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Prefácio 

 

O presente trabalho de mestrado insere-se no âmbito de um protocolo estabelecido em 2003 

entre a Brisa - Auto-estradas de Portugal S. A. e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

subordinado ao tema “Efeito das vias de comunicação nas populações de mamíferos carnívoros e 

propostas de minimização de impactes” coordenado pela Profª Doutora Margarida Santos-Reis.  

Desenvolvido por uma equipa pluridisciplinar, este protocolo tem como objectivos gerais: i) 

contribuir para a actualização dos mapas de distribuição dos carnívoros; ii) contribuir para a 

caracterização genética de algumas espécies de carnívoros e iii) avaliar o impacte da rede viária na 

comunidade de carnívoros no Alentejo. Os resultados aqui apresentados referem-se apenas ao terceiro 

objectivo, mais concretamente à avaliação da eficácia das passagens hidráulicas como estruturas que 

asseguram a permeabilidade das auto-estradas para os mamíferos carnívoros. 

A candidata esclarece que participou na obtenção, análise e discussão dos resultados, bem como 

na redacção da presente monografia. Os dados referentes às estações do Outono e Inverno, bem como a 

verificação da existência de água em todas as passagens hidráulicas construídas ao longo de 179km das 

auto-estradas A2 e A6 foram obtidos no seguimento do trabalho final de curso da Licª Ana Marta 

Serronha (Licenciatura em Biologia, Universidade de Évora).  
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“Roads are noisy, dirty and scary. The last place 
one would want to carry out ecological studies. 
But here in the pollutant-ridden corridor (…) lays 
the foundation of a field ripe to develop – road 
eology…the science and application frontier of 
the next decade.” 

(A. Clevenger 1999) 

"Jamais creio que os animais sofrem menos do 
que os humanos. A dor é a mesma para eles e 
para nós. Talvez pior, pois eles não podem ajudar 
a si mesmos."  

(Dr. Louis J. Camuti) 
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Resumo 

 
Passagens hidráulicas das auto-estradas: comparação de métodos de 
monitorização e avaliação dos factores que promovem a sua utilização 
pelos carnívoros 

 

As infra-estruturas rodoviárias têm um reconhecido impacte na conservação da 

biodiversidade, nomeadamente em mamíferos carnívoros. As passagens hidráulicas 

(PHs), associadas às auto-estradas, são frequentemente utilizadas por diversas espécies 

como corredores de movimento. No entanto, existem diversos factores que promovem a 

sua utilização e daí, se efectuarem habitualmente estudos de monitorização sobre a 

eficácia destas estruturas. O objectivo deste estudo é avaliar a eficiência de duas 

técnicas de monitorização de PHs (pó de pedra e vídeo-vigilância), e analisar o papel 

dos factores temporais, comportamentais e espaciais no uso destas estruturas pelos 

carnívoros. Deste modo, monitorizaram-se 15 PHs, ao longo das auto-estradas A2 e A6, 

durante 10 dias consecutivos em cada uma das estações do ano. Para tal recorreu-se à 

vídeo-vigilância, sendo igualmente colocado pó de pedra dentro de cada estrutura, na 

Primavera e no Verão. Da análise da relação custo/benefício dos dois métodos, o pó de 

pedra revelou-se o método mais adequado para este tipo de estudos, apesar da vídeo- 

vigilância apresentar uma maior eficiência de detecção. No total obteve-se em média 

0,675 atravessamentos/PH/dia. A presença de água demonstrou ser um factor limitante 

ao atravessamento das PHs, com excepção da lontra, porém os troços da A2 e A6 

parecem não constituir uma preocupação no que diz respeito à sua permeabilidade para 

os carnívoros. A utilização das PHs ocorre em períodos de maior actividade das 

espécies e todas se comportam de forma semelhante ao entrar e sair das estruturas, 

excepto a raposa. Na época húmida, o uso das PHs foi influenciado sobretudo pela 

presença de água e vegetação ripícola. Na época seca, as espécies preferiram estruturas 

com vegetação ripícola e com reduzida perturbação humana. A implementação de 

plataformas laterais e o estabelecimento de corredores ecológicos, afastados de áreas 

urbanas, podem ser solução para o aumento da utilização das PHs pelos carnívoros. 

 

Palavras-chave: conservação de carnívoros, fragmentação do habitat, monitorização, 
vídeo-vigilância, pó de pedra, rede viária.  
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Abstract 

 

Highway drainage culverts: comparison of monitoring methods and 
avaliation of factors promoting their use by carnivores 
 

 
Transportation infrastructures can have significant impacts on wildlife 

conservation, particularly in mammalian carnivores. Highway drainage culverts are 

usually used by diverse species as movement corridors. However there are many factors 

promote their use and therefore, it is necessary to perform survey studies to evaluate the 

features that improve culverts efficiency for carnivores. The present study intends to 

evaluate the effectiveness of two drainage culverts monitoring techniques (stone dust 

and video-surveillance), and analyze the influence of temporal, behavioral and spatial 

factors on culverts use by carnivores. To do so, we surveyed 15 culverts, along 

highways A2 and A6, over 10 consecutive days in each season of the year using video- 

surveillance, and also stone dust inside each culvert in Spring and Summer. The stone 

dust proved to be the most appropriate method for this type of studies, despite video- 

surveillance presented a higher efficacy of detection.  In general, we detected in average 

0.675 passages per crossing structure per day. The water presence proved to be a 

limiting factor in use of drainage culverts, except for the otter, however A2 and A6 

sections do not seem to present any worries concerning their permeability for 

carnivores. Culverts use occurred in periods of species with higher activity and all of 

them had a similar way of come in and leave the structures, except fox. In wet season 

the culverts use was influence mainly by water presence and riparian vegetation. In dry 

season, species preferred structures with riparian vegetation and low levels of human 

disturbance. The implementation of sideway platforms and ecological corridors, away 

from urban areas, may be a solution to increase the drainage culverts use by carnivores. 

 

Keywords: carnivore’s conservation, habitat fragmentation, monitoring, vídeo-

surveillance, stone dust, road network. 
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1. Introdução 
 
Nos últimos anos, o desaparecimento de espécies e de áreas naturais, 

consequência da actividade humana, tem ocorrido a uma velocidade sem precedentes.  

Uma das mais evidentes e preocupantes formas de ameaça à biodiversidade tem 

sido a construção e expansão de infra-estruturas lineares, nas quais se inclui a rede 

viária (Spellerberg 1998; Trombulak & Frissel 2000; Forman et al. 2003; Geneletti 

2003).  

 
1.1 A rede viária como factor de ameaça 

 
Durante as últimas décadas a rede viária desenvolveu-se notavelmente, para dar 

resposta às crescentes necessidades de mobilidade, afectando directa ou indirectamente 

diversos processos físicos, químicos e biológicos (Seiler 2001). Vários estudos têm 

demonstrado que a presença de estradas e auto-estradas é prejudicial para vários grupos 

de animais interferindo com as movimentações dos mesmos e influenciando a 

respectiva sobrevivência, sejam estes invertebrados (e.g. Haskell 2001), anfíbios (e.g. 

Carr & Fahrig 2001), répteis (e.g. Gibbs & Shriver 2002), aves (e.g. Kuitunen et al. 

1998) ou mamíferos (e.g. Philcox et al. 1999). 

Os impactes negativos sobre a biodiversidade manifestam-se desde a fase de 

construção, prolongando-se depois pela fase de exploração, num leque variado de 

efeitos ecológicos dos quais se salientam: (i) a redução, alteração e fragmentação dos 

habitats naturais; (ii) o efeito barreira; (iii) a mortalidade causada pela colisão com 

veículos; (iv) a diminuição da qualidade ambiental, devido ao aumento da actividade 

humana e ao ruído causado pelo tráfego; (v) as alterações de comportamento; (vi) e a 

facilitação da dispersão de espécies exóticas e/ou patologias (Oxley et al. 1974, Mader 

1984, Forman & Alexander 1998, Trombulak & Frissell 2000, Clevenger et al. 2001, 

Seiler 2001, Cain et al. 2003). Apesar de nem todos os efeitos serem negativos, pois as 

bermas das estradas, e a vegetação a elas associadas, podem providenciar refúgios, 

novos habitats ou funcionar como corredores para o movimento de animais selvagens 

(Clarke et al. 1998, Seiler 2001), as consequências negativas podem sobrepor-se aos 

efeitos positivos, sendo este compromisso variável de espécie para espécie consoante as 

suas dimensões, requisitos ecológicos e comportamento. 
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A fragmentação de habitats é provavelmente o factor mais devastador para a 

maioria dos animais (Meffe & Carrol 1997, Forman & Alexander 1998, Geneletti 

2003). Este efeito cria parcelas de habitat favorável de menor tamanho e mais isoladas, 

embebidas numa matriz adversa (Forman & Alexander 1998; Bekker 2002; Farrall et al. 

2002; Seiler 2002), dificultando ou impossibilitando o estabelecimento de espécies ou 

comunidades sensíveis a esta fragmentação (e.g. Crooks 2002). Em Portugal, em 

particular, a densidade da rede viária, com cerca de 1.9km km-2 é hoje superior à média 

europeia (Farrall 2002), resultando numa paisagem muito fragmentada. 

Por outro lado, as estradas e o tráfego automóvel podem actuar como uma 

autêntica barreira (Mader 1984, Trombulak & Frissel 2000, Forman et al. 2003), que 

influencia a dinâmica das populações ao limitar a mobilidade dos indivíduos (Mader 

1984, Reijnen et al. 1995, Trombulak & Frissel 2000, Clevenger et al. 2003). Este 

efeito barreira pode manifestar-se na incapacidade dos animais ultrapassarem o 

obstáculo (Mader 1984), na mortalidade por atropelamento (Clevenger et al. 2003), ou 

em reacções de repulsa por parte de certas espécies com reduzida tolerância à 

perturbação, que tendem a afastar-se das estradas (Reijnen et al. 1995). A principal 

consequência do efeito barreira nas populações é o aumento do risco de extinção local, 

devido à redução do fluxo genético e, consequentemente, da diversidade genética. A 

separação de populações com um número reduzido de efectivos promove, a médio 

prazo, fenómenos de consanguinidade ou deriva genética que as podem tornar inviáveis 

(Meffe & Carroll 1997; Epps et al. 2005; Riley et al. 2006). 

A mortalidade de vertebrados por atropelamento constitui uma das mais visíveis 

e quantificáveis formas de mortalidade não natural em diversas espécies (e.g. Fahrig et 

al. 1995, Clevenger 2001, Seiler 2001). A incidência da mortalidade por colisão com 

veículos, na dinâmica das populações, é muito variável. Espécies com maiores 

dimensões, com domínios vitais mais vastos, e que entram regularmente em contacto 

com as estradas são frequentemente as mais afectadas pelos atropelamentos (Forman & 

Alexander 1998; Trombulak & Frissel 2000). Em espécies ameaçadas pode ter um 

efeito significativo na sobrevivência local da população, pois estão representadas por 

populações de efectivo reduzido, em que o impacte é maior (Lyren 2001, Ferreras et al. 

2004).   
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Outro efeito relevante é o facto do aumento da construção de estradas tornar 

áreas, outrora remotas, acessíveis ao Homem. Este incremento da presença humana, 

intencional ou devido ao acaso, conduz à modificação dos processos ecológicos com 

subjacente diminuição da qualidade ambiental. Assim, a construção de estradas e a 

maior actividade humana, podem ter consequências irreversíveis ao nível das 

populações selvagens que se prolongam para além da fase de construção, 

nomeadamente ao degradar o seu habitat natural pelo aumento de ruído e poluição, 

afectar a temperatura ambiente, aumentar o nível de poeiras, e modificar a composição 

dos solos, da água, e os padrões de escorrência e sedimentação (Trombulak & Frissel 

2000).  

À presença de estradas é igualmente atribuída a capacidade de alterar o 

comportamento natural das populações animais em termos de configuração das áreas 

vitais, padrões de movimento, sucesso reprodutor, capacidade de fuga e estado 

fisiológico (Trombulak & Frissel 2000). A agilidade dos animais para atravessar as 

estradas com sucesso varia de espécie para espécie; espécies com menor mobilidade têm 

maior dificuldade em transpor esta barreira. Factores como o tipo de habitat envolvente, 

a densidade de animais na região, a elevação da estrada em relação ao terreno 

circundante, a idade da infra-estrutura, a deficiente manutenção de vedações nas 

estradas, e a presença de vegetação nas bermas podem influenciar o número de 

atravessamentos (Eriksson 1996). 

Por último, a rede viária constituí um elemento facilitador da dispersão de 

espécies exóticas e/ou patologias ao alterar as condições iniciais do habitat envolvente, 

ao facilitar a invasão pelo stress induzido ou pela remoção das espécies nativas, ou ao 

permitir uma maior mobilidade de vectores animais e/ou humanos (Trombulak & 

Frissel 2000). Estas espécies invasoras acabam por ter efeitos devastadores ao causar 

distúrbios nas espécies nativas e competir por recursos limitados. 

Para prevenir e/ou minimizar estes impactes sobre as populações selvagens é 

necessário definir uma estratégia de conservação à escala da paisagem que deve incluir 

a gestão da conectividade entre as comunidades faunísticas. Como os recursos são 

escassos para proteger e recuperar todas as espécies, Lambeck (1997) sugere que se 

seleccionem as espécies mais sensíveis à alteração da paisagem. Os carnívoros, pelo seu 

posicionamento na cadeia trófica, têm sido utilizados como espécies chave no 
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planeamento da conectividade, pois a sua conservação promove a protecção de outros 

membros da comunidade faunística com requisitos ecológicos menos restritos. Para 

além deste facto, a elevada densidade de estradas pode ter um impacte significativo nas 

populações de carnívoros (Haas 2000, Cain et al. 2003, Percy 2003, Kramer-Schadt et 

al. 2004) devido às suas reduzidas densidades populacionais, aos extensos territórios, à 

reduzida fecundidade e à perseguição de que são alvo por parte do Homem (Crooks 

2002). Por exemplo, Van der Zee et al. (1992), durante os anos oitenta, demonstrou 

explicitamente que havia uma relação entre o declínio das populações de texugos (Meles 

meles) na Holanda e o aumento da densidade de estradas, e Thiel (1985) verificou que 

as populações de lobos (Canis lupus) regrediam quando a densidade de estradas excedia 

os 0.6km km-2; em Espanha a densidade de estradas mostrou ter impacte sobre os 

movimentos das raposas (Vulpes vulpes) e fuinhas (Martes foina) (Blanco 1988, Lopéz-

Martin et al. 1997) resultando na alteração da configuração das suas áreas vitais.  

De acordo com estes resultados é evidente que o efeito barreira das estradas tem 

emergido como uma significativa ameaça à viabilidade de algumas populações de 

carnívoros. Uma oportunidade para minimizar o efeito barreira inclui a adaptação das 

infra-estruturas de transporte existentes, de forma a facilitar o número de 

atravessamentos e a restabelecer a conectividade dos habitats envolventes.  

 

 

1.2 Passagens hidráulicas (PHs) como estruturas permeáveis  

 

O reconhecimento dos efeitos negativos das estradas levou à necessidade de 

desenvolver soluções que promovam a conectividade entre as manchas de habitat e as 

populações fragmentadas e, simultaneamente, diminuam o risco de atropelamento. A 

aplicação de medidas para corrigir ou compensar os efeitos da fragmentação dos 

habitats é relativamente recente e, até há pouco tempo, restringia-se praticamente à 

colocação de vedações em rede para evitar o acesso dos animais às rodovias. No 

entanto, na última década, tem aumentado consideravelmente o número de projectos 

que incorporam medidas para mitigar os problemas resultantes do efeito barreira e dos 

atropelamentos (Forman & Alexander 1998, Seiler 2001). A implementação deste tipo 

de medidas normalmente estabelece-se nas Declarações de Impacto Ambiental (DIA) e 
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já é uma prática comum em novos projectos, principalmente quando se tratam de 

estruturas implementadas em acessos a áreas incluídas na Rede Natura 2000 e na 

Directiva 92/43/CEE (Habitats) (Rosell et al. 2003).  

Uma das medidas mais importantes é o estabelecimento de estruturas específicas 

para a passagem de fauna, nas zonas de maior probabilidade de passagem de animais 

(Yanes et al. 1995, Clevenger 1998, Clevenger & Waltho 2000, Taylor & Goldingay 

2003), que sejam eficazes e garantam o cruzamento das rodovias em segurança (Lehnert 

& Bissonette 1997, Forman & Alexander 1998, Clevenger et al. 2001). Contudo, uma 

vez que a aplicação generalizada destas estruturas pode envolver custos acrescidos 

consideráveis (Rodríguez et al. 1996), vários autores têm sugerido uma intervenção 

complementar em passagens não específicas para a fauna (e.g. PHs, passagens 

inferiores, passagens superiores e viadutos) que, apesar de serem concebidas para outros 

fins que não a passagem de animais selvagens, já provaram que também podem 

representar um valioso instrumento de conservação (Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 

1996, Rodríguez et al. 1997, Veenbaas & Brandjes 1999, Clevenger & Waltho 1999, 

Haas 2000, Clevenger et al. 2001, Mata et al. 2003, Cain et al. 2003, Ng et al. 2004, 

Mata et al. 2005). 

Alguns trabalhos, realizados especificamente com PHs em habitats 

Mediterrânicos (Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, Clevenger et al. 2001, Taylor 

& Goldingay 2003, Mata et al. 2005, Ascensão & Mira 2006) demonstraram que estas 

estruturas podem ser atravessadas por um elevado número de espécies de vertebrados, 

embora não existam ainda dados conclusivos sobre os factores que determinam este 

fenómeno. Na Península Ibérica, para além da limitação orçamental, que dificulta a 

construção de passagens de grandes dimensões para uso exclusivo da fauna, o carácter 

torrencial das chuvas, especialmente no sector Mediterrânico, impõe estruturas de 

drenagem de dimensões superiores às que se requerem em outras regiões da Europa 

central, onde a pluviosidade se distribui de forma mais uniforme ao longo de todo o ano 

(Rosell et al. 2003). 

