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1. Nota prévia 

O presente relatório corresponde ao relatório final da acção A2 – Inventário das populações de 

Sisão no Alentejo - do Projecto Life Natureza: Conservação do Sisão no Alentejo (projecto 

LIFE02NAT/P/8476), que decorreu entre 2003 e 2006. Este projecto Life resulta de uma 

parceria estabelecida entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, o Instituto da 

Conservação da Natureza e da Associação de Agricultores do Concelho de Mourão e com a 

participação da Associação de Jovens Agricultores de Moura. 

A acção A2 foi da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza. A coordenação 

técnica e o planeamento desta acção foram assegurados por uma Comissão Científica 

constituída por cinco elementos: João Paulo Silva (ICN), Márcia Pinto (ICN), Domingos Leitão 

(SPEA), Miguel Lecoq (SPEA) e Francisco Moreira (Instituto Superior de Agronomia). A 

coordenação executiva foi de Márcia Pinto e João Paulo Silva. O grosso do trabalho de campo 

foi assegurado por Teresa Catry, Eduardo Santos, Rui Pedroso e Iván Prego Alonso, com o 

apoio do Sr. Santos e do Vigilante da Natureza João Correia, por parte do ICN. Parte do 

trabalho de campo foi realizada por colaboradores externos ao ICN: Miguel Lecoq (SPEA), 

Patrícia Silva (SPEA), Nuno Faria (LABOR; Universidade de Évora), Inês Henriques (CEA Prof 

Baeta Neves), Ana Delgado (CEA Prof Baeta Neves) e Francisco Moreira (CEA Prof Baeta 

Neves). 

 São anexados os relatórios finais elaborados pelos biólogos contratados para a execução desta 

acção, onde são apresentados os resultados de forma mais exaustiva e completa.  
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2. Introdução 

Mais de metade da população mundial de Sisão Tetrax tetrax encontra-se na Península Ibérica 

(Goriup, 1994; De Juana & Matínez, 1999). Trata-se de uma ave de médio porte, adaptada aos 

meios abertos dominados por vegetação herbácea.  

Esta espécie sofreu desde os finais do Sec. XIX uma forte regressão ao longo de toda a sua 

área de distribuição, estando classificada como espécie Vulnerável tanto a nível europeu 

(BirdLife, 2004) como nacional (Almeida et al., 2005). Consta igualmente do Anexo I da 

Directiva Aves (79/409/CEE) como sendo uma espécie prioritária em termos de conservação na 

Europa. A sua regressão está sobretudo associada às alterações agrícolas (Schulz, 1985a; 

Goriup, 1994).  

O Sisão, na Península Ibérica, depende sobretudo dos meios cerealíferos extensivos (também 

denominadas por pseudoestepes ou estepes cerealíferas). Neste agro-sistema verifica-se uma 

rotação de culturas, que inclui searas, forragens, leguminosas e pousios, que habitualmente são 

pastoreados (Suárez et al., 1997). Apesar de constituir uma das paisagens dominantes do 

nosso país, é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados da Europa, devido à rapidez 

com que o homem os transforma e destrói (De Juana et al., 1988; Criado & Heredia, 1996). De 

facto, os sistemas cerealíferos extensivos são sistemas agrícolas economicamente marginais, 

verificando-se por um lado, a intensificação agrícola nos solos mais produtivos e por outro lado 

o abandono ou a florestação nos menos produtivos (Suárez et al., 1997). 

Em Portugal  o Sisão  ocorre principalmente no Alentejo,  com uma população estimada entre 

10 000 e 20 000 indivíduos (Tucker & Heath, 1994). Segundo os dados provisórios do Novo 

Atlas das Aves que Nidificam em Portugal (ICN, 2005) cerca de 85% da distribuição da espécie 

ocorre no Alentejo, concentrando, no entanto, a quase totalidade da população nacional, 

estimando uma proporção de 90 a 95%. 

A época de reprodução decorre durante a Primavera, com a formação de territórios dos machos 

adultos (Schulz, 1985b), segundo uma estratégia reprodutora que se pensa ser em leque 

disperso – “exploded lek” (Schulz, 1985b; Jiguet et al., 2000, 2002). Nestes sistemas, os 

territórios dos machos ocorrem de forma agregada, onde exibem as paradas e são visitados 

pelas fêmeas para serem copuladas, sendo os cuidados parentais assumidos exclusivamente 

pelas fêmeas (Jiguet et al., 2000).  

Durante o período não reprodutor a espécie é gregária, tendo sido registado durante o Inverno 

bandos com mais de um milhar de indivíduos (Cramp & Simmons, 1980). 

