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RESUMO 

 

A perdiz-vermelha e o coelho-bravo desempenham papéis preponderantes nos 

ecossistemas mediterrânicos, enquanto presas de inúmeros predadores e 

representam as espécies cinegéticas mais importantes em Portugal. Contudo, na 

Península Ibérica, estas espécies têm sofrido um declínio acentuado. 

 No presente estudo, os esforços de recuperação dos efectivos populacionais 

focaram-se na implementação de medidas de gestão do habitat: realização de 

sementeiras em zonas de mato e construção de maroços. Foram intervencionadas 

três áreas, tendo-se definido uma área controlo para cada uma. 

Para avaliar o impacto da gestão na abundância relativa das espécies, as suas 

populações foram monitorizadas. A perdiz-vermelha foi amostrada com base em 

transectos lineares. Para o coelho-bravo, a amostragem foi feita com base na 

contagem de latrinas em transectos. Adicionalmente, foram monitorizadas as 

sementeiras e os maroços para verificar a ocorrência de ambas as espécies. O estudo 

teve ainda como objectivo uma comparação entre métodos de censo: pontos-de-

escuta e batidas-em-seco para a perdiz; contagem de excrementos dispersos em 

pontos para o coelho. 

Foram obtidos poucos dados de perdiz, pelo que não foi possível avaliar o 

impacto da gestão de habitat nas suas populações. 

A abundância de coelho foi avaliada por um Modelo em “Fasquia”, sendo nas 

áreas geridas significativamente maior que nas áreas controlo. Contudo, não se 

encontraram diferenças entre épocas. A sua presença nas culturas foi constante ao 

longo dos meses. Uma Regressão Logística Binária revelou maior probabilidade de 

ocorrência quando a culturas estão na fase de “crescimento” e “floração”. Os maroços 

foram ocupados em apenas uma das áreas geridas.  

Quanto às metodologias de censo, considera-se que a batida-em-seco é o 

método mais eficiente na detecção de perdizes. Relativamente ao coelho, a contagem 

de latrinas funcionou bem, dado que permitiu um acompanhamento da sua dinâmica 

populacional. 

 

Palavras-chave: Alectoris rufa, Oryctolagus cuniculus, gestão de habitat, cinegética, 

métodos de amostragem.  
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ABSTRACT 

 

The red-legged partridge and the wild rabbit play vital roles in Mediterranean 

ecosystems as prey of many predators and represent the most important game species 

in Portugal. However, in the Iberian Peninsula both species have been declining. 

In the present study, efforts to restore these populations have focused upon 

habitat management techniques: cover strips were planted to create a mosaic and 

artificial warrens were built. Intervention occurred in three areas, and a control area 

was defined for each one. 

To study the impact of this management scheme on the relative abundance of 

both species, their populations were monitored. Partridge populations were sampled 

using linear transects. As for the wild rabbit, the number of latrines per transect was 

counted. Additionally, planted strips and artificial burrows were monitored to ascertain 

the presence of both species. Another aim of this study was to compare sampling 

methodologies: call count points and absolute counts by prospecting the fields were 

carried out for the red-legged partridge; pellet counts were made for the wild rabbit. 

During this experiment, scant data was obtained on the red-legged partridge 

and, therefore, it was not possible to assess the impact of habitat management on 

these populations. 

A Hurdle Model was used to test the abundance of rabbit populations, which 

was significantly higher in managed areas in relation to control areas. However, no 

differences were found between sampling periods. The species presence on the 

planted strips was constant over the months. A Binary Logistic Regression revealed 

that the probability of rabbit occurrence is higher when the cultures are in the “growth” 

and “flowering” stages. The artificial burrows were only occupied in one of the 

managed areas.  

As for the sampling methods, absolute count is the most efficient way to sample 

partridge populations. For rabbits, latrine counts were a success as this method 

allowed access to the population dynamics.  

 

Keywords: Alectoris rufa, Oryctolagus cuniculus, habitat management, game, 
sampling methods. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os sistemas de transporte de energia eléctrica de muito alta tensão por 

utilização dos condutores aéreos têm um potencial impacto na avifauna, na medida em 

que podem levar à mortalidade das aves por colisão durante o voo1. Para as aves de 

rapina em particular, a compensação e minimização do impacto baseia-se sobretudo 

em acções que visem a melhoria do seu habitat e afastamento dos seus territórios das 

linhas eléctricas, através do aumento da disponibilidade alimentar em áreas 

estratégicas2. 

A presente dissertação foi desenvolvida em colaboração com a empresa Bio3, 

Lda. no âmbito do “Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes 

do Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Olmos 

(Macedo de Cavaleiros), a 220 kV” (PMMC), o qual está a cargo do Consórcio 

Atkins/Bio3 e tem como promotor a REN, S.A. Estas medidas foram determinadas pela 

Declaração de Impacte Ambiental e têm por objectivo minimizar e compensar o 

possível impacto da linha em duas espécies de aves de rapina ameaçadas – águia de 

Bonelli (Hieraaetus fasciatus Vieillot, 1822) e águia-real (Aquila chrysaetos L., 1758).  

O presente trabalho insere-se na Medida 1 do referido Protocolo – Instalação 

de mosaicos sementeiras e pontos de água, que visa melhorar e incrementar as 

condições de sobrevivência das seguintes espécies-presa: o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus L., 1758) e a perdiz-vermelha (Alectoris rufa L., 1758). 

Para além de um papel fundamental na cadeia trófica das biocenoses 

mediterrânicas, o coelho-bravo e a perdiz-vermelha têm, enquanto espécies de caça 

menor, um valor económico e social de extrema importância3, devendo ser conduzidos 

esforços no sentido de conservar estas espécies. 

Neste sentido, os objectivos deste estudo foram os seguintes:  

- Avaliar a eficácia das acções de gestão do habitat na abundância relativa das 

populações de coelho-bravo e perdiz-vermelha; 

- Monitorizar as medidas de gestão do habitat propriamente ditas (sementeiras 

e maroços) e avaliar o seu sucesso no que respeita à utilização por parte de coelho-

bravo e perdiz-vermelha; 

- Validar as metodologias utilizadas como ferramentas de avaliação do sucesso 

das medidas de gestão de habitat implementadas. 
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1.1 As espécies em estudo 

 

1.1.1 Perdiz-vermelha  

A perdiz-vermelha é actualmente a espécie cinegética com maior importância 

sócio-económica em Portugal3 e em Espanha4. Esta ave desempenha ainda um papel 

preponderante nos ecossistemas mediterrânicos, constituindo uma importante presa 

para diversos predadores, em todas as etapas do seu desenvolvimento5.  

Esta espécie distribui-se por todo Sudoeste Europeu6 e pelas Ilhas Britânicas e 

arquipélagos da Macaronésia, onde foi introduzida e se encontra perfeitamente 

adaptada7. É o único galiforme do género Alectoris da avifauna Portuguesa8, 

considerando-se a sua distribuição em três níveis de aptidão de habitat (boa, média e 

fraca), com as maiores abundâncias registadas na região Sul9.  

Apesar do estatuto de conservação ser Pouco Preocupante10,11, tem vindo a 

sofrer uma regressão generalizada em toda a Europa desde os anos 19806.  

Das causas apontadas para o seu declínio destacam-se: a sobrexploração 

cinegética, agravada pelo decréscimo acentuado das populações de coelho-bravo e 

consequente procura de espécies alternativas3; a degradação do habitat, tanto pelo 

abandono agrícola, que origina extensas zonas de matagal12 como pela prática de 

exploração agrícola intensiva que resulta em áreas de refúgio insuficiente e elevada 

perturbação13; os repovoamentos mal planeados com perdizes de cativeiro9. 

A dinâmica populacional desta espécie está directamente relacionada com a 

qualidade do habitat em que assentam as suas populações12,13,14. 

No que respeita ao substrato vegetal, a abundância e distribuição de perdiz-

vermelha está fortemente correlacionada com o coberto do meio6,14. Preferem um 

habitat em mosaico, independentemente deste ser dominado por mato ou agricultura, 

desde que exista uma alternância no tipo de coberto14. As áreas de vegetação ideais 

são constituídas por formações arbustivas pouco densas de matos e diversas plantas 

herbáceas, que ofereçam boas condições de coberto de abrigo, reprodução e 

alimentação5. 

As condições climatéricas constituem um dos factores limitantes ao sucesso da 

espécie. Primaveras muito chuvosas, ou secas, podem ser extremamente prejudiciais, 

na medida em que levam à destruição das posturas e mortalidade dos perdigotos. Por 

outro lado, nos ecossistemas mediterrânicos ibéricos, as chuvas do início do Verão 

favorecem este galiforme, pelo efeito que têm na aceleração do revestimento dos 

campos por vegetação verde15. Também a disponibilidade hídrica condiciona a 

distribuição na época de estio16. 
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Quanto ao tipo de solo, parece preferir solos secos e permeáveis, que facilitam 

a deslocação dos animais, principalmente em situações de fuga17. 

A dieta da perdiz é constituída fundamentalmente por matéria de origem animal 

nas primeiras semanas de vida, devido às elevadas necessidades proteicas dos 

indivíduos recém-nascidos5. Os adultos são principalmente granívoros, alimentando-se 

de sementes, frutos e folhas, mas também de alguns invertebrados. As suas 

preferências recaem sobre culturas anuais de gramíneas e leguminosas, e ainda 

culturas de carácter permanente, como a azeitona e a bolota9. 

 É uma ave sedentária, que não se afasta muito do seu território, de dimensões 

que variam 1 e 20 ou mais hectares14, dependendo das características do habitat e da 

densidade populacional12. Prefere correr, voando apenas quando perturbada e sempre 

rente ao solo, valendo-se do seu mimetismo para se esconder dos predadores9. 

É uma espécie monogâmica e a formação dos casais tem início entre Janeiro e 

o início de Abril18. Contudo, a época de acasalamento é influenciada pela temperatura 

e pelo fotoperíodo, acasalando as populações do Norte geralmente mais tarde do que 

as do Sul. A eclosão dos perdigotos dá-se normalmente entre Junho/Julho5.  

Fora do período reprodutor tem hábitos gregários e vive em bandos constituídos 

por vários grupos familiares19. Cada grupo familiar é constituído por 2 adultos e pelas 

crias18. 

É difícil distinguir os sexos por observação em campo, uma vez que o 

dimorfismo sexual é pouco acentuado. Quanto à distinção entre adulto e juvenil, é 

possível até aos 3 meses de idade20. 

 

1.1.2 Coelho-bravo 

O coelho-bravo é, a par da perdiz-vermelha, a espécie cinegética mais popular 

e com maior relevância económica na Península Ibérica21,22. Paralelamente, é 

considerado uma “espécie-chave” nos ecossistemas mediterrânicos23 desempenhando 

múltiplas funções na dinâmica dos mesmos, sendo a principal espécie-presa de um 

largo espectro de predadores, alguns deles em perigo de extinção8. Para além do 

papel que desempenha na cadeia trófica24 é também uma espécie “modeladora de 

paisagem”25. O declínio das suas populações tem forçosamente um efeito em cascata 

em todo o ecossistema, conduzindo a sérios problemas ecológicos e económicos25. A 

conservação desta espécie é, portanto, um desafio que deve ser considerado 

prioritário em toda a Península Ibérica.  
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Nativo da Península Ibérica26, a sua área de distribuição actual estende-se 

muito para além dos locais de onde é originário, consequência não só de uma elevada 

plasticidade ecológica, mas também de acções antropogénicas27,28.  

Considerada uma espécie cosmopolita, pode encontrar-se em quase todos os 

tipos de habitat29. Contudo, as populações de coelho têm sofrido um severo declínio 

nos locais de ocorrência natural30,31. Em Portugal, estima-se que nos últimos 10 anos 

tenha sofrido uma redução superior a 30%30, razão pela qual se encontra classificado 

como Quase Ameaçado10,26.  

As principais causas para o declínio deste mamífero são duas epizootias, a 

Mixomatose e a Doença Hemorrágica Viral32. Esta última é considerada como a maior 

ameaça às populações de coelho, pois afecta principalmente indivíduos adultos, de 

maior valor reprodutivo31.  