 O elevado número destas estruturas presentes nas vias rodoviárias, e o reduzido 

custo necessário para realizar algumas alterações de carácter biofísico, tornam esta 

intervenção bastante atractiva, nomeadamente para os decisores de projectos 

rodoviários. Assim, as PHs, cujo propósito inicial é a condução de águas de escorrência, 
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parecem ser estruturas que podem funcionar como passagens para a fauna com um 

sucesso significativo para um certo número de espécies. A principal limitação destas 

estruturas de drenagem é que, quando inundadas, podem constituir um entrave para a 

passagem de fauna entre manchas de habitat favorável (Rosell & Rivas 2001).  

 

 

1.3 Métodos de monitorização de PHs 

 

À medida que o número, complexidade e custo das PHs aumenta, verifica-se um 

acréscimo na necessidade de monitorizar estas estruturas, de forma a melhorar a sua 

eficácia (Clevenger and Waltho 2003, Hardy et al. 2003). No entanto é necessário 

investigar a combinação adequada de métodos que avaliem a adequabilidade das 

estruturas tendo em conta os constrangimentos de tempo, esforço e custo subjacentes a 

este tipo de projectos.  

Actualmente, a informação referente à utilização das PHs por meso-carnívoros 

apresenta grandes lacunas, em particular na região Mediterrânica, apesar da grande 

diversidade de habitats e espécies existentes nesta área (Myers et al. 2000). A 

monitorização de carnívoros nesta região é muito importante, e deve ser prioritária de 

forma a garantir a sua conservação numa paisagem em constante mudança. Tal escassez 

de conhecimento poderia ser preenchida se fossem realizados trabalhos de 

monitorização, de forma generalizada e regular, ao longo da rede viária (Malo et al. 

2005).  

Tendo em conta a sua finalidade, qualquer trabalho de monitorização deve 

basear-se num protocolo padrão, bem planificado, de forma a obter resultados 

científicos relevantes numa relação custo/benefício razoável (Hardy et al. 2003, Malo et 

al. 2005). Idealmente um trabalho de monitorização deve avaliar um número 

significativo de estruturas de passagem; deve desenvolver-se num período temporal 

mínimo, de forma a conseguir obter um número significativo de registos; e deve incidir 

sobre uma abordagem multi-espécie, para avaliar correctamente a frequência com que 

estas construções são atravessadas pela fauna (Yanes et al. 1995, Clevenger and Waltho 

2000, Ng et al. 2004, Malo et al. 2005, Mata et al. 2005).  
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Outro aspecto fundamental num protocolo de monitorização é a metodologia 

aplicada. Até à data têm sido explorados diversos métodos para avaliar a utilização das 

PHs por vertebrados, em que os mais comuns são a detecção de pegadas com recurso ao 

pó de pedra (e.g. Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, Clevenger and Waltho 1999, 

Cain et al. 2003, Mata et al. 2003, Ng et al. 2004, Ascensão & Mira 2006) e o uso de 

máquinas fotográficas com detectores de calor e/ou mobilidade (Haas 2000, Lyren 

2001, Cain et al. 2003, Mata et al. 2003, Ng et al. 2004, Malo et al. 2005). Porém, 

apenas um número restrito de projectos de monitorização recorreu à técnica de vídeo-

vigilância (Reed et al. 1975, Stewart et al. 1997, Gordon & Anderson 2003, Hardy et al. 

2003, Kinley et al. 2003, Plumb et al. 2003, Dodd et al. 2006).  

O pó de pedra é frequentemente utilizado por ser um substrato inodoro que, 

regra geral e devido à sua densidade, possibilita um registo de elevada qualidade a um 

preço acessível (Yanes et al. 1995, Mata et al. 2003). Os dados provenientes deste 

método não são suficientes para detectar o número absoluto de passagens ou distinguir 

entre indivíduos, mas possibilitam obter uma medida da densidade populacional relativa 

(Huijser & Bergers 2000) e das taxas relativas de movimento. Porém, a sua eficácia 

pode ser posta em causa por o período de amostragem estar restrito à época seca; pela 

sub-amostragem de várias espécies, quer pela reduzida dimensão das pegadas, quer pela 

possível confusão com outras espécies; e pela vulnerabilidade à perda de dados por 

sobreposição de outros registos ou pela susceptibilidade a factores ambientais externos. 

 Apesar do reduzido número de estudos que utilizam a vídeo-vigilância, esta 

técnica apresenta vantagens sobre outras técnicas de avaliação de passagens pois 

permite avaliar o comportamento do animal, particularmente quando existe relutância 

ou recusa ao atravessamento (Hardy et al. 2003); e não perturba as actividades normais 

das espécies (Stewart et al. 1997), ao contrário da presença humana no local das 

observações. A monitorização pode ser realizada num registo contínuo por longos 

períodos de tempo, estando apenas limitada pela troca dos dispositivos de registo de 

imagem e da bateria. As principais desvantagens descritas por alguns autores incluem o 

preço elevado do equipamento (Kinley et al. 2003), o tempo dispendido na visualização 

dos registos (Kinley et al. 2003), a quantidade de energia necessária para o 

funcionamento do sistema, o restrito campo de visão e a vulnerabilidade a acções de 

vandalismo (Stewart et al. 1997). 
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Apesar da variedade de métodos que podem ser utilizados para monitorizar 

passagens em vias de comunicação, nem todos são eficazes para a totalidade das 

estruturas e para todas as espécies. Frequentemente a escolha do método mais adequado 

é limitada não pela eficiência da técnica mas pelos custos implícitos (Silveira et al. 

2003).  

Ambos os métodos descritos demonstram vantagens e desvantagens na sua 

aplicação porém, até à data, não foi realizado qualquer estudo comparativo neste âmbito 

que permita uma análise baseada na relação custo/benefício. 

 

 

1.4 Factores que influenciam a utilização das PHs por carnívoros 

 

Existem evidências que as espécies de carnívoros não atravessam a rede viária 

aleatoriamente, mas centram o seu atravessamento em locais que variam com diversos 

factores (Rodríguez et al. 1997, Clevenger & Waltho 2000, Barnum 2003, Mata et al. 

2005). Deste modo identificar as características das passagens que favorecem o seu uso 

pela fauna reveste-se de uma grande importância no planeamento em conservação. Por 

um lado os parâmetros estruturais das potenciais estruturas podem determinar a sua 

maior ou menor utilização pelas diferentes espécies (Olbrich 1984, Clevenger et al. 

2001); por outro, as características da paisagem que promovem o encaminhamento dos 

animais para estes pontos de passagem, e o nível de perturbação humana em redor, 

podem igualmente ser determinantes no atravessamento ou não dos indivíduos em 

algumas estruturas (Rodríguez et al. 1997, Malo et al. 2004). Estes três factores 

determinam o número óptimo e o tipo de passagens que as estradas necessitam de 

assegurar, de forma a ser compatível com a conservação das espécies de carnívoros que 

ocorrem no local. Porém a ocorrência das espécies na envolvência das estruturas, a 

densidade local das suas populações, e a motivação interna de cada animal para migrar 

são também factores fundamentais que tornam o uso das PHs difícil de predizer (Yanes 

et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, Clevenger et al. 2001, Hlaváč & Anděl 2002).  

A maioria dos estudos realizados até à data tem demonstrado que, em geral, 

passagens de maior secção, com vegetação próxima das entradas, com um habitat 

envolvente favorável, e reduzida perturbação humana são factores chave para o 
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atravessamento das espécies de carnívoros (Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, 

Mata et al. 2005, Ascensão & Mira 2006). No entanto, o conhecimento dos principais 

factores que afectam o uso das PHs por estas espécies é limitado, particularmente em 

habitats Mediterrânicos.  

Uma das soluções que tem vindo a ser apontada por alguns autores para o 

aumento da utilização das PHs pelos carnívoros é o estabelecimento de corredores 

ecológicos em comunicação com as estruturas existentes ao longo das vias rodoviárias, 

pois as galerias ripícolas são frequentemente utilizadas por estas espécies uma vez que 

fornecem abrigo e alimento (Virgós 2001, Hilty & Merenlender 2004). Este facto 

facilita o estabelecimento de corredores em ligação com as PHs, uma vez que, 

naturalmente, muitas passagens se encontram no prolongamento de ribeiras e linhas de 

água. Porém a influência da vegetação ripícola e da presença de água nestas estruturas, 

no número de atravessamentos, não foi clarificada até à data, sendo muito escasso o 

número de trabalhos que abordam este tema (Rosell & Rivas 2001). No caso particular 

da análise do efeito da presença de água no interior das PHs, reflecte-se essencialmente 

na ineficácia de alguns métodos utilizados na monitorização das PHs em estudos 

anteriores, como a utilização de tapetes de pó, obrigando muitas vezes os trabalhos a 

serem interrompidos e os dados invalidados devido à presença de água nas PHs 

(Rodriguez et al. 1997; Ng et al. 2004). A limitação temporal dos estudos não permitem 

concluir se a permeabilidade das PHs é constante ao longo do ano. 

 

 

1.5 Relevância e objectivos do estudo 

 

Apesar de existirem cada vez mais trabalhos de investigação sobre os impactes 

das estradas nos animais selvagens e os efeitos de medidas de minimização, os estudos 

que envolvem a utilização das PHs por carnívoros de pequena e média dimensão, e os 

factores espaciais e temporais que influenciam a mesma em ambientes Mediterrânicos, 

ainda são escassos (Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, Rodríguez et al. 1997, 

Rosell et al. 1997, Mata et al. 2005). Em Portugal, até ao momento, foi realizado apenas 

um estudo neste contexto, envolvendo todas as espécies de vertebrados (Ascensão & 

Mira 2006). No entanto, não foi realizado qualquer trabalho direccionado 
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especificamente para a utilização das PHs por carnívoros e com uma amostragem obtida 

ao longo de um ciclo anual. Este é também o primeiro estudo a abordar o 

comportamento destas espécies ao aproximarem-se e saírem destas estruturas. 

Adicionalmente o presente trabalho é pioneiro na abordagem do tema da comparação de 

métodos de monitorização para avaliar a utilização de PHs por carnívoros com base na 

análise da eficácia, esforço e custo de cada técnica. 

O principal objectivo deste estudo foi avaliar a permeabilidade das principais 

vias de comunicação no Alentejo (A2 e A6), através do estudo da eficácia das PHs para 

a mobilidade dos carnívoros. 

 Para tal, em primeiro lugar, pretendeu-se testar e comparar a eficácia de dois 

métodos de monitorização de PHs (vídeo-vigilância vs. pó de pedra) com base numa 

análise de custo/benefício. Posteriormente, foi estimado o índice médio de utilização 

das PHs, a diferença no índice de passagem com e sem a presença de água no interior 

das estruturas, a avaliação da permeabilidade dos troços monitorizados com base nos 

resultados obtidos, a variação do número de atravessamentos ao longo de um ano, e a 

descrição do movimento de entrada e saída das estruturas, para cada espécie de 

carnívoro. Foi igualmente realizada a análise da relação do índice de utilização das PHs, 

por parte das espécies, e a sua ocorrência nas imediações destas estruturas. Por último, 

foram determinadas as características que influenciam a utilização das PHs pelas 

diferentes espécies de carnívoros em cada época do ano (estação húmida e estação 

seca), nomeadamente variáveis estruturais e de contexto, ambientais e antropogénicas.  

Especificamente foram testadas as seguintes hipóteses:  

 

1. a vídeo-vigilância é o método mais eficiente na detecção da totalidade das 

espécies (Reed et al. 1975, Gordon & Anderson 2003, Plumb et al. 2003), mas também 

o mais dispendioso quando analisada a relação custo/benefício (Kinley et al. 2003).  

 

2. a utilização das PHs pelos carnívoros distribui-se regularmente ao longo do 

ano e a diferença no índice de utilização de cada espécie, para cada estação do ano, está 

de acordo com o seu padrão de actividade biológica ao longo do ciclo de vida. Espera-se 

que todas as espécies que ocorram na área envolvente utilizem as estruturas de 

passagem (Yanes et al. 1995) e que apenas a lontra (Lutra lutra), carnívoro com  
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hábitos aquáticos (Beja 1992) utilize as estruturas com água no interior. Espera-se 

igualmente que espécies mais rápidas como a fuinha (Libois & Waechter 1991), se 

aproximem e/ou saiam das passagens de forma mais acelerada, ao contrário do que 

acontece para espécies mais vagarosas como o texugo (Revilla & Palomares 2002);  

 

3. o atravessamento das diferentes espécies não é aleatório  e as variáveis que o 

influenciam variam com os requisitos ecológicos de cada espécie (Rodríguez et al. 

1997, Clevenger & Waltho 2000, Mata et al. 2005). A presença de água deverá ter 

maior importância na estação húmida; também a presença de vegetação ripícola nas 

proximidades da passagem, ou de vegetação perto das entradas das estruturas, pode 

igualmente favorecer os atravessamentos (Hobbs 1992, Virgós 2001, Rodríguez et al. 

1996, Ascensão & Mira 2006); e, da mesma forma, quanto menor o nível de 

perturbação humana na envolvência das estruturas, maior deverá ser o índice de 

utilização pelos carnívoros (Clevenger & Waltho 2000, Ng et al. 2004, Ascensão & 

Mira 2006).  

Com a realização deste estudo pretende-se, não só verificar qual o melhor 

método para uma monitorização mais eficaz destas estruturas de passagem em habitats 

Mediterrânicos, como contribuir para a optimização de soluções ecologicamente viáveis 

para atenuar os impactes das auto-estradas nas comunidades de carnívoros. Desta forma, 

são integrados critérios ecológicos, ambientais e sócio-económicos, para minimizar o 

conflito entre o desenvolvimento económico e os objectivos da ecologia e gestão 

ambiental.
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2. Área de estudo 
 

2.1 Caracterização das auto-estradas 
 
O estudo foi realizado ao longo de 179km de duas auto-estradas (A2-74km e 

A6-105km) na região do Alentejo no sul de Portugal (8º49´N, 38º46´E) (Fig 1). Estas 

duas auto-estradas são relativamente recentes. A A2, concluída em 2002, representa o 

eixo fundamental de ligação ao Algarve, numa extensão de 240km, em que cruza a 

Bacia do Sado, passando por Grândola, Aljustrel e Castro Verde. No Algarve inicia-se 

em S. Bartolomeu de Messines terminando na A22 - Via Longitudinal do Algarve. 

Quanto à A6, foi concluída em 1999 e é a principal ligação a Espanha, estabelecendo o 

eixo Lisboa-Madrid. Inicia-se na Marateca rumo às cidades históricas de Montemor-o-

Novo, Évora, Estremoz e Elvas, onde se observam os extensos campos e pastagens 

férteis do estuário do Guadiana, indo finalizar no Caia (BRISA, Auto-Estradas de 

Portugal, SA 2005). Ambas as auto-estradas apresentam duas vias em cada faixa de 

rodagem e vedação contínua ao longo de todo o comprimento (≈1.50m de altura, 10cm 

de largura da malha). Actualmente a A2 e A6 são utilizadas por um volume médio de 

tráfego diário de ≈13.000 e ≈6.000 veículos/dia, respectivamente. Com base nos dados 

fornecidos pela BRISA, nos lanços da A2 e A6 existem passagens inferiores e 

superiores. Entre as passagens inferiores existem vários tipos nomeadamente PHs, com 

uma densidade média semelhante para as duas auto-estradas de 1.22 PHs circulares/km 

(1x1m e 1.5x1.5m) e 0.34 PHs quadradas/km (2x2m, 3x3m, 4x4m e 5x5m). Para além 

destas estruturas, são igualmente passíveis de encontrar nestas duas infra-estruturas PHs 

em forma de caixa, passagens agrícolas e viadutos. A distância média entre estruturas de 

passagem é de ≈390m, variando entre 5m a 1566m. 

 

2.2 Descrição da área envolvente 
 

O Alentejo é geralmente considerado como a mais uniforme das regiões de 

Portugal. Porém, uma análise mais detalhada demonstra que se trata de uma região 

extremamente rica e diversa em espaços naturais.  

Incluindo-se no piso bioclimático mesomediterrânico, esta área é sobretudo 

caracterizada pelas suas vastas planícies, quase exclusivamente modeladas de pedras de 

xisto, possuindo elevações que variam de 200m a oeste para 400m a leste (Rivas-
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Martinez 1981). O clima é Mediterrânico em que, à medida que se avança para o 

interior, evidencia alguma tendência para a continentalidade, traduzida num aumento 

das amplitudes térmicas e numa redução da pluviosidade (Pais & Cangarato, s.d.). 

Devido à extensão da área de estudo são abrangidas zonas próximas do mar, em que os 

valores de precipitação anual variam entre os 800 e 1000mm, com temperaturas médias 

anuais entre os 16ºC e 17,5ºC (A2), e zonas mais interiores cujos valores de 

precipitação anual se situam entre os 500 e 600mm com temperaturas médias anuais 

entre os 15ºC e 16ºC (A6) (Pais & Cangarato, s.d.). 

Originalmente a região era coberta por florestas de carvalhos e matagais, porém 

tem sido transformada de forma lenta e gradual pelas actividades humanas ao longo dos 

séculos. Como resultado a paisagem tipicamente Mediterrânica apresenta-se bastante 

fragmentada, com cerca de metade da área a ser dominada pelos montados de sobro 

(Quercus suber) e/ou azinho (Quercus ilex subsp. rotundifolia) (40%), por serem os 

povoamentos mais adaptados às condições edafo-climáticas da região. O montado é 

uma formação florestal tipicamente Mediterrânica que representa um dos habitats mais 

importantes para a conservação da fauna silvestre Portuguesa (Palma et al. 1986).  

