procedimentos de autorização de instalações de energia elétrica.

▪ Primeira categoria: Linhas com tensão nominal inferior a 220 kV e superior a 66 kV.

▪ Segunda categoria: Linhas de tensão igual ou inferior a 66 kV e superior a 30 kV.

▪ Terceira categoria: Linhas com tensão nominal igual ou inferior a 30 kV e superior a 1 kV.

Transformador de distribuição: Elemento que transforma um sistema de corrente de alta tensão num de 
baixa tensão; geralmente são elementos de fim de linha, cuja missão é distribuir o fornecimento de 
eletricidade.
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Projetos LIFE e ligações de interesse. 
Seguem alguns exemplos de projetos LIFE focados nos impactos das infraestruturas de eletricidade em 
diferentes países membros da UE. Todos estes projetos podem ser encontrados na base de dados
 LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm.

LIFE00 NAT/E/007348 

LIFE00 NAT/IT/007142 

LIFE02 NAT/H/008627 

LIFE04 NAT/ES/000034 

LIFE04NAT/ES/000067 

LIFE04 NAT/HU/000109 

LIFE06 NAT/ES/000214 

LIFE07 NAT/BG/000742 

LIFE07 NAT/E/000742 

LIFE09 NAT/SK/000396 

LIFE08 NAT/RO/000501 

LIFE 08 NAT/IT/000332 

LIFE12 NAT/ES/000701 

LIFE13 NAT/FR/000093 

LIFE14 NAT/PT/000855 

Dressing stretches of power lines with spirals to improve their visibility, and change of electrical sup-
ports, Spain 

Reduction of the risk of bird collision and electrocution in the Po Delta Park, Italy 

Insulation of medium-voltage power lines (bird friendly poles), Hungary 

Adaptation of the overhead electric power lines in the SPAs of Aragón, Spain 

The conservation of Guirre in SPAs of the Fuerteventura Island 

Removal of dangerous sections of power line by burying electric lines in the ground, Hungary 

Correction of dangerous overhead electric power lines in the SPAs of Murcia, Spain 

Conservation of imperial eagle and saker falcon in key Natura 2000 sites in Bulgaria 

Priorimancha Conservation of Mediterranean priority species in Castille-La Mancha, Spain 

APOMARINA_SK – Conservation of Aquila pomarina in Slovakia 

CAPR - Conservation of Aquila pomarina in Romania 

Measures for the conservation of Chiroptera and Avifauna in Central Italy. 

Integral Recovery of Bonelli,s Eagle Population in Spain 

Reduction of the human threats affecting the Bearded Vulture 

Egyptian Vulture and Bonelli’s Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon 

Conservation of threatened birds trough retrofitting of hazardous overhead powerlines in Natura 2000 
sites in W Bulgaria 

Egyptian Vulture New LIFE – Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture 
and Secure Its Flyway

Accomplish Western Mediterranean Bonelli’s Eagle recovery by working together for an electricity grid 
suitable for birds. 
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Alguns projetos LIFE voltados para as aves de rapina forneceram informações a empresas de energia ou 
investidores potenciais, por exemplo, em áreas onde os parques eólicos não seriam adequados devido aos 
riscos para aves de rapina (Hötker et al. 2006, Drewitt & Langston 2006, Gove et al. 2013)

Links da Web de interesse relacionados com linhas de energia:

SOS Platform Power Lines http://www.sostendidos.com

Rede de voluntários para a localização de cabos elétricos perigosos para as aves (Put a Tendido en tu Punto 
de Mira).http://objetivotendidos.blogspot.com/

Amigos da Águia Imperial Ibérica, Fundação Lince Ibérico e Espaços Naturais Privados. http://e-faunalert.org/

Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO). Linhas de energia. Documentação 
técnica.https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/
tendi-dos / ce-Salvares-Tenidos-Doc_Tecnica.aspx

Guia de identificação de aves de rapina ibéricas por restos de ossos (MITECO).Aves de rapina grandes (parte 
1). https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesresto- 
soseos1parte_tcm30-198046.pdf