As populações do Sul da sua área de distribuição, em particular da Península Ibérica, tendem a 

ser sedentárias ou parcialmente migradoras, ao contrário das populações do Norte que são 

totalmente migradoras (Cramp & Simmons, 1980; De Juana & Martinez, 1999). 
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3. Censos 

 
3.1. Censos em época não reprodutora 

No período pós-nupcial o conhecimento da distribuição e abundância relativa do Sisão em 

Portugal era praticamente nulo. Quanto à população pós-reprodutora apesar de haver alguma 

informação sobre a espécie no Inverno, esta era limitada ao Baixo Alentejo no que respeita a 

distribuição e abundância (Elias et al., 2000) ou a estudos de selecção de habitat em incidiram 

em áreas pontuais (Leitão & Costa, 1998, Silva et al., 2004). 

Tendo principalmente por base informação dada por indivíduos rádio-marcados e seguidos por 

satélite (J. P. Silva, dados próprios) foram definidos dois períodos na época não reprodutora:  

• pós-nupcial - entre Julho e Setembro; 

• invernada – entre Novembro e Fevereiro. 

 

3.1.1. Metodologia 

 3.1.1.1. Área de estudo       

Tendo por base o Land Cover Corine de 1990 foram calculadas as quadrículas UTM 10 x 10 com 

mais de 40% de área aberta. Estas foram assumidas como as áreas com maior probabilidade 

para a ocorrência do Sisão. Não havendo a capacidade de censar as 96 quadrículas 10 x 10 Km 

resultantes, calculou-se que o esforço máximo possível seria aproximadamente metade dessa 

área. As unidades de amostragem foram definidas como sendo as quadrículas UTM 5 x 5 Km, 

prospectando um máximo de duas quadrículas 5 x 5 Km por cada quadrícula 10 x 10 com mais 

de 40 % de área aberta por época. As quadrículas 5 x 5 km foram seleccionadas aleatoriamente 

(Fig. 1).  

A opção de ter como base as quadrículas 10 x 10 UTM, viabilizou a melhoria do conhecimento 

de projectos como o Novo Atlas das Aves que Nidificam em Portugal ou a comparação de 

outros trabalhos como os que foram efectuados com o Sisão em Espanha, ou com o Atlas das 

aves Invernantes do Baixo Alentejo. 
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Figura 1. Área de estudo no Alentejo. As quadrículas contornadas a preto representam as quadrículas UTM 10 x 10 

com mais de 40% de área aberta. As quadrículas a azul representam as quadrículas UTM 5 x 5 seleccionadas 

aleatoriamente. A área representada a roxo corresponde a áreas agrícolas abertas. 

 

 3.1.1.2. Trabalho de campo       

As áreas de amostragem foram prospectadas através de transectos efectuados de carro, a 

velocidade inferior a 25 Km/hora e com paragens frequentes, em toda a rede de caminhos 

disponível (excluindo estradas asfaltadas), de forma a cobrir toda a área de estudo. Todos os 

contactos visuais com bandos foram registados, marcando-se a sua localização na carta militar 

1:25 000, de modo tão rigoroso quanto possível. Utilizou-se uma ficha de registo onde se 

consideraram os parâmetros relativos ao bando. Estes parâmetros foram os seguintes: (1) 

Data; (2) Hora; (3) Número de indivíduos; (4) Habitat; (5) Presença/Ausência de Gado; (6) 

Posição no Monte – relativamente à linha de água; (7) Altura da vegetação; e (8) Distância de 

observação.  

O trabalho de campo no Inverno foi conduzido durante todo o período com luz solar. No Verão 

a inventariação decorreu durante as 3-4 primeiras horas da manhã, a partir do nascer-do-sol, e 

durante as 2-3 últimas do dia antes do pôr-do-sol. O número de horas de amostragem 

efectuado estava dependente da temperatura do ar, sendo que nos dias de maior calor, foram 

realizadas menos horas, devido aos constrangimentos daí resultantes: menor actividade e 

consequente detectabilidade dos indivíduos; menor acuidade visual do observador devido às 

ondas de calor. Foi efectuada apenas uma contagem em cada quadrícula UTM 5 x 5 km. 
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O Alentejo foi classificado em 4 sub-regiões: Norte, Évora, Beja e Castro Verde, tendo sido 

realizado um esforço proporcional em cada uma destas sub-regiões em cada época de campo. 

 

 3.1.1.3. Análise dos dados       

As áreas foram percorridas de forma a obter o número de indivíduos por quadrícula, permitindo 

avaliar a importância relativa de diferentes áreas para esta espécie nestes períodos do ano, 

uma vez que o esforço efectuado em cada quadrícula foi semelhante. 

A estimativa populacional foi calculada considerando apenas a proporção de quadrículas com 

presenças com um intervalo de confiança de 95% (Sokal & Rohlf, 1995). 

Foram ainda calculados mapas interpolados do número de Sisões tanto para o Inverno como 

para o Verão, usado o método de Ordinary Kriging, com base num modelo esférico sem 

anisotropia, utilizando informação sobre os cinco pontos mais próximos de cada ponto de 

interpolação, sem definição de quadrantes. O software usado foi o Arc Map 8.1 (ESRI, 2001). 
 