Com menor representatividade surgem os campos cerealíferos (28%), 

principalmente na zona de Aljustrel; cultivos lenhosos de vinhas, olivais e pomares 

(13%), com maior representatividade na região de Elvas; zonas de eucaliptal 

(Eucalyptus sp); pinhais de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e/ou pinheiro manso (Pinus 

pinea) (11%), maioritariamente nas zonas de Vendas Novas e de Grândola; e áreas 

urbanas (8%) (IGP, 1990). As áreas de montado e/ou pinhal podem apresentar ou não 

subcoberto que, quando presente, é constituído essencialmente por espécies do género 

Cistus spp., urzes Erica spp. e tojo (Ulex parviflorus), dependendo do grau de 

intervenção humana.  

A área de estudo é uma área particularmente irrigada sendo atravessada por 

diversos cursos e linhas de água temporárias que geralmente, apenas no Inverno, 

apresentam um caudal considerável no seu canal de escoamento. Ao longo das linhas de 

água existem geralmente galerias ripícolas densas em que a vegetação predominante é o 

amieiro (Alnus glutinosa), o choupo (Populus nigra), o freixo (Fraxinus angustifolia), o 

salgueiro (Salix nigra) e a silva (Rubus ulmifolius) (Correia 1995).  



Passagens hidráulicas das auto-estradas: comparação de métodos de monitorização e avaliação dos 
factores que promovem a sua utilização pelos carnívoros 

 

 

16 

 

Apresentando uma densidade populacional estimada em cerca de ≈43 hab km-2 

(INE 2002), a actividade humana nesta região resume-se essencialmente em actividades 

como a extração de cortiça, a agricultura ou a pecuária uma vez que, nos troços em 

questão, estas auto-estradas atravessam maioritariamente herdades, quintas e áreas 

urbanizadas. A actividade cinegética é igualmente comum, uma vez que grande parte 

das herdades e quintas são reservas de caça. A densidade média de estradas nesta região 

é cerca de metade da média abrangida pela rede nacional de estradas (IgeoE 1999). 

Nesta província encontram-se ainda representadas três áreas classificadas pela 

Rede Natura 2000: Sado, Cabrela e Monfurado (Fig. 1). 

A comunidade de carnívoros potencialmente existentes na área de estudo é 

diversa sendo constituída por 9 das 14 espécies que constituem a comunidade de 

carnívoros em Portugal (Santos-Reis e Petrucci-Fonseca 1999) - raposa, doninha 

(Mustela nivalis), toirão (Mustela putorius), fuinha, texugo, lontra, geneta (Genetta 

genetta), sacarrabos (Herpestes ichneumon) e gato-bravo - com densidades 

populacionais, preferências de habitat e padrões de movimento distintos. A importância 

desta comunidade é realçada pela presença nomeadamente do gato-bravo, actualmente 

classificado no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal como uma espécie 

Vulnerável (V), pelo toirão, detentor do estatuto de espécie insuficientemente conhecida 

(K) (Cabral et al. 2005), e pela lontra que, apesar de em Portugal, estar classificada 

como Pouco Preocupante (LC) (Cabral et al. 2005) é classificada como taxon Quase 

ameaçado (NT) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 

2006). 
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 Figura 1 - Área de estudo e localização das quinze PHs monitorizadas ao longo da A2 e da A6. 
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3. Material e Métodos 
 
O estudo iniciou-se em Outubro de 2005 e terminou em Setembro de 2006. De 

acordo com um estudo realizado por Malo et al. (2005), que tinha como objectivo 

determinar o número de dias suficiente para identificar todas as espécies passíveis de 

atravessar as passagens numa auto-estrada em Espanha, 10-15 dias de monitorização 

consecutivos foi considerado o período adequado. Tendo em conta este resultado, foi 

efectuada uma monitorização de 10 dias consecutivos, em cada estação do ano, para 

cada uma das PHs seleccionadas.  

 

3.1 Selecção das PHs  
 

Ao longo dos 179km de auto-estradas A2 e A6 foram seleccionadas 15 PHs 

(Tab. 1) com diferentes dimensões: cinco de 1 x 1m, quatro de 1.5 x 1.5m, quatro entre 

2 x 2 a 3 x 3m e duas de 4 x 4m, tendo em conta o grau de segurança que ofereciam 

contra possíveis actos de vandalismo e as suas características estruturais, paisagísticas e 

antropogénicas (Anexo I). Quanto à forma, nove passagens são de secção circular, uma 

passagem é de secção semi-circular, cinco passagens são de secção quadrada e uma de 

secção rectangular. Sempre que possível tentou garantir-se, em média, uma distância 

mínima de 2km entre as passagens seleccionadas (aproximadamente o equivalente ao 

diâmetro médio correspondente à área vital dos carnívoros, tal como referido por 

Palomares & Delibes 1994, Rosalino et al. 2004, Santos-Reis et al. 2004, Rondinini 

2006) de forma a minimizar os efeitos da autocorrelação espacial, ajudando assim a 

garantir a independência das observações (Guisan and Zimmermann 2000). 

 
Tabela 1 - Localização e características das PHs monitorizadas. 

Auto-estrada Centro Operacional Km Dimensão Forma 

A6 Vendas Novas 16.04 1.5x1.5 Circular 
A6 Vendas Novas 19.05 2x2 Semi-circular 
A6 Vendas Novas 21.02 1.5x1.5 Circular 
A6 Vendas Novas 22 1.5x1.5 Circular 
A6 Vendas Novas 22.6 1.5x1.5 Circular 
A6 Vendas Novas 25.25 2x2 Quadrada 
A6 Vendas Novas 29 1x1 Circular 
A6 Estremoz 61.5 4x4 Quadrada 
A6 Estremoz 97 1x1 Circular 
A6 Estremoz 98.4 4x4 Quadrada 
A2 Grândola 67.85 1x1 Circular 
A2 Grândola 92.45 1x1 Circular 
A2 Grândola 112.37 2.5x3 Rectangular 
A2 Grândola 116.7 1x1 Circular 
A2 Grândola 122.4 2.5x2.5 Quadrada 
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iv)iv)

3.2 Sistema de vídeo-vigilância e registos de vídeo 
 
 Em cada PH foi instalado um sistema de vídeo-vigilância (Fig.2) 

(http://www.henrys.co.uk), numa das entradas, que consiste em: i) duas câmaras de 

filmar (“BALA” AVC 307R) com 12 leds de infravermelhos de activação automática; 

ii) dois iluminadores (YIL-56DS) com 56 leds de infravermelho de activação 

automática com capacidade de iluminação até três metros para as filmagens nocturnas; 

iii) um “quad-screen” (AVC714) para divisão da imagem; iv) um vídeo (12V VCR DV-

K611) para registo da imagem; e v) duas baterias de 12 V e respectivos cabos de ligação 

(Fig. 2), para além de um monitor/TV portátil Denver (DTV-560BW) para ajustamento 

da imagem durante a fase de montagem do sistema, cabos e restante material de ligação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Sistema de vídeo-vigilância. 
 

 
As câmaras providas com infravermelhos foram instaladas no interior das 

estruturas, uma em direcção ao interior da PH e outra ao exterior da PH, de forma a 

poder avaliar o efeito de relutância ou repulsa dos indivíduos ao atravessamento. Para a 

montagem das câmaras e infravermelhos não foi estipulada uma altura fixa pois as 

dimensões das PHs variavam. A instalação foi feita para que as câmaras e 

infravermelhos abrangessem a maior área possível permitindo gravar nitidamente os 

animais a entrarem/saírem da passagem. Cada sistema de vídeo, mais bateria, foi 

montado no interior de duas caixas de plástico, envoltas por sacos de camuflagem e 

arbustos, para protecção e segurança do equipamento.  

A gravação foi realizada em modo LP com cassetes VHS de cento e oitenta 

minutos, permitindo registar 30 horas seguidas, e efectuada de forma a abranger a 

totalidade do período nocturno, num registo contínuo de 14 horas por noite. A 
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concentração das filmagens no período crepuscular e nocturno resulta do conhecimento 

de que, com excepção do sacarrabos (Palomares & Delibes 1991, 1992), a quase 

totalidade das espécies concentram a sua actividade neste período (Palomares & Delibes 

1994, Santos-Reis et al. 2004, Rondinini et al. 2006). As baterias foram substituídas 

diariamente e as cassetes de dois em dois dias. Antes de se iniciar a monitorização, de 

uma forma sistematizada, realizou-se uma fase de teste que correspondeu a cinco dias 

de filmagem consecutivos em cada PH, de forma a verificar a qualidade do sistema e o 

correcto posicionamento das câmaras, para além de permitir identificar falhas no seu 

funcionamento.  

 

3.2.1 Análise dos registos de vídeo 

Após a obtenção dos registos de vídeo (Fig. 3), procedeu-se à visualização e 

análise dos mesmos. A visualização de cada cassete demorou cerca de 6 horas (cada 

uma gravou duas noites), tendo-se registado, para cada indivíduo observado: a auto-

estrada, as coordenadas geográficas da PH, a data, a espécie, a hora de observação, e o 

sentido do deslocamento (Anexo II). Adicionalmente, registou-se se o indivíduo 

atravessou ou apenas se aproximou da PH (não chegou a entrar ou entrou e saiu num 

intervalo de tempo inferior a 2 minutos), definindo esta última situação como visita. Tal 

procedimento visou evitar os problemas de pseudo-replicação derivados da contagem 

repetida do mesmo indivíduo, e considerar que o indivíduo utilizou a PH como estrutura 

de atravessamento. Classificou-se ainda o comportamento de cada indivíduo de acordo 

com o tempo que demorou a percorrer a distância entre as duas câmaras 

(aproximadamente 5 metros), considerando-se quatro categorias: entrada/saída rápida 

(igual ou inferior a 4 segundos), e entrada/saída demorada (superior a 4 segundos) sendo 

os tempos definidos com base na experiência adquirida durante o processo de 

visualização das cassetes.  

Sempre que surgiram dúvidas quanto à identificação da espécie recorreu-se ao 

auxílio de outros investigadores e, na Primavera/Verão, igualmente aos registos do pó 

de pedra como método complementar (ver ponto seguinte). Sempre que um registo 

diário era invalidado devido a falhas no sistema, por mais de um dia, foram efectuados 

registos suplementares até perfazer o número total de noites. 
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Figura 3 - Imagem captada pelas câmaras de vídeo de um texugo 
a sair de uma PH circular. 

 
 
 

3.3 Pó de pedra 
 
Nas estações da Primavera e Verão complementou-se a amostragem com a 

colocação de pó de pedra, de forma a comparar a eficácia dos dois métodos na 

monitorização da resposta dos carnívoros às PHs, e para completar a obtenção de 

registos quando se verificavam falhas nas gravações.  

Assim, em cada PH monitorizada foi colocada uma fina camada de pó de pedra, 

com cerca de 1cm de espessura, de forma a ser possível registar as pegadas de 

carnívoros. Nas PHs de secção circular a faixa foi colocada em cada entrada devido à 

dificuldade, em algumas delas, de ter acesso ao interior da estrutura (Fig. 4). As faixas 

de pó ocupavam toda a largura da PH, apresentando cerca de 1m de comprimento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Entrada de uma PH circular com câmaras e 
infra-vermelhos instalados e faixa de pó. 

 
 
 
As PHs foram visitadas diariamente sendo registadas: a auto-estrada, as 

coordenadas da PH, a data, o número de trilhos de pegadas de carnívoros (Fig. 5), o seu 

sentido e a espécie (Brown, Lawrence & Pope 1992). Nas estruturas de secção circular 

os dados obtidos foram agrupados da seguinte forma: em atravessamento, quando se 
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verificarem pegadas da mesma espécie em ambos os sentidos, nas duas entradas da 

passagem; ou em visita, quando se observarem pegadas em apenas uma das entradas.  

Nas passagens de maiores dimensões ainda que existindo apenas uma faixa de 

pó central, todos os trilhos de pegadas, num mesmo sentido, aí encontrados são 

classificados como atravessamentos verificados. Apesar de a monitorização ser ao longo 

de 10 dias consecutivos, a comparação de métodos realizou-se em períodos de cinco 

dias. Isto é, em cada cinco dias consecutivos, verificava-se diariamente o número de 

pegadas marcadas e apenas no final desse período o pó era alisado com uma talocha e 

rectificada a sua quantidade.  

As pegadas que originaram dúvidas quanto à sua identificação correcta, foram 

fotografadas e analisadas com a ajuda de outros investigadores. No entanto, de uma 

forma geral, as pegadas eram bem identificadas dado que cada uma das espécies 

apresentava registos bem evidentes. Foram igualmente utilizados os registos de vídeo, 

como método complementar (excepto para a comparação de métodos), para auxiliar na 

identificação de pegadas pouco legíveis. Quando era impossível ou difícil a 

identificação das pegadas no pó de pedra, devido ao escorrimento de águas ou ao vento, 

os registos eram obtidos somente pela vídeo-vigilância, a não ser que o piso da PH se 

mantivesse molhado por mais de um dia. Quando tal ocorria paravam as gravações, até 

a estrutura secar, para novamente repetir a amostragem até completar os dez dias 

consecutivos de monitorização para ambos os métodos. Na estação húmida 

(Outono/Inverno), visto chover frequentemente e correr muita água no interior das PHs, 

foi apenas utilizado o sistema de vídeo-vigilância para registar o atravessamento dos 

carnívoros, não sendo possível fazer a comparação entre metodologias durante este 

período de tempo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Pegada de fuinha gravada na faixa de pó. 
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3.4 Registo de variáveis explicativas  
 
Para averiguar a influência que diversos factores podem exercer, sobre a 

utilização das PHs pela fauna, foram analisados três tipos de variáveis explicativas: 

estruturais e de contexto, ambientais, e antropogénicas (Anexo III). 

Relativamente aos parâmetros estruturais e de contexto de cada PH (Tab. 2) 

foram analisadas: as dimensões (altura e largura); a forma; a área da secção; o 

comprimento; o índice de abertura Openness da PH; a distância da PH ao asfalto da 

auto-estrada (AE); o número de PHs num raio de 300m em redor de cada estrutura; e a 

distância à PH mais próxima, pois elevadas taxas de atravessamento podem advir da 

inexistência de PHs na proximidade da estrutura monitorizada (Clevenger & Waltho 

2005). 

 

Tabela 2 - Definição e descrição das variáveis estruturais e de contexto. 

Nome da variável Código Descrição 

Estruturais e de contexto   

Altura ALT Altura da PH (m) 

Largura LARG Largura da PH (m) 
1Área AREA Área da secção da PH (m2) 
1Comprimento COMP Comprimento da PH (m) 

Índice de abertura IA IA= Largura * Altura / Comprimentoa 

Forma FORMA Forma da PH: 1-circular 2-quadrada 
1Distância ao asfalto da AE D_A Distância da PH ao asfalto da auto-estrada (m) 

1Distância à passagem mais próxima D_EST 
Distância da PH à passagem (hidráulica ou agrícola) 
mais próxima (m) 

1Nº de passagens num raio de 300 m NP 
Número de passagens (hidráulicas ou agrícolas) num 
raio de 300 m da PH 

 a 
Adaptado de Yanes et al. (1995). 

 1 
Variáveis seleccionadas para a análise multivariada (RDA), após os resultados da correlação de Spearman. 

 
 

Na caracterização das manchas de montado envolventes (Tab. 3), paisagem 

dominante no conjunto das estruturas em estudo (Fig. 6), foi registado num raio de 

300m em redor de cada uma das entradas da PH: a densidade de árvores e a 

percentagem de quatro tipos de cobertura do habitat, nomeadamente montado, pinhal 

(Pinus pinaster e/ou Pinus pinea), zonas abertas e subcoberto. Foi igualmente registada, 

para cada lado da PH, a ausência ou presença de vegetação ripícola ao longo da linha de 

água, nomeadamente com base na composição e percentagem de cobertura das espécies 
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vegetais dominantes; a orientação e continuidade desta vegetação; o seu estado de 

conservação; a presença de vegetação na entrada da estrutura, num raio de 50m 

(considerada presente quando cobria um nível igual ou superior a 50% da entrada); a 

distância da PH aos planos de água (e.g. nascentes, albufeiras, lagos); e a presença ou 

ausência de água no interior de cada estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Paisagem envolvente para uma das PH 
caracterizadas 

 

 

Para analisar o grau de perturbação humana (Tab. 4) avaliou-se a presença ou 

ausência de gado (intensidade de pastoreio) numa envolvência de 300m da estrutura; a 

distância média da PH às localidades mais próximas; e o volume médio de tráfego 

nocturno (BRISA, dados não publicados), que está relacionado com o nível de ruído 

sentido no interior de cada estrutura. 

A partir de cada uma das entradas da PH, uma vez por estação, foi igualmente 

realizado um transecto linear de 300m e três transectos circulares com um raio de 50m, 

de forma aleatória num semi-circulo de 500 m de raio a partir da PH (Alexander & 

Waters, 2000), para o registo das variáveis que não são constantes ao longo do ano (e.g. 

presença de água no interior das estruturas, presença de vegetação nas entradas das 

PHs), e para avaliar se o uso das PHs está dependente da abundância das espécies-alvo 

na área envolvente, através da prospecção de indícios (dejectos, rastos e tocas). As 

distâncias foram obtidas através do programa ArcView GIS® v.3.2 (ESRI 1999), com 

excepção da distância de cada PH ao asfalto da AE que foi medido directamente no 

campo. 
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Tabela 3 - Definição e descrição das variáveis ambientais. 

