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«Queremos melhorar as práticas
associadas à instalação de
projetos eólicos»
Ana Teresa Marques é a coordenadora de um novo estudo que demonstra que há uma perda de
espaço de voo para as aves planadoras nos cerca de 700 metros em redor das turbinas eólicas.
Os investigadores recomendam o desenvolvimento de novas medidas reguladoras que permitam
conciliar a conservação da vida selvagem com a produção de energia eólica em áreas importantes
para a migração destas aves. Nesta entrevista a investigadora fala desta investigação e analisa o futuro
da coabitação entre eólicas, ambiente e paisagem.
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O Instalador: Comecemos pelo estudo publicado recentemente na revista
Journal of Animal Ecology, e que aborda os impactos da produção de energia eólica na vida selvagem (ver caixa).
Gostava que me contextualizasse todo
o estudo, quando começou, o período
de duração, investigadores envolvidos
e que material e métodos, por exemplo, foram usados?
Ana Teresa Marques: A componente
de campo do nosso estudo foi feita no
final do verão e outono de 2012 e 2013,
durante o período de migração outonal.
Neste estudo seguimos remotamente
aves planadoras usando equipamentos
GPS-GSM na zona de Tarifa, no sul
de Espanha, para quantificar efeitos
indiretos provocados pela produção de
energia eólica. Seguimos o voo de 130
milhafres-preto durante a sua viagem migratória entre a Europa e África, usando
tecnologia de seguimento de aves com
elevada resolução temporal e espacial,
que nos permitiu recolher dados de localização das aves a cada minuto e com
um erro inferior a 1,5m. Os equipamentos
foram desenvolvidos pela Movetech,
uma parceria entre o INBIO, a Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa,
a Universidade de East Anglia e a BTO.
Este estudo surgiu no âmbito de uma colaboração entre vários investigadores nacionais e internacionais, nomeadamente
da Universidade de Lisboa, Universidade
do Porto, Instituto Max Planck de Ornitologia (Alemanha), Universidade Federal
do Pará (Brasil), Universidade de Málaga
(Espanha), Instituto Norueguês para Investigação da Natureza, Universidade de
Konstanz (Alemanha) e Fundação Migres
(Espanha).
Uma das primeiras conclusões do
trabalho é a de que o impacto das eólicas na paisagem e no meio envolvente
é maior do que todos julgávamos.
Que pressupostos encontraram para
chegar a esta conclusão?
No nosso estudo verificámos que os
milhafres-pretos em migração evitam a
proximidade com os aerogeradores, algo
que se verifica até aos 650-700 metros
de raio dos aerogeradores. Isso significa
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que as aves deixam de poder usar essas
áreas, o que se traduz numa perda de habitat. Até à data ainda não se tinha identificado este efeito em aves em migração, o
que justifica a afirmação de que os efeitos
dos projetos eólicos possam ser maiores
do que o reconhecido até à data.
As eólicas, de acordo com as vossas
conclusões, causam uma perda significativa de espaço de voo para estas

aves. Quais são os impactos que esta
situação provoca depois no caminho
migratório das aves?
As aves planadoras como os milhafres-pretos usam o voo planado para
percorrer grandes distâncias. Este tipo
de voo tem gastos energéticos mínimos,
especialmente
quando
comparado
com o voo batido, e permite às aves
fazerem deslocações grandes com
relativa facilidade. Para fazerem o voo