Também a degradação do habitat, por redução de áreas de mosaico resultante 

da produção florestal em grande escala, da prática de agricultura intensiva, ou do 

abandono de práticas agrícolas tradicionais, constitui uma causa contínua para o 

declínio desta espécie10. A pressão cinegética e os repovoamentos sem um adequado 

controlo sanitário têm também contribuído para a redução dos seus efectivos 

populacionais33.  

Apesar da sua plasticidade ecológica, alguns factores podem limitar 

naturalmente as populações de coelho. Baixas temperaturas causam impactos na 

termorregulação dos animais22, enquanto que grandes níveis de precipitação podem 

levar ao colapso das coelheiras e à morte das crias, constituindo um profundo impacto 

no sucesso reprodutivo da espécie34.  

De forma a diminuir o risco de predação, o coelho prefere zonas frescas, perto 

de linhas de água para estabelecer os seus territórios35,36. Não obstante, este 

mamífero tem a capacidade de se adaptar a climas mais secos, satisfazendo os 

requisitos hídricos com as gotas de orvalho ou através da vegetação ingerida37. 

O solo constitui igualmente um factor importante para os coelhos. Vários 

estudos apontam para uma preferência por solos secos e fáceis de escavar, que 

possibilitem a construção de tocas31,38.  

No que respeita ao coberto vegetal, as maiores abundâncias de coelho 

encontram-se em zonas de bosque e mato arbustivo, intercaladas com clareiras de 

pastoreio ou cultivo agrícola22,29. Em zonas onde não se verifica uma paisagem em 

mosaico, este lagomorfo parece escolher locais de maior densidade arbustiva, em 

detrimento de zonas que apenas oferecem alimento39. Alguns autores referem ainda 

que as zonas densamente florestadas não parecem fazer parte das preferências deste 

mamífero21,40. 
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A base da sua dieta é constituída principalmente por plantas herbáceas e 

cerealíferas22. A disponibilidade de alimento de qualidade é extremamente importante 

para o coelho-bravo, assumindo as leguminosas e as gramíneas22 um papel 

preponderante, pois contêm grande quantidade de proteína digerível37.  

Os coelhos exibem algumas diferenças na sua actividade diária, em função do 

local onde ocorrem, sendo os períodos de actividade circadiana máxima o crepúsculo, 

noite e amanhecer32.  

A área vital deste mamífero varia entre 0,6-2 hectares, dependendo da 

densidade populacional39,41. É uma espécie gregária, cuja organização social se 

baseia em grupos familiares, com um macho e uma fêmea dominantes, no que 

respeita ao acesso às fêmeas e aos locais de reprodução, respectivamente. Contudo, 

todo o grupo participa na demarcação dos limites do território28. 

É uma espécie extremamente prolífera, cuja época de reprodução coincide 

com os períodos de maior quantidade de alimento disponível42. Em Portugal, o pico da 

fecundidade é atingido entre Março-Abril e os índices populacionais aumentam até ao 

Verão, altura em que se verifica uma pausa reprodutiva (Julho-Setembro)43. Não 

apresenta dimorfismo sexual, sendo possível diferenciar os adultos dos juvenis pelo 

tamanho até aos 3 meses20.  

 

1.2 Gestão Cinegética 

 

A exploração cinegética tem adquirido uma importância crescente na Península 

Ibérica, possuindo um grande valor sócio-económico em muitas regiões44. Contudo, 

para que as espécies cinegéticas sejam um recurso renovável, é necessário que 

sejam assegurados princípios de gestão e exploração sustentáveis. Neste sentido, a 

manutenção de um efectivo numa população cinegética que a torne viável económica 

e biologicamente, é extremamente importante.  

A exploração cinegética sustentada depende da capacidade de suporte do 

meio, a qual pode ser melhorada através de uma correcta implementação de medidas 

de gestão do mesmo3. Por outro lado acções como os repovoamentos ajudam a 

ultrapassar situações pontuais de decréscimo populacional inesperado45,46,47,48.  

A gestão do habitat deve ter por objectivo proporcionar os requisitos ecológicos 

mínimos da espécie em causa49. De facto, a recuperação do habitat para espécies 

cinegéticas surge como uma das formas menos danosas e mais eficazes de 

restituição do equilíbrio das suas populações35,50,51,52. A actuação específica em cada 

caso depende das carências detectadas, mas geralmente tem como propósito 
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melhorar as áreas de refúgio, reprodução e alimentação, reduzindo o efeito dos 

principais factores limitantes: carência de alimento e água, coberto adequado e 

predação.  

Dado que os requisitos ecológicos das espécies em estudo são semelhantes, 

também as medidas a aplicar na gestão do habitat, de uma ou outra espécie, o são. 

Neste contexto, apresentam-se de seguida as medidas de gestão do habitat que são 

geralmente aplicadas com vista ao incremento das populações de coelho-bravo e/ou 

perdiz-vermelha: 

� Culturas para a fauna: Têm como objectivo específico aumentar a capacidade 

de suporte do meio através da melhoria do alimento disponível para a fauna53, sendo 

uma medida que beneficia inúmeras espécies fitófagas54,55. As culturas devem ser 

semeadas em pequenas parcelas dispersas e em formatos irregulares, procurando-se 

privilegiar o efeito de orla, uma vez que os animais tendem a evitar a área central49. 

Relativamente às espécies vegetais a utilizar, destacam-se as gramíneas, 

leguminosas e crucíferas56;  

� Unidades de Alimento e Água Suplementar: Vulgarmente designadas como 

bebedouros e bebedouros, a instalação destas unidades é aconselhada como forma 

de reforço dos recursos disponíveis para a fauna no estio. No que respeita ao 

alimento, são adequados grãos de cereais e leguminosas37. Quanto aos bebedouros, 

apesar de constituírem um reforço importante enquanto fonte de recurso hídrico para 

as duas espécies em estudo, têm especial importância para perdiz-vermelha3,16; 

� Criação ou melhoramento dos locais de refúgio (maroços): Tem especial 

relevância na gestão de espécies como o coelho-bravo, que tipicamente constroem os 

seus abrigos no solo57. O seu sucesso tende a ser elevado em zonas com densidades 

populacionais razoáveis ou com solos difíceis de escavar52. Os maroços podem ser 

construídos através da utilização de produtos naturais49 ou artificiais37; 

� Controlo de predadores: Actualmente é alvo de controvérsia. Em ecossistemas 

em equilíbrio, onde as populações cinegéticas se encontram estáveis, o impacto da 

predação sobre as mesmas tende a ser pouco acentuado, ou mesmo nulo44. Ainda 

assim, o controlo de predadores é uma das medidas de gestão mais frequentemente 

implementadas pelas entidades gestoras das Zonas de Caça. De facto, vários estudos 

demonstram o efeito positivo desta medida no que respeita às populações 

cinegéticas58,59. Contudo, considera-se que o controlo de predadores deve ser 

encarado como uma medida complementar a outras práticas de ordenamento e 

gestão, e deve sempre respeitar escrupulosamente a legislação em vigor.  
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A monitorização deve acompanhar as acções de gestão cinegética, de modo a 

avaliar o seu sucesso, e deve ser encarada como uma ferramenta fundamental na 

gestão a médio e longo prazo das populações em estudo.  

A maioria das espécies não mantém uma densidade constante ao longo do 

tempo, seguindo tendências cíclicas anuais. É, portanto, conveniente a realização de 

amostragens periódicas sazonais, quer para conhecer os ciclos populacionais e 

detectar eventuais distúrbios49.  

A nível das metodologias de censo de coelho, não existe um método 

padronizado, tido como o mais adequado60,61. Na maioria dos casos, são empregues 

métodos de censo relativos: i) directos, quando se efectua a contagem de indivíduos 

durante o crepúsculo ou noite31,34,38; e ii) indirectos, baseados na contagem de indícios 

de presença, nomeadamente de excrementos dispersos em pontos35,52, ou de latrinas 

em transectos de distância variável22,30. Regra geral, os métodos indirectos permitem 

uma avaliação rápida e eficaz do estatuto da espécie num determinado local, 

particularmente em situações em que esta ocorre em baixas densidades57. 

Para a perdiz os métodos directos são os mais utilizados, visto que esta é mais 

conspícua, dividindo-se as técnicas de amostragem em: i) métodos directos de 

estimativa de densidades absolutas, como o método-dos-mapas58 ou as batidas-em-

seco, as quais, apesar de pouco aplicadas em Portugal, são comuns na amostragem 

de perdiz-cinzenta (Perdix perdix L., 1758)62,63; e ii) métodos directos de estimativa de 

densidades relativas, considerando-se adequada tanto a utilização de métodos 

pontuais para escuta dos machos em canto na Primavera64, como a realização de 

transectos lineares para contagem de indivíduos ou bandos ao longo do ano4,50.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo total, com cerca de 19.780 ha, foi definida de acordo com as 

directrizes do PMMC2. Localiza-se no distrito de Bragança, abrangendo parcialmente 

os concelhos de Alfândega de Fé, Macedo de Cavaleiros e Mogadouro.  

Esta zona do Nordeste transmontano insere-se na região biogeográfica 

Mediterrânica, Província Carpetano-Ibérico-Leonesa65. Caracteriza-se por possuir um 

clima em que escasseiam as chuvas no Verão, podendo no entanto, haver excesso de 

água nas estações mais frias. A nível geológico, sobressaem os xistos do complexo 

xisto-grauváquico e os granitos hercínicos66. 

A paisagem é fortemente marcada pelos vales encaixados do Rio Sabor e dos 

seus afluentes, onde alternam troços de vales de diferentes declives, e que se reflecte 

numa grande diversidade de vegetação e de tipo de ocupação humana67. 

A nível florístico, destacam-se os sobreirais (Quercus suber), zimbrais 

(Juniperus oxycedrus) e bosques de azinheiras (Q. rotundifolia). Na comunidade 

arbustiva predominam os estevais (Cistus ladanifer) e os matos de piorno (Retama 

sphaerocarpa) com rosmaninho (Lavandula sp.)68. 

Quando à fauna selvagem, esta zona reúne as condições necessárias à 

nidificação de aves rupícolas, como o britango (Neophron percnopterus), águia-real 

(Aquila chrysaetos), águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e cegonha-preta (Ciconia 

nigra). A nível da mamofauna, destaca-se a presença de espécies importantes a nível 

nacional, como o lobo-ibérico (Canis lupus signatus) e a toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus)68.  

Devido à sua riqueza florística e faunística, a área de estudo engloba 3 Áreas 

Classificadas: Sítio Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021) e Sítio Morais (PTCON0023), e 

a Zona de Protecção Especial Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037). De facto, a 

extensão do Sítio Rios Sabor e Maçãs, aliada a uma orientação predominante Norte-

Sul, concede-lhe um papel vital como corredor ecológico na região de Trás-os-

Montes68. 

 

2.1 Áreas Intervencionadas 

 

A área de estudo do presente trabalho respeita às zonas intervencionadas no 

âmbito da Medida 1 do PMMC2, que foram seleccionadas com base na informação 

recolhida previamente para a área de estudo total, nomeadamente: i) Caracterização 
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biofísica; ii) Estimativa das abundâncias relativas de coelho-bravo e perdiz-vermelha; e 

iii) Avaliação da adequabilidade dos habitats e nicho ecológico para as espécies-alvo.  

As 3 Áreas de Gestão, num total de 950 hectares, encontram-se inseridas em 4 

Zonas de Caça (ZC). A gestão destas áreas foi feita em cooperação com as entidades 

gestoras de cada ZC, tendo sido estabelecido um Protocolo de Colaboração com cada 

uma delas.  

As Áreas de Gestão são geograficamente distintas e independentes:  

- “Área de Gestão de Lagoa”: Com cerca de 225ha, situa-se na Zona de Caça 

Associativa (ZCA) de Lagoa. Localiza-se a Norte da “Linha de Muito Alta Tensão” 

(LMAT), na margem direita do Rio Sabor.  

- “Área de Gestão de Azinhoso”: Com cerca de 300ha, situa-se na Zona de 

Caça Municipal (ZCM) de Azinhoso. Localiza-se a Norte da LMAT, na margem 

esquerda do Rio Sabor.  

- “Área de Gestão de Castro Vicente e Valpereiro”: Com cerca de 430ha, 

distribui-se pelas ZCM de Castro Vicente, Porrais e Vilar Seco, e ZCM de Valpereiro, 

que por serem ZC contíguas formam uma única Área de Gestão. Localiza-se a Sul da 

LMAT na margem esquerda do Rio Sabor. 