1 
Variáveis seleccionadas para a análise multivariada (RDA), após os resultados da correlação de Spearman. 

 

 

Tabela 4 - Definição e descrição das variáveis antropogénicas. 

Nome da variável Código Descrição 

Antropogénicas   

Pastoreio PAST 

Níveis de intensidade de pastoreio (escala crescente 
de 0 a 3, com base na presença do tipo de gado – 
bovino, ovino - e se encontrava de um ou de ambos 
os lados da PH) 

1Tráfego nocturno TRAF 
Média diária do tráfego nocturno em 2005/2006 (n.º 
de veículos/dia) 

1Distância à localidade mais próxima D_LOCAL Distância à localidade mais próxima (m) 
1 

Variáveis seleccionadas para a análise multivariada (RDA), após os resultados da correlação de Spearman. 

 

Nome da variável Código Descrição 

Ambientais   
1Montado MNT 

% de área de  montado num raio de 300 m  de 
ambos os lados da PH 

Pinhal PIN 
% de área de pinhal num raio de 300 m  de ambos 
os lados da PH 

Densidade de árvores DA 
Densidade de árvores num raio de 300 m de ambos 
os lados da PH (escala crescente de 1 a 3) 

1Zonas abertas ZA 
Percentagem de zonas abertas num raio de 300 m de 
ambos os lados da PH (escala crescente de 1 a 3) 

1Subcoberto SUBC 
% de área de subcoberto arbustivo num raio de 300 
m de ambos os lados da PH 

1Presença/Ausência de vegetação 
ripícola 

2LVR _PA 
0-Ausente 
1-só de um lado da PH 
2-de ambos os lados da PH 

Orientação da vegetação ripícola VR_O 

1-paralela de ambos os lados 
2-paralela de um lado e perpendicular do outro da 
PH 
3-perpendicular de ambos os lados da PH 

Continuidade da vegetação ripícola VR_C 
1-contínua de um lado 
2-contínua de ambos os lados da PH 

Nível de conservação da vegetação 
ripícola 

VR_NC 

1-nível de conservação elevado de um lado 
2-nível de conservação médio de ambos os lados 
3-nível de conservação elevado de ambos os lados 
da PH (de acordo com as % de vegetação herbácea, 
arbustiva e arbórea) 

1Vegetação à entrada da PH VE 
0-Ausente 
1-só de um lado da PH 
2-de ambos os lados da PH 

1Presença/Ausência de água no interior 
da PH 

H2O_PA 
0-Ausente (se não preencher toda a superfície da 
PH) 
1- Presente (se preencher toda a superfície da PH) 

1Distância ao plano de água D_P_H2O Distância ao plano de água mais próximo da PH (m) 
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3.5 Análise de dados 

Devido à distribuição espacial das unidades de amostragem, os testes estatísticos 

podem ser enviesados pela autocorrelação dos dados (Legendre 1993, Koening 1999). 

De forma a minimizar estes efeitos de autocorrelação espacial foi, sempre que possível e 

tal como oportunamente referido (ver ponto 3.1), tentado garantir uma distância de 2km 

entre as PHs seleccionadas. Porém, de forma a confirmar a independência das 

observações, foram igualmente calculados os índices I de Moran e C de Geary 

(Goodchild 1986) através do Lee and Wong´s Statistical Analysis (Lee & Wong 2001) 

com o programa ArcView GIS® v.3.2 (ESRI 1999).  

O índice I de Moran (Moran 1948) tende a assumir valores entre -1 e 1, sendo 

estes valores os seus máximos para autocorrelações negativas e positivas, 

respectivamente. Valores de I próximos de 0 significam ausência de autocorrelação 

espacial significativa. O índice C de Geary (Geary 1954) tende a variar entre 0 e 2, em 

que valores próximos de 1 correspondem à inexistência de autocorrelação entre os 

dados. Um índice C aproximadamente igual a 0 indica que o padrão espacial é agregado 

ou igual a 2 quando é disperso. Ambos os índices foram associados uma distribuição 

estatística Normal Padrão, em que todos os resultados para P<0.05 foram considerados 

significativos. 

As análises estatísticas foram realizadas através de métodos estatísticos não-

paramétricos, inerentes ao facto de os dados não cumprirem os pressupostos de 

normalidade nem de homogeneidade de variâncias, segundo o resultado dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivemente (Sokal & Rohlf 1981).  

O nível de significância estatística (α) considerado foi de 0.05 e os programas 

utilizados foram o STATISTICA versão 7.0 for Windows® (StatSoft, Inc. 2004) e o 

CANOCO for Windows® versão 4.5 (ter Braak & Smilauer 2002) para a análise 

multivariada. 
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3.5.1 Comparação da eficácia das técnicas: vídeo-vigilância vs. pó de pedra 
 
3.5.1.1 Intervalo de tempo adequado para a monitorização com pó de pedra  
 
Em primeiro lugar, pretendeu-se identificar o intervalo de tempo mais eficaz 

com pó de pedra, de forma a detectar o maior número de atravessamentos de indivíduos, 

no menor número de visitas possível. Para tal foi comparado cada registo no pó com os 

registos do dia anterior e igualmente com os registos que foram obtidos pelo vídeo. A 

análise foi realizada graficamente e através do teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis 

(KW) (para mais que duas amostras independentes) (Dytham 2003; Landau & Everitt 

2004), seguido pelo teste a posteriori de Dunn (teste de comparações múltiplas), para 

verificar as diferenças entre grupos de dias (Landau & Everitt 2004), de forma a ser 

determinado a partir de que dia essa perda de informação é significativa.  

 

3.5.1.2 Análise da relação custo-benefício entre métodos  
 
Tendo em conta o intervalo de tempo identificado anteriormente, para uma 

monitorização adequada com o pó de pedra, foi analisada a diferença real de eficácia 

entre métodos na detecção do número de atravessamentos pelas diferentes espécies, 

realizando-se o teste estatístico não-paramétrico de Wilcoxon (W) (para amostras 

emparelhadas) (Landau & Everitt 2004). Este intervalo de três dias permite diminuir a 

probabilidade de sobrestimar as diferenças no pó resultantes da perda de informação. A 

análise de diferenças entre metodologias foi igualmente avaliada, pelo mesmo teste 

estatístico, para verificar se espécies com patas de dimensões distintas e PHs com áreas 

de secção diferente resultam em diferenças na qualidade de detecção.  

Por último, procedeu-se à avaliação da relação de custo/benefício para cada 

método. Esta relação foi estimada em função dos seguintes parâmetros: (1) número de 

registos obtidos, (2) sucesso de detecção, (3) esforço dispendido, (4) custo para cada 

método. A maioria dos protocolos de monitorização enfrentam acentuados 

constrangimentos de tempo e orçamento para a sua realização (Gese, 2001, Gompper et 

al., 2006, Barea-Azcon et al., 2007). De forma a ter em conta estas restrições neste 

estudo foi verificado o esforço dispendido para o pó de pedra e a vídeo-vigilância em 

termos de número de visitas necessário e distância percorrida, ao longo dos dez dias de 

monitorização para as 15 PHs, com base nos resultados obtidos para a durabilidade do 
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pó na análise anterior. Tal como limitações em termos de tempo, os protocolos de 

monitorização estão igualmente sujeitos a limitações em termos de custo. Assim, para 

cada método, foi contabilizado o valor do equipamento, o valor médio diário gasto em 

combustível, o pagamento diário pelos serviços de um técnico especializado e de um 

técnico não especializado.  

 

3.5.2 Utilização das PHs pelos carnívoros 
 

3.5.2.1 Índice de atravessamento (IA) e visita (IV) para cada espécie de 
carnívoro 

 
O índice de atravessamento (nº atravessamentos/PH/dia) e visita (nº 

visitas/PH/dia) das espécies corresponde ao quociente entre número de vezes que cada 

espécie utilizou/visitou a passagem, pelo período de monitorização (40 dias), pelas 15 

estruturas. 

 

3.5.2.2 Análise da influência da presença de água nas PHs no índice de 
atravessamento dos carnívoros  

Posteriormente foi analisado gráfica e estatisticamente, através do teste não-

paramétrico de Mann-Whitney (MW) (para duas amostras independentes) (Dytham 

2003; Landau & Everitt 2004), se existiam diferenças no índice de atravessamento 

(número de atravessamentos/nº de PHs), para cada espécie, em estruturas com e sem 

água. Foram também avaliadas e mapeadas todas as PHs existentes ao longo dos 179km 

de modo a definir os troços com maior e menor permeabilidade. 

 

3.5.2.3 Relação da diversidade de espécies que utilizam as PHs com a sua 
ocorrência na área envolvente  

Para analisar a relação da ocorrência de cada espécie nas imediações de cada 

PH, com o respectivo índice de atravessamento, foi calculado o coeficiente de 

correlação de Spearman (rs) (Zar 1999) entre este índice e o índice de ocorrência (IO = 

nº de presenças nos transectos / nº total de transectos), assumindo-se que um maior 

número de detecções corresponde a uma utilização mais frequente da área circundante.  
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3.5.2.4 Análise temporal da utilização das passagens pelos carnívoros  

Foi também calculado o índice de atravessamento de cada espécie por estação do 

ano e analisada gráfica e estatisticamente a existência de diferenças significativas entre 

estações através do teste de Kruskal-Wallis (Dytham 2003; Landau & Everitt 2004) para 

testar a hipótese nula da média do índice de atravessamento ser semelhante nas quatro 

estações do ano.  

 

3.5.2.5 Comportamento dos carnívoros face às PHs 

Para avaliar o comportamento dos carnívoros face às PHs, obtido pela vídeo-

vigilância, testou-se a hipótese nula de que não existem diferenças na reacção das 

espécies às PHs através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney  (Dytham 2003; 

Landau & Everitt 2004). Complementarmente foi realizada a análise gráfica dos dados. 

 

3.5.2.6 Factores determinantes da utilização das PHs 

Para a avaliação da relevância das diferentes variáveis na utilização das PHs 

pelos carnívoros foi realizada uma análise multivariada com recurso à ordenação 

canónica. Em primeiro lugar analisou-se a existência de correlação entre variáveis, 

através do coeficiente de correlação de Spearman (Zar 1999), onde se seleccionou a 

variável que a um nível univariado melhor se relacionava com a variável resposta, isto é 

com os índices de atravessamento (IA). Apenas as correlações para um  rs 0.70, p<0.05  

foram consideradas de forma a incluir o maior número possível de variáveis explicativas 

na análise (Anexo IV). Desta selecção das 24 variáveis originais apenas foram retidas 

14 (ver tabelas 2, 3 e 4).  

Previamente à realização da análise multivariada transformaram-se também os 

valores da matriz com o número de atravessamentos das espécies para cada PH com o 

log(x +1) (dispersão elevada e presença de zeros) e as variáveis não-categóricas com o 

log(x) (dispersão elevada) e arcsen(√x) (percentagens bastantes dispersas) (Moroco, 

2003) de modo a homogeneizar as distribuições de  valores (Leps & Smilauer 2003).  



Passagens hidráulicas das auto-estradas: comparação de métodos de monitorização e avaliação dos 
factores que promovem a sua utilização pelos carnívoros 

 

 

31 

 

De forma a discriminar quais as variáveis que mais contribuem para a variância 

do número de atravessamentos das espécies, e que percentagem desta variância é 

explicada por estas variáveis, realizou-se uma redundacy analysis (RDA). A RDA é um 

método de gradiente directo que consiste em sequências de regressões lineares múltiplas 

seguidas por uma Análise de Componentes Principais (Legendre & Legendre 1998). 

Este modelo de ordenação linear foi decidido posteriormente à realização da detrended 

correspondence analysis (DCA) visto esta indicar que o comprimento do gradiente é 

inferior a 3 S.D. (Leps & Smilauer, 1999; Zuur et al., in press). Este é o critério 

recomendado para optar por um modelo de ordenação linear em detrimento de um 

modelo de ordenação unimodal (terBraak 1995).  

A RDA foi realizada com selecção manual das variáveis que demonstraram 

independência entre si, recorrendo-se ao teste de Monte Carlo (com 499 permutações). 

Todas as variáveis com uma significância de p<0.05 e com uma significância 

aproximadamente de 0.05<p<0.10 foram incluídas no modelo de forma a reduzia a 

incidência de erros do Tipo II e evitar perder efeitos ecologicamente relevantes (Buhl 

1996). Os eixos de ordenação foram interpretados de acordo com ter Braak (1986) e 

Jongman et al. (1995). 
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4. Resultados 

 
Devido à não verificação de diferenças significativas entre os resultados obtidos 

em cada uma das estações, os resultados seguintes são referentes à análise da 

globalidade dos dados, com excepção da análise temporal e da análise multivariada, em 

que os resultados foram agrupados por estação húmida (Outono/Inverno) e estação seca 

(Primavera/Verão).  

Os resultados do índice de Moran e de Geary apontam para a inexistência de 

autocorrelações espacial entre as observações (Anexo V). 

 
4.1 Comparação da eficácia das técnicas: vídeo-vigilância vs. pó de 
pedra 
 

4.1.1 Intervalo de tempo adequado para a monitorização com pó de pedra 

 

No total dos 10 dias de monitorização para cada PH (em que ambos os métodos 

funcionaram em simultâneo), na Primavera/Verão, obteve-se 112 registos com a vídeo-

vigilância e 92 registos com o pó de pedra (Anexo VI).  

A figura 7 revela que a partir do 4º dia a perda de registos pelo pó de pedra, em 

relação à vídeo-vigilância, é mais acentuada. Ao 3º dia o pó apresenta uma diferença de 

15%, mas a partir do 4º dia de monitorização, o valor de perda de informação já é 

aproximadamente de 20% e ao 5º dia de 27%. Um intervalo de tempo inferior também 

não é vantajoso, visto a perda de informação no 2º dia, ser apenas de 1%. Os testes 

estatísticos aplicados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre dias 

quanto à perda de informação (KW: H=40.54, n1=18, n2=24, n3=33, n4=33, n5=33, 

p<0.05); o teste a posteriori de Dunn (p <0.05) confirmou existirem diferenças entre o 

4º e 5º dia comparativamente aos três primeiros dias (Anexo VII). Mediante este 

resultado o período máximo de durabilidade considerado para o pó foi de três dias.  
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4.1.2 Análise da relação custo

O vídeo na generalidade mostrou ser

que o pó (W: T=51, n=33,

estatisticamente significativas de detecção entre ambas as metodologias para as espécies 

com excepção da geneta (W:T=3.5, n=33,

do que no pó. A única espécie relativamente à qual o pó foi mais eficaz, embora sem 

significância estatística, tal como observado na (Fig. 8) foi a fuinha.
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Figura 8 - Comparação do número médio de registos, 
espécie, com respectivo desvio padrão.
 

Figura 7 - Comparação do número médio de registos, para cada método, ao longo de cinco dias.
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Análise da relação custo-benefício entre métodos 

O vídeo na generalidade mostrou ser mais eficaz na detecção dos indivíd

51, n=33, p<0.05), embora não se tenham verificado diferenças 

estatisticamente significativas de detecção entre ambas as metodologias para as espécies 

cepção da geneta (W:T=3.5, n=33, p<0.05), a qual foi mais detectada no vídeo 

do que no pó. A única espécie relativamente à qual o pó foi mais eficaz, embora sem 

significância estatística, tal como observado na (Fig. 8) foi a fuinha. 

 

2 3 4 5

Pó 

Raposa Fuinha Texugo Lontra Geneta

Comparação do número médio de registos, observado em cada método, para cada 
espécie, com respectivo desvio padrão. 

Comparação do número médio de registos, para cada método, ao longo de cinco dias.
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mais eficaz na detecção dos indivíduos do 

05), embora não se tenham verificado diferenças 

estatisticamente significativas de detecção entre ambas as metodologias para as espécies 

a qual foi mais detectada no vídeo 

do que no pó. A única espécie relativamente à qual o pó foi mais eficaz, embora sem 

 

Vídeo

Pó

Vídeo

observado em cada método, para cada 

Comparação do número médio de registos, para cada método, ao longo de cinco dias. 
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Apesar de o resultado não ser estatisticamente significativo, o vídeo mostrou

como o método mais eficaz para utilizar em PHs de 

médio de 0.465±0.055 registos diários face aos 0.273

secção, embora com uma reduzida diferença, o pó

mais eficaz com 0.293±0.021

registos apresentados pelo víd

 

 

Considerando o esforço realizado para cada método, com o pó

necessárias 4 visitas (para colocação das faixas de pó e identificação de registos) 

450km cada, ao longo dos 10 dias, e para o vídeo, para o mesmo período de tempo, são 

necessárias 8 visitas diárias ao local de estudo para troca de bateria e de cassete, mais 

dois dias em cada estação para montar e desmontar o sistema em cada passagem. A 

distância percorrida para a vídeo

Lisboa - Vendas Novas, 245km Lisboa 

Para a vídeo-vigilância o traba

instalação e desmontagem do equipamento, no primeiro e último dia do período de 

monitorização, e na troca diária de cassete e bateria. Pa

cassetes VHS, pelo técnico especializado, 

enquanto com detectores são precisos apenas 3 dias em cada estação. Relativamente ao 
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Figura 9 - Comparação do número médio de registos, observado em cada método, para cada 
tipo de PH, com a representação do desvio padrão.
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Apesar de o resultado não ser estatisticamente significativo, o vídeo mostrou

como o método mais eficaz para utilizar em PHs de menor secçãocom um número 

registos diários face aos 0.273±0.058 do pó. Nas PHs de maior 

, embora com uma reduzida diferença, o pó pode ser considerado como sendo 

±0.021 registos médios por dia, relativamente aos 0.253

registos apresentados pelo vídeo (Fig. 9).  