3.1.2. Resultados dos censos da população invernante 

Entre o Inverno de 2003/04 e 2005/06 foram censadas 190 das 378 quadrículas 5 x 5 km 

disponíveis (Fig. 2), o que perfez um total de 475 000 ha inventariados. 

 

 
Figura 2. Esforço de amostragem do censo de Inverno efectuado na área de estudo em 2004 (quadrados verdes), 

2005 (quadrados vermelhos) e 2006 (a azul) no Alentejo. O roxo representa o habitat potencial.  
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Foram detectados, no total, 6030 indivíduos durante a época de Inverno, resultando numa 

média de 31,7 indivíduos por quadrícula (Tabela 1). A região com maior número de 

observações foi Beja com 3035 indivíduos, logo seguida por Évora com 1674. As regiões Castro 

Verde e Norte obtiveram os menores valores, com um total de 745 e 576 indivíduos, 

respectivamente. 

 
Tabela 1. Resultados globais dos censos de Inverno para as áreas amostradas. 

 2003/04 2004/05 2005/06 Total 

Esforço (nº de quadrículas) 48 70 72 190 

nº indivíduos contabilizados 2954 1733 1343 6030 

nº bandos contabilizados 95 43 41 179 

nº bandos grandes (>100 ind.) 9 4 3 16 

nº médio ind./quadrícula 61,5 24,8 18,6 31,7 

 

Comparando os resultados de 2004/05 com a época anterior, denota-se uma grande 

discrepância em todos os parâmetros referidos na Tabela 1. Registou-se menos de metade do 

número médio de indivíduos por quadrícula em 2004/05 e 2005/06 quando comparado com 

2003/04. Em 2005/06 a abundância de Sisões foi apenas ligeiramente inferior à registada no 

ano anterior (Tabela 1). 

 
3.1.2.1. Estimativa da população invernante 

A presença de Sisões ocorreu em 44,2% das quadrículas, o que resulta numa estimativa da 

presença de Sisões nesta época em cerca de 167 quadrículas 5 x 5 Km no Alentejo, tendo em 

conta que a área de estudo tem um total de 378 quadrículas. Calcula-se que a população 

invernante tenha entre 9722 e 14 272 indivíduos (considerando um intervalo de confiança de 

95%), o que resulta numa média aproximada de 12 000 indivíduos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultados globais dos censos de Inverno para a totalidade da área de estudo. 

estimativa populacional % de quadrículas 
com presença 

nº estimado de 
quadrículas com presença Med Min Max 

44,21 167,1 11 997 9722 14 272 

 

 

3.1.2.2. Áreas Prioritárias da população invernante 

Denotam-se três áreas de maior importância para o Sisão no Inverno (Fig. 3, 4, 5 e 6): a 

primeira encontra-se localizada no concelho de Ferreira do Alentejo (ver também figura em 

anexo); a de maiores dimensões corresponde a uma área de grandes dimensões localizada em 

torno dos concelhos de Beja, Serpa, Moura e também uma pequena parte do concelho da 

Vidigueira; mais a Norte surge a terceira área que abrange parte dos concelhos de Évora, 

Redondo e Reguengos de Monsaraz. Apenas parte destas áreas está classificada como IBA e 

ZPE, nomeadamente parte da área coincidente com o concelho de Moura. 
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Figura 3. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Invernos 

estudados, no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 4. Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do  

censo de Inverno, no Alto Alentejo. 
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Figura 5. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Invernos 

estudados, no Baixo Alentejo. 

 

 
Figura 6. Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do  

censo de Inverno, no Baixo Alentejo. 
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3.1.3. Resultados dos censos da população pós-reprodutora 

Durante este período foram amostradas 53 quadrículas 5x5, perfazendo um total de 132 500 ha 

prospectados. Percorreram-se no total 3082 km, o que resulta numa média de 58,15 km por 

área (Fig.4). 

 
Figura 7. Esforço de amostragem do censo de Verão efectuado em 2004 (quadrados verdes), 2005 (quadrados 

vermelhos) e 2006 (a azul) no Alentejo. A roxo está representado o habitat potencial.  

 

Foram detectados 2798 Sisões durante esta época, resultando numa média de 28,0 Sisões por 

quadrícula (Tabela 3). A região com maior número de observações foi Beja com 1816 Sisões, 

seguindo-se Évora com 495, correspondendo a menos de um terço do que foi observado na 

região de Beja. Nas regiões de Castro Verde e Norte Alentejano obtiveram-se as menores 

contagens, com de 245 e 242 indivíduos, respectivamente. 

