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AMBIENTE 

Turbinas eólicas “roubam” habitat a aves planadoras 

Parques eólicos estão localizados em espaços que oferecem as condições 
necessárias ao voo planado das aves. No entanto, as aves planadoras não 
conseguem utilizar estes locais o que se traduz numa perda de habitat de 
cerca de 700 metros à volta de cada turbina. 

Margarida Coutinho  
14 de Março de 2019, 11:21 

Grupo de migração de milhafres-pretos (Milvus migrans) ALEJANDRO ONRUBIA 

Os parques eólicos espalhados por todo o mundo parecem não ser uma fonte de energia 
completamente “verde”. Um novo estudo, coordenado pela investigadora Ana Teresa 
Marques, demonstra que há uma perda de espaço de voo para as aves planadoras nos cerca 
de 700 metros em redor das turbinas eólicas. A equipa internacional analisou o voo de 130 
milhafres-pretos (Milvus migrans) e concluiu que, apesar das condições favoráveis ao voo 
planado, estes locais são agora evitados pelas aves. Esta perda de habitat pode vir a ter 
consequências negativas para a migração de várias espécies de aves planadoras. 
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 “No nosso estudo verificámos que os milhafres-pretos evitam a proximidade com os 
aerogeradores, algo que se verifica até aos 650 a 700 metros de raio dos mesmos. Isso 
significa que as aves deixam de poder usar essas áreas, o que se traduz numa perda de 
habitat”, explica ao PÚBLICO Ana Teresa Marques, investigadora do Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e 
autora principal do estudo publicado na revista científica Journal of Animal Ecology. Para 
acompanhar o voo destas aves migratórias os investigadores recorreram a equipamentos 
GPS de alta precisão que obtinham a localização a cada minuto de cada uma das aves. 

“Para fazerem o voo planado as aves precisam de correntes de ar ascendentes que se 
formam em regiões com condições de terreno específicas e estão dependentes de factores 
climatéricos como a temperatura e o vento”, contextualiza a investigadora portuguesa. 
Muitas destas condições necessárias ao voo planado estão presentes nos locais onde 
existem parques eólicos. “As turbinas eólicas estão instaladas, frequentemente, ao longo de 
cadeias montanhosas para maximizar a exposição aos ventos horizontais. Ao mesmo 
tempo, estas áreas possuem correntes de ar ascendentes essenciais para as aves 
[planadoras]”, nota o artigo cientifico. 

 
Milhafre-preto (Milvus migrans) ALEJANDRO ONRUBIA 

As aves planadoras (grous, cegonhas e aves de rapina diurnas) recorrem essencialmente ao 
voo planado para se deslocarem o que reduz eficazmente o gasto energético desta 
actividade. As correntes de ar térmicas lançam as condições favoráveis a este tipo de voo, 
mas diminuem no território marítimo o que obriga estas aves a realizarem as suas 
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travessias evitando grandes extensões de água. Por isso, o estudo foi desenvolvido em 
Tarifa (Espanha), o lado espanhol do Estreito de Gibraltar, numa região que possui 160 
turbinas distribuídas por sete parques eólicos. 

O Estreito de Gibraltar – local com menor massa oceânica que separa Europa e África – 
todos os anos concentra a presença de várias espécies de aves planadoras, incluindo o 
milhafre-preto, durante as suas migrações com destino ao continente africano. O istmo de 
Suez (Egipto) ou o istmo de Tehuantepec (México) são outros locais importantes para a 
migração destas aves onde estão a ser construídos parques eólicos. Isto significa um risco 
de uma contínua perda de habitat para as aves planadoras.  

o 
Tarifa, sul de Espanha, província de Cádiz ALEJANDRO ONRUBIA 

Já existiam estudos que alertavam para as mortes de aves e morcegos causadas pela colisão 
com as pás dos aerogeradores. Ainda assim, este estudo que acompanhou 130 milhafres-
pretos – 72 adultos e 58 juvenis – entre 2012 e 2013 foi o primeiro a debruçar-se sobre a 
proporção de habitat de aves planadoras que foi perdido ou negativamente afectado pelos 
parques eólicos. 