Considerando o esforço realizado para cada método, com o pó

para colocação das faixas de pó e identificação de registos) 

450km cada, ao longo dos 10 dias, e para o vídeo, para o mesmo período de tempo, são 

necessárias 8 visitas diárias ao local de estudo para troca de bateria e de cassete, mais 

estação para montar e desmontar o sistema em cada passagem. A 

distância percorrida para a vídeo-vigilância depende do percurso realizado: 160km 

Vendas Novas, 245km Lisboa - Grândola e 310km para Lisboa 

vigilância o trabalho do técnico não especializado consiste na 

instalação e desmontagem do equipamento, no primeiro e último dia do período de 

monitorização, e na troca diária de cassete e bateria. Para a posterior visualização das 

cassetes VHS, pelo técnico especializado, sem detectores são necessários 56 dias, 

enquanto com detectores são precisos apenas 3 dias em cada estação. Relativamente ao 

PH de maior secção PH de menor secção

Comparação do número médio de registos, observado em cada método, para cada 
tipo de PH, com a representação do desvio padrão. 
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Apesar de o resultado não ser estatisticamente significativo, o vídeo mostrou-se 

com um número 

do pó. Nas PHs de maior 

pode ser considerado como sendo 

registos médios por dia, relativamente aos 0.253±0.018 

 

Considerando o esforço realizado para cada método, com o pó de pedra são 

para colocação das faixas de pó e identificação de registos) de 

450km cada, ao longo dos 10 dias, e para o vídeo, para o mesmo período de tempo, são 

necessárias 8 visitas diárias ao local de estudo para troca de bateria e de cassete, mais 

estação para montar e desmontar o sistema em cada passagem. A 

vigilância depende do percurso realizado: 160km 

Grândola e 310km para Lisboa - Estremoz.  

lho do técnico não especializado consiste na 

instalação e desmontagem do equipamento, no primeiro e último dia do período de 

ra a posterior visualização das 

sem detectores são necessários 56 dias, 

enquanto com detectores são precisos apenas 3 dias em cada estação. Relativamente ao 

Vídeo

Pó

Comparação do número médio de registos, observado em cada método, para cada 
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pó de pedra o trabalho do técnico não especializado resume-se à colocação das faixas de 

pó dentro de cada PH, no primeiro dia de monitorização em cada estação, e o técnico 

especializado na identificação das pegadas de carnívoros a cada três dias.  

Admitiu-se um pagamento diário de 50€ para o trabalho de um técnico 

especializado (valor médio pago para a realização de um trabalho de impacto 

ambiental), e para o trabalho de um técnico não-especializado assumiram-se 19€ diários 

(segundo o valor do ordenado mínimo nacional), tanto para a vídeo-vigilância, como 

para o pó de pedra. O equipamento consistiu num sistema completo de vídeo-vigilância 

(1000€/unidade), cassetes de vídeo (3€/unidade) e detector de movimento 

(250€/unidade); o pó de pedra foi obtido gratuitamente numa pedreira da região. Para o 

cálculo do consumo de combustível foi considerado, por estação, para o método do pó 

10 visitas diárias às 15 estruturas, enquanto para a vídeo-vigilância, como só foram 

adquiridos 5 equipamentos, foi necessário fazer a divisão em 3 percursos com 5 PHs 

cada, o que perfaz um total de 30 visitas. Assim, diariamente, gastou-se para o pó cerca 

de 35€ e para o vídeo 18€ por dia para o percurso Lisboa - Grândola, 22€ para Lisboa - 

Estremoz e 12€ entre Lisboa - Vendas Novas (Tab. 5).  

 

Tabela 5 - Custo para a monitorização das 15 PHs numa estação do ano. 

 

 Vídeo-vigilância Pó de pedra 

Recursos humanos 
1 Técnico especializado 50€/dia 50€/dia 

1 Técnico não-especializado 19€/dia 19€/dia 

Equipamento 

Sistemas de vídeo vigilância (5) 5000€ - 
- Cassetes VHS (75) 225€ 

Detectores de movimento (5) 1250€ - 

Combustível 

Lisboa -Vendas Novas 12€/dia 

35€/dia Lisboa – Estremoz 23€/dia 

Lisboa - Grândola 18€/dia 

Nº de deslocações  10 4 

Nº horas de 
visualização de registos 

Com detector 25h (3 dias) - 
- Sem detector 450h (56 dias) 

Total 
Com detector 7.345€ 

309€ 
Sem detector 8.745€ 
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Apesar da vídeo-vigilância apresentar uma maior eficiência na detecção dos 

indivíduos, quando efectuado o cálculo da relação custo/benefício dos dois métodos, o 

pó de pedra revelou-se como o método mais adequado para este tipo de estudos com 

gastos totais na ordem dos 309€, para o total dos 10 dias de monitorização, enquanto 

com a vídeo-vigilância é necessário gastar sem detector de movimento um total de 

8.745€ e com detector 7.345€.  

 
 
4.2 Utilização das PHs pelos carnívoros 
 
4.2.1 Índice de atravessamento e visita para cada espécie de carnívoro  

 
Ao longo dos 40 dias de monitorização das 15 PHs seleccionadas foram 

contabilizados 465 registos de atravessamento ou aproximação de carnívoros. Do total 

dos 465 registos, 405 foram passagens confirmadas e 60 eventuais visitas, 

correspondendo a uma média de 0.675±0.012 atravessamentos por PH por dia de 

amostragem e a 0.102±0.002 visitas por atravessamento por dia de amostragem (Anexo 

VIII). Das espécies existentes na área de estudo apenas foram detectadas cinco (raposa, 

fuinha, texugo, lontra e geneta) não se obtendo qualquer registo (atravessamento ou 

visita) de doninha, toirão ou gato-bravo.  

Da análise da figura 10 é possível verificar que o texugo (n=170, 0.283±0.020 

atravessamentos/PH/dia), a fuinha (n=81, 0.135±0.007atravessamentos/PH/dia) e a 

lontra (n=80, 0.133±0.010 atravessamentos/PH/dia) são as espécies que mais utilizam as 

passagens, seguidas da geneta (n=39, 0.065±0.004 atravessamentos/PH/dia) e da raposa 

(n=35, 0.058±0.005 atravessamentos/PH/dia).  

Todos os carnívoros em estudo apresentam um índice de visita muito inferior ao 

de atravessamento (Fig.10), sendo novamente o texugo a espécie que apresenta um 

maior índice de visita (n=22, 0.036±0.003 visitas/PH/dia), seguido da raposa (n=16, 

0.026±0.002 visitas/PH/dia), fuinha (n=10, 0.016±0.002 visitas/PH/dia), geneta (n=7, 

0.012±0.002 visitas/PH/dia) e lontra (n=5, 0.008±0.001 visitas/PH/dia).  
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Figura 10 - Índice de atravessamento (nº de atravessamentos/PH/dia) e visita (nº de 
visitas/PH/dia) para cada espécie de carnívoro ao longo do período de monitorização, com a 
representação do respectivo desvio padrão.

 

4.2.2 Análise da influência da presença de água nas PHs no 
atravessamento dos carnívoros 

Como o número de PHs com e sem água não foi semelhante em todas as 

estações (nomeadamente entre o Outono/Inverno e Primavera/Verão), para efeito de 

contabilizar o número total de atravessamentos que ocorreram nestas estruturas, foram 

analisadas as 15 PHs separadamente em cada estação. 

Na análise da permeabilidade das PHs para as espécies, registaram

significativas no índice de atravessamento

n1=21, p<0.05) fuinha (MW: U=

n0=39, n1=21, p<0.05), a geneta (MW: U=

U=224.5, n0=39, n1=21, p<0.

pelo uso das PHs que não estejam preenchidas por água e a lontra pelo inverso. 
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Índice de atravessamento (nº de atravessamentos/PH/dia) e visita (nº de 
visitas/PH/dia) para cada espécie de carnívoro ao longo do período de monitorização, com a 
representação do respectivo desvio padrão. 

4.2.2 Análise da influência da presença de água nas PHs no 
dos carnívoros  

Como o número de PHs com e sem água não foi semelhante em todas as 

estações (nomeadamente entre o Outono/Inverno e Primavera/Verão), para efeito de 

izar o número total de atravessamentos que ocorreram nestas estruturas, foram 

analisadas as 15 PHs separadamente em cada estação.  

Na análise da permeabilidade das PHs para as espécies, registaram

de atravessamento (Fig. 11), para a raposa (MW: U=

05) fuinha (MW: U=194.5, n0=39, n1=21, p<0.05), o texugo (MW: U=

05), a geneta (MW: U=249.5, n0=39, n1=21, p<0.05) e a lontra (MW: 

<0.05). As quatro primeiras espécies apresentam preferência 

pelo uso das PHs que não estejam preenchidas por água e a lontra pelo inverso. 
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Índice de atravessamento (nº de atravessamentos/PH/dia) e visita (nº de 
visitas/PH/dia) para cada espécie de carnívoro ao longo do período de monitorização, com a 

4.2.2 Análise da influência da presença de água nas PHs no índice de 

Como o número de PHs com e sem água não foi semelhante em todas as 

estações (nomeadamente entre o Outono/Inverno e Primavera/Verão), para efeito de 

izar o número total de atravessamentos que ocorreram nestas estruturas, foram 

Na análise da permeabilidade das PHs para as espécies, registaram-se diferenças 

ig. 11), para a raposa (MW: U=298, n0=39, 

05), o texugo (MW: U=135, 

05) e a lontra (MW: 

As quatro primeiras espécies apresentam preferência 

pelo uso das PHs que não estejam preenchidas por água e a lontra pelo inverso.  

Atravessamentos
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Figura 11 - Índice de atravessamento
(n=39), para cada espécie, ao 

4.2.3 Relação da diversidade de espécies que utilizam as PHs com a sua ocorrência 
na área envolvente 

 
Apenas para a lontra foi observada u

entre o índice de atravessamento

espécies não se verificou qualquer correlação entre os índices, contudo todos os 

carnívoros detectados na área de estudo utilizaram as PHs. 

 

4.2.4 Análise temporal do índice de atravessamento dos car
 
Embora o índice de 

significativamente para nenhuma das espécies, é possível observar que a utilização das 

PHs pelos carnívoros, ao longo do ano, não é regular (Fig. 1

vezes na Primavera com um índice de 0.093±0.003 atravessamentos/PH/dia, o texugo 

no Outono com 0.370±0.015 atravessamentos/PH/dia, a lontra no Inverno com 

0.210±0.011 atravessamentos/PH/dia e a fuinha e geneta no Verão com 0.220±0.014 e 

0.120±0.008 atravessamentos/PH/dia respectivamente. 
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de atravessamento para o número de PHs com água (n=21) e sem água 
(n=39), para cada espécie, ao longo do período de monitorização. 

 

4.2.3 Relação da diversidade de espécies que utilizam as PHs com a sua ocorrência 

Apenas para a lontra foi observada uma correlação positiva (r=0.681,

atravessamento e o índice de ocorrência (Anexo IX). Para as restantes 

espécies não se verificou qualquer correlação entre os índices, contudo todos os 

carnívoros detectados na área de estudo utilizaram as PHs.  

4.2.4 Análise temporal do índice de atravessamento dos carnívoros 

Embora o índice de atravessamento ao longo das diferentes estações não varie 

significativamente para nenhuma das espécies, é possível observar que a utilização das 

PHs pelos carnívoros, ao longo do ano, não é regular (Fig. 12). A raposa passa mais

vezes na Primavera com um índice de 0.093±0.003 atravessamentos/PH/dia, o texugo 

no Outono com 0.370±0.015 atravessamentos/PH/dia, a lontra no Inverno com 

0.210±0.011 atravessamentos/PH/dia e a fuinha e geneta no Verão com 0.220±0.014 e 

ssamentos/PH/dia respectivamente.  
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PHs com água (n=21) e sem água 

4.2.3 Relação da diversidade de espécies que utilizam as PHs com a sua ocorrência 

ma correlação positiva (r=0.681, p<0.01) 

. Para as restantes 

espécies não se verificou qualquer correlação entre os índices, contudo todos os 

 

ao longo das diferentes estações não varie 

significativamente para nenhuma das espécies, é possível observar que a utilização das 

). A raposa passa mais 

vezes na Primavera com um índice de 0.093±0.003 atravessamentos/PH/dia, o texugo 

no Outono com 0.370±0.015 atravessamentos/PH/dia, a lontra no Inverno com 

0.210±0.011 atravessamentos/PH/dia e a fuinha e geneta no Verão com 0.220±0.014 e 
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Figura 12 - Índice de atravessamento dos carnívoros ao longo de cada estação do ano, com 
respectivo desvio padrão. 

 

4.2.5 Comportamento dos carnívoros face às 

Foram detectados comportamentos significativamente diferentes na forma de 

sair da passagem apenas para a geneta 

maioritariamente de forma vagarosa. 

diferentes espécies comportam

excepção da raposa (Figs. 1

predominantemente rápidos e o texugo e geneta movimentos mais 

entra rapidamente nas estruturas, mas ao sair diminui a sua velocidade. 

Figura 13 - Comportamento dos carnívoros ao entrarem nas PHs.
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Índice de atravessamento dos carnívoros ao longo de cada estação do ano, com 

4.2.5 Comportamento dos carnívoros face às PHs  

s comportamentos significativamente diferentes na forma de 

sair da passagem apenas para a geneta (MW: U=58, n1,2=15, p<0.05)

maioritariamente de forma vagarosa. Porém, de uma forma geral, observa

diferentes espécies comportam-se de forma semelhante ao entrar e sair das 

excepção da raposa (Figs. 13 e 14). A fuinha e lontra efectuam movimentos 

predominantemente rápidos e o texugo e geneta movimentos mais vagarosos. A raposa 

entra rapidamente nas estruturas, mas ao sair diminui a sua velocidade.  

Comportamento dos carnívoros ao entrarem nas PHs. 
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Índice de atravessamento dos carnívoros ao longo de cada estação do ano, com o 

s comportamentos significativamente diferentes na forma de 
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e uma forma geral, observa-se que as 

se de forma semelhante ao entrar e sair das PHs, com 
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Figura 14 - Comportamento dos carnívoros ao saírem das PHs.

 

4.2.6 Factores determinantes da 

Outono - Inverno 

 

Das 14 variáveis retidas para a RDA na estação húmida, apenas 3 foram 

incluídas no modelo final: presença/ausência de água no interior da PH (H2O_PA), 

presença/ausência de vegetação ripícola (2LVR_PA) e a área (Área). O

próprios desta análise foram 0.607 para o primeiro eixo e 0.070 para o segundo. O teste 

de Monte Carlo foi significativo tanto para o primeiro eixo (

para todos os eixos (F=6.154, 

variabilidade dos dados. A variável mais explicativa da variância dos dados é a 

H2O_PA com uma variância de 37.7%, seguida da 2LVR_PA com 14.8% e da Área 

com 10.2%. Todas as variáveis encontram

forma positiva, reflectindo reduzida correlação com o segundo eixo (Tab. 6). Um 

resultado interessante que ressalta deste diagrama é que o primeiro eixo reflecte a 

separação de dois grupos distintos, encontrando

correlacionada positivamente com as variáveis H2O_PA, 2LVR_PA e Área, e a raposa 

a fuinha o texugo e a geneta do lado negativo do eixo, correlacionadas negativamente 

com as referidas variáveis. 
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Comportamento dos carnívoros ao saírem das PHs. 

4.2.6 Factores determinantes da utilização das PHs 

Das 14 variáveis retidas para a RDA na estação húmida, apenas 3 foram 

incluídas no modelo final: presença/ausência de água no interior da PH (H2O_PA), 

presença/ausência de vegetação ripícola (2LVR_PA) e a área (Área). O

próprios desta análise foram 0.607 para o primeiro eixo e 0.070 para o segundo. O teste 

de Monte Carlo foi significativo tanto para o primeiro eixo (F=14.256

6.154, p<0.01). Os dois primeiros eixos explicam 6

variabilidade dos dados. A variável mais explicativa da variância dos dados é a 

H2O_PA com uma variância de 37.7%, seguida da 2LVR_PA com 14.8% e da Área 

com 10.2%. Todas as variáveis encontram-se fortemente associadas ao primeiro eixo de 

itiva, reflectindo reduzida correlação com o segundo eixo (Tab. 6). Um 

resultado interessante que ressalta deste diagrama é que o primeiro eixo reflecte a 

separação de dois grupos distintos, encontrando-se a lontra do lado positivo deste, 

sitivamente com as variáveis H2O_PA, 2LVR_PA e Área, e a raposa 

a fuinha o texugo e a geneta do lado negativo do eixo, correlacionadas negativamente 
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Das 14 variáveis retidas para a RDA na estação húmida, apenas 3 foram 

incluídas no modelo final: presença/ausência de água no interior da PH (H2O_PA), 

presença/ausência de vegetação ripícola (2LVR_PA) e a área (Área). Os valores 

próprios desta análise foram 0.607 para o primeiro eixo e 0.070 para o segundo. O teste 

14.256, p<0.01), como 

ois primeiros eixos explicam 62.7% da 

variabilidade dos dados. A variável mais explicativa da variância dos dados é a 

H2O_PA com uma variância de 37.7%, seguida da 2LVR_PA com 14.8% e da Área 

se fortemente associadas ao primeiro eixo de 

itiva, reflectindo reduzida correlação com o segundo eixo (Tab. 6). Um 

resultado interessante que ressalta deste diagrama é que o primeiro eixo reflecte a 

se a lontra do lado positivo deste, 

sitivamente com as variáveis H2O_PA, 2LVR_PA e Área, e a raposa 

a fuinha o texugo e a geneta do lado negativo do eixo, correlacionadas negativamente 
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Tabela 6 - Resultados da análise RDA para a estação húmida. Variáveis seleccionadas através 
de procedimento manual (para os nomes das variáveis ver texto acima). F ratio dos dados 
observados e p-value do teste de Monte Carlo, o Eixo 1 e Eixo 2 são respectivamente os valores 
da correlação das variáveis com os eixos canónicos. 