 

Tabela 3. Resultados globais dos censos de Verão para as áreas amostradas. 
 2004 2005 2006 Total 

Esforço (nº de quadrículas) 27 53 30 100 

nº indivíduos contabilizados 1212 1236 350 2798 

nº bandos contabilizados 139 74 40 253 

nº bandos grandes (>100 ind.) 0 2 1 3 

nº médio ind/quadrícula 44,9 23,3 11,7 28,0 
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À semelhança do que se verificou na época de Inverno, o número médio de indivíduos por 

quadrícula foi substancialmente inferior nos Verões de 2005 e 2006, quando comparado com o 

de 2004.  

 

 

Comparando os registos dos diferentes anos da época de Verão, destaca-se o seguinte: 

• Quase 60% dos indivíduos contabilizados ao longo dos três Verões foram registados na 

região de Beja; 

• A densidade média por quadrícula registada nas regiões de Castro Verde, Évora e Norte 

Alentejano foi entre 3 e 4 vezes inferior, quando comparado com os valores obtidos para 

a região de Beja. 

 
3.1.3.1. Estimativa da população pós-reprodutora 

Os bandos de Sisões foram detectados em 61,82% das quadrículas estudadas, resultando 

numa estimativa aproximada de 233 quadrículas com presença em relação à totalidade da área 

de estudo (Tabela 4). A população pós-reprodutora ficou estimada entre 6998 e 12 232 

indivíduos (considerando um intervalo de confiança de 95%), o que resulta numa média 

aproximada de 9600 indivíduos. 

 

Tabela 4. Resultados globais dos censos de Verão para a totalidade da área de estudo. 

estimativa populacional % de quadrículas 
com presença 

nº estimado de 
quadrículas com presença Med Min Max 

61,82 233,7 9615 6998 12 232 

 

 

3.1.3.2. Áreas Prioritárias da população pós-reprodutora 

Ao contrário do que se verificou durante a época de Inverno, apenas se identificou uma área de 

maior importância (Fig. 8, 9, 10 e 11). Esta apresenta uma dimensão relativamente pequena 

tendo em conta o tamanho da área de estudo. Situa-se em partes dos concelhos de Cuba, 

Vidigueira e Beja. Apenas uma parte desta área identificada é coincidente com a IBA de Cuba. 
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Figura 8. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Verões estudados, 

no Alto Alentejo. 

 

 
Figura 9. Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do 

censo de Verão, no Alto Alentejo. 
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Figura 10. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Verões 

estudados, no Alto Alentejo. 

 

 
Figura 11. Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do 

censo de Verão, no Baixo Alentejo. 
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3.1.5. Discussão 

A variação encontrada entre anos foi grande, e poderá reflectir movimentos na península 

ibérica e variações reais no número de Sisões presente no país, de ano para ano. Estão 

também muito provavelmente associados aos efeitos da seca extrema que ocorreu durante o 

Inverno de 2004/2005 e Primavera de 2005, resultando numa média do número de indivíduos 

muito inferior, tanto no ano da seca como no ano subsequente. Contudo, aparenta verificar-se 

uma maior concentração de indivíduos (bandos mais numerosos) face a uma menor 

disponibilidade de recursos tróficos. 

De notar que as estimativas populacionais para estas duas épocas são coincidentes 

considerando o intervalo de confiança a 95%. 

Apesar da presença de Sisões, durante o Verão, ocorrer em cerca de 2/3 das quadrículas 

estudadas, em termos populacionais encontram-se geograficamente mais concentrados; as 

áreas identificadas como sendo mais importantes para a espécie durante esta época ocupam 

apenas cerca de 9000 ha no Alentejo. No Inverno a presença de Sisões foi registada em 44% 

das quadrículas, contudo as áreas identificadas como sendo mais importantes nesta época 

ocupam  no  total  uma  área  quase  dez  vezes  maior que a do Verão, com aproximadamente  

87 000 ha de área. 

Importa salientar o padrão registado para as regiões de Castro Verde e Beja referente ao dos 

três Verões estudados. De facto, a região de Castro Verde que é indicada como sendo a mais 

importante para a reprodução do Sisão em Portugal e ao que tudo indica uma das mais 

relevantes ao nível internacional (ver capítulo 3.2. deste relatório), mas apresenta uma 

densidade muito reduzida durante Verão, aliás corresponde à região com o menor número de 

Sisões por quadrícula tanto de Inverno como de Verão. Dados sobre os movimentos do Sisão 

(J. P. Silva, dados não publicados) demonstram que todos os machos reprodutores marcados 

em Castro Verde dependem de outras áreas durante o período de Verão e por vezes durante o 

Inverno também, deslocando-se sobretudo para a região de Beja / Viana do Alentejo.  

Ao que tudo indica estes movimentos estão associados à falta de disponibilidade alimentar. 

Segundo um estudo de selecção de habitat do Sisão efectuado durante a época de Verão em 

Castro Verde, Cuba e Campo Maior (Silva et al., subm.), a probabilidade de ocorrência destas 

aves mostrou-se ser determinada por 3 factores fundamentais: a presença de matéria vegetal 

verde, solos produtivos e uma altura da vegetação adequada.  