Durante a monitorização, definiu-se, para cada uma das áreas geridas, 

doravante denominadas “Área Monitorização Gestão” (AMG) Azinhoso (AZI), Lagoa 

(LAG) e Castro Vicente e Valpereiro (CVVP), uma “Área Monitorização Controlo” 

(AMC).  

As AMC foram definidas de acordo com os seguintes critérios: 

� Estar incluída na mesma ZC ou ser gerida pela mesma entidade, de 

forma a garantir que a gestão cinegética era a mesma; 

� Conter habitat o mais semelhante possível à AMG correspondente; 

� Presença confirmada das espécies-presa e, de preferência, com índices 

de abundância iniciais semelhantes. 

Uma breve caracterização das 6 Áreas Monitorizadas (AM), inseridas na área 

de estudo total apresenta-se no Anexo I. A sua localização encontra-se na Figura 1. 

Apesar dos esforços terem sido conduzidos no sentido de as AMG e 

respectivas AMC conterem aproximadamente a mesma proporção de cada biótopo, 

não foi possível conseguir uma AMC em Castro Vicente e Valpereiro que respeitasse 

essa condição, e ao mesmo tempo estivesse dentro dos limites da área de estudo total 

e inserida na mesma Zona de Caça que a respectiva AMG.  
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Figura 1 – Área de estudo total e Áreas Monitorizadas (Gestão e Controlo). 
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2.1.1 Medidas de Gestão do Habitat Implementadas 

As medidas de gestão de habitat implementadas na área de estudo foram as 

seguintes2 (Tabela 1):  

i) Execução de limpezas localizadas de mato (desmatação de pequenas 

parcelas); 

ii) Incremento das áreas de alimentação (realização de sementeiras nas 

parcelas desmatadas); 

iii) Disponibilização de recursos hídricos e alimento (instalação de 

Unidades de Alimento e Água Suplementar - UAAS); 

iv) Incremento dos locais de abrigo e de reprodução (construção de 

maroços). 

 

  Tabela 1 – Medidas de gestão do habitat implementadas nas AG de Azinhoso, Castro Vicente 
e Valpereiro e Lagoa.  

Desmatações Sementeiras 

Área Gestão Nº 
parcelas 

Área 
desmatada 

(ha) 

Nº 
parcelas 

Área 
semeada 

(ha) 

Nº 
Maroços 

Nº 
UAAS 

Azinhoso 25 4.01 24 3.93 6 8 

Castro Vicente e Valpereiro 47 10.6 45 10.2 40 18 

Lagoa 32 5.06 26 4.16 15 11 

Total Geral 104 19.67 95 18.29 61 37 

 

Relativamente às sementeiras, das várias culturas que se podem utilizar para 

fornecer alimento à perdiz-vermelha e ao coelho-bravo, seleccionaram-se espécies 

vegetais, de gramíneas e leguminosas, adaptadas às condições edafoclimáticas da 

região. 

As culturas de Primavera consistiram, essencialmente, em erva do Sudão e 

numa mistura de feijão-frade e girassol. No Outono foram semeadas na maioria das 

parcelas, misturas de trigo, aveia, lentilha e ervilhaca. Nalguns casos pontuais, as 

parcelas continham apenas trigo e lentilha.  
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3. MÉTODOS 

 

A monitorização das espécies em estudo decorreu entre 2008 e 2009, e 

consistiu na realização de 3 censos anuais para cada uma delas.  

O primeiro recenseamento das populações de coelho-bravo e perdiz-vermelha 

(Primavera 2008) correspondeu à Amostragem Zero, ou seja à situação pré-

implementação das medidas de gestão do habitat.  

Considerou-se pertinente a monitorização das medidas de gestão do habitat, 

propriamente ditas, a fim de avaliar a sua evolução e sucesso no que respeita à 

utilização por parte do coelho-bravo e perdiz-vermelha. Foram monitorizadas as 

parcelas semeadas com culturas de Outono (tendo-se acompanhado todas as fases 

da evolução da cultura) e os maroços construídos. 

 

3.1 Metodologia de campo 

3.1.1 Metodologia aplicada nos censos de perdiz-vermelha 
 

As populações de perdiz foram amostradas com base em 2 métodos de censo 

directos relativos: Transectos lineares sem limite de distâncias e Pontos-de-escuta 

(este, apenas na época reprodutora). Nos meses de Abril e Julho de 2009, foi utilizado 

um método extra, a batida-em-seco, que permite a obtenção de densidades absolutas 

(Figura 2).  
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Figura 2 – Localização geográfica dos métodos aplicados nos censos de perdiz-vermelha nas 

AMG e AMC Azinhoso, Lagoa e Castro Vicente e Valpereiro. 

 

Os censos de perdiz-vermelha foram realizados nos seguintes meses: 

- Março – período reprodutor (contagem de casais e dos machos em canto); 

- Julho – período pós-reprodutor (contagem de bandos com perdigotos; 

esperado o pico máximo da população) 

- Novembro (só 2008) – contagem de bandos. 

 

Transectos lineares sem limite de distâncias  

Os transectos foram realizados de carro ao longo de caminhos, durante as 

primeiras horas da manhã e as últimas do entardecer, tendo os mesmos sido 

percorridos a uma velocidade reduzida (10-15 km/hora). Para cada AM, sempre que 

possível, foram realizados 2 transectos com comprimento de 2 km. Na primeira 

campanha de amostragem foram realizadas 2 réplicas de cada transecto, tendo-se 

aumentado para 4 réplicas nas restantes épocas, considerando-se sempre a réplica 

em que foram observados mais indivíduos. A localização dos trajectos manteve-se 

constante ao longo do tempo. 

Foram anotadas todas as observações de indivíduos/grupos de perdizes, 

tendo-se obtido para cada contacto, o número de indivíduos em cada grupo e a classe 
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etária, se passível de determinar (Anexo II.1). Foram registadas as distâncias 

perpendiculares dos indivíduos observados aos transectos69,70, com recurso a um 

telémetro Bushnell®.  

A teoria dos transectos lineares assenta em 3 pressupostos: i) as aves ao 

longo da faixa central do transecto são todas detectadas; ii) as aves são localizadas na 

sua posição inicial e não se movem antes da detecção; e iii) a determinação das 

distâncias deve ser precisa71. Com vista ao seu cumprimento, considerou-se que 

percorrer os transectos de carro seria a melhor opção, dado que serve de esconderijo 

e reduz a importância relativa do movimento das aves72. 

Contudo, a utilização de veículo tem inerente uma grande limitação, uma vez 

que o observador é forçado a realizar o trajecto de modo não aleatório, não tendo sido 

possível realizar todos os transectos em linha recta.  

 

Pontos-de-escuta  

O método dos pontos-de-escuta permite a detecção dos machos em canto na 

Primavera, tendo sido realizadas amostragens em 2008 e 2009. A amostragem foi 

realizada no início da manhã, e nas últimas horas antes do anoitecer. 

Os pontos foram realizados de forma regular e estratificada, tendo por base 

uma grelha de 500x500 metros (localizados o mais próximo dos vértices possível) de 

forma a minimizar a probabilidade de detectar a mesma ave em mais que um local, 

tendo os mesmos sido georreferenciados na primeira amostragem para posterior 

repetição69. Em 2008 em cada AM de Azinhoso e Lagoa foram realizados 6 pontos-de-

escuta. Nas AM Castro Vicente e Valpereiro, foram realizados 12 pontos, visto terem 

sensivelmente o dobro da área dos restantes locais de amostragem. Em 2009 o 

número de pontos foi aumentado para 7 em cada AM de Azinhoso e Lagoa, e para 14 

nas AM de Castro Vicente e Valpereiro. Foram realizadas 2 réplicas de cada ponto, 

tendo-se considerado aquela em que o registo de indivíduos foi maior. Em cada ponto-

de-escuta o observador ficou imóvel durante 10 minutos69, tendo nesse período de 

tempo registado todos os indivíduos detectados (Anexo II.2). 

 

Batidas-em-seco  

O método das batidas-em-seco parte do pressuposto de que todos os 

exemplares existentes na área prospectada são observados, ou seja, que a 

probabilidade de detecção dos indivíduos é igual a 173.  

Este método foi aplicado em Abril e Julho de 2009. Contudo, em Abril, não foi 

possível amostrar a área correspondente à ZCM de Castro Vicente (que inclui metade 
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da AMG e a totalidade da AMC de Castro Vicente e Valpereiro) dado que, por ser 

época de reprodução, a entidade gestora da ZC preferiu que não se implementasse o 

método. Em Julho todas as AM foram amostradas, com excepção da AMC de Castro 

Vicente e Valpereiro, que não foi prospectada por razões se segurança dos 

observadores, devido ao acentuado declive que se verifica na mesma.  

A área prospectada em cada AM variou entre os 20-63 hectares em Abril, 

tendo-se aumentado a área em Julho, que variou entre 40-130ha (neste caso 

repartidos por duas parcelas). A escolha das parcelas de amostragem teve em conta a 

facilidade de deslocação dentro do coberto vegetal (foram evitadas áreas de mato 

denso, inacessíveis aos batedores e pouco utilizadas pela perdiz) e topografia70,71. 

O grupo de batedores, constituído por oito pessoas, colocou-se em linha, 

avançando em conjunto a fim de “levantar” as perdizes (Anexo II.3). Para evitar 

contagens repetidas, os batedores registaram a hora de cada observação. A distância 

entre batedores foi, em todas as batidas, de aproximadamente 30 metros, permitindo a 

manutenção do contacto visual ao longo do percurso73. 

 

3.1.2 Metodologia aplicada nos censos de coelho-bravo 

As populações de coelho-bravo foram amostradas com base em métodos 

relativos de censos indirectos, nomeadamente a contagem de latrinas em transectos. 

Foi aplicada a contagem de excrementos dispersos em pontos, a fim se proceder a 

uma validação de metodologias.  

A monitorização das populações de coelho-bravo decorreu nos seguintes 

meses:  

- Fevereiro (2008 e 2009) – período reprodutor (pós-época de caça) 

- Junho (2008 e 2009) – após o pico de reprodução (pico máximo da população) 

- Outubro (2008) – início da época de caça.  

  

Contagem de latrinas em Transectos 

A amostragem foi realizada de forma regular e estratificada, com base numa 

grelha de 250x250 metros. Em cada quadrícula de amostragem foi definido um 

transecto com comprimento de 150 m ao longo de caminhos existentes. Os trajectos 

foram percorridos a pé por 2 observadores, prospectando-se 3 metros para cada lado 

do transecto. Foram registadas todas as latrinas encontradas. Todos os dados 

recolhidos foram posteriormente inseridos num SIG.  

Da grelha arbitrária construída no SIG foram inicialmente definidos 114 

transectos, tendo-se aumentado para 131 a partir de Junho de 2008, acompanhando o 
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aumento da área gerida, no total das AM (cerca de 55% do total de quadrículas). 

Foram excluídas à partida todas as quadrículas que não continham 150m de caminho 

transitável (Figura 3).  

 

Figura 3 – Zonas de amostragem de coelho-bravo; quadrículas (250x250m) amostradas e não 
amostradas para todas as áreas monitorização gestão e controlo. 

 

 



3. MÉTODOS 

 17 

 

Contagem de excrementos dispersos 

A contagem de excrementos dispersos é um dos métodos mais 

frequentemente utilizados na monitorização de populações de coelho-bravo35,60. 

Contudo, comparativamente à contagem de latrinas, é um método mais moroso, não 

tendo sido possível aplicá-lo em toda a área de estudo. Optou-se por aplicar este 

método em alguns dos locais de amostragem do censo de latrinas, a fim de se 

proceder a uma comparação de metodologias. Este método foi aplicado em todas as 

épocas de censo de coelho-bravo, excepto Junho de 2009.  

Na primeira amostragem, nas AMG e AMC de Lagoa e na AMG de Azinhoso 

foram monitorizados 8 pontos em 3 dos transectos de 150 m usados para contagem 

de latrinas. Contudo, nas campanhas de censo seguintes, foram monitorizados apenas 

os 3 transectos correspondentes à AMG de Azinhoso. Não foi possível continuar a 

amostragem em Lagoa, uma vez que este método exige a colocação permanente das 

estacas em terrenos privados. Nesta ZC, as estacas desapareceram após a 1ª 

campanha de censo, possivelmente retiradas pelos proprietários dos terrenos. 