planado as aves precisam de correntes
de ar ascendente que se formam em
regiões com condições de terreno específicas e estão dependentes de fatores
climatéricos como a temperatura e o
vento. Em áreas muito importantes para a
migração das aves planadoras, i.e. áreas
onde as aves se concentram em grande
número durante o período migrador, a
construção de grandes parques eólicos
(com centenas de aerogeradores) pode
resultar em perdas de habitat significativas, especialmente se os aerogeradores
se localizarem em zonas onde se formam
as correntes de ar ascendentes. Isto
significa que as aves têm menos locais
com correntes ascendentes disponíveis.
Consequentemente, as aves podem ter
de alterar as suas rotas de passagem
preferenciais e eventualmente recorrer ao
voo batido, o que se representa um maior
dispêndio de energia para as aves.
Em termos de medidas, que propostas considera essenciais tomar pelas
várias entidades no território? Acha
fácil este processo em Portugal?
Propomos que, em áreas muito relevantes para as aves planadoras, os parques
eólicos evitem construir aerogeradores
em locais onde tipicamente se formam
correntes de ar ascendentes. Hoje em dia
é possível modelar e prever com alguma
facilidade quais são as áreas com essas
características. Apesar de Portugal ser
apenas marginalmente importante para
as aves planadoras em migração, este
tipo de planeamento faz sentido na ponta
sudoeste do país. Entendemos que este
tipo de medida deverá ser considerado
nas fases iniciais de planeamento das
infraestruturas, de forma a encontrar um
local adequado para o desenvolvimento
do projeto, tendo em conta quer o recurso eólico disponível, como os valores
ambientais presentes. Esse planeamento
já é feito pela maioria dos promotores
eólicos com apoio de consultores de ambiente e biodiversidade, mas até à data
ainda não tem em conta o potencial de
voo da paisagem para as aves planadoras. Acreditamos que a divulgação deste
estudo sensibilizará estas entidades para
esta problemática.
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«Mentalidade tem vindo a mudar»
Por algumas experiências e casos já conhecidos, nem
sempre, no território, defensores do meio ambiente e da
paisagem e empresas estão de acordo nesta matéria.
Este é um dos desafios mais difíceis e prementes?
Portugal apesar de ser um país pequeno e com uma
presença humana quase generalizada por todo o território,
encerra uma biodiversidade muito rica. Por isso, conciliar
vários interesses é um desafio grande, mas isso é algo
que se coloca à energia eólica e também a outros setores.
Apesar disso, tem-se notado que nos últimos anos a mentalidade tem vindo a mudar. Há também hoje bons exemplos
de empresas que vão para além do cumprimento da lei, e
implementam um conjunto de boas práticas respeitadoras
do meio ambiente. Isso acontece também devido à tomada
de consciência e pressão dos próprios consumidores.
No caso de Portugal, em que ponto estamos nesta
matéria, na sua opinião?
O nosso país foi um dos pioneiros da produção eólica
mundial. Acredito que em Portugal tem sido feito um

esforço de conciliação dos vários interesses, até porque a
grande maioria dos projetos eólicos está sujeita ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental. No entanto, creio
que nos faltou e ainda falta uma visão estratégica a nível
nacional, ou seja, falta-nos um planeamento global em
que se definem áreas adequadas ao desenvolvimento de
projetos eólicos com base em vários critérios ambientais,
sociais e económicos. Isso é aliás uma realidade transversal a vários setores económicos no nosso país.
Este é o primeiro estudo que quantifica a proporção
de habitat perdido ou afetado pela presença de parques eólicos para as aves planadoras em migração.
Como sabemos, em todo o mundo, a construção de
parques eólicos está em crescendo nos últimos anos.
Há regiões do globo que, para vós, são mais preocupantes que outras? Que dados têm nesta matéria em
termos de perda de biodiversidade mundial?
Atualmente, a construção de grandes parques eólicos em
áreas de concentração destas aves durante a migração tem-se centrado na zona do canal do Suez, no Egipto e no istmo
de Tehuantepec, no México, mas é expectável que outras