“Em situações extremas as aves podem ter de alterar as suas rotas de passagem 
preferenciais e eventualmente recorrer a voo batido, o que representa um maior dispêndio 
de energia para as aves”, alerta Ana Teresa Marques. Para além desta espécie, várias outras 
aves planadoras podem ser afectadas pelo mesmo problema. De acordo com a 
investigadora, a águia-calçada ou a águia-cobreira são alguns dos exemplos que também 
podem estar a sofrer uma perda de habitat.  
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Então o que haverá a fazer para conseguir conciliar a produção de energia eólica – uma 
energia renovável fundamental para reduzir o impacto ambiental – e a conservação da vida 
selvagem? Ana Teresa Marques responde: “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”. 

Texto editado por Andrea Cunha Freitas 
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Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias 

Por Lusa- 15 Março, 2019  

 

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira espaço 
de voo e prejudica os animais além das colisões com as pás das turbinas, de 
acordo com um estudo dirigido por uma investigadora portuguesa. 

O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, foi recentemente publicado no boletim científico Journal of Animal Ecology, 
concentrou-se em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de 
Espanha, onde se verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo 
perdido para as aves. 

 “O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre 
é o mesmo que os produtores procuram”, disse Ana Teresa Marques à agência Lusa. A 
especialista defende que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter 
em conta a presença das aves. 

Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em 
torno de cada turbina eólica. 
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Verificaram também que, naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que 
as aves usam como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte 
de África, para onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

“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“, referiu Ana Teresa Marques. 

Em Portugal, o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração das 
aves é “mal conhecido”, referiu a bióloga, indicando que os problemas causados pelas 
turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

// Lusa 
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Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias, diz estudo 

12 mar 2019 17:28 

MadreMedia / Lusa 

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira espaço 
de voo e prejudica os animais além das colisões com as pás das turbinas, de 
acordo com um estudo dirigido por uma investigadora portuguesa. 

 
Pedro Marques | MadreMedia 

O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, foi publicado hoje no boletim científico Journal of Animal Ecologya, concentrou-se 
em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de Espanha, onde se 
verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo perdido para as aves. 

"O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre é 
o mesmo que os produtores procuram", disse Ana Teresa Marques à agência Lusa, 
defendendo que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter em 
conta a presença das aves. 
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Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em torno 
de cada turbina eólica. 

Acontece que naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que as aves 
usam como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte de África, 
para onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

Em Portugal o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração das 
aves é "mal conhecido", referiu Ana Teresa Marques, indicando que os problemas 
causados pelas turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

"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”, referiu Ana Teresa Marques. 

Na investigação participaram cientistas do Instituto Max Planck de Ornitologia 
(Alemanha), 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). 
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TURBINAS EÓLICAS CAUSAM PERDA DE HABITAT PARA AVES PLANADORAS 
MIGRADORAS 
12 Março 2019 

Um novo estudo, agora publicado no Journal of Animal Ecology, 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. 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. 

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. 
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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, com correntes de ar térmicas ou orográficas ascendentes, 
os investigadores utilizaram dados sobre o relevo e direção e velocidade do vento. 

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 a Fundação Migres (Espanha). 
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Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias, segundo estudo 

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira espaço de voo e 
prejudica os animais além das colisões com as pás das turbinas, de acordo com um estudo 
dirigido por uma investigadora portuguesa. 

 
Lusa 

12 Março 2019 — 17:19 

O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, foi publicado hoje no boletim científico Journal of Animal Ecologya, concentrou-se 
em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de Espanha, onde se 
verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo perdido para as aves. 

"O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre é 
o mesmo que os produtores procuram", disse Ana Teresa Marques à agência Lusa, 
defendendo que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter em 
conta a presença das aves. 

Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em torno 
de cada turbina eólica. 

Acontece que naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que as aves 
usam como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte de África, 
para onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

Em Portugal o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração das 
aves é "mal conhecido", referiu Ana Teresa Marques, indicando que os problemas 
causados pelas turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

"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", referiu Ana Teresa Marques. 

Na investigação participaram cientistas do Instituto Max Planck de Ornitologia (Alemanha), 
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). 
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Estudo 
Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias 
 

 

Foto: Rodrigo Cabrita/Global Imagens 

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira 
espaço de voo e prejudica os animais além das colisões com as pás das 
turbinas, de acordo com um estudo dirigido por uma investigadora 
portuguesa. 

O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, foi publicado hoje no boletim científico Journal of Animal Ecologya, 
concentrou-se em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de 
Espanha, onde se verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo 
perdido para as aves. 

"O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre 
é o mesmo que os produtores procuram", disse Ana Teresa Marques à agência Lusa, 
defendendo que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter em 
conta a presença das aves. 
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Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em 
torno de cada turbina eólica. 