 

 
 

Através da representação gráfica da RDA (Fig. 15) verifica-se que a lontra 

utiliza mais as PHs com maior área de secção (Área), com galeria ripícola de ambos os 

lados (2LVR_PA) e com água no seu interior (H2O_PA). Já o texugo utiliza mais as 

PHs com menor área de secção, e sem presença de galeria ripícola nem de água. A 

raposa, a geneta e, mais expressivamente, a fuinha, também utilizam mais as PHs sem 

água no interior.  

 

Figura 15 - Representação gráfica da RDA para a estação húmida, ordenando o número de 
atravessamentos das 5 espécies de carnívoros nas 15PHs (VV – raposa, MF – fuinha, MM – 
texugo, LL – lontra, GG – geneta) (setas pretas) com as diferentes variáveis (para os nomes das 
variáveis ver texto acima) (setas vermelhas) nos dois eixos canónicos. 
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Variável Variância F p-value Eixo 1 Eixo 2 
H20_PA 0.377 7.873 0.002 0.728 0.281 

2LVR_PA 0.148 3.730 0.006 0.688 -0.163 
Área 0.102 2.999 0.034 0.684 -0.137 
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Primavera – Verão 

Também para a estação seca, apenas 3 variáveis foram incluídas no modelo 

final: distância à localidade mais próxima (D.LOC), distância ao asfalto da AE (D.A), e 

presença/ausência de vegetação ripícola (2LVR_PA). Os valores próprios desta análise 

foram 0,382 para o primeiro eixo e 0,102 para o segundo. O teste de Monte Carlo foi 

significativo tanto para o primeiro eixo (F=6.788, p<0.01), como para todos os eixos 

(F=3.473, p<0.01). Os dois primeiros eixos explicam 48.6% da variabilidade total dos 

dados. A variável mais explicativa da variância dos dados é a 2LVR_PA com uma 

variância de 18.7%, seguida da D.A com 16.2% e da D.LOC com 13.7%. A variável 

2LVR_PA encontra-se mais associada ao primeiro eixo de forma negativa e as variáveis 

D.LOC e D.A encontram-se principalmente associadas ao segundo eixo igualmente de 

forma negativa, reflectindo reduzida correlação com o primeiro eixo (Tab. 7).  

 
 

Tabela 7- Resultados da análise RDA para a estação seca. Variáveis seleccionadas através de 
procedimento manual (para os nomes das variáveis ver texto acima). F ratio dos dados 
observados e p-value do teste de Monte Carlo, o Eixo 1 e Eixo 2 são respectivamente os valores 
da correlação das variáveis com os eixos canónicos. 

 

Através da representação gráfica da RDA (Fig. 16) verifica-se que a lontra, 

geneta e fuinha (embora menos expressivamente) utilizam mais as PHs com vegetação 

ripícola dos dois lados da PH. Já para o texugo e raposa a presença de vegetação 

ripícola perto da PH não é um factor essencial para o seu atravessamento. Quanto à 

distância da PH às localidades e ao asfalto da auto-estrada verifica-se que quanto maior 

a distância maior a passagem de lontra, geneta, raposa e texugo, pelo contrário, para a 

fuinha estes factores, embora com reduzida intensidade, traduzem uma menor 

utilização.  

 

 

Variável Variância F p-value Eixo 1 Eixo 2 
D.A 0.162 3.475 0.012 -0.408 -0.552 

2LVR_PA 0.187 3.328 0.006 -0.453 -0.252 
D.LOC 0.137 2.058 0.082 0.386 -0.624 
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Figura 16 - Representação gráfica da RDA para a estação seca, ordenando o número de 
atravessamentos das 5 espécies de carnívoros nas 15PHs (VV – raposa, MF – fuinha, MM – 
texugo, LL – lontra, GG – geneta) (setas pretas) com as diferentes variáveis (para os nomes das 
variáveis ver texto acima) (setas vermelhas) nos dois eixos canónicos. 
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5. Discussão de resultados  

 

5.1 Comparação da eficácia das técnicas: vídeo-vigilância vs. pó de 

pedra 

 

5.1.1 Intervalo de tempo adequado para a monitorização com pó de pedra 

Analisando os resultados obtidos na análise da durabilidade do pó de pedra foi 

verificado que num habitat Mediterrânico, com um índice de atravessamento de 

carnívoros semelhante ao do presente estudo (0.675±0.012 atravessamentos por PH por 

dia de amostragem), três dias são o intervalo de tempo aconselhado entre visitas de 

monitorização. Um número superior de dias pode levar à perda de grande parte da 

informação inicial, enquanto um número inferior não compensa o esforço e custo 

dispendido face à reduzida percentagem de registos que são alterados. Porém, consoante 

o índice de atravessamentos verificado num dado local o período ideal pode diminuir ou 

aumentar preconizando-se a realização de testes prévios à implementação de uma 

estratégia de amostragem. 

 

5.1.2 Análise da relação custo-benefício entre métodos 

Tendo em conta os três dias, que correspondem ao intervalo de tempo em que 

existe menor probabilidade de subestimar a capacidade de registo do pó de pedra, foi 

verificado que o vídeo registou um número superior de animais comparativamente ao 

número de trilhos contabilizados no pó, não sendo no entanto uma discrepância muito 

acentuada. Esta diferença foi essencialmente significativa no que se refere a animais 

com patas de menores dimensões, como é o caso da geneta. Esta espécie para além de 

possuir patas pequenas, facilmente sobrepostas por pegadas de maiores dimensões, 

possui igualmente garras semi-retrácteis (Larivière & Calzada 2001) que não ficam 

marcadas, o que dificulta a sua percepção no pó. Quanto às pegadas de maiores 

dimensões, pertencentes às restantes espécies, a eficácia de detecção é semelhante para 

ambas as metodologias, visto serem facilmente visíveis no pó de pedra. A única 

excepção, apesar de não ser significativa, registou-se para a fuinha, cujo pó teve 
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tendência a ser mais eficaz. Tal resultado possivelmente deve-se a esta espécie ser a que 

apresenta menores dimensões e um movimento geralmente rápido, consequência do seu 

elevado metabolismo (Zalewski et al. 2004), o que pode ter contribuído para subestimar 

o respectivo número de atravessamentos. 

O facto de o vídeo demonstrar uma tendência para funcionar melhor que o pó 

em PHs de menores dimensões, ao contrário do que acontece em PHs de maior secção, 

pode explicar-se por nas passagens maiores os IV´s não terem sido totalmente eficazes, 

pois era necessário: ou mais uma câmara para abranger toda a área da entrada da PH, ou 

mais IV´s colocados em localizações estratégicas, ou então IV´s de maiores dimensões, 

mais potentes, que conseguissem ser mais abrangentes. Stewart et al. (1997), já tinha 

apontado o restrito campo de visão das câmaras como uma das principais desvantagens 

da vídeo-vigilância. 

Da análise custo-benefício, embora o vídeo se tenha demonstrado o método mais 

eficiente, a diferença entre os resultados não se mostrou significativa e os elevados 

custos e esforço dispendido com esta técnica não justifica o seu uso em alternativa ao 

pó. Para o vídeo são necessárias 6 visitas a mais, por estação, do que para o pó de pedra 

e o número de horas de visualização, quando não utilizados detectores de movimento, 

torna-se uma tarefa bastante morosa (Kinley et al. 2003), face ao tempo necessário para 

o registo de pegadas no pó (cerca de 20 minutos em cada PH). Apesar da elevada 

distância diária percorrida para o pó de pedra as 15 PHs são monitorizadas no mesmo 

dia, o que diminui o número de deslocações necessárias. 

O elevado preço do equipamento, traduz a maior desvantagem da vídeo-

vigilância (Kinley et al. 2003). Na totalidade, ao longo dos 10 de dias de monitorização 

para cada PH, gastou-se com a vídeo-vigilância cerca de 28 vezes mais para uma 

estação do ano, sem detectores, do que com o pó, atendendo ao valor das deslocações, 

mão-de-obra especializada e não especializada, e do equipamento. Ao utilizarem-se 

detectores de movimento para auxiliar na visualização das gravações, apesar de 

continuar a ser dispendioso, a diferença de preço diminui.  

Concluindo, apesar da vídeo vigilância apresentar uma maior eficiência na 

detecção dos indivíduos, a relação custo/benefício dos dois métodos revelou o pó de 

pedra como o método mais adequado para este tipo de estudos. Porém é necessário ter 

em atenção as características do habitat envolvente que, no caso dos habitats 
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Mediterrânicos, em que normalmente as PHs apresentam água no seu interior até meio 

da Primavera, a vídeo vigilância pode ser, apesar do elevado esforço custo/benefício 

associado, a única forma de monitorizar a resposta da fauna a estas estruturas. Também 

em estudos de comportamento o vídeo assume uma importância fundamental (Hardy et 

al. 2003). Para minimizar o tempo de visualização das cassetes, o custo, e aumentar a 

precisão de resultados, propõe-se incorporar sempre nas câmaras detectores de 

movimento que registem a hora de actividade do espécimen, permitindo que apenas se 

visualize o material de suporte de memória nesse instante.  

 
5.2 Utilização das PHs pelos carnívoros 
 
5.2.1 Índice de atravessamento e visita para cada espécie de carnívoro  

Através dos resultados obtidos é possível constatar que o índice de 

atravessamento para cada espécie é superior ao índice de visita, podendo assumir-se que 

as PHs estão a funcionar como estruturas de permeabilidade para a fauna, neste caso 

para os mamíferos carnívoros. Estes resultados suportam estudos previamente 

publicados (e.g.: Yanes et al. 1995; Rodríguez et al. 1996; Taylor & Goldingay 2003; 

Dodd et al. 2004; Ng et al. 2004; Mata et al. 2005) confirmando que, apesar de serem 

estruturas construídas com outras funções que não a de passagem para a fauna, diversas 

espécies usam regularmente as PHs para cruzar as estradas. Tal constatação indica que 

estas estruturas são importantes na manutenção da conectividade entre áreas 

fragmentadas e isoladas pelas estradas, proporcionando a mobilidade dos carnívoros e 

reduzindo possíveis riscos de extinções locais (Forman et al. 2003). No entanto 

apresentam características que podem limitar a utilização de espécies mais sensíveis a 

estruturas artificiais e ainda a uma permeabilidade sazonal. 

As espécies que mais utilizaram as PHs são as mais frequentes na área de estudo 

(Cabral et al. 2005), não se tendo obtido registos de travessia ou visita de espécies 

pouco abundantes ou raras. A doninha apesar de não ser especialista em termos de 

habitat, tem preferência por biótopos agrícolas (Santos-Reis 1993, Mathias et al. 1998) 

e a maior parte das estruturas monitorizadas situavam-se em áreas florestadas; mais 

ainda, esta espécie utiliza estruturas naturais lineares (e.g. muros de pedra solta ou 

sebes) para se deslocar e é bastante influenciada pelos ciclos demográficos das suas 
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presas (Klemola et al. 1999) podendo por isso não se encontrar presente na área de 

estudo por questões circunstanciais. Já o toirão encontra-se associado a zonas com 

vegetação ripícola (Lodé 1994; Zabala et al. 2005; Rondinini et al. 2006), contudo o 

deficiente estado de conservação destas galerias na generalidade da área de estudo pode 

estar a influenciar a sua aparente ausência (Matos et al. submetido). Finalmente, o gato-

bravo é reconhecidamente uma espécie susceptível à perturbação (Fernandes 2004) pelo 

que pode não se encontrar presente nas áreas adjacentes às auto-estradas. Uma reduzida 

abundância nas imediações das estruturas, a não ocorrência de habitat favorável a estas 

espécies, e as características das PHs, estruturas artificiais sem elementos naturais no 

seu interior, poderão igualmente ser factores explicativos da não detecção destas 

espécies tanto nas PHs como na área de estudo.  

 

5.2.2 Análise da influência da presença de água nas PHs no índice de 
atravessamento dos carnívoros  
 

Apesar do reduzido número de PHs com água em toda a superfície, e do reduzido 

índice de atravessamento de algumas espécies, verificou-se que este parece ser um 

factor limitante na utilização destas estruturas pela raposa, fuinha, texugo e geneta, ao 

contrário do que se verificou para a lontra. O efeito de repulsa exercido por estas PHs é 

corroborado pela verificação da presença das espécies nas imediações das mesmas. O 

facto de a presença de água funcionar como uma barreira para estas espécies já teria 

sido igualmente verificado por Rosell & Rivas (2001). O número limitado de travessias 

que se observa para estas espécies, em estruturas com água, ocorreu maioriamente em 

PHs cuja profundidade do caudal era mínima. 

A presença de água como factor limitante é especialmente importante na época de 

acasalamento, visto este ser um período crítico para a continuidade das espécies. O 

Inverno é a altura preferência de acasalamento para a raposa, assim como é uma das 

alturas preferenciais também para o texugo e é igualmente a época em que existe mais 

água no interior das PHs. De uma forma geral é essencial, pelo menos a presença de 

uma faixa seca, para que as estruturas sejam utilizadas por todas as espécies.  

De acordo com o mapeamento das PHs com água (PHs que possuem água no seu 

interior na maior parte do ano), foi possível verificar que os troços amostrados da A2 e 

da A6, parecem não oferecer preocupações em termos de permeabilidade para os 
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carnívoros, dado o reduzido número de PHs com água em toda a superfície quando 

comparado com as que o não apresentam. Das 334 PHs analisadas ao longo da região, 

verifica-se que apenas 82 destas (24.5%) apresentam água em toda a superfície (Figura 

17). Estas encontram-se a uma distância média de 365m de uma passagem sem água em 

toda a superfície, com uma distância mínima de 0m e uma distância máxima de 760m.  

 

 

 

 

 

Esta proporção ainda se encontra mais reduzida se tivermos em conta todas as 541 

passagens (PHs, passagens agrícolas e viadutos) existentes nas auto-estradas das quais 

apenas 15% se encontram com água em toda a superfície. Estas encontram-se a uma 

distância média de 206m (distância mínima: 0m, distância máxima: 640m) de uma 

passagem sem água em toda a superfície, o que constitui uma distância razoável 

relativamente à dimensão média dos deslocamentos diários dos carnívoros mais 

comuns.  
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Figura 17 – Mapeamento das PHs com água em toda a superfície e sem água em toda a 
superfície existentes ao longo dos 179km monitorizados das auto-estradas A2 e A6. 
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5.2.3 Relação da diversidade de espécies que utilizam as PHs com a sua ocorrência 

na área envolvente 

A não observação (excepto para a lontra) de qualquer associação entre o índice 

de ocorrência das espécies nas imediações das PHs e a taxa de utilização das mesmas 

não traduz a realidade resultando antes de questões metodológicas que se prendem com 

o facto de apenas terem sido realizadas quatro amostragens para cada PH, ao longo de 

todo o período de monitorização, e de os resultados terem sido expressos como 

presença/ausência. Devido a tal sugere-se a utilização de um método de estimativa de 

abundâncias mais robusto, na área envolvente às estruturas (por ex. track-plates) (Yanes 

et al. 1995), realizado regularmente quando da monitorização das mesmas.  

 
5.2.4 Análise temporal do índice de atravessamento dos carnívoros 

Relativamente à análise temporal das PHs pelos carnívoros verifica-se que todas 

as espécies mostraram uma variabilidade sazonal no uso das PHs, apesar de não 

significativa, de acordo com o padrão de actividade biológica destas. 

A maior utilização das PHs no Inverno pela lontra encontra-se provavelmente 

associada a estas estruturas apresentarem maior volume de água no seu interior, e por 

conseguinte maior disponibilidade de presas, e por coincidir com a época de 

acasalamento da espécie (Ruiz-Olmo et al. 2002). O texugo, por sua vez, apresenta 

maior utilização das PHs no Outono (Revilla & Palomares 2002), época em permanece 

mais tempo fora das tocas, devido à maior disponibilidade de recursos alimentares, 

nomeadamente matéria vegetal e frutos, que na região Mediterrânica constituem uma 

das mais importantes fontes de alimento desta espécie (Rivera & Rey 1983, Pigozzi 

1991, Rosalino et al. 2005). A fuinha apresenta a utilização máxima das estruturas no 

Verão, coincidindo com o período de acasalamento (Grizimek 1990, Lodé 1994(b), 

Honer et al. 2001, Bertusi & Tosetti 2004) e igualmente com a maior disponibilidade de 

alimento, nomeadamente maior quantidade de bagas, frutos, matéria vegetal e de 

insectos, que constituem os principais recursos alimentares da espécie no sul da Europa 

(Lodé 1994, Virgós & Garcia 2002).  

Para a geneta e raposa a amostragem foi reduzida, o que se traduz numa 

utilização das PHs muito semelhante ao longo de todo ano. Porém consegue-se observar 
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uma tendência para a geneta atravessar mais ao longo do Verão e a raposa na Primavera. 

O maior número de atravessamentos pela geneta pode corresponder à época preferencial 

de acasalamento (Livet & Roeder 1987). Para a raposa, a Primavera coincide, tal como 

foi observado em Portugal, com a época em que o tamanho da área vital é menor, 

traduzindo uma maior probabilidade de percorrer o mesmo percurso várias vezes na 

mesma noite (Alexandre 1995), facto igualmente relacionado com a maior 

disponibilidade de recursos para esta espécie tais como micromamíferos, coelhos e 

insectos (Macdonald & Reynolds 1995).  