Em cada 1 dos transectos foram colocadas 2 filas com 4 estacas: 4 à beira do 

caminho e 4 paralelas dentro do biótopo contíguo, a uma distância de 15 m. No caso 

de se encontrar uma latrina nesse ponto, o círculo de contagem foi desviado 1 m para 

a frente do observador. Em cada fila, a distância entre estacas foi de 35 m.  

Em cada ponto foi contado o número de excrementos contidos no interior de 

um círculo de 75 cm de diâmetro. Numa primeira visita procedeu-se à “limpeza” da 

área, removendo-se todos os excrementos existentes. O censo de cada época foi 

realizado com a segunda visita ao ponto, em que se contabilizaram todos os 

excrementos depositados durante o período que decorreu entre a “limpeza” e a 

contagem, cerca de 1 mês60.  

 

3.1.3 Monitorização das medidas de gestão do habitat 

 

Culturas para a fauna 

A monitorização das sementeiras foi realizada mensalmente entre Dezembro 

de 2008 e Julho de 2009. Foram monitorizadas 40 parcelas: 10 parcelas semeadas 

nas AMG de Azinhoso e Lagoa e 20 parcelas em Castro Vicente e Valpereiro, 

correspondente a 42% do total semeado. 
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O observador percorreu cada parcela em “cruz”, ao longo dos eixos do 

comprimento e da largura. O deslocamento entre o final do percurso “comprimento” e 

o início do percurso “largura”, e o regresso à posição original foi também prospectado. 

Ao longo do trajecto foi feito o registo de todos indícios de presença das 

espécies em estudo74: excrementos, escavadelas e pegadas no caso do coelho-bravo; 

penas, espojadouros e pegadas para a perdiz-vermelha.   

Foi ainda efectuado o acompanhamento do desenvolvimento das sementeiras: 

fenologia e altura média das plantas. Relativamente à fenologia consideraram-se as 

seguintes classes:  

1) Não germinou: a semente ainda não germinou; 

2) Plântula (com cerca de 1cm): resulta da germinação da semente; 

3) Crescimento: período de desenvolvimento foliar da planta;  

4) Floração: período em que a planta está em flor; 

5) Frutificação: período em que a planta está com fruto. 

6) Senescência: processo de envelhecimento e morte da planta. 

Para além das classes de desenvolvimento, foi considerada a categoria 

suplementar “Danificada”, atribuída a culturas que, por algum motivo, tenham sido 

danificadas ou destruídas. 

 

Maroços 

A monitorização dos maroços baseou-se na procura indícios de presença de 

coelho nas imediações e em cima da estrutura, e nas suas entradas de forma a 

detectar sinais de ocupação. As entradas não utilizadas foram identificadas pela 

presença de teias de aranha, pela existência de terra seca, compactada e não mexida, 

e sem pegadas frescas.   

Tendo em conta o elevado número de maroços construídos foi realizada uma 

monitorização bimensal (sendo a primeira metade dos maroços amostrados num mês 

e a segunda metade no mês seguinte). Os períodos de amostragem foram os 

seguintes: 

- Dezembro (2008) + Janeiro (2009); 

- Fevereiro + Março (2009); 

- Abril + Maio (2009); 

- Junho + Julho (2009). 
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3.2 Tratamento dos Dados 
 

3.2.1 Perdiz-vermelha 

Transectos lineares sem limite de distâncias 

A informação recolhida nos transectos lineares permitiu calcular Indicies 

Quilométricos de Abundância (IQA) – razão entre o número de animais observados e a 

distância percorrida ao longo do transecto (expresso em número de animais por km)70:  

 

IQA=N/nº de km percorridos 

em que: N= número de indivíduos observados. 

 

Este índice de abundância é um parâmetro directamente relacionado com a 

densidade e que reflecte alterações da mesma70 permitindo, à partida, detectar 

oscilações nas densidades populacionais. 

Os transectos lineares fazem parte de um conjunto de metodologias de 

amostragem por distâncias que permitem, sob certas condições, calcular estimativas 

de densidade de uma população numa dada área75.  

Para análise dos dados dos transectos lineares recorreu-se ao software 

DISTANCE versão 5.076. De forma a avaliar a adequabilidade desta metodologia para 

estimativa a densidade das populações de perdiz, compararam-se os resultados assim 

obtidos com os das batidas-em-seco.  

Através de uma análise de amostragem por distâncias, o DISTANCE ajusta 

uma função de detecção, g (x), às distâncias observadas, utilizando-a para estimar a 

proporção de animais não detectados durante a amostragem, assumindo que todos os 

indivíduos na linha do transecto são detectados (i.e. g (0) =1)75.  

O número mínimo de observações necessário para utilizar o DISTANCE72,77 

não foi atingido em cada AM por época de censo. Tendo em conta esta situação, 

juntaram-se os dados de 2009, perfazendo um total de 23 observações, estimando 

assim, a densidade global média desse ano. O mesmo procedimento foi efectuado 

para os dados obtidos com as batidas-em-seco. 

Devido ao baixo número de observações registadas, e por não existirem 

outliers, optou-se por não truncar os dados, de modo a considerar o máximo de 

informação possível na análise72,75.  

Foi realizada uma Análise Convencional por Distâncias (Conventional Distance 

Sampling), tendo-se utilizado na fase exploratória uma variedade de modelos robustos 

especificados a priori no DISTANCE. Recorreu-se ao AIC (Aikake’s Information 
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Criterion) para seleccionar o modelo g (x) com melhor ajustamento75. De acordo com 

este critério, o modelo com melhor performance foi Hazard-rate com série de 

ajustamento de cosenos, sendo este o modelo considerado na análise.  

 

Pontos de escuta 

Consideraram-se os pontos de escuta sem limite de distâncias que permitiram, 

à semelhança dos transectos, a obtenção de abundâncias relativas. A abundância nas 

épocas reprodutoras de 2008 e 2009 foi calculada através do Índice Pontual de 

Abundância (IPA), que se traduz na razão entre os contactos auditivos e/ou visuais e o 

número total de pontos78: 

IPA= N/Pt 

em que N = número total de machos detectados; Pt= número total de pontos de 

escuta. 

 

Foram avaliadas as áreas que apresentaram melhores resultados com a 

aplicação de cada um dos métodos. Tentou-se comparar as metodologias utilizadas 

(pontos-de-escuta, transectos e batidas-em-seco), a fim de se avaliar, tanto quando 

possível, a adequabilidade de cada uma delas enquanto método de censo para a 

espécie em estudo. Para isso, calculou-se a Eficiência (E) de cada método, no que 

respeita à possibilidade de detecção de perdiz-vermelha, com base na seguinte 

fórmula:  

E = Nº AM em que a espécie foi detectada/ Nº total áreas monitorizadas 

 

3.2.2 Coelho-bravo 
 
Contagem de latrinas em transectos 

Embora não permitindo um cálculo exacto da densidade, o método da 

contagem de latrinas em transectos consegue avaliar as flutuações sazonais das 

populações de forma bastante expedita79. A abundância relativa de coelho-bravo foi 

avaliada com base na obtenção de um IQAlatrinas (expresso em nº latrinas por km). 

Foram calculados a média e respectivo erro padrão dos valores observados em cada 

área de monitorização, para cada mês do período de amostragem.  

Para cada quadrícula monitorizada, expressou-se em SIG, o IQAlatrinas a partir 

de 6 classes de abundância em cada época de censo, de acordo com as seguintes 

categorias30:  

1) Ausente (0 latrinas) 
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2) Densidade baixa (1-10 latrinas) 

3) Densidade média baixa (11-40 latrinas) 

4) Densidade média alta (41-70 latrinas) 

5) Densidade alta (71-100 latrinas) 

6) Densidade muito alta (> 100 latrinas) 

 

O impacto da gestão do habitat na abundância relativa de coelho-bravo foi 

avaliado através de um modelo para contagens com muitos zeros – Modelo com 

“Fasquia”80, extensão dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Os MLG 

expandem a abordagem do Modelo Linear Clássico em duas direcções81: 1. A variável 

resposta não tem que ter distribuição normal, pode ser qualquer distribuição da família 

exponencial; 2. A relação entre o valor esperado da variável resposta e as variáveis 

explicativas (ou preditivas) é dada por uma função diferenciável que tem como 

argumento uma combinação linear das variáveis explicativas. Por seu turno, os 

Modelos com “Fasquia” são vantajosos face aos dados obtidos em campo, visto que 

consideram que existe um modelo de probabilidade binário que define se uma variável 

de contagem toma o valor zero ou se é positiva. Se a realização for positiva, então a 

“fasquia” foi ultrapassada e a distribuição condicional dos positivos é definida por um 

modelo de contagens truncado em zero81.  

Para a escolha da distribuição de probabilidade foram construídos modelos 

para dados de contagens com as distribuições Poisson e Binomial Negativa, tendo-se 

verificado que a última ajustava melhor os dados, dada a sobredispersão dos mesmos. 

Assim, foram construídos os Modelos de “Fasquia” com distribuição Binomial 

Negativa, tendo-se verificado uma melhoria no ajustamento (Anexo III.1). Em todos os 

casos, o ajustamento do modelo foi avaliado via log-verossimilhança82. Na estimativa 

de parâmetros foi calculado o Teste de Wald (Wald test). Todos os cálculos foram 

realizados no software R verão 2.9.2 ©83.  

Foram definidas as seguintes classes de variáveis preditivas (como factores): 

época de monitorização; tratamento (gestão vs controlo); e área. A variável resposta 

consistiu no número de latrinas por transecto. 

Uma vez que existe apenas uma amostragem correspondente à situação pré-

implementação das medidas de gestão (Fevereiro de 2008), optou-se por não definir 

uma variável “antes e depois do início da gestão”, pelo que esta amostragem foi 

excluída do modelo. 

Foram analisados os dados obtidos após o início da gestão (Junho 2008, 

Outubro 2008, Fevereiro 2009 e Junho 2009), de forma a avaliar a evolução das 

populações. Neste sentido, tornou-se necessário garantir que, na situação pré-



3. MÉTODOS 

 22 

implementação das medidas, ou seja em Fevereiro de 2008, as populações nas AMG 

e respectivas AMC tinham abundância equivalente. Assim, o conjunto de dados AMG-

AMC foi comparado através do Teste de Mann-Whitney para 2 amostras 

independentes. Verificou-se que, antes da implementação das medidas de gestão, em 

AMG-AMC Azinhoso e AMG-AMC Lagoa as diferenças não eram significativas (U= 

0.033, p> 0.1; e U= 0.615, p> 0.1, respectivamente), mas na AMG-AMC Castro 

Vicente e Valpereiro sim (U= 13.305, p< 0.001). Desta forma, para que se pudesse 

assumir que as populações tinham abundância equivalente nas AMG e AMC antes do 

início da gestão, optou-se por excluir a AM Castro Vicente e Valpereiro da análise, 

uma vez que os seus dados poderiam “mascarar” os resultados.  

 

Contagem de excrementos dispersos 

Em cada época, foram depositados 30 excrementos marcados com tinta 

vermelha num dos pontos de cada transecto (seleccionado aleatoriamente), a fim de 

determinar a persistência diária dos excrementos. A partir da persistência diária, foi 

calculado o número de excrementos corrigidos por ponto de acordo com Palomares 

(2001)59 (Anexo III.2). 

Procedeu-se à comparação dos resultados obtidos nos 18 transectos em que 

foram aplicadas ambos os métodos de censo. Para averiguar a existência de 

correlação entre as duas metodologias, foi utilizada a análise de Correlação de 

Spearman, com recurso ao software SPSS versão 16.0.1©84. Uma vez que, neste 

ponto o que se pretende é verificar a existência de correlação entre o número de 

latrinas e o número de excrementos/m2, não foram consideradas as épocas de 

amostragem na construção da matriz de correlação.  

 

3.2.3 Monitorização das medidas de gestão do habitat 

 

Culturas para a fauna 

Os dados obtidos no levantamento de indícios de presença nas sementeiras 

foram agrupados em presença ou ausência de cada espécie em estudo.  

Para cada AM foi calculada a Taxa de Ocorrência (T.O.) de perdiz-vermelha e 

de coelho-bravo, que se traduz na frequência relativa de parcelas utilizadas pelas 

espécies em estudo.  