Acontece que naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que as aves 
usam como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte de 
África, para onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

Em Portugal o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração 
das aves é "mal conhecido", referiu Ana Teresa Marques, indicando que os problemas 
causados pelas turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

"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", referiu Ana Teresa Marques. 

Na investigação participaram cientistas do Instituto Max Planck de Ornitologia 
(Alemanha), 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). 
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Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias, segundo estudo

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira espaço de voo e 
prejudica os animais além das colisões com as pás das turbinas, de acordo com um estudo 
dirigido por uma investigadora portuguesa.

© Getty Images 

 
POR LUSA 
 
O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, foi publicado hoje no boletim científico Journal of Animal Ecologya, concentrou
em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de Espanha, onde
verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo perdido para as aves.

"O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre é o
mesmo que os produtores procuram", disse Ana Teresa Marques à agência Lusa, 
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defendendo que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter em conta a 
presença das aves. 

Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em torno 
de cada turbina eólica. 

Acontece que naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que as aves usam 
como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte de África, para 
onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

Em Portugal o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração das 
aves é "mal conhecido", referiu Ana Teresa Marques, indicando que os problemas causados 
pelas turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

"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", referiu Ana Teresa Marques. 

Na investigação participaram cientistas do Instituto Max Planck de Ornitologia 
(Alemanha), 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). 
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Turbinas eólicas retiram espaço de voo a aves migratórias, segundo estudo 
Lusa 

12 Março 2019 às 17:19 

A instalação de turbinas eólicas em zonas de voo de aves migratórias retira espaço de voo e 
prejudica os animais além das colisões com as pás das turbinas, de acordo com um estudo 
dirigido por uma investigadora portuguesa. 

O estudo dirigido por Ana Teresa Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, foi publicado hoje no boletim científico Journal of Animal Ecologya, concentrou-se 
em 130 milhafres pretos que passam pela região de Tarifa, no sul de Espanha, onde se 
verificou que as turbinas eólicas representam muito espaço de voo perdido para as aves. 

"O que recomendamos é que se tenham em conta certas áreas onde estas correntes 
ascendentes se formam e existem turbinas. O vento que as aves procuram nem sempre é o 
mesmo que os produtores procuram", disse Ana Teresa Marques à agência Lusa, 
defendendo que as autorizações para a construção de parques eólicos devem ter em conta a 
presença das aves. 

Usando localizadores nas aves com tecnologia GPS desenvolvidos por investigadores 
portugueses, verificou-se que as aves evitam voar num raio de 650 a 700 metros em torno 
de cada turbina eólica. 

Acontece que naquela zona do sul de Espanha, há correntes ascendentes que as aves usam 
como forma de propulsão para atravessarem o Mediterrâneo até ao norte de África, para 
onde migram, e se cansarem menos durante o voo. 

Em Portugal o impacto da instalação de parques eólicos nas trajetórias de migração das 
aves é "mal conhecido", referiu Ana Teresa Marques, indicando que os problemas causados 
pelas turbinas não se referem só às colisões de aves com as pás. 

"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", referiu Ana Teresa Marques. 

Na investigação participaram cientistas do Instituto Max Planck de Ornitologia 
(Alemanha), 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). 
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CIÊNCIA VIVA - Turbinas eólicas causam perda de habitat para aves planadoras 
migratórias 
 Penacova Actual   

Um novo estudo, agora publicado no Journal of Animal Ecology, 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. 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. 

Milhafre-preto (Milvus migrans). Foto: Alejandro Onrubia 

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. 
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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. 

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). 

© 2019 - Ciência na Imprensa Regional / Ciência Viva  
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TURBINAS EÓLICAS TIRAM ESPAÇO DE VOO A AVES PLANADORAS EM MIGRAÇÃO 

Helena Geraldes 12.03.2019 

Novo estudo descobriu outro impacto dos parques eólicos nas aves. Além da mortalidade 
por colisão com as pás dos aerogeradores, aves planadoras como o milhafre-preto perdem 
habitat e espaço de voo durante as migrações. 

Todos os anos no Outono, milhares de aves da Europa concentram-se no Sul de Espanha, 
preparando-se para atravessar o Estreito de Gibraltar em direcção a África, onde passam o 
Inverno. 

As aves planadoras usam correntes térmicas ascendentes para voarem sem gastar tanta 
energia, fazendo voos planados. Como sobre o mar não existem essas correntes, as aves 
têm de escolher atravessar onde a extensão de água é menor. Isto é, o Estreito de Gibraltar. 