Uma vez que se estima que a maioria da população reprodutora de Castro Verde efectua, 

durante o Verão, movimentos para fora dessa região, tendo como principal destino a região de 

Beja/Viana, reveste-se de alguma preocupação a perda ou degradação de habitat que possam 

surgir como consequência da intensificação agrícola, expectável com os novos projectos de 

regadio associados ao Empreendimento para Fins Múltiplos do Alqueva.  
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3.2. Censos em época reprodutora 

Para a época reprodutora havia já algum conhecimento prévio, nomeadamente da sua 

distribuição como resultado tanto do Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental 

(Rufino, 89), como os dados preliminares do Atlas que se encontra agora em curso (ICN, 2005).  

 
3.2.1. Metodologia adoptada 

3.2.1.1. Área de estudo 

Optou-se por uma amostragem baseada no conhecimento prévio das áreas abertas do Alentejo. 

Consideramos Áreas Classe A todas as áreas actualmente identificadas como Zonas Importantes 

para Aves - IBA (Costa et al., 2003) ou como Zonas de Protecção Especial – ZPE (DL  383/99 de 

23 de Setembro) com importância para a conservação de aves estepárias.  

A restante área aberta do Alentejo foi denominada como Áreas Classe B. Estas áreas de 

amostragem são coincidentes com aquelas que foram definidas para as épocas de Verão e 

Inverno (ver ponto 3.1.1.1. deste relatório). 

Durante esta época foi realizado igualmente um esforço de censo em áreas de elevado 

potencial para a ocorrência do Sisão, que foram identificadas através de análise cartográfica e 

de foto-interpretação. As áreas que apresentaram densidades elevadas (maiores que 5 machos 

reprodutores/100 ha) foram classificadas como áreas de Classe A. 

 

Figura 12. Área de estudo da época de reprodução. A laranja estão representadas as áreas Classe A. As áreas a 
vermelho dentro das áreas de Classe A são as áreas de amostragem. A restante área a verde-claro representam as 

áreas Classe B e correspondem às quadrículas UTM 10 x 10 com mais de 40 % de área aberta no Alentejo segundo o 
Land Cover Corine. As áreas a verde-escuro representam os núcleos da Classe B que foram amostrados. 
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3.2.1.2. Trabalho de campo  

Nas áreas de Classe A foram marcados entre 25 e 30 pontos de escuta e efectuados por duas 

vezes em visitas espaçadas de pelo menos 15 dias. As de Classe B são visitadas apenas uma 

vez com 25 pontos de escuta. Os pontos de escuta são sempre acedidos por automóvel. 

A metodologia foi principalmente dirigida aos machos reprodutores, dado que as fêmeas são 

pouco conspícuas. A contagem de machos reprodutores foi efectuada em torno de cada ponto 

de escuta, considerando um raio de 250 metros com paragens de 5 minutos. De notar que o 

observador pode mover-se no interior do raio, e.g. para confirmar se macho ouvido ou visto se 

encontra dentro do limite do círculo. Os Sisões espantados na chegada ao ponto de escuta e 

dentro do raio de 250 metros são considerados para fins de censo. Nestes pontos além do 

registo dos machos reprodutores num raio de 250 metros, mediu-se a disponibilidade do 

habitat em função dos usos dominantes por oitavos da circunferência. Todos os machos 

reprodutores detectados, pela visão e/ou audição foram mapeados utilizando uma ficha de 

registo apropriada para o efeito. 

Os pontos de escuta foram realizados durante as três primeiras horas da manhã, a partir de 

meia hora antes do nascer-do-sol, e durante as três últimas do dia até meia hora após o pôr-

do-sol.  

Foram usados caminhos não asfaltados para proceder à marcação dos pontos de escuta. Todos 

os pontos distanciavam no mínimo 650 metros dos restantes, de forma a evitar a repetição da 

contagem de indivíduos. Também se evitou a proximidade de locais perturbados como montes 

habitados ou estradas de grande tráfego, de onde distavam sempre, pelo menos, 300 metros. 

Esta distância serviu ainda para evitar os limites da área de amostragem.  

Durante a Primavera de 2005, como resultado da seca extrema, registaram-se em algumas 

áreas, nomeadamente no Baixo Alentejo, comportamentos atípicos dos machos reprodutores 

para a época. Para minimizar os efeitos da seca nos resultados dos censos, foram evitadas as 

áreas coincidentes com solos pouco produtivos, assim como outras áreas onde se observaram 

comportamentos atípicos dos machos. Nas áreas censadas e onde se observaram esses 

comportamentos, os censos foram repetidos no ano subsequente. 
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3.2.1.2. Análise dos dados  

Para estimar do número de machos reprodutores na nossa área estudo somaram-se os machos 

reprodutores das Áreas Classe A com os da Classe B, os quais foram calculados com um 

intervalo de confiança de 95% (Sokal & Rohlf, 1995). Para cada uma das áreas Classe A foi 

estimado o número de machos reprodutores a partir das áreas amostradas. 