Foi feita uma avaliação das variáveis que pudessem ter influência na presença 

de coelho-bravo nas parcelas monitorizadas através de uma Regressão Logística 
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Binomial, que pertence aos MLG. Para testar os efeitos das variáveis foi utilizado o 

Teste de Wald. A análise foi realizada no programa SPSS versão 16.0.1©84.  

No MLG foram consideradas as seguintes variáveis explicativas: mês; área; 

fenologia. Como variável resposta considerou-se a ocorrência de coelho (variável 

binária: 1- sim; 0- não).  

Numa primeira fase foi feita uma análise preliminar univariada, tendo sido 

construído um MLG com cada uma das variáveis preditivas separadamente. Na 

construção do modelo final foram incluídas as variáveis cuja estatística de Wald fosse 

significante a p< 0,25. Foi ainda avaliada a existência de interacção entre as variáveis 

independentes seleccionadas para construção do modelo85. O ajustamento do modelo 

foi avaliado com base no AIC. Na estimativa de parâmetros foi calculado o teste de 

Hipóteses de Wald com 95% de Confiança. 

A construção e escolha do melhor modelo encontra-se no Anexo IV. 

A utilização das sementeiras por parte da perdiz-vermelha não foi passível de 

modelar devido à baixa T.O. obtida (capítulo 4 – Resultados). 

 

Maroços 

A partir dos dados recolhidos na monitorização dos maroços, foi calculada a 

taxa de ocupação (T.Oc.), que se traduz na frequência relativa de maroços ocupados 

(em percentagem). A T.Oc. foi calculada separadamente para cada AMG e para cada 

época de monitorização.  
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4. RESULTADOS 

 

A exposição dos resultados é feita separadamente para cada um dos 

objectivos deste trabalho, sendo que os temas “variação das abundâncias relativas” e 

“comparação entre métodos de censo” se apresentam sub-divididos para cada espécie 

em estudo.  

 

4.1 Variação das abundâncias relativas das populações das 

espécies em estudo 

 

4.1.1 Perdiz-vermelha 

 

Foram registadas poucas observações de perdiz-vermelha ao longo das 

campanhas de censo, tendo-se verificado um máximo de 11 contactos na Primavera 

2009 (distribuídos por 5 AM). A campanha mais fraca em termos de obtenção de 

dados foi a de Outono 2009, tendo sido detectadas aves apenas em 2 AMC. Apesar 

da realização de 4 réplicas de cada transecto por época, o número total de contactos 

em cada AM variou entre 0-5, valor máximo atingido apenas na AMG LAG no Verão 

de 2009.  

Analisando os resultados do cálculo do IQA para as áreas de monitorização 

separadamente (Figura 4), verifica-se que a AMG LAG foi, de um modo geral, a área 

com maior abundância, tendo o pico máximo sido atingido no Verão de 2008 (IQA= 

3,5).  

Por outro lado, a área onde se obtiveram menos dados foi a AMG AZI, tendo 

sido confirmada, pela primeira e única vez, a presença de perdiz na Primavera de 

2009 (IQA=0,5).  
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Figura 4 – Índice Quilométrico de Abundância calculado para cada área de 
monitorização, nas 5 amostragens realizadas. 

 
 

4.1.2 Coelho-bravo 

 

Notou-se, entre os 1º e 2º períodos de amostragem, um decréscimo 

generalizado da abundância relativa de coelho-bravo. Nos meses seguintes, verificou-

se uma recuperação das populações, excepto nas AMG e AMC CVVP (Figura 5).  
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Figura 5 – IQAlatrinas médio (± EP) em cada época de censo, nas AMG e AMC: a) 

Azinhoso, b) Lagoa e c) Castro Vicente e Valpereiro. As setas pretas indicam o início da 

gestão de habitat. 

 

Os resultados do Modelo com “Fasquia” revelaram que a época não tem 

influência significativa na abundância de latrinas, mas influencia a probabilidade de 

ocorrência de contagens positivas (ou seja, maiores que zero). Neste caso, a 

probabilidade de ocorrência de latrinas é significativamente superior em Fevereiro 

(z=2.45, p<0.05) e Junho de 2009 (z=2.95, p<0.01), relativamente a Junho de 2008. 

Quanto às áreas monitorizadas, a abundância de latrinas varia de forma 

significativa entre LAG e AZI, sendo que neste caso, a estimativa indica valores 

inferiores em LAG (z=-3.454, p<0.001). Quanto à probabilidade de ocorrência de 

positivos, a diferença não é significativa.  

Comparando os tipos de tratamento, a gestão do habitat tem influência positiva 

tanto na abundância (z=2.94, p<0.01), como na ocorrência de latrinas (z=2.90, 

b) 

c) 
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p<0.01). Ou seja, nas áreas geridas, a probabilidade de ocorrência de transectos com 

contagens não-nulas, bem como a abundância de latrinas é maior do que nas áreas 

controlo. 

 

A representação geográfica das classes de abundância registadas por 

quadrícula, para cada AM em cada época de censo, apresenta-se nas Figuras 6, 7 e 

8. 
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Figura 6 – Classes de abundância de coelho-bravo, para as AMC e AMG Azinhoso, 

nas 5 épocas de censo. 
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Figura 7 – Classes de abundância de coelho-bravo, para as AMC e AMG Lagoa, nas 5 

épocas de censo. 
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Figura 8 – Classes de abundância de coelho-bravo, para as AMC e AMG Castro 

Vicente e Valpereiro, nas 5 épocas de censo. 
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4.2 Monitorização das medidas de gestão do habitat 

 

Culturas para a Fauna 

 

Os resultados do acompanhamento mensal ao desenvolvimento das culturas 

apresentam-se na Figura 9.  
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Figura 9 – Desenvolvimento mensal das culturas: número de sementeiras em cada 
estado fenológico por AMG, e altura média das plantas. 

 

 

Registou-se uma grande discrepância entre as Taxas de Ocorrência de cada 

espécie (Figura 10). A T.O. de perdiz-vermelha oscilou entre 0-40%, sendo que na 

AMG AZI apenas foram detectados indícios de presença no mês de Março (em 10% 

das sementeiras). Quando ao coelho-bravo, a T.O. oscilou entre 20% (AZI) e 90% 

(LAG). Em CVVP, a ocorrência de coelho foi praticamente constante ao longo dos 

meses.  
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Oryctolagus cuniculus
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Figura 10 – Taxa de Ocorrência mensal de: a) perdiz-vermelha e b) coelho-bravo, nas 

parcelas monitorizadas em cada AMG. 

 

  

Da construção do MLG verificou-se que a variável “mês” não tem influência na 

probabilidade de ocorrência de coelho-bravo nas AMG. 

Por outro lado, o modelo final revelou que a variável “área” tem efeito presença 

da espécie, sendo que neste caso, a AMG LAG se destaca (z=4.943, p<0.05). 

A “fenologia” é também um factor influente, sendo que neste caso o estado de 

desenvolvimento “crescimento” e “floração” têm um maior valor de significância 

(z=8.588, p<0.01 e z=8.244, p<0.01, respectivamente), mas também “frutificação” e 

“senescência” (z=6.336, p<0.05 para ambos os factores). Nos pares “crescimento + 

floração” e “frutificação + senescência”, os valores do intervalo de confiança, 

associados ao nível de significância, sugerem que a probabilidade de ocorrência de 

coelho-bravo seja igual, ou seja, que sua influência é igual. Não há interacção entre a 

área e a fenologia das plantas (p> 0.1).  

 

a) 

b) 
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Maroços 

 

A Taxa de Ocupação dos maroços foi baixa durante o período amostrado 

(Tabela 2). Na AG Azinhoso não foram ocupados maroços, e em Castro Vicente e 

Valpereiro verificou-se T.Oc. = 2.5% nas 1ª e 4ª monitorizações. A AMG Lagoa foi a 

única onde se registou uma taxa de ocupação superior a 25% e contínua a partir da 2ª 

amostragem, verificando-se um aumento para cerca de 50% no final da monitorização. 

 

Tabela 2 – Taxa de Ocupação dos maroços nas AMG de Azinhoso, Lagoa e Castro 
Vicente e Valpereiro, nas 4 épocas de monitorização. 

T.Oc. (%) 

AMG 
Nº total 

maroços 
1ª 

Dez08/ 
Jan09 

2ª Fev/ 
Mar09 

3ª Abr/ 
Mai 09 

4ª Jun/ 
Jul 09 

AZI 6 0 0 0 0 
LAG 15 0 26.70 26.70 46.70 

CVVP 40 2.50 0 0 2.50 

Total 61 0.83 8.90 8.90 16.40 

 

 

4.3 Comparação entre métodos de censo 
 

4.3.1 Perdiz-vermelha 

 
Pontos-de-escuta 

 

Verificou-se uma diminuição na percentagem de pontos em que foi confirmada 

a presença de perdiz-vermelha em mais de 10% entre as Primaveras de 2008 e 2009. 

Apesar do aumento do esforço de amostragem em 2009, o número total de contactos 

foi inferior, tendo-se detectado menos 4 indivíduos que no ano de 2008.  

A diminuição do número de machos detectados entre 2008 e 2009 reflectiu-se 

no IPA. Analisando a Figura 11 observa-se que apenas nas AMG e AMC CVVP e 

AMC AZI se detectaram perdizes em ambas as amostragens. 
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Figura 11 – Índice Pontual de Abundância calculado a partir do método dos pontos-de-escuta, 
para cada área de monitorização, na Primavera de 2008 e 2009. 

 

 

Batidas-em-Seco 

 

Os valores de densidade absoluta de perdiz-vermelha na Primavera oscilaram 

entre 0.05 perdizes/ha na AMC AZI e 0.20 perdizes/ha na AMC LAG. Neste período, 

foram observadas perdizes em todas as áreas monitorizadas, excepto a AMG AZI 

(Figura 12). 

No período pós-reprodutor, a realização das batidas permitiu a confirmação da 

presença da espécie em todas as áreas, com excepção da AMC LAG. Nesta época, 

as densidades variaram entre 0.02 perdizes/ha, na AMC AZI e 0.43 perdizes/ha, na 

AMG LAG. Esta campanha permitiu ainda confirmar a existência de juvenis nas AMG 

CVVP (Nperdigotos=25) e LAG (Nperdigotos=12). Nas restantes áreas não foi possível 

confirmar a reprodução, tendo sido observados apenas indivíduos adultos. 
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Figura 12 – Densidade de perdiz vermelha na época reprodutora e pós-reprodutora 
de 2009, nas áreas de monitorização em que foram realizadas batidas-em-seco. 
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A análise ao resumo dos resultados obtidos com a aplicação dos três métodos 

de censo de perdiz na época de reprodução de 2009 (Tabela 3), permite verificar que 

a AMG LAG foi a que apresentou os índices de abundância mais altos nos transectos 

e pontos-de-escuta, tendo também sido uma das que apresentou maior densidade 

absoluta nesse ano. Por outro lado, na AMC LAG obteve-se a maior densidade na 

Primavera, mas não foram detectadas perdizes com os pontos-de-escuta.  

Relativamente à AMG AZI, apesar de ter sido detectado um casal de perdizes 

com os transectos, não foram observados animais através da realização das batidas. 

Quanto a CVVP, foi a área onde o valor de IPA foi mais baixo, confirmado pela 

densidade absoluta.  

O método dos pontos-de-escuta foi o que se revelou menos eficiente no que 

respeita à detecção de indivíduos. 

 

Tabela 3 – Resultados obtidos no cálculo do IPA, IQA e densidade absoluta e respectiva 
Eficiência de cada método. 

Época de Reprodução 2009 

ID Zona 
Monitorização 

Pontos 
escuta IPA 

(perdiz/ponto) 

Transectos 
IQA 

(perdiz/km) 

batidas-em-
seco  

Densidade 
(perdiz/ha) 

AMG AZI 0 0.5 0 

AMC AZI 0.29 0 0.05 

AMG LAG 0.57 1.5 0.14 

AMC LAG 0 1 0.2 

AMG CVVP 0.15 1 0.08 

AMC CVVP 0.21 0.5 Não 
Prospectado 

Eficiência (E)  0.6 0.7 0.8 

 
 

 

Estimativas de densidade no programa DISTANCE vs densidades obtidas nas batidas-

em-seco 

 

Os resultados da densidade estimada para a amostragem por distâncias foram 

superiores à densidade média das batidas-em-seco (DAD≈3DBS), sendo a probabilidade 

de detecção estimada em 9% (Tabela 4). Contudo, verifica-se ainda que a estimativa 

de DAD tem associado um largo intervalo de confiança, cujo limite inferior é menor que 

DBS e o limite superior ultrapassa 1 perdiz/ha.  
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Tabela 4 – Estimativas de densidade global no ano 2009 para a amostragem por distâncias e 
respectiva probabilidade de detecção da espécie na área de estudo; Densidade absoluta média 

obtida a partir das batidas realizadas no ano de 2009. Em ambos os casos a densidade é 
expressa em perdizes/ hectare. 