No geral, consideram-se como factores mais importantes para a sazonalidade de 

movimentos apresentados pelas espécies a disponibilidade de alimento, que condiciona 

o tamanho das áreas vitais, e a época de acasalamento, porém com menor peso visto, 

apesar das tendências gerais, a maior parte destas espécies poligâmicas poderem 

acasalar em qualquer altura do ano. Também é sempre importante considerar a maior ou 

menor produtividade do ano anterior, o que se reflecte no número de crias e 

nomeadamente no número de indivíduos na região na altura da amostragem. 

Dada a variabilidade observada ao longo das épocas de amostragem, entre 

diferentes espécies, para cada estação do ano, projectos futuros de monitorização de 

passagens devem integrar sempre pelo menos um ciclo anual, para evitar erros na 

recolha de resultados derivados de variações na actividade dos animais. No entanto é 

importante ter em conta que as diferenças sazonais encontradas no número de 

atravessamentos, para além de estarem relacionadas com os padrões de actividade 

biológica, estão também relacionadas com a abundância de cada espécie na área 

envolvente às estruturas ( Yanes et al. 1995, Rodríguez et al. 1996, Clevenger et al. 

2001, Hlaváč & Anděl 2002). Desta forma, este parâmetro deve ser incluído com maior 

ênfase em futuros estudos que abordem este tema. 

 

5.2.5 Comportamento dos carnívoros face às PHs 

Com excepção da raposa, de uma forma geral as espécies demonstraram 

comportamentos semelhantes ao entrar e sair das PHs. No entanto a geneta foi a única 

espécie para a qual a forma de sair das PHs se mostrou significativa. Nesta espécie os 

movimentos são predominantemente vagarosos, à semelhança das espécies de felídeos 
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(Macdonald & Barret 1993). A velocidade de locomoção desta espécie pode chegar 

apenas a 0.1km/hora, segundo um estudo realizado entre Janeiro e Abril, por Livet & 

Roeder (1987), variando com a massa corporal, distância entre locais de repouso e 

disponibilidade e qualidade dos territórios (Palomares & Delibes 1994). No entanto, 

para as restantes espécies, existem tendências no modo de entrar ou sair das estruturas. 

Os movimentos mais rápidos ou vagarosos prendem-se com diversos factores 

nomeadamente com o ritmo de locomoção de cada espécie. A velocidade a que cada 

espécie se movimenta depende do tamanho da área vital a patrulhar (que por sua vez 

depende da disponibilidade de alimento), com o seu metabolismo, ou mesmo com a fase 

do ciclo de vida em que se encontra.  

A fuinha é uma espécie de comportamento mais conspícuo e com metabolismo 

mais elevado, deslocando-se por isso com mais rapidez, cerca de 0.6km/hora (Marques 

1999), nomeadamente em áreas que conferem pouca protecção, como o interior das 

PHs, por ausência de elementos naturais (i.e. vegetação); já o texugo, pelas suas 

dimensões, apresenta um metabolismo mais reduzido, movendo-se por isso mais 

devagar (Kowalsky et al. 2006), a uma velocidade de cerca de 0.3km/hora, em habitats 

Mediterrânicos (Revilla & Palomares 2002). Quanto à lontra, sendo um carnívoro semi-

aquático (Kruuk 1995), as suas entradas e saídas das PHs efectuam-se maioritariamente 

através de rápidos movimentos natatórios. A velocidade destes movimentos aproxima-

se dos 1.5-2km/hora, por as áreas vitais a percorrer por esta espécie poderem chegar até 

perto de 29km em zonas menos produtivas (Beja 1995). Por último, a raposa possui 

movimentos mais rápidos, na ordem dos 0.65km médios por hora (Adkins & Stott 

1998), podendo frequentemente mover-se a passo de trote em que pode chegar a 

percorrer 6-13km/hora (Macdonald & Barret 1993). No caso desta espécie verificou-se 

que a velocidade de entrada nas PHs não é semelhante à velocidade de saída. Esta 

espécie foi considerada por Rosell et al. (1996, 1997) como sendo a espécie mais 

selectiva, utilizando preferencialmente estruturas com uma boa visibilidade entre as 

entradas. Os indivíduos entram rapidamente na PH, mas ao sair fazem-no com mais 

calma. O mesmo se verificou na proporção de velocidades nos movimentos de alguns 

indivíduos de geneta e lontra em que a percentagem de movimentos rápidos á entrada 

sobrepõe-se aos da saída. Tais resultados podem indicar que outro factor responsável 

pelo movimento dos indivíduos é a própria repulsa à presença das estruturas artificiais. 
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O indivíduo quando entra demonstra algum receio e desconfiança face à PH, porém ao 

sair já se encontra mais familiarizado com a estrutura. O facto de não se verificar esta 

situação com o texugo e fuinha pode querer dizer que estas espécies já se encontram 

mais familiarizadas com as PHs (Rosell et al. 1996, 1997), o que também se traduz nos 

seus elevados índices de atravessamento.  

Por último é igualmente importante referir o factor do comportamento 

individual, pois neste caso os indivíduos que entravam e saíam poderiam não ser sempre 

os mesmos, em que cada um possui a sua própria forma de reagir à presença das PHs, 

bem como o seu ritmo próprio de movimento condicionado por determinados factores 

intrínsecos. 

Para uma melhor compreensão do comportamento de cada espécie, perante a 

presença das PHs, é necessário conjugar diversas condicionantes nomeadamente, os 

seus padrões de movimento, a sua reacção de repulsa/relutância face às PHs, o próprio 

comportamento individual dentro de indivíduos da mesma espécie, e a própria idade da 

estrutura (Hlaváč & Anděl 2002).  

Apesar de consistir numa abordagem preliminar, com a análise deste parâmetro 

pretende-se conhecer o efeito de perturbação que estas estruturas exercem sobre as 

espécies, e de que forma podem alterar a sua ecologia, nomeadamente os seus padrões 

de movimento. As deslocações dos organismos são um requerimento essencial para a 

sua conservação sendo uma propriedade fundamental da vida. Os animais movimentam-

se de forma activa e o efeito destas estruturas pode afectar directamente a sua 

mobilidade. Para ultrapassar este conflito é essencial conhecer as diferenças no tipo de 

movimento efectuado, que apesar de se prender com as características das próprias 

espécies, deve-se igualmente em grande parte ao efeito perturbador destas estruturas 

artificiais e inóspitas. Ao reconhecer os efeitos das PHs sobre a dinâmica das espécies 

podem ser tomadas decisões precisas sobre a forma de as melhorar e assim os 

indivíduos, que ao sentirem-se relutantes quanto à sua utilização, optavam por cruzar as 

estradas, podem utilizá-las com uma maior frequência, diminuindo o risco de 

atropelamento ou isolamento genético. Estudos futuros devem ainda recorrer à rádio-

telemetria para avaliar todo o percurso realizado pelas espécies ao longo das PHs, de 

forma a avaliar de forma mais precisa o efeito de perturbação que estas estruturas 

podem exercer sobre a fauna.  
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5.2.6 Factores determinantes da utilização das PHs 

O atravessamento de carnívoros nas PHs parece ser, realmente, influenciada por 

várias características das mesmas observando-se, no entanto, diferenças quanto às 

variáveis que influenciam a utilização das diferentes espécies de carnívoros, 

nomeadamente para cada época do ano: Outono/Inverno e Primavera/Verão. Estas 

discrepâncias na forma como os animais reagem às PHs podem certamente ser 

explicadas por dinâmicas particulares de cada espécie (Clevenger & Waltho 2005).  

Na época húmida verificou-se que a presença de água em toda a superfície da 

PH (H2O_PA) é a variável que mais contribui para a variância dos dados, influenciando 

positivamente o índice de atravessamento de lontra e negativamente o de fuinha, texugo 

e geneta e, menos expressivamente, o de raposa. Desta forma conclui-se então que a 

presença da água no interior das PHs é um factor limitante na utilização destas 

estruturas nesta altura do ano excepto para a lontra (Rosell & Rivas 2001). A vegetação 

ripícola (2LVR_PA) também influenciou positivamente o índice de atravessamento de 

lontra. Contudo, observa-se que o índice de atravessamento aumenta se a vegetação 

ripícola se apresentar de ambos os lados, utilizando assim mais as PHs quando há uma 

continuidade desta. A lontra apresentou ainda preferência pelas PHs de maiores 

dimensões, enquanto os restantes carnívoros apresentam preferência pelas de menores 

dimensões. Este facto pode a dever-se à relação da área da PH com a dimensão da linha 

de água uma vez que as secções das PHs são definidas de acordo com o caudal médio 

das linhas de água.  

Para a estação seca verificou-se que a água deixa de ser um dos factores 

principais na utilização das PHs pelas espécies de carnívoros, visto em muitos casos a 

sua profundidade ser mínima. Porém, quando analisada a importância da vegetação 

ripícola na utilização das PHs verificou-se igualmente que, quando existe uma 

continuidade desta variável entre os dois lados da PH, existe um maior índice de 

atravessamento de lontra, mas também de geneta e menos representativamente de 

fuinha. Em relação à lontra esta prefere zonas próximas de linhas de água para se 

movimentar (Ruiz-Olmo 2002; Trindade et al. 1998), como a vegetação ripícola está 

associada a estas linhas, quanto mais próxima estiver da PH, maior será a facilidade e 

confiança para esta espécie se movimentar até à estrutura. A geneta visto o seu habitat 

preferencial serem bosques fechados, galeria ripícola e cobertura arbustiva densa com 
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proximidade a pontos de água (Palomares & Delibes 1994, Trindade 1996, Lourenço 

1999) tem uma associação clara com esta variável. Com muito menor expressão surge a 

fuinha, espécie arbórea, cuja associação com a vegetação ripícola poderá dever-se ao 

simples facto de frequentemente esta vegetação ser constituída por árvores e arbustos 

altos, que na época seca podem constituir um abrigo e fonte de alimento para a espécie. 

A presença de vegetação, na qual pode incluir-se a vegetação ripícola, quando se 

localiza nas proximidades da entrada da PH, pode reduzir a desconfiança de algumas 

espécies por estas estruturas artificiais servindo como corredores de movimento, para 

além de fornecerem alimento e abrigo (Hobbs 1992, Palomares & Delibes 1993, Virgós 

2001). Especificamente nestas PHs, numa matriz dominada por campos agrícolas e cuja 

presença de vegetação nas entradas das estruturas é muito escassa ou inexistente, 

essencialmente o estrato arbustivo, a vegetação ripícola apresenta-se na maior parte das 

vezes como o único local de refúgio nas proximidades, chegando muito frequentemente 

até muito perto da entrada da estrutura. Outros autores obtiveram resultados 

semelhantes em relação à presença de vegetação nas proximidades das PHs 

relativamente ao atravessamento de carnívoros (Rodríguez et al. 1996, Ascensão & 

Mira 2006). Tal como neste estudo estes autores verificaram igualmente que o texugo e 

a raposa mostram preferência por PHs descobertas, visto serem espécies generalistas 

com uma grande capacidade de adaptação, o que lhes permite ocupar praticamente 

todos os habitats disponíveis (Ferreira 1991, Rosalino et al. 2003). Na estação húmida 

esta variável já exercia uma forte influência sobre o atravessamento da lontra porém 

como a maioria das PHs com vegetação ripícola, nessa altura do ano, estão cheias de 

água, esta variável camuflou o efeito da vegetação para as restantes espécies por não 

conseguirem atravessar as estruturas com água no seu interior.  

As outras duas variáveis que se mostraram igualmente importantes para explicar 

a utilização das PHs pelos carnívoros, na época seca, foram a distância ao asfalto da 

auto-estrada e a distância às localidades. Quanto maior a distância ao asfalto e a 

distância às localidades mais ocorrem registos de atravessamento de todas as espécies 

com excepção da fuinha. Quanto mais distanciada estiver a estrutura da auto-estrada e 

das localidades, menor o grau de perturbação sentido na área envolvente e na própria 

estrutura, e consequentemente maior a confiança para os carnívoros utilizarem as PHs 

(Clevenger & Waltho 2000, Ng et al. 2004, Ascensão & Mira 2006). A fuinha, em 
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ambientes Mediterrânicos, pelo contrário, mostra poder viver igualmente em zonas 

humanizadas devido ao seu comportamento curioso e extremamente versátil (Delibes 

1983). Esta altura do ano é quando as auto-estradas A2 e A6 possuem um maior volume 

de tráfego e nomeadamente de presença humana, ao contrário do que acontece na 

restante parte do ano, contribuindo para um aumento dos níveis de ruído. 

Resumindo os carnívoros mostram tendência a atravessar as PHs em locais 

próximos a habitats adequados, caracterizados por uma cobertura vegetal suficiente, 

tanto à escala da paisagem como perto da entradas das PHs, e a um nível de perturbação 

humana relativamente reduzido. No Outono/Inverno, devido à água ser um factor 

impeditivo para a passagem da maioria dos carnívoros sugere-se a implementação de 

plataformas laterais nas PHs de modo a manter durante o maior tempo possível uma 

parte seca e a facilitar a utilização das mesmas pelas espécies de hábitos terrestres 

(Rosell & Rivas 2001). Na Primavera/Verão, sugere-se o estabelecimento de corredores 

ecológicos em comunicação com as estruturas existentes ao longo das vias rodoviárias, 

pois as galerias ripícolas são frequentemente utilizadas por estas espécies atenuando em 

parte o ruído sentido pelo aumento do tráfego na A2 e A6 auto-estradas, nesta altura do 

ano.  

Na época húmida a percentagem de variância explicada pelas variáveis foi 

superior à registada para a época seca, o que indica que em estudos futuros devem, 

principalmente nesta época de amostragem, ser considerados um maior número ou 

diferentes factores aos deste estudo de forma a conseguir obter resultados mais 

explicativos. Dada a variabilidade observada ao longo das épocas de amostragem, entre 

as espécies de carnívoros, projectos futuros de monitorização de PHs deverão também 

integrar sempre pelo menos um ciclo anual, para evitar erros na recolha de resultados 

derivados de variações na actividade dos animais. 
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6. Considerações finais 

A expansão generalizada da rede rodoviária tem com consequência um 

incremento exponencial dos impactes da biodiversidade (Langevelde & Jaarsma 2005). 

Deste modo, o estudo do impacte do tráfego e das vias rodoviárias nas populações 

animais reveste-se de uma importância global, onde a grande necessidade de 

conhecimento e de soluções contrasta com os trabalhos e investimentos realizados, 

principalmente em ambientes Mediterrânicos.  

As PHs existentes ao longo dos lanços das auto-estradas A2 e A6 são elementos 

indispensáveis para o restabelecimento da conectividade para a generalidade dos 

carnívoros, na impossibilidade de adoptar medidas mais eficazes e desenhadas 

especificamente para o grupo em questão. No entanto, constatou-se que são 

selectivamente permeáveis para algumas espécies, visto nem todas utilizarem da mesma 

forma as PHs. A identificação das características das passagens que condicionam a sua 

eficácia reveste-se de extrema importância para a definição das medidas minimizadoras 

nos projectos rodoviários. Ao nível populacional, estas medidas são eficazes se 

permitirem a migração e mobilidade dos indivíduos para satisfazer os seus requisitos 

ecológicos (refúgio, alimentação e reprodução). Caso contrário, serão afectados os 

parâmetros demográficos das populações (taxa de natalidade, de recrutamento, de 

sobrevivência e de mortalidade), e provocadas alterações nos padrões de migração e 

dispersão. A funcionalidade das PHs deve garantir a manutenção dos processos das 

comunidades faunísticas e dos ecossistemas que só é avaliada com trabalhos de 

monitorização a longo prazo. 

O presente estudo é o primeiro a analisar a utilização das PHs ao longo de um 

ano inteiro em contexto Mediterrânico, e a comparar a eficácia do pó de pedra e vídeo-

vigilância para avaliar a resposta de toda a comunidade de carnívoros presentes na área 

de estudo. Foi possível verificar que: 

1) a utilização de pó de pedra para a monitorização das PHs mostrou-se, neste 

caso, mais eficaz para a detecção dos indivíduos, porém o estudo comparativo limitou-

se à estação seca (Primavera/Verão). Na estação húmida (Outono/Inverno), as PHs têm 

frequentemente um elevado caudal de água no seu interior não sendo a aplicação desta 

metodologia possível. Para tal, em trabalhos futuros, deve recorrer-se igualmente ao uso 
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da vídeo-vigilância para contornar estas limitações, com a incorporação de detectores de 

movimento, que registem a hora de actividade do espécimen, permitindo que apenas se 

visualize o material de suporte de memória nesse instante;  

 2) as PHs são estruturas importantes na manutenção da conectividade entre áreas 

fragmentadas (Forman et al. 2003), no entanto apresentam características que podem 

limitar a utilização de espécies mais sensíveis a estruturas artificiais como a doninha, o 

toirão e o gato-bravo; 
 

 3) a presença da água no interior da PH é um factor limitante na utilização destas 

excepto para a lontra; no entanto os troços da A2 e A6 parecem não apresentar 

preocupações no que diz respeito à sua permeabilidade na época húmida, dado o 

reduzido número de PHs com água em toda sua superfície e a proximidade destas 

relativamente a passagens em que tal não se verifica;  
 

4) todas as espécies que utilizaram as PHs, foram detectadas na área de estudo, 

porém para uma estimativa correcta dos índices de atravessamento e ocorrência, devem 

usar-se outras técnicas mais robustas e estas devem ser implementadas de forma regular; 

5) verifica-se que todas as espécies mostraram variabilidade sazonal no uso das 

PHs de acordo com o respectivo ritmo de actividade biológica. No geral, consideram-se 

como os factores mais importantes para a sazonalidade de movimentos apresentados 

pelas espécies a disponibilidade de alimento, que condiciona o tamanho das áreas vitais, 

e a época de acasalamento; 

6) o comportamento de cada espécie ao entrar e sair das PHs é condicionado por: 

os padrões de movimento das espécies, a sua reacção de repulsa/relutância face às PHs, 

o próprio comportamento individual dentro de indivíduos da mesma espécie e a idade 

da estrutura; 

7) a importância dos factores que influenciam a utilização das PHs pelos 

carnívoros variam entre a época húmida e a época seca. No Outono/Inverno a água é o  

factor mais importante e, consequentemente, a vegetação ripícola inerente e a área da 

PH, separando a lontra dos restantes carnívoros. Na Primavera/Verão a água perde a sua 

importância em detrimento da presença de vegetação ripícola na envolvência da PH, 
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para a geneta, a fuinha e a lontra, e ao nível de perturbação humana sentido nas 

estruturas, e expresso pelas distâncias ao asfalto da auto-estrada e às localidades 

respectivamente, que diminui a utilização por todas as espécies à excepção da fuinha, 

espécie com elevada capacidade de adaptação. Assim, no futuro deve ser adoptada uma 

estratégia que integre informação relativa às PHs. Na estação húmida, bem como nas 

PHs que comportam água no seu interior permanentemente, sugere-se a implementação 

de plataformas laterais de forma a manter durante o maior tempo possível uma parte 

seca, para facilitar a utilização pelas espécies de hábitos terrestres (Rosell & Rivas 

2001) e, na estação seca, sugere-se o estabelecimento de corredores ecológicos em 

comunicação com as estruturas existentes ao longo das vias rodoviária. Este 

melhoramento deve ser feito preferencialmente longe de áreas urbanas. É igualmente 

importante colocar diversas passagens com diferentes tamanhos de modo a permitir uma 

escolha, de acordo com os diferentes requisitos biológicos das espécies (Ascensão & 

Mira 2006).  