Para avaliar a importância das áreas teve-se em consideração as densidades de machos 

reprodutores   obtidas.   Foram   consideradas    áreas    de    densidade   excepcional   quando 

apresentassem densidades superiores a mais de metade da densidade máxima registada para a 

espécie ou seja superiores a 5 machos reprodutores/100 ha, ou de densidade alta entre 3 e 5 

machos reprodutores/100 ha. No trablho de De Juana & Martínez (1996) as densidades 

superiores a 5 machos reprodutores/100 ha ocorreram de forma pontual. 

As áreas Classe B censadas de forma aleatória ou dirigida que apresentassem densidades 

excepcionais com mais de 5 machos reprodutores/100 ha foram reclassificadas em áreas Classe 

A, ajustando os limites da área em função do habitat potencial.  

 
3.2.2. Resultados dos censos de Primavera 

3.2.2.1. Resultados dos censos em áreas prioritárias para a conservação de 

aves estepárias (áreas Classe A) 

Foram estudadas 16 áreas Classe A (Fig. 13), com 26 áreas de amostragem. Todas estas áreas 

foram visitadas pelo menos duas vezes ao longo da época, com excepção de Torre da Bolsa 

que foi visitada apenas uma vez, cobrindo uma área de 73 493 ha e calculada a densidade a 

partir 848 pontos de escuta (Tabela 5). 

Para estas áreas amostradas estimaram-se 3907 machos reprodutores (entre 3340 e 5067 para 

um intervalo de confiança de 95%; Tabela 5). As densidades obtidas foram bastante variáveis, 

contudo 10 destas áreas apresentaram densidades muito elevadas com mais de 5 machos 

reprodutores/100 ha, tendo-se verificado uma densidade máxima de 9,71 machos 

reprodutores/100 ha na área de S. Marcos. Três destas áreas eram desconhecidas quanto à sua 

importância para o Sisão, são elas as áreas de S. Vicente, Torre da Bolsa e S. Pedro de Solis. 

Outras 4 áreas apresentaram uma densidade alta entre 3 e 5 machos reprodutores/100 ha. 

Por outro lado a área de Évora, apesar de apresentar um habitat potencial elevado para a 

ocorrência da espécie, apresentou uma densidade inferior à média das áreas Classe B.  
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Figura 13. Localização e denominação das áreas Classe A no Alentejo. *Área estudada pela equipa da LABOR, 

Universidade de Évora. 

 
As áreas de Classe A cobrem uma área de 425 264 ha e 6 das 15 áreas estudadas apresentam 

uma média com densidades superiores a 5 machos reprodutores por 100 ha (Tabela 6), 

ocorrendo ainda, na área de Mourão, Moura e Barrancos 3 áreas de elevada densidade (Tabela 

5). 

 
Tabela 5. Resultados obtidos para os 26 núcleos de amostragem das áreas Classe A. As áreas de muito alta densidade 

encontram-se sombreadas a escuro e as de alta a claro. 
 

estimativa (nº machos) 
 IBA # 

áreas 
amostradas Ano 

nº de 
visitas 

Área 
(ha) 

nº pontos 
escuta 

nº médio de 
machos 

reprodutores 
observados 

densidade média 
(nº machos 

reprodutores 
/100 ha) Med Min Max 

1 Alter do Chão 2004 2 2000 25 10,5 2,14 42,79 21,47 64,11 

2 Monforte 2004 2 2000 25 5,5 1,12 22,41 4,11 40,72 

3 Albufeira do Caia 2004 2 3000 25 4,0 0,82 24,45 5,67 43,24 

4 Campo Maior 2003 3 3112 33 23,0 3,55 110,54 66,30 154,79 

5 S. Vicente 2005 2 3700 37 62,5 8,61 318,39 219,12 417,66 

l6 Torre da Bolsa 2005 1 2955 25 36,0 7,34 216,77 107,59 325,95 

7 Vila Fernando 2003 3 4718 55 65,3 6,05 285,36 173,52 397,20 

7 Veiros 2003 3 1814 25 17,9 3,65 66,17 31,03 101,30 

8 Évora 1 2004 2 2995 30 7,5 1,27 37,63 14,44 60,82 

8 Évora 2 2004 2 3001 30 5,5 0,93 28,03 0,00 56,29 

10 Reguengos 2004 2 3008 34 32,5 4,35 130,70 85,19 176,21 

11 Barros 2004 2 3279 30 12,0 2,04 66,82 37,03 96,60 

11 Mourão 2004 2 3606 29 7,5 1,32 47,51 18,39 76,63 

2 – Planície de Monforte  
1 – Alter do Chão 

3 – Albufeira do Caia 
4 – Campo Maior 
5 – S. Vicente 
6 – Torre da Bolsa 

7 – Vila Fernando/Veiros 

8 – Planície de Évora 

9 – Cabrela* 

10 – Reguengos de Monsaraz 

11 – Moura, Mourão e Barrancos 

12 – Cuba 

13 – Castro Verde 

14 – Rio Guadiana 

15 – S. Pedro de Solis 
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11 Mentiras 2004 2 1911 19 26,0 6,97 133,22 47,56 218,87 