GRANDE ENTREVISTA

regiões venham a ser afetadas. Neste
momento, os dados que reunimos não
são ainda suficientes para quantificar o impacto que os efeitos identificados por este
estudo têm na perda de biodiversidade.
Fala-se muito, por vezes, no direito
à paisagem e que, em confronto com
as eólicas no terreno, perde sempre
a batalha. Se calcorrearmos Portugal
de norte a sul, é possível ver, quase
transversalmente, as eólicas a coabitarem com a paisagem. Sendo que a
produção de energia eólica é também
algo essencial e importante, além dos
apelos que fazem, como podemos em
termos nacionais ajudar a que ambos

os mundos coabitem de forma que
não provoque danos para nenhuma
das partes?
Temos de reconhecer e aceitar que as
ações humanas não são livres de efeitos
e impactes no ambiente. A energia eólica
não é exceção. Apesar de ser das formas
de produção de energia mais limpa também pode ter efeitos na biodiversidade
e no ambiente que nos rodeia. Acho essencial ter essa consciência, pois esse
é o primeiro passo para se procurem e
encontrem soluções. Como disse antes,
acho que um planeamento estratégico
do território poderia ajudar bastante a
compatibilizar os vários interesses e a
encontrar os melhores compromissos.

«Aposta na microgeração»
Enquanto académica, acha que os
Governos têm olhado para esta questão como deviam, até mesmo ao nível
da legislação?
Portugal tem apostado e feito grandes
investimentos nas energias renováveis,
o que tem colocado o país em boas
posições nos rankings internacionais sobre esta matéria. No entanto, na minha
perspetiva falta fazer um trabalho paralelo muito importante, que passa pela
redução das necessidades energéticas
dos vários setores e pela aposta na microgeração. Creio que é urgente apostar
na melhoria da eficiência energética

Grupo de migracao de milhafres-pretos
(Milvus migrans)

Foto_ Alejandro Onrubia

52

O Instalador Abril 2019 www.oinstalador.com

GRANDE ENTREVISTA

e avançar com medidas verdadeiramente abrangentes e
globais que rapidamente sejam adotadas por vários setores da nossa sociedade, de forma a terem um impacte
significativo. Esta perspetiva mais global de encarar o
setor energético, aproximando o consumidor final à produção e à gestão da energia, é essencial para a tomada de
consciência e responsabilização individual quanto à nossa
pegada ecológica.
Qual a importância para vós, investigadores, da
publicação deste estudo na conceituada revista Journal of Animal Ecology e que resultados práticos, em
termos de impactos também socioculturais, esperam
que o estudo tenha na comunidade internacional e na
sociedade em geral?
Sem dúvida que a publicação de um artigo numa revista
como o Journal of Animal Ecology é um marco importante
para uma carreira ligada à ciência. É uma validação e um
reconhecimento do trabalho que efetuámos, para além de
promover uma grande visibilidade ao nosso trabalho ao nível internacional. Do ponto de vista da ciência, gostava que
esta publicação fomente e inspire novos trabalhos sobre

os efeitos indiretos da produção eólica na biodiversidade
e nas aves em particular, bem como na identificação de
medidas que permitam tornar o setor eólico cada vez
mais verde. Por outro lado, este foi um trabalho com
uma vertente de aplicação prática muito forte. Por isso, a
nossa grande ambição é a de conseguirmos influenciar e
melhorar as práticas associadas à instalação de projetos
eólicos e que as medidas que propomos passem a ser
adotadas em áreas muito relevantes para as aves plantadoras migradoras.
Por fim, que tipo de alertas deixam ao setor das renováveis, nomeadamente ao eólico para que, de futuro,
ambiente, paisagem e empresas possam coabitar sem
haver impactos negativos para nenhum dos lados?
Gostaria, acima de tudo, de deixar uma mensagem:
embora o setor das renováveis seja ainda jovem e por
isso considerado inovador, a consciência social é cada
vez maior e acredito que a exigência do consumidor
final também o será, pelo que a aposta na investigação
e desenvolvimento deverá continuar e ser reforçada, em
particular nos aspetos ambientais e sociais.
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Turbinas
eólicas
causam perda
de habitat
para aves
planadoras
migratórias