    

Dentro do contexto da ecologia e conservação devem ser proporcionadas 

soluções para a protecção das espécies numa paisagem em constante alteração, onde os 

habitats têm sido continuamente fragmentados e alterados. Tal como referido por Iuell 

et al. (2003), deve ser considerada uma visão holística para a resolução da problemática 

da fragmentação, e as medidas para aumentar a permeabilidade das estradas devem 

integrar informação de diversos domínios (Malo et al. 2004, Ramp et al. 2005, Seiler 

2005) de forma a garantir o sucesso ao nível da conservação das espécies e da gestão 

ambiental. A implementação de PHs, ao longo da rede viária, pode ser uma potencial 

solução para mitigar os efeitos da fragmentação ao nível das populações animais em 

ambientes Mediterrânicos. 

Num futuro próximo será ainda interessante a realização de estudos abrangendo 

uma maior área geográfica e um maior número de estruturas de deferentes tipos, 

nomeadamente viadutos, passagens inferiores e superiores. Deste modo seria possível 

comparar a eficácia dos vários tipos de estruturas e sugerir algumas recomendações para 

melhorar as mesmas uma vez que os carnívoros, espécies maioritariamente nocturnas, à 

inexistência de passagens específicas, podem utilizar alternativas em conjunto com o 

Homem, o que resultaria numa utilização sustentável deste tipo de estruturas. A 



Passagens hidráulicas das auto-estradas: comparação de métodos de monitorização e avaliação dos 
factores que promovem sua utilização pelos carnívoros 

 

 

62 

 

determinação da abundância relativa ou densidade das populações na envolvência das 

PHs, e o seu nível de conexão, nomeadamente ao nível da troca de genes, irá igualmente 

permitir tomar decisões com vista ao restabelecimento e manutenção dos processos 

ecológicos. Por último, testar e comparar um maior número de métodos de 

monitorização, ao longo de uma amostragem temporal mais abrangente, deve ser outra 

medida tomada em consideração para o sucesso da implementação e efectividade destas 

estruturas.  
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ANEXO I 

 

Figuras de a) a d): Exemplos de PHs seleccionadas de menor e maior secção, com e 
sem a presença de água no interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a): PH de menor secção (km 21.9) sem água no interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura b): PH de menor secção (km 22.6) com água no interior. 
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Figura c): PH de maior secção (km 112.4) sem água no interior. 

 

 

 

 

Figura d): PH de maior secção (km 61.5) com água no interior. 
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ANEXO II 

 

Figuras de a) a d): Imagens obtidas pela vídeo-vigilância de espécies de carnívoros que 
utilizaram as PHs durante a realização do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a): Geneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura b): Fuinha 
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Figura c): Texugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura d): Raposa 
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ANEXO III 

 

Tabela III:  Variáveis estruturais e de contexto, ambientais e antropogénicas 

seleccionadas para a realização da análise multivariada (RDA). Para cada variável é 

referido o código, o tipo, a mediana e a amplitude de valores (máximo e mínimo).  

 

 

 

Variáveis Código Tipo Mediana Amplitude 
de valores 

E
st

ru
tu

ra
is

 e
 d

e 
co

nt
ex

to
 

Área (m2) AREA Numérica 1.77 0.79-9 

Comprimento (m) COMP Numérica 62.95 52.07-93.44 

Distância ao asfalto da AE (m) D_A Numérica 15.00 9-30 

Distância à passagem mais 
próxima (m) 
 

D_EST Numérica 132.00 12-352 

Nº de passagens num raio de 
300m 

NP Numérica 4.00 0-7 

A
m

bi
en

ta
is

 

%Montado MNT Numérica 65 20-95 

%Zonas abertas ZA Numérica 0 0-60 

%Subcoberto SUBC Numérica 15 0-70 

Presença de vegetação ripícola  2LVR _PA Ordinal 1 0-2 

Vegetação à entrada da PH  VE Ordinal 1 0-2 

Presença de água no interior da 
PH  

H2O_PA Ordinal 0 0-1 

Distância ao plano de água D_P_H2O Numérica 2202 510-18695 

A
nt

ro
po

gé
ni

ca
s Tráfego médio nocturno (nº de 

veículos dia) 
TRAF Numérica 833 416-2494 

Distância à localidade mais 
próxima (m) 

D_LOCAL Numérica 4904 1581-9009 
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ANEXO IV 

Tabela IV a): Coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis estruturais e de contexto, ambientais e antropogénicas (ver tabela2 para o 

nome das variáveis). Os resultados estatisticamente significativos estão representados a negrito para rs >0.70 com p<0.05. 

 ALT LARG AREA COMP IA FORMA D_AE D_EST NP MNT PIN DA 
2LVR_PA 0,508 0,380 0,359 0,172 0,397 -0,019 0,173 0,117 -0,161 0,329 -0,423 -0,188 
H2O_PA 0,405 0,305 0,308 0,283 0,332 0,431 -0,063 0,315 -0,135 0,048 -0,395 -0,277 
VR_NC 0,440 0,276 0,277 0,127 0,297 -0,018 0,109 0,198 -0,208 0,012 -0,100 -0,240 
VR_O 0,498 0,352 0,400 0,265 0,412 0,242 0,230 0,109 -0,057 -0,240 0,245 0,098 
VR_C 0,392 0,260 0,244 0,271 0,304 0,113 0,102 0,138 -0,194 0,131 -0,179 -0,107 
ALT  1,000 0,897 0,936 0,334 0,855 0,664 0,319 0,140 0,293 -0,168 0,000 -0,178 
LARG 0,897 1,000 0,979 0,251 0,819 0,658 0,232 0,266 0,435 -0,025 -0,068 0,001 
AREA 0,936 0,979 1,000 0,329 0,855 0,700 0,304 0,164 0,341 -0,118 0,000 -0,048 
COMP 0,334 0,251 0,329 1,000 -0,047 0,384 0,563 -0,375 -0,044 -0,218 0,144 0,417 
IA  0,855 0,819 0,855 -0,047 1,000 0,578 0,147 0,246 0,172 -0,136 0,020 -0,347 
FORMA 0,664 0,658 0,700 0,384 0,578 1,000 -0,035 0,349 0,261 -0,425 0,190 -0,058 
D_AE 0,319 0,232 0,304 0,563 0,147 -0,035 1,000 -0,581 0,144 -0,202 0,322 0,418 
D_EST 0,140 0,266 0,164 -0,375 0,246 0,349 -0,581 1,000 0,313 -0,100 0,012 -0,145 
NP 0,293 0,435 0,341 -0,044 0,172 0,261 0,144 0,313 1,000 0,040 0,087 0,488 
MNT -0,168 -0,025 -0,118 -0,218 -0,136 -0,425 -0,202 -0,100 0,040 1,000 -0,856 0,162 
PIN 0,000 -0,068 0,000 0,144 0,020 0,190 0,322 0,012 0,087 -0,856 1,000 0,147 
DA -0,178 0,001 -0,048 0,417 -0,347 -0,058 0,418 -0,145 0,488 0,162 0,147 1,000 
ZA 0,175 0,091 0,125 -0,526 0,447 0,119 -0,280 0,202 -0,182 -0,148 -0,119 -0,638 
SUBC 0,104 0,355 0,302 0,162 0,052 0,571 -0,299 0,569 0,375 -0,219 0,224 0,363 
VE -0,025 -0,091 -0,117 0,220 -0,297 0,045 -0,235 0,220 0,074 -0,108 0,041 0,106 
D_P_H2O 0,017 0,184 0,094 -0,468 0,333 -0,174 0,050 0,350 0,122 0,114 0,012 0,055 
PAST 0,068 0,155 0,063 -0,063 -0,099 -0,159 -0,025 -0,016 0,308 0,394 -0,580 -0,089 
TRAF -0,329 -0,513 -0,394 0,190 -0,325 0,018 0,119 -0,168 -0,286 -0,569 0,747 0,025 
D_LOCAL 0,048 -0,078 -0,009 0,175 0,025 0,035 0,226 0,018 -0,328 -0,613 0,641 0,020 
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Tabela IV b): Coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis estruturais e de contexto, ambientais e antropogénicas (ver tabela2 para o 

nome das variáveis). Os resultados estatisticamente significativos estão representados a negrito para rs >0.70 com p<0.05. 

 ZA SUBC 2LVR_PA VR_NC VR_O VR_C VE H2O_PA D_P_H2O PAST TRAF D_LOCAL 
2LVR_PA 0,132 -0,308 1,000 0,862 0,529 0,856 0,180 0,629 0,192 0,169 -0,461 0,004 
H2O_PA 0,286 0,000 0,629 0,429 0,152 0,661 0,182 1,000 0,000 0,180 -0,209 -0,252 
VR_NC 0,214 -0,158 0,862 1,000 0,720 0,762 0,444 0,429 0,043 -0,015 -0,138 0,296 
VR_O 0,022 0,124 0,529 0,720 1,000 0,559 0,368 0,152 0,116 -0,423 0,166 0,586 
VR_C 0,022 -0,136 0,856 0,762 0,559 1,000 0,385 0,661 0,133 -0,138 -0,190 0,017 
ALT  0,175 0,104 0,508 0,440 0,498 0,392 -0,025 0,405 0,017 0,068 -0,329 0,048 
LARG 0,091 0,355 0,380 0,276 0,352 0,260 -0,091 0,305 0,184 0,155 -0,513 -0,078 
AREA 0,125 0,302 0,359 0,277 0,400 0,244 -0,117 0,308 0,094 0,063 -0,394 -0,009 
COMP -0,526 0,162 0,172 0,127 0,265 0,271 0,220 0,283 -0,468 -0,063 0,190 0,175 
IA  0,447 0,052 0,397 0,297 0,412 0,304 -0,297 0,332 0,333 -0,099 -0,325 0,025 
FORMA 0,119 0,571 -0,019 -0,018 0,242 0,113 0,045 0,431 -0,174 -0,159 0,018 0,035 
D_AE -0,280 -0,299 0,173 0,109 0,230 0,102 -0,235 -0,063 0,050 -0,025 0,119 0,226 
D_EST 0,202 0,569 0,117 0,198 0,109 0,138 0,220 0,315 0,350 -0,016 -0,168 0,018 
NP -0,182 0,375 -0,161 -0,208 -0,057 -0,194 0,074 -0,135 0,122 0,308 -0,286 -0,328 
MNT -0,148 -0,219 0,329 0,012 -0,240 0,131 -0,108 0,048 0,114 0,394 -0,569 -0,613 
PIN -0,119 0,224 -0,423 -0,100 0,245 -0,179 0,041 -0,395 0,012 -0,580 0,747 0,641 
DA -0,638 0,363 -0,188 -0,240 0,098 -0,107 0,106 -0,277 0,055 -0,089 0,025 0,020 
ZA 1,000 -0,276 0,132 0,214 0,022 0,022 -0,156 0,286 0,077 0,164 -0,019 -0,125 
SUBC -0,276 1,000 -0,308 -0,158 0,124 -0,136 0,372 0,000 -0,008 -0,261 0,062 0,045 
VE -0,156 0,372 0,180 0,444 0,368 0,385 1,000 0,182 -0,399 -0,106 0,250 -0,014 
D_P_H2O 0,077 -0,008 0,192 0,043 0,116 0,133 -0,399 0,000 1,000 -0,100 -0,281 0,157 
PAST 0,164 -0,261 0,169 -0,015 -0,423 -0,138 -0,106 0,180 -0,100 1,000 -0,578 -0,486 
TRAF -0,019 0,062 -0,461 -0,138 0,166 -0,190 0,250 -0,209 -0,281 -0,578 1,000 0,542 
D_LOCAL -0,125 0,045 0,004 0,296 0,586 0,017 -0,014 -0,252 0,157 -0,486 0,542 1,000 
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ANEXO V 

 

TabelaV: Resultados do Índice de Moran (I) e de Geary (C), para cada espécie de 

carnívoro, com os respectivos valores de z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies I Valor z C Valor z 
Raposa -0.310 -1.105 1.204 0.663 

Fuinha -0.110 -0.178 0.966 -0.090 

Texugo -0.180 1.204 0.500 -1.369 

Lontra -0.139 -0.313 0.619 -1.044 

Geneta -0.140 -0.321 0.800 -0.546 
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ANEXO VI 

 

Tabela VI:  Índice médio de registos detectados pelo pó de pedra (P) e vídeo-vigilância (V) 

(expresso em número de registos por estrutura), para cada espécie, ao longo da Primavera e 

Verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raposa Fuinha Texugo Lontra Geneta 

Estação P V P V P V P V P V 

Primavera 1,000 1,571 1,286 0,571 2,143 2,571 0,857 0,286 0 0,571 

Verão 0,615 0,615 1,231 1,692 1,385 1,769 0,385 0,538 0,615 1,000 
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ANEXO VII 

Tabela VII : Resultados (valor z) das comparações múltiplas entre os cinco grupos de 
dias realizadas através do teste a posteriori de Dunn. Os resultados estatisticamente 
significativos estão representados a negrito para p<0.05 e a verde o p < 0.01.  
 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Valor z 

1 

2 0.183 

3 2.027 

4 2.925 

5 4.179 

2 

1 0.183 

3 2.051 

4 3.054 

5 4.456 

3 

1 2.027 

2 2.051 

4 1.068 

5 2.561 

4 

1 2.925 

2 3.054 

3 1.068 

5 1.493 

5 

1 4.179 

2 4.456 

3 2.561 

4 1.493 
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ANEXO VIII  

 

Tabela VIII:  Movimentos das cinco espécies de carnívoros em cada PH expressos em 

número de registos por estrutura por dia de amostragem.  

 

1 Índice de atravessamento 
2 Índice de visita 
 

 

 

 

 

 

 Raposa Fuinha Texugo Lontra Geneta 

PHs A1 V2 A V A V A V A V 

1 0.013 0.003 0.012 0.001 0.008 0.001 0.001 0 0 0 

2 0 0.001 0 0.001 0 0 0.015 0 0 0 

3 0.002 0.001 0.012 0 0 0 0.008 0.001 0.006 0 

4 0.010 0.003 0.017 0 0.012 0 0.001 0.001 0.003 0 

5 0.002 0.001 0.008 0.001 0.012 0 0.010 0 0.001 0 

6 0 0 0.010 0.005 0.006 0.003 0.003 0.005 0.001 0 

7 0.002 0.003 0.002 0 0.030 0.006 0.011 0 0.003 0.003 

8 0.003 0 0.002 0.001 0.003 0 0.025 0.001 0 0 

9 0.002 0.001 0.010 0.003 0.033 0.001 0 0 0.001 0 

10 0.002 0 0.015 0.001 0.005 0 0.016 0 0.010 0 

11 0.013 0.005 0.008 0.021 0.068 0.003 0 0 0.010 0.005 

12 0 0.001 0.005 0 0.023 0.001 0 0 0.010 0 

13 0.003 0.001 0 0 0.025 0 0.006 0 0.005 0 

14 0.003 0 0.028 0.005 0.052 0.010 0 0 0.001 0.001 

15 0.003 0.003 0.007 0 0.005 0.001 0.033 0.001 0.010 0 

Total 0.058 0.028 0.135 0.021 0.283 0.030 0.133 0.011 0.065 0.010 
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ANEXO IX 

 

Tabela IX: Coeficientes de correlação de Spearman entre o índice de atravessamento (IA) 

e o índice de ocorrência (IO) de cada espécie. Os resultados estatisticamente 

significativos (p<0.05) estão representados a negrito. 

 

 

 

 IA_Raposa IA_Fuinha IA_Texugo IA_Lontra IA_Geneta 

IO_Raposa 0,500 -0,136 0,493 -0,288 0,453 

IO_Fuinha 0,065 0,506 0,039 -0,173 0,247 

IO_Texugo 0,188 -0,030 0,322 -0,565 0,250 

IO_Lontra -0,097 -0,186 -0,464 0,681 0,048 

IO_Geneta 0,012 -0,319 -0,183 0,175 0,382 