11 Ferrarias 2004 2 1715 16 19,5 6,21 106,48 30,71 182,24 

11 Machados 2004 2 1804 18 6,0 1,70 30,63 11,37 49,90 

11 Airoso 2004 2 2094 25 6,5 1,32 27,74 7,61 47,86 

11 Granja 2004 2 2153 21 12,0 2,91 62,67 17,99 107,35 

12 Cuba 2003 3 4295 54 86,3 8,14 349,71 260,33 439,09 

13 Entradas 2003 3 4036 62 96,1 7,90 318,69 245,77 391,60 

13 S. Marcos 2003 3 4416 68 129,6 9,71 428,75 346,27 511,23 

13 Castro/Salto 2004 2 3005 26 28,0 5,49 164,86 71,19 258,52 

13 Castro/Entradas 2004 2 2990 30 14,0 2,38 71,08 38,34 103,83 

13 Castro/Casével 2004 2 3001 28 21,0 3,82 114,66 49,04 180,27 

14 Guadiana 2004 2 3000 30 10,0 1,70 50,94 24,72 77,16 

15 S. Pedro Solis 2006 2 9997 48 61,0 6,47 647,20 503,16 791,24 

 Total --- --- 73493 848 805,7 --- 3703,99 2340,38 5067,85 

 

O número total de machos reprodutores em áreas Classe A foi estimado em 7445 (entre 5542 e 

10 347 para um intervalo de confiança de 95%; Tabela 6). Apesar de nas áreas de Vila 

Fernando/Veiros e Mourão/Moura/Barrancos apresentarem na globalidade uma densidade 

elevada, importa salientar que dentro destas áreas ocorrem áreas de densidade muito elevada 

(ver Tabela 5). De notar que mais de metade dos machos reprodutores estimados ocorrem 

unicamente na área de Castro Verde. 

Tabela 6. Densidades médias e estimativa do número de machos reprodutores para cada uma das áreas Classe A. As 

IBAs que em média apresentaram densidade muito altas encontram-se sombreadas a escuro e as que apresentaram 

densidades altas a claro. 

estimativa (nº machos 
reprodutores) 

IBA # Classe A ano classe área (ha) 
nº de 

visitas 

densidade 
média (nº 
machos 

reprodutores /  
100 ha) 

Med Min Max 

1 Alter do Chão 2004 A 1317 2 2,14 42,8 21,5 64,1 

2 Planície de Monforte 2004 A 1593 2 1,12 22,4 4,1 40,7 

3 Albufeira do Caia 2004 A 8985 2 1,02 51,6 13,0 90,2 

4 Campo Maior* 2003 A 9575 3 3,55 203,5 122,0 285,0 

5 S. Vicente** 2005 A 3712 2 8,61 318,4 219,1 417,7 

6 Torre da Bolsa** 2005 A 2722 1 7,34 216,8 107,6 326,0 

7 Vila Fernando Veiros 2003 A 7487 3 4,85 351,5 204,6 498,5 

8 Planície de Évora 2004 A 53 134 2 0,44 197,1 42,8 351,4 

9 Cabrela*** 2006 A 63 766 --- 0,68 72,0 68,0 76,0 

10 Reguengos de Monsaraz 2004 A 8141 2 4,35 251,9 164,2 339,6 

11 Moura Mourão Barrancos* 2004 A 89 825 2 3,21 828,4 292,5 1364,3 

12 Cuba 2003 A 5049 3 8,14 349,7 260,3 439,1 

13 Castro Verde* 2003 A 79 066 2/3 5,78 3390,3 2236,7 4543,9 

14 Rio Guadiana* 2004 A 76 578 2 1,70 367,6 178,4 556,8 

15 S. Pedro Solis** 2006 A 14 314 2 6,47 780,7 606,9 954,4 

 Total --- --- 425 264 --- 4,81 7444,6 4541,8 10 347,5 

*Também classificado como ZPE; **Áreas propostas a IBA; ***Dados cedidos pela LABOR, Universidade de Évora. 
 

3.2.2.2. Resultados dos censos em áreas aleatórias (áreas Classe B) 

Relativamente às áreas de Classe B (ver anexos) há que apontar que não foram registados 

Sisões em 23,6% das áreas estudadas. As densidades obtidas variaram consideravelmente, 
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entre 0 e 5,13 machos reprodutores por 100 ha, contudo estas áreas de maior densidade 

ocorreram nas imediações de áreas Classe A, sendo que a maioria das áreas com presença de 

Sisões ocorreram em densidades baixas. A densidade média de todas as áreas censadas como 

Classe B foi de 1,42 machos reprodutores por 100 ha.  