Amostragem por distâncias (AD) Batidas-em-seco (BS) 

Densidade estimada (DAD) 0.382 Densidade média (DBS) 0.134 

Limite Inferior 0.123 Erro padrão da média ±0.041 Intervalo de 
confiança Limite Superior 1.183    

Probabilidade de Detecção (p) 0.09     
 

 

4.3.2 Coelho-bravo 

 

A análise de correlação de Spearman entre o nº de excrementos dispersos/m2 

e o número de latrinas de coelho-bravo por transecto revelou, apesar da existência de 

uma relação entre os dados (Rs ≠ 0), uma correlação fraca, não significativa (Rs= 

0.367, p>0.1). 

 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Spearman entre o nº de excrementos dispersos/m2 e o 
nº de latrinas por transecto de 150 metros. 

Coeficiente de Correlação de 
Spearman (Rs) 0.367 

Sig. (bi-caudal) 0.133 

N 18 

 



5. DISCUSSÃO 

 37 

5. DISCUSSÃO  

 

5.1 Variação das abundâncias relativas das populações das espécies em 

estudo 

 

5.1.1 Perdiz-vermelha 
 

 Foi obtido um baixo número de contactos e de animais observados por AM, 

em cada época de amostragem. O maior número de perdizes observadas registou-se 

durante as campanhas de Verão, correspondendo ao período pós-reprodutor. Ainda 

assim, e apesar do aumento entre a Primavera e o Verão, a diferença é de apenas 5 

indivíduos entre os períodos reprodutor e pós-reprodutor (em ambos os anos) o que, 

aliado ao baixo número de perdigotos identificados, poderá indicar um baixo sucesso 

reprodutor desta espécie nas áreas monitorizadas. 

O censo de Outono, realizado durante a época venatória, foi o período mais 

fraco em termos de detecção de perdizes. Na campanha seguinte foram observadas 

perdizes em 5 AM, sendo as abundâncias mais elevadas em zonas onde no Outono 

não foram detectados animais (por exemplo, a AMG LAG). Apesar de serem evidentes 

as baixas abundâncias de perdiz nas áreas amostradas, os resultados parecem 

também indicar que a não-detecção de perdiz-vermelha na maioria das AM em 

determinadas épocas se deve, não só a uma verdadeira ausência da espécie, mas 

também a diferenças comportamentais. De facto, é possível que o comportamento das 

perdizes nesses dois períodos seja diferente, sendo mais conspícuas no período 

reprodutor, e mais esquivas durante a época cinegética, o que, aliado a uma baixa 

abundância, resulta na falta de observações.  

Os dados não permitiram uma análise da dinâmica das populações de perdiz-

vermelha nas áreas monitorizadas, tornando impossível uma comparação AMG-AMC 

para cada campanha de censo. Não foi, portanto, possível avaliar o impacto da gestão 

de habitat nas populações de perdiz. 

Comparativamente com estudos realizados a Sul do País, os resultados 

mostram menores abundâncias no Norte, pois facilmente se consegue um número de 

contactos de perdiz-vermelha consideravelmente superior em regiões como o Alentejo 

ou o Ribatejo50,59,70. 

Uma das causas para a baixa abundância na área de estudo poderá estar 

relacionada com o abandono agrícola, que resulta em zonas de matagal pobre em 

alimento12. Apesar de ocorrer num variado leque de habitats14, sendo uma ave 
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estepária, parece ter tendência a ocorrer em locais com área considerável de culturas 

anuais e permanentes, e menos mato do que aquele que caracteriza as AM.  

Apesar se não ser possível avaliar o impacto da gestão do habitat nas 

populações de perdiz-vermelha na área de estudo, considera-se que esta acção não 

deve ser abandonada, uma vez que contribui para o aumento do alimento de 

qualidade disponível em áreas de habitat menos favorável. 

Em populações selvagens enfraquecidas, a recuperação é um processo 

moroso e, por vezes, este tipo de gestão de habitat só por si pode não ser suficiente62. 

Neste sentido, devem ponderar-se outras medidas que contribuam para o sucesso e 

recuperação da população de perdiz-vermelha. Uma hipótese poderá ser a regulação 

das quotas de abate durante a época venatória, de acordo com a razão média de 

juvenis/adultos no Verão, de modo a evitar uma sobrexploração cinegética63. 

 

5.1.2 Coelho-bravo 
 

Um balanço entre a 1ª e a 2ª campanha de censo mostra uma queda 

acentuada na abundância das populações de coelho-bravo em praticamente todas as 

AM. Não foi possível confirmar as causas, mas pelo facto de ter sido uma quebra 

generalizada, considera-se que a mesma pode ter tido como causa um factor global, 

como um surto epizoótico.  

Nas épocas seguintes verificou-se uma recuperação na abundância 

populacional deste mamífero em Lagoa e Azinhoso, que foi significativamente mais 

acentuada nas áreas geridas do que nas de controlo. De facto, alguns estudos indicam 

que, sendo uma espécie com alta plasticidade ecológica, o coelho terá tendência para 

responder de forma positiva à melhoria das condições de habitat35.  

Uma vez que, numa fase inicial, a abundância relativa era equivalente entre 

AMG-AMC de Lagoa e Azinhoso, e que as principais alterações registadas entre áreas 

foram as características do habitat, os resultados indicam que a implementação de 

medidas de gestão contribuiu para o sucesso das populações de coelho.  

Uma análise global dos dados não revelou diferenças entre épocas de 

monitorização. Contudo, vale a pena uma análise ao IQAlatrinas em cada área, onde se 

observa que a recuperação das populações de coelho se deu de forma diferente nas 

áreas de Azinhoso e Lagoa. 

Na AMG Azinhoso, a recuperação ocorreu de forma mais irregular, verificando-

se uma ligeira diminuição na abundância entre Outubro 2008 e Fevereiro 2009. Este 

período de tempo correspondeu à época venatória, pelo que a actividade cinegética 
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pode ter sido um dos factores responsáveis pelo decréscimo populacional. A mesma 

tendência não se verificou na respectiva AMC, mas dado que, aqui o IQA foi bastante 

inferior, as oscilações podem não ter sido suficientes para serem detectadas.  

Quanto a Lagoa, é uma área onde, desde o início do estudo, a abundância 

relativa de coelho-bravo era inferior à de Azinhoso. No entanto, enquanto que na AMC, 

a abundância relativa se manteve praticamente inalterada ao longo das épocas de 

amostragem, na AMG verificou-se um aumento gradual entre Junho 2008 e Fevereiro 

2009. Neste período, o aumento levou ao aparecimento de novas quadrículas com 

presença de coelho, sendo que a abundância não ultrapassou a classe “médio baixa”. 

Todavia, é de realçar o acentuado crescimento populacional que se observou nesta 

AMG entre a Primavera e Verão de 2009, altura em que pela primeira vez se 

registaram classes de abundância “alta” e “muito alta” (Figura 7). 

O aumento da abundância na AMG Lagoa coincide com o pico reprodutor da 

espécie43. Dado que este mamífero tende a escolher locais de maior densidade 

arbustiva em detrimento de áreas que oferecem alimento, mas que não constituem 

bom coberto de refúgio39, a melhoria da capacidade de suporte do meio nesta zona 

pode ter sido crucial para o aumento da densidade populacional de coelho-bravo. 

Quanto à AMG CVVP, apesar de se terem feito os mesmos esforços de gestão 

que nas restantes áreas, não se verificou uma resposta positiva por parte das 

populações de coelho. Visto que esta tendência apenas foi verificada nesta AMG, é 

possível que a diminuição esteja relacionada com factores intrínsecos à área, e não 

com factores globais.  

 

5.2 Monitorização das medidas de gestão do habitat  

Culturas para a Fauna 

A maior T.O. de perdiz-vermelha verificou-se na AMG CVVP logo no início da 

monitorização, tendo sofrido um decréscimo nos meses seguintes. Este resultado não 

é de todo inesperado, dada a baixa abundância da espécie verificada durante as 

campanhas de censo. Contudo, uma vez que as parcelas foram utilizadas durante as 

fases iniciais do desenvolvimento das plantas, isto pode indicar que as mesmas 

vieram melhorar as condições para a perdiz.  

Quanto ao coelho-bravo, foram encontrados indícios de presença em todas as 

AMG, em todos os meses de monitorização. Foi em Lagoa que a ocorrência de 

coelho-bravo foi superior. 

Contudo, e apesar de não se verificarem diferenças significativas entre os 

meses, é de realçar o facto da presença de coelho nas sementeiras de Azinhoso ter 
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aumentado nos meses de Primavera, coincidindo com o aumento da abundância 

populacional verificado entre as campanhas de censo de Fevereiro e Junho de 2009. 

Relativamente ao estado de desenvolvimento das plantas, verifica-se que 

apenas as fases “não germinou” e “plântula” é que não têm influência na ocorrência da 

espécie. De facto, as leguminosas têm um papel preponderante na dieta deste 

mamífero, por conterem grande quantidade de proteína digerível, em especial nas 

fases de crescimento vegetativo e de floração37. Quanto às gramíneas, a quantidade 

de proteína digerível é apenas elevada na fase de crescimento da planta, mas também 

constituem um bom alimento para o coelho22.  

Posto isto, o facto da probabilidade de ocorrência de coelho-bravo nas 

sementeiras ser maior durante as fases “crescimento” e “floração”, parece resultar da 

sua qualidade enquanto alimento, na medida em este mamífero adapta a reprodução 

de acordo com a quantidade de proteína disponível37. Dado que é nos meses em que 

as plantas estão nessas fases de desenvolvimento que a espécie atinge o seu pico 

reprodutor43, verifica-se que a abertura de pastagens de Outono pode ter tido um 

papel de extrema importância no sucesso das populações de coelho-bravo.  

Por outro lado, sendo estas culturas anuais, importa salientar que a 

senescência das plantas se dá no Verão, altura em que a escassez de alimento é 

maior, pelo que devem ser também utilizadas forragens de Primavera, que estarão na 

fase de crescimento vegetativo precisamente no início da época de estio.  

O acompanhamento das pastagens durante o seu desenvolvimento implicou a 

não aleatoridade na escolha das parcelas a amostrar após o 1º mês. Este facto 

impede a garantia de independência dos dados e também a garantia de que não 

existem outras variáveis externas a influenciar a ocorrência de coelho-bravo. Apesar 

de permitirem modelar a ocorrência de coelho nas parcelas geridas, e verificar a 

importância das mesmas no sucesso da espécie na área de estudo, não é, contudo, 

possível fazer uma extrapolação dos resultados, apesar de poderem ser utilizados 

como guideline para futuros projectos. 

 

Maroços 

Registou-se uma baixa T.Oc. dos maroços instalados. A única AMG com 

sucesso foi Lagoa, sendo que neste caso a ocupação só ocorreu a partir do início do 

ano 2009. Esta situação poderá indicar que o impacto dos maroços nas populações de 

coelho-bravo tem resultados não tão imediatos como as sementeiras, dado que os 

animais levam algum tempo a detectar e reconhecer a estrutura como um local seguro 

para abrigo e reprodução. 
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Por outro lado, verifica-se que o aumento na taxa de ocupação dos maroços 

para 50% em Lagoa coincidiu com o aumento na abundância relativa das populações 

de coelho-bravo, entre os meses de Abril e Julho. Por sua vez, este período 

corresponde ao pico reprodutor e do nascimento das crias, com consequente aumento 

populacional. Os resultados parecem indicar que a construção dos maroços contribuiu 

para o aumento da capacidade de suporte do meio. Com um aumento da abundância 

de coelho, a existência de estruturas alternativas que permitissem uma reprodução em 

segurança pode ter sido crucial para o aumento do sucesso reprodutivo deste 

lagomorfo.  