Aves de rapina diurnas médias (parte 2). https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-
de-especies/guiarapacesresto- soseos2parte_tcm30-438424.pdf
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Decreto de 26 de abril de 1957 que aprova o Regulamento da Lei de Expropriação Forçada.
- Lei 13/2003, de 23 de maio, que regulamenta o contrato de concessão de obras públicas.
- Lei 16/2002, de 01 de julho, sobre a prevenção e controle integrado da poluição
- Lei 21/2013, de 9 de dezembro, sobre avaliação ambiental.
- Lei 24/2013, de 26 de dezembro, do Setor Elétrico.
- Lei 34/1998, de 7 de outubro, do Setor de Hidrocarbonetos.
- Lei 42/2007, de 13 de dezembro, sobre Patrimônio Natural e Biodiversidade.
- Lei de Expropriação Forçada, de 16 de dezembro de 1954.
- Real Decreto 1434/2002, de 27 de dezembro, que regulamenta as atividades de transporte, distribuição, 
comercialização, abastecimento e procedimentos de autorização de instalações de gás natural.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Dezembro, que regula as actividades de transporte, distribuição, 
comercialização, abastecimento e procedimentos de autorização de instalações de energia eléctrica.
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, que aprova o Regulamento para o desenvolvimento e execução da Lei 
16/2002, de 1 de julho, sobre a prevenção e controle integrados da poluição. Substituído pelo RD 815/2013, de 
18 de outubro, que aprova o Regulamento das emissões industriais e o desenvolvimento da Lei 16/2002, de 1 
de julho, relativa à prevenção e controlo integrado da poluição.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprova o Regulamento do Domínio Público Hidráulico, que 
desenvolve os títulos preliminares I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, de 2 de agosto, de Águas e suas modificações 
posteriores.
- Real Decreto 907/2007 de 6 de julho, que aprova o Regulamento do Planejamento Hidrológico.
- Real Decreto 927/1988, de 29 de julho, que aprova o regulamento da Administração Pública de Águas e 
Ordenamento Hidrológico.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julho, que aprova o texto revisto da Lei das Águas.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de outubro, que aprova o texto revisto da Lei do Território e da 
Reabilitação Urbana.
Real Decreto-Lei 13/2012, de 30 de março, que transpõe as diretivas sobre os mercados internos da 
eletricidade e do gás e das comunicações eletrónicas, e que adota medidas para corrigir os desvios devidos à 
incompatibilidades entre custos e receitas nos setores da eletricidade e do gás.
- Regulamento 347/2013, de 17 de abril de 2013, relativo às orientações sobre as infraestruturas 
transeuropeias de energia.
- Ordens de 30 de abril de 1992, para o início dos Planos de Manejo dos Recursos Naturais das Áreas Naturais 
de Candelario, Arribes del Duero, Sierra de Urbión, Riberas de Castronuño e Hayedo de Río Frio de Riaza 
(BOCyL 22-5 -92).
- DECRETO 164/2001, de 7 de junho, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos Naturais da Área Natural 
Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).
- CORRECÇÃO de erros ao Decreto 164/2001, de 7 de junho, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos 
Naturais da Área Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).
- LEI 5/2002, de 11 de abril, da Declaração do Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).

- DECRETO 21/2010, de 27 de maio, que aprova o Plano Regional de Âmbito Territorial do Vale do Douro.
- DECRETO 57/2015, de 10 de setembro, que declara as áreas especiais de conservação e áreas de proteção 
especial para aves, e regulamenta a gestão básica e o plano de conservação da Rede Natura 2000 na 
Comunidade de Castilla y León.
- LEI 4/2015, de 24 de março, sobre o Património Natural de Castilla y León.
- Despacho FYM / 775/2015, de 15 de setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e Conservação da 
Rede Natura 2000 na Comunidade de Castilla y León.
- DESPACHO FYM / 991/2016, de 17 de novembro, que delega competências em matéria de Avaliação de 
Impacte Ambiental aos chefes das delegações territoriais da Junta de Castilla y León.
- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei de Prevenção Ambiental de 
Castilla y León. (BOCyL, 13 de novembro de 2015).
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- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei de Prevenção Ambiental de 
Castilla y León. (BOCyL, 13 de novembro de 2015).
- Decreto 24/2013, de 27 de junho, que regula as funções, composição e funcionamento das Comissões 
Territoriais de Ambiente e Urbanismo e do Conselho de Meio Ambiente, Urbanismo e Ordenamento do 
Território de Castilla y León. (BOCyL 03 de julho de 2013).
- Decreto 32/2014, de 24 de julho, que altera o Decreto 24/2013, de 27 de junho, que regulamenta as funções, 
composição e funcionamento das Comissões Territoriais de Ambiente e Urbanismo e do Conselho de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Planejamento do Território de Castilla y León. (BOCyL 28 de julho de 2014)
- Despacho MAM / 1628/2010, de 16 de novembro, que delimita e divulga as zonas de proteção para aves nas 
quais serão aplicadas as medidas de salvaguarda contra colisões e eletrocussões em linhas aéreas de alta 
voltagem. (BOCyL de 12/03/2010).
- Decreto 63/2007, de 14 de junho, pelo qual são criados o Catálogo da Flora Protegida de Castilla y León e a 
figura de proteção denominada Micro-Reserva da Flora. (BOCyL de 20/06/2007)
- Decreto 83/2006, de 23 de novembro, que aprova o Plano de Conservação da Águia de Bonelli em Castilla y 
León. (BOCyL 11-29-2006)
- Despacho MAM / 1156/2006, de 6 de junho, pelo qual é acordada a inclusão de certos espécimes de plantas 
no «Catálogo de espécimes de plantas de singular relevância de Castilla y León. (BOCyL 18/07/2006)
- Decreto 63/2003, de 22 de maio, que regulamenta o Catálogo de Espécimes Vegetais de singular relevância 
em Castilla y León e estabelece o seu regime de proteção. (BOCyL 28/05/03).
- Decreto 83/1995, de 11 de maio, que aprova o Plano de Recuperação da Cegonha-preta e dita medidas 
complementares para sua proteção na Comunidade de Castilla y León (BOCyL 5/16/95) (BOCyL 1 -6-95)

http://www.vertebradosibericos.org/
http://www.vertebradosibericos.org/
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