Durante o Outono de 2012 e o Outono de 2013, uma equipa de investigadores de várias 
instituições europeias seguiu 130 milhafres-pretos (Milvus migrans) graças a equipamento 
GPS de alta-precisão em Tarifa, região do Sul de Espanha com 160 turbinas distribuídas 
por sete parques eólicos.  

 

Milhafre-preto (Milvus migrans). Foto: Alejandro Onrubia  
 
“Já tem sido estudada a mortalidade das aves e de outros animais associada aos 
aerogeradores mas ainda não tinham sido trabalhados outro tipo de efeitos mais 
indirectos”, explicou hoje à Wilder Ana Teresa Marques, estudante de doutoramento 
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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. 

Na verdade, 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. Para isso, os investigadores modelaram quais as áreas mais utilizadas pelos 
milhafres-pretos. Para acompanhar o voo das aves, a equipa utilizou 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 – com correntes 
de ar térmicas ou orográficas ascendentes – os investigadores utilizaram dados sobre o 
relevo e direcção e velocidade do vento. 

O estudo, agora publicado na revista Journal of Animal Ecology,demonstra que uma 
área com cerca de 650 a 700 metros de raio à volta de cada turbina eólica é espaço de voo 
perdido para as aves planadoras. Uma “perda significativa”, dizem os autores do estudo. 

 

Tarifa, sul de Espanha, província de Cádiz, onde o estudo foi realizado. Foto: Alejandro 
Onrubia 
  

“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. 
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O milhafre-preto foi escolhido para o estudo por várias razões, disse a investigadora. “É a 
espécie mais comum na zona durante a passagem migratória, não tem problemas de 
conservação, é uma ave planadora de tamanho médio, que serve de modelo, e dava-nos 
alguma garantia de que conseguiríamos ter um bom número de aves seguidas.” 

Mas além do milhafre-preto, há outras espécies planadoras que podem ser também 
afectadas, como a águia-calçada, a águia-cobreira e a cegonha-branca e a cegonha-preta. 

“As aves planadoras estão muito dependentes de paisagens e de corredores de voo com 
condições de vento muito particulares”, salientou Ana Teresa Marques, que está a estudar 
a interação e a forma como as aves são afectadas por infraestruturas humanas, como 
parques eólicos, linhas eléctricas e estradas. Tudo o que fazemos tem um impacto. 

No Outono concentram-se milhares de aves no Sul de Espanha para passar para África, 
numa zona onde já existem parques eólicos. “Tem-se tido algum cuidado com a 
mortalidade das aves para conciliar a migração com a produção de energia eólica. Mas em 
outras regiões, em especial na Ásia, estão a surgir grandes parques eólicos, com centenas 
de aerogeradores, em zonas onde se concentram milhares de aves”. 

Os investigadores estimam que a magnitude do impacto observado em Tarifa 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. 

 

Grupo de migração de milhafres pretos (Milvus migrans). Foto: Alejandro Onrubia 
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A mensagem que os investigadores gostariam de passar é que “a energia eólica pode ter 
outro tipo de efeitos nas aves, além da mortalidade por colisão com as pás dos 
aerogeradores: isto é, o efeito de afastamento das aves”. 

Por enquanto, ainda há perguntas sem resposta. Por que é que as aves evitam as turbinas 
eólicas? Será por uma questão visual, por serem um objecto que lhes causa estranheza? Ou 
será pela alteração no regime dos ventos? 

Ainda assim, 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. 

“Consideramos que se deve evitar construir parques eólicos em certas zonas mais sensíveis 
ou construí-los mas deixando espaço”, disse Ana Teresa Marques. “Por vezes não temos 
noção disso mas o espaço aéreo também é habitat. Lá em cima também se passam coisas. É 
preciso termos consciência da necessidade de preservar o aeroespaço.” 

“Mesmo a energia eólica, uma das mais limpas, tem consequências. Quisemos dar um 
contributo para que possa ser ainda mais verde.” 

Este estudo foi desenvolvido em 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). 

 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

12-03-2019

TURBINAS EÓLICAS TIRAM ESPAÇO DE VOO A AVES PLANADORAS EM MIGRAÇÃO

Internet Nacional

TURBINAS EÓLICAS TIRAM ESPAÇO DE VOO A AVES PLANADORAS EM MIGRAÇÃO 12-03-2019 INTERNET

ID
:

6
4
0
9
4
7
5

4 de 4