Na AMG Castro Vicente e Valpereiro, apesar do grande número de estruturas 

construídas, o baixo sucesso das mesmas pode ter como causa a queda registada nas 

abundâncias de coelho-bravo ao longo dos meses de monitorização.  

Em Azinhoso, apesar do aumento da abundância da espécie, não foi ocupada 

nenhuma estrutura. Uma possível razão para o baixo impacto dos maroços nesta área 

deve-se às características do habitat, dado que o solo parece ser mais macio e 

favorável à escavação de novas coelheiras, do que nas restantes zonas 

intervencionadas52. 

 

5.3 Comparação entre métodos de censo 

5.3.1 Perdiz-vermelha 

 

Uma análise aos resultados obtidos com os pontos-de-escuta permite verificar 

que, tal como sucedeu com os transectos lineares, também não foram detectadas 

perdizes em todas as AM nos anos 2008 e 2009. Os resultados obtidos com estes 

métodos foram díspares, existindo áreas onde foram detectados indivíduos apenas 

com os pontos-de-escuta e não durante os transectos, e vice-versa. 

Relativamente às batidas, a realização experimental deste método veio 

confirmar a existência de baixas densidades de perdiz nas AM. No que respeita às 

densidades absolutas no Verão, verifica-se que foram superiores às da Primavera, 

sendo principal razão a existência de perdigotos, uma vez que o número de casais 

detectados foi semelhante entre épocas. A área onde as diferenças foram maiores foi 

a AMG CVVP, em virtude do esforço de prospecção não ter sido o mesmo nos dois 

períodos. 

Uma análise comparativa aos resultados dos três métodos utilizados na 

Primavera de 2009 mostra uma certa concordância de resultados, no que respeita às 
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áreas monitorizadas. Todos os métodos apontam para que AMG LAG seja a área com 

maior abundância de perdiz-vermelha, e que AMG AZI seja a área que apresenta 

menor abundância. 

Contudo, observam-se algumas diferenças com cada método, o que é 

reflectido na “Eficiência” calculada. Tendo em conta este critério, verifica-se que a 

metodologia de censo mais eficiente na detecção de perdiz-vermelha foi a batida-em-

seco. Porém, é de salientar que, embora o principal pressuposto da batida assuma 

que a probabilidade de detectar um animal presente na parcela de prospecção é 

100%, não foram observadas perdizes na AMG AZI na Primavera. Colocou-se a 

hipótese de esta situação poder estar relacionada com o facto de, em zonas com 

densidades baixas, os territórios dos casais serem muito grandes14, podendo ter sido 

prospectada apenas uma parte reduzida dos territórios dos casais. Neste caso, e 

apesar da bibliografia referir ser suficiente cobrir uma parcela com 10 a 30 ha71, 

considerou-se pertinente um aumento da área prospectada a fim proceder a uma 

possível inclusão de vários territórios na batida.  

  

Estimativas de densidade no programa DISTANCE vs densidades obtidas nas batidas-

em-seco 

A densidade estimada pela amostragem por distâncias está associada a um 

largo intervalo de confiança (provavelmente devido ao baixo número de contactos), 

pelo que os resultados devem ser discutidos de forma cautelosa. Ainda assim, esta 

análise resultou numa sobrestimativa da densidade de perdiz-vermelha relativamente 

aos valores de densidade absoluta (apesar do valor real se encontrar dentro dos 

limites do intervalo de confiança).  

Grande parte das perdizes foi detectada a uma distância de 0 metros em 

relação ao transecto, que resulta numa distribuição das distâncias inflacionada em 

zero. Esta distribuição das distâncias registadas pode estar relacionada com a 

colocação dos transectos em caminhos.  

O facto de o maior número de observações de perdizes ter ocorrido no eixo 

central do transecto pode indicar uma tendência, já questionada por Borralho e 

colaboradores (1996)72, para que as perdizes se concentrem nos caminhos (possíveis 

motivos podem ser a facilidade de locomoção, ou a terra disponível para os banhos de 

pó). Neste caso, a probabilidade de detecção será subestimada, uma vez que irá 

parecer que um grande número de animais afastados do transecto não foi detectado, 

quando na realidade não existem animais disponíveis para detectar, o que resulta 

numa sobrestimativa da densidade populacional86. Por outro lado, importa referir que 

pelo facto de grande parte das áreas que ladeiam os transectos ser constituída por 
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matos, a visibilidade diminui bruscamente a curtas distâncias e é possível que a 

probabilidade de detecção seja realmente baixa. 

Na realidade, as duas situações podem ocorrer em simultâneo. Torna-se 

necessário evidenciar que a distribuição em relação ao transecto deixa de ser 

uniforme e passa a ser feita por um “gradiente de densidade”. Uma solução para o 

problema pode passar pela obtenção de informação sobre o gradiente de densidade 

através de transectos lineares secundários, perpendiculares aos transectos originais86. 

A modelação dessa distribuição permitirá a separação da informação referente ao 

processo de disponibilidade e detecção, contida nas distâncias obtidas da forma usual 

nos transectos originais. 

 

5.3.2 Coelho-bravo 

 

Apesar de existir uma relação entre as duas metodologias, não foi possível 

corroborar a hipótese de que os indícios de coelho-bravo (excrementos dispersos e 

latrinas) se encontram correlacionados e que, portanto, se pode utilizar apenas uma 

das metodologias na determinação da abundância relativa deste mamífero. 

Palomares (2001)59 mostrou a existência de relação entre o nº de indivíduos 

observados e os respectivos indícios de presença. Apesar da contagem de 

excrementos dispersos ser aplicada com maior frequência do que a contagem de 

latrinas, estudos comparativos entre as duas metodologias revelaram a existência de 

alta correlação entre o número de excrementos dispersos e o número de latrinas no 

mesmo transecto22. Neste contexto, vários autores consideram que, tanto a aplicação 

da contagem de latrinas30, como a contagem de excrementos dispersos em pontos40, 

são capazes de reflectir oscilações na densidade e dinâmica populacional do coelho-

bravo. 

Esses resultados não se verificaram no presente estudo. A causa para uma 

falta de correlação significativa parece ser devida à amostragem realizada para a 

contagem de excrementos dispersos. É possível que 18 transectos constituam uma 

amostra pequena, contudo por questões logísticas e devido ao tempo disponível para 

realização do trabalho de campo, não foi possível alargar esta metodologia a mais 

transectos. Por outro lado, em estudos futuros deve ponderar-se o aumento do 

número de pontos dentro de cada transecto, uma vez que a realização de 8 pontos de 

contagem (4 pares) por transecto, não parece ser suficiente. Não existe uma 

metodologia padronizada, sendo que a distância de cada ponto ao próximo pode variar 

entre os 527 até 100 metros52. De modo a aumentar a probabilidade de se 
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contabilizarem excrementos dispersos em cada transecto (reduzindo a probabilidade 

de contagens nulas), considera-se que uma diminuição na distância entre pontos para 

cerca de 15 metros22, resultando em 2 filas de 10 estacas, deve melhorar o método.  

Considera-se que o método de contagem de latrinas em transectos funcionou 

bem, na medida em que permitiu detectar diferenças na abundância da espécie ao 

longo das campanhas de censo. Por outro lado, a realização dos transectos em 

caminhos não foi um problema, uma vez que a principal exigência na escolha do local 

de deposição das latrinas parece ser a existência de clareiras e montículos naturais 

que realcem a marcação, sendo encontradas tanto no mato, como em caminhos87.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito da implementação de 

medidas compensatórias para 3 casais de aves de rapina ameaçadas. Uma das 

medidas principais consistiu no fomento das populações de espécies-presa, coelho-

bravo e perdiz-vermelha, através da melhoria das condições de habitat para as 

mesmas. 

A monitorização das populações ao longo do tempo e a avaliação da 

abundância das mesmas nas áreas geridas comparativamente com áreas controlo é 

de extrema importância. Por outro lado, em projectos deste género, os recursos 

(temporais e financeiros) disponíveis para a realização do trabalho de campo são 

muitas vezes limitados, pelo que é necessário encontrar metodologias que permitam a 

obtenção de resultados fiáveis mas, ao mesmo tempo, sejam simples de aplicar.  

A maior dificuldade no decorrer do trabalho foi sentida na monitorização das 

populações de perdiz-vermelha, visto que as metodologias de amostragem foram 

descritas para locais de boa visibilidade, não se encontrando estudos em zonas onde 

o biótopo predominante é o mato. Este facto torna difícil a escolha de uma 

metodologia de campo durante o delineamento experimental, dado que não se sabe 

qual é o método que resulta melhor. 

Apesar se ser apontada como umas das metodologias adequadas, a realização 

dos transectos lineares revelou-se infrutífera, na medida em que foram obtidas poucas 

observações de perdizes nas campanhas de censo, devido à baixa densidade 

populacional e à fraca visibilidade em algumas zonas. Este acontecimento levou a que 

não fosse possível avaliar o impacto da gestão do habitat nas populações de perdiz-

vermelha.  

Quanto aos pontos-de-escuta, apesar de serem referidos como preferíveis em 

zonas de difícil locomoção e coberto vegetal mais denso, têm a desvantagem de só 

poderem ser aplicados na Primavera70. O número de contactos foi bastante baixo, 

muito provavelmente devido à baixa abundância da espécie, que permite um maior 

tamanho dos territórios dos casais. 

Foi ainda experimentado um método de censo absoluto, a batida-em-seco. 

Considera-se que foi o que resultou melhor, face às características do habitat e da 

espécie, e o único que permite a obtenção da densidade populacional, e não apenas 

índices relativos. É necessário que a área a prospectar seja grande, mas este método 

tem a vantagem de obrigar apenas à realização de uma visita a cada local por 

campanha. 
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Quanto ao coelho-bravo, o impacto da implementação de medidas de gestão 

do habitat teve uma resposta positiva nas suas populações, o que resultou em maiores 

abundâncias nas áreas geridas do que nas controlo. Contudo, a monitorização das 

populações revelou tendências diferentes nas áreas amostradas, em especial na AMG 

CVVP onde, após uma quebra na abundância generalizada em todas as áreas, não 

parece ter havido uma recuperação da população. Este resultado vem mostrar que, só 

por si, a melhoria das condições do habitat pode não ser suficiente, e outras 

características intrínsecas à própria área podem ser decisivas no sucesso das 

populações.  

Relativamente ao método de amostragem seleccionado, a contagem de 

latrinas em transectos, é um método de fácil e relativamente rápida aplicação, e 

permitiu detectar tendências e oscilações nas abundâncias de coelho, pelo que se 

considera que este é um método que pode ser aplicado em projectos deste género.  
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ANEXOS 



 

 

Anexo I 
 

Caracterização das Áreas de Monitorização 
 

 

Tabela i – Percentagem de ocupação de cada biótopo em relação à área total nas 6 áreas 
monitorizadas.  

% Biótopo 
Área 

Monitorização 
Área 
(ha) Cultura 

Anual 
Cultura 

Permanente 
Repovoamento 

Florestal 
Floresta 
Folhosas Matos Vegetação 

Ripícola 

AMC AZI 168.1 20 19.31 9.3 11.19 39.44 0.76 

AMG AZI 299.7 17.21 12.92 10 18.64 40.15 1.11 

AMC CVVP 366.8 10.62 23.75 0.2 56.22 8.57 0.59 

AMG CVVP 433.8 5.39 2.5 13.57 13.72 60.85 3.95 

AMC LAG 191.4 6.38 7.28 0.23 5.07 75.47 5.62 

AMG LAG 224.5 4.94 22.41 0 7.82 63.43 1.43 

 
 

Descrição do biótopo:  

 

� Cultura anual: Foram inseridos neste grupo todos os tipos de cultura que têm 

um ciclo que se renova anualmente com o novo plantio. Foram incluídas neste tipo de 

biótopo as plantações cerealíferas e os terrenos em pousio. 

� Cultura permanente: As culturas permanentes são todas aquelas em que 

após um ciclo não é necessário fazer novo plantio; frequentemente são plantios de 

arbustos ou de árvores. Nesta área, as culturas permanentes são o olival e o 

amendoal. Surgem ainda em menor quantidade outras árvores de fruto, soutos de 

castanheiros e vinhas. 