Tarifa, sul de Espanha, província de Cadiz,
onde o estudo foi realizado

Foto_ Alejandro Onrubia

O estudo, publicado no Journal of Animal Ecology, e de que fala Ana Teresa Marques nesta entrevista,
demonstra que o impacto da produção de energia eólica na vida selvagem pode ser maior do que se
pensava; uma área com cerca de 650m a 700m de raio à volta de cada turbina eólica é espaço de
voo perdido para as aves planadoras.
Ao seguirem com equipamento GPS de alta-precisão o voo
de 130 milhafres-pretos (Milvus migrans) numa região povoada
por turbinas eólicas, em Tarifa (sul de Espanha), e modelarem
quais as áreas mais utilizadas por estas aves tendo em conta
as condições do vento e o relevo, os investigadores verificaram
que as turbinas eólicas causam uma perda significativa de espaço de voo para estas aves.
«Os resultados demonstram que em torno de cada turbina
eólica existe uma área com cerca de 650m a 700m de raio
que é menos utilizada do que o esperado tendo em conta
o seu potencial. Esta perda de habitat pode ser particularmente relevante para as aves planadoras, que no seu voo
de migração estão restritas a utilizar áreas com condições
de vento específicas. Para estas aves, pequenas perdas de
área adequada de voo podem ter um grande impacto na
sua viagem migratória», explica Ana Teresa Marques, estudante de doutoramento no Centro de Ecologia, Evolução
e Alterações Ambientais – cE3c(Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa) e no CEABN InBIO e primeira autora do estudo.
O estreito de Gibraltar é uma região-chave para a migração de
aves de toda a Europa. A equipa internacional de investigadores desenvolveu este estudo na região de Tarifa, no lado espanhol do Estreito de Gibraltar, numa área de estudo que compreendia 160 turbinas distribuídas por sete parques eólicos.
Para acompanhar o voo das aves, os investigadores utilizaram
dispositivos de telemetria por GPS de alta resolução temporal
(um ponto GPS a cada minuto) e precisão de 1.5 metros.
Para modelar as regiões mais favoráveis ao voo destas aves,
i.e. com correntes de ar térmicas ou orográficas ascendentes,
os investigadores utilizaram dados sobre o relevo e direção e
velocidade do vento.
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Este é o primeiro estudo que quantifica a proporção de habitat
perdido ou negativamente afetado pela presença de parques
eólicos para as aves planadoras em migração. E os investigadores estimam que a magnitude do impacto observado será
semelhante em outras regiões do mundo importantes para as
aves migratórias e onde estão a ser construídos grandes projetos de energia eólica, como no istmo de Suez, no Egipto, ou
no istmo de Tehuantepec, no México.
«O nosso estudo demonstra que o impacto da produção de
energia eólica vai muito além da mortalidade por colisão, que já
tem vindo a ser reportada para aves e morcegos. Acreditamos
que a produção de energia eólica é importante e necessária:
recomendamos que as autoridades reconheçam este impacto
alargado da produção de energia eólica e estabeleçam novas
medidas reguladoras a aplicar em áreas importantes para a
migração de aves planadoras que permitam conciliar a produção de energia eólica com a conservação da vida selvagem»,
conclui Ana Teresa Marques.
Este estudo foi desenvolvido em estreita parceria com o Instituto
Max Planck de Ornitologia (Alemanha), envolvendo investigadores da Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Federal do Pará (Brasil), Universidade de Málaga (Espanha),
Instituto Norueguês para Investigação da Natureza, Universidade
de Konstanz(Alemanha) e Fundação Migres (Espanha).
Referência do artigo:
Marques A.T., Santos C.D., Hanssen F., Muñoz A., Onrubia A.,
Wikelski M., Moreira F., Palmeirim J.M., Silva J.P. (2019) Wind
turbines cause functional habitat loss for migratorysoaring
birds. Journal of Animal Ecology.
Disponível aqui: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/1365-2656.12961.
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