� Repovoamento Florestal: Consideraram-se como repovoamentos florestais 

todas formações de Pinheiro-bravo Pinus pinaster) e cipreste (Cupressus 

macrocarpa). Também se consideraram neste grupo plantações de outras espécies 

com especímenes muito jovens sem estrato arbóreo. 

� Floresta de Folhosas: Foram consideradas como florestas de folhosas todas 

as formações arbóreas claramente dominadas por Quercus sp.. Incluem-se aqui os 

montados de sobro (Q. suber) e azinheira (Q. rotundifolia) e as “Florestas de Q. 

Suber”. Caracteriza-se por árvores de copado denso, podendo estar presentes outras 

árvores numa proporção de coberto menor que 50%. 

� Matos: Os matos encontrados na área de estudo são essencialmente 

dominados por Giestas (Cytisus sp.) e Estevas (Cistus ladanifer) em maior ou menor 

densidade de coberto, intercalando com herbáceas e matos de Lavandula sp. 



 

 

� Vegetação ripícola: Neste biótopo consideraram-se todo o tipo de cursos de 

água com e dominado por espécies ripícolas arbóreas. As espécies mais frequentes 

neste biótopo são o Amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus excelsior), salgueiro-

branco (Salix alba), choupo-branco (Populus alba) e o ulmeiro (Ulmus minor subsp. 

procera). Também foi incluído neste biótopo todo o Rio Sabor, que frequentemente 

apresenta matagais arbustivos de salgueiros. 



 

 

Anexo II 

Perdiz-vermelha 

 

Anexo II.1 – Dados obtidos com a utilização dos transectos lineares: 

 

Tabela ii – Número de contactos (observação de bandos ou indivíduos isolados) e o número 
máximo de animais observados em cada campanha de censo, para cada Área de 

Monitorização. 
2008 2009 

Primavera Verão Outono Primavera Verão 
Área 

Nº 
trans
ectos Nº 

contact 

Nº máx 
aves 

observ. 

Nº 
conta

ct 

Nº máx 
aves 

observ. 

Nº 
conta

ct 

Nº máx 
aves 

observ. 

Nº 
conta

ct 

Nº máx 
aves 

observ. 

Nº 
conta

ct 

Nº máx 
aves 

observ. 

AMG CVVP 2 4 5 1 2 0 0 1 2 3 6 
AMC CVVP 2 0 0 0 0 1 4 2 2 3 4 
AMG LAG 2 3 4 5 14 0 0 4 6 3 9 
AMC LAG 1 1 2 0 0 0 0 3 2 0 0 
AMG AZI 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 
AMC AZI 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Total Geral 10 8 11 6 16 2 5 11 14 10 21 
 

 

Tabela iii – Nº de adultos e nº de perdigotos identificados nas épocas pós-reprodutoras de 
2008 e 2009. 

Verão 2008 Verão 2009 

Área 
Nº máx 
adultos 

Nº máx 
perdigotos 

Não 
identificado 

Nº máx 
adultos 

Nº máx 
perdigotos 

Não 
identificado 

AMG CVVP 2 0 0 2 4 0 

AMC CVVP 0 0 0 4 0 0 

AMG LAG 2 7 5 4 0 5 

AMC LAG 0 0 0 0 0 0 

AMG AZI 0 0 0 0 0 0 

AMC AZI 0 0 0 2 0 0 

Total Geral 4 7 5 12 4 5 
 

 

  



 

 

Anexo II.2 – Dados obtidos com os pontos-de-escuta:  

 

Tabela iv – Número de pontos com presença e respectivo número de machos em canto 
detectados, nas épocas reprodutoras de 2008 e 2009. 

Ano 
Amostragem 

Área 
Monitorização 

Nº Pontos 
de escuta 

Nº pontos 
com 

Presença 

Nº machos 
detectados 

AMG CVVP 12 7 8 
AMC CVVP 12 1 1 
AMG LAG 6 0 0 
AMC LAG 6 4 4 
AMG AZI 6 0 0 
AMC AZI 6 1 1 

2008 

Total 6 AM 48 13 14 

AMG CVVP 14 1 1 
AMC CVVP 14 2 3 
AMG LAG 7 3 4 
AMC LAG 7 0 0 
AMG AZI 7 0 0 
AMC AZI 7 2 2 

2009 

Total 6 AM 56 8 10 

 

 

Anexo II.3 – Dados obtidos com as batidas-em-seco:  

 

Tabela v – Área prospectada, área total, nº de aves observadas (discriminando-se o número de 
adultos e perdigotos no período pós-reprodutor) e densidade, em cada Área de Monitorização, 

nas épocas de amostragem de Primavera e Verão de 2009. 
Nº Observações Época 

Amostrage
m 

Área 
Monitorização 

Área 
total 
(ha) 

Área 
Batida 

(ha) 
Nº 

adultos 
Nº 

Perdigotos 
Nº total 

indivíduos 

Densidade 
(ind/ha) 

AMG CVVP 434 63.2 5 - 5 0.08 

AMC CVVP 367 0 - - - - 

AMG LAG 225 35.3 5 - 5 0.14 

AMC LAG 191 20.0 4 - 4 0.20 

AMG AZI 299 32.7 0 - 0 0.00 

Primavera 

AMC AZI 168 38.8 2 - 2 0.05 

AMG CVVP 434 134.8 12 25 37 0.27 

AMC CVVP 367 0 - - - - 

AMG LAG 225 40 5 12 17 0.43 

AMC LAG 191 41.8 0 0 0 0.00 

AMG AZI 299 43 2 0 2 0.05 

Verão 

AMC AZI 168 52.4 1 0 1 0.02 

 

 



 

 

Anexo III 

Coelho-bravo 

 

Anexo III-1 – Modelo de contagens construído para avaliação do impacto da gestão de 

habitat nas populações de coelho-bravo:  

 

Tabela vi – Construção do modelo de contagens. Escolha da distribuição de probabilidade que 
ajusta melhor os dados. 

Avaliação do ajustamento 

Modelo 
Log-verossimilhança gl  

Predição 
dos Zeros 
da amostra 

Poisson -517 6 96 

Binomial Negativa -311 7 168 

"Fasquia" Binom. Neg.  -305 13 169 
Inflacionado em Zero 

Binom. Neg. -305 13 170 

Nº de zeros 
observados     169 

 

Tabela vii – Resultados do Modelo em “Fasquia”. 

Coeficientes do modelo de contagens (binomial neg. truncado em zero com 
função ligação log) 

 Estimativa Erro-padrão z-value Pr(>|z|) 

(Interseção) 0.3410 0.5145 0.6630 0.507388 

epoca3 0.3483 0.5251 0.6630 0.507062 

epoca4 0.0011 0.4956 0.0020 0.998165 

epoca5 0.7857 0.4867 1.6140 0.106434 

areaLAG -1.1499 0.3329 -3.4540 0.000552 *** 

Tratam_gestao 1.0016 0.3411 2.9370 0.003317 ** 

Log(theta) -0.2887 0.5219 -0.5530 0.580166 

Coeficientes do modelo de "Fasquia" em zero (binomial com função ligação logit) 

 Estimativa Erro-padrão z-value Pr(>|z|) 

(Interseção) -1.9279 0.4111 -4.6900 2.73e-06 *** 

epoca3 0.3466 0.4529 0.7650 0.44404 

epoca4 1.0554 0.4308 2.4500 0.01429 * 

epoca5 1.2644 0.4284 2.9520 0.00316 ** 

areaLAG -0.0965 0.2877 -0.3360 0.7372 

Tratam_gestao 0.8493 0.2926 2.9030 0.00370 ** 

Época amostragem: epoca2= Junho 2008; epoca3= Outubro 2008; epoca4= Fevereiro 

2009; epoca5= Junho 2009.   

Nível de significância: * 0.05; ** 0.01; *** 0.001 



 

 

Anexo III.2 – Contagem de excrementos dispersos em pontos: 

 

� Cálculo da persistência diária (dpp) e correcção do nº de excrementos por m2 

(cnp), de acordo com Palomares (2001). 

 

A persistência diária dos excrementos foi calculada de acordo com a seguinte 

fórmula:  

dpp= (fnp/inp)1/nd 

em que: fnp= nº final de excrementos; inp= nº inicial de excrementos; nd= nº de dias 

entre contagens.  

 

Por sua vez, esta persistência diária foi utilizada para corrigir o nº total de 

excrementos observados em cada ponto (expressos em excrementos/m2), de acordo 

com a fórmula:  

cnp= nc(dpp-1)/(dppnd-dpp) 

em que: cnp= nº corrigido de excrementos; nc=nº de excrementos observados. 

 

Tabela viii – Cálculo da persistência diária (dpp) e correcção do nº de excrementos por m2 
(cnp). 

Média transecto (8 pontos) 

Mês Área ID transecto nd inp fnp 
dpp 

nº exc. 
ponto 

(0.44m2) 
 cnp 

cnp nº 
exc. m2 

Fev-08 AMC LAG 169 30 30 30 1 0 0 0 

  174 30 30 30 1 0.25 0.25 0.57 

  175 30 30 30 1 0 0 0 

  77 30 30 30 1 1.25 1.25 2.83 

  68 30 30 30 1 0 0 0 

   74 30 30 30 1 0 0 0 

 AMG AZI 92 36 30 12 0.975 1.13 1.17 2.66 

  94 32 30 28 0.998 0.88 0.90 2.05 

    100 33 30 30 1 10.13 10.13 22.93 

Jun-08 AMG AZI 92 30 30 30 1 1.70 1.71 3.88 

  94 30 30 30 1 0.13 0.13 0.28 

    100 30 30 30 1 1.63 1.63 3.68 

Out-08 AMG AZI 92 27 30 23 0.990 0 0 0 

  94 27 30 23 0.990 1.00 1.04 2.36 

    100 27 30 22 0.989 2.50 2.61 5.92 

Fev-09 AMG AZI 92 41 30 25 0.996 2.00 2.05 4.65 

  94 41 30 26 0.997 1.43 1.47 3.32 

    100 41 30 29 0.999 3.38 3.46 7.84 

 



 

 

Anexo IV 

Monitorização das medidas de gestão do habitat implementadas 

(sementeiras) 

 

Construção do Modelo Linear Generalizado: 

 

Tabela ix – Escolha do Modelo de Regressão Binária Logística com melhor ajustamento. 

Modelo AIC 
Testes dos efeitos 

do modelo 
Teste de Wald 

gl Sig. 

Mmês 390.712  3.797 6 0.704 

Márea 376.870  9.409 2 0.009** 

Mfenologia 352.874   14.948 6 0.021* 

Mfenologia+área 346.490 fenologia 18.346 6 0.005** 

    área 9.621 2 0.008** 

Mfenologia*área 362.796   20.535 19 0.363 

Nível de significância: * 0.05; ** 0.01 

 

Tabela 11 – Resultados do Modelo de Regressão Logística Binária (fenologia+área). 

Estimativa dos Parâmetros 

95% Wald Confidence Interval Teste de Hipóteses 

Parâmetro B Erro-Padrão 
Inferior Superior 

Wald Chi-

Square 
gl Sig. 

(Interseção) -1.759 0.8015 -3.330 -0.188 4.818 1 0.028 

[fenologia=1] -20.633 21330.315 -41827.283 41786.016 0.000 1 0.999 

[fenologia=2] 0.473 0.9643 -1.417 2.363 0.241 1 0.624 

[fenologia=3] 2.398 0.8181 0.794 4.001 8.588 1 0.003** 

[fenologia=4] 2.507 0.8732 0.796 4.219 8.244 1 0.004** 

[fenologia=5] 2.191 0.8703 0.485 3.897 6.336 1 0.012* 

[fenologia=6] 2.191 0.8703 0.485 3.897 6.336 1 0.012* 

[fenologia=7] 0a . . . . . . 

[area=1] -0.468 0.3196 -1.094 0.159 2.142 1 0.143 

[area=2] 0.790 0.3552 0.094 1.486 4.943 1 0.026* 

[area=3] 0a . . . . . . 

Variável dependente: Ocorrência OC 

Modelo: (Interseção), fenologia, area 
    

a. Set to zero because this parameter is redundant.     

Fenologia: 1= não germinou; 2= plântula; 3= crescimento; 4= floração; 5= frutificação; 6= senescência 
Área: 1= Azinhoso; 2= Lagoa; 3= Castro Vicente e Valpereiro 

 