As áreas Classe B censadas cobriram uma área de 152 135 ha onde foram efectuados 1486 

pontos de escuta, os quais foram visitados uma única vez. A totalidade das áreas Classe B 

cobrem uma área de 706 864 ha, tendo sido estimado com base na densidade média, um total 

de 10 071 machos reprodutores (entre 8718 e 11 423 para um intervalo de confiança de 95%). 

Tabela 7. Resultados totais obtidos para as áreas Classe B. 

 
estimativa (nº machos 

reprodutores) 
 

Classe B nº áreas 
censadas 

Área 
(ha) 

nº 
pontos 
escuta 

nº médio de 
machos 

reprodutores 
observados 

densidade média 
(nº machos 

reprodutores 
/ 100 ha) 

Med Min Max 

Total 55 706 864 1486 415,6 1,42 10 071,0 8718,5 11 423,5 

 

3.2.2.3. Estimativa da população reprodutora 

Nas figuras 14 e 15 podem-se visualizar as densidades de machos reprodutores obtidas para as 

diferentes áreas amostradas. 

 

Figura 14. Resultados referentes às densidades do número de machos reprodutores obtidos por área estudada,  

no Alto Alentejo. 
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Figura 15. Resultados referentes às densidades do número de machos reprodutores obtidos por área estudada,  

no Baixo Alentejo.. 

 

As áreas Classe A e B cobriram um total de 1 132 128 ha, dos quais 235 740 ha foram 

censadas (Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8. Comparação dos resultados obtidos em áreas censadas como áreas Classe A e Áreas Classe B. 

 
nº 

áreas  área (ha) 
nºpontos 

escuta 
densidade 

média 

nº med machos 
reprodutores 
observados 

áreas classe A censadas 26 83 605 848 4,81 805,7 

áreas classe B censadas 55 152 135 1486 1,42 415,6 

Total 81 235 740 2334 --- 1221,3 

 

A estimativa total do número de machos reprodutores da área de estudo resultante das soma 

das estimativas  calculadas para  as áreas  Classe A e  Classe B  é de 17 516  (entre 13 260 e 

21 771 machos reprodutores para um intervalo de confiança de 95%; Tabela 9). 

 

Tabela 9. Estimativa do número total de machos reprodutores na área de estudo.  
estimativa (nº machos 

reprodutores)  área (ha) 
Med Min Max 

total classe A 425 264 7444,6 4541,8 10 347,5 

total classe B 706 864 10 071,0 8718,5 11 423,5 

Total 1 132 128 17 515,6 13 260,3 21 771,0 
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3.2.3. Discussão 

A área de Castro Verde é sem dúvida a mais importante para a conservação do Sisão em 

Portugal durante o período reprodutor, apresentando uma densidade média elevada com 6,2 

machos reprodutores por 100 ha e por apresentar uma extensão de habitat potencial de 

aproximadamente 55 500 ha. Há que destacar igualmente que é na área de Castro Verde que 

ocorre uma das maiores densidades de que há registo para a espécie, com 9,7 machos 

reprodutores por 100 ha. 

A estimativa do número de machos reprodutores em áreas de Classe A é de 6503 e se 

assumirmos um sex ratio de 1:1, como foi sugerido por Schulz (1985b) para a área de Vila 

Fernando obtemos uma população de aproximadamente 13 000 indivíduos em áreas Classe A. 

Contudo deverá ser analisado o pressuposto de um sex-ratio de 1:1 em todas as áreas com 

algum cuidado pois em áreas degradadas, de baixa densidade de machos reprodutores, têm 

sido registados sex-ratios desequilibrados, pelo que as extrapolações devem ser analisadas com 

reserva. Não obstante, nestes casos verificou-se um sex-ratio com mais machos que fêmeas, 

pelo que se assumirmos um sex-ratio de 1:1 para o resultado total, significa que a população 

total não será superior a duas vezes a que foi estimada para os machos, ou seja, não será 

superior a 35 031 indivíduos, mas corre-se o risco real de estar a sobrestimar a 

população. 

Desta forma, a população reprodutora será estimada em machos reprodutores e com um 

efectivo de aproximadamente 17 500 machos.  

Na área de estudo considerada apesar de abranger a distribuição mais importante da espécie 

no Alentejo e consequentemente no país, o Sisão ocorre ainda num número considerável de 

quadrículas UTM 10 x 10 de acordo com os dados do Novo Atlas das Aves que Nidificam em 

Portugal (ICN, 2005). Contudo, estas quadrículas apresentam uma menor proporção de habitat 

potencial e a maioria ocorre distanciada de áreas com maior efectivo, pelo que as quadrículas 

em causa serão tendencialmente menos importantes em termos populacionais. Desta forma, 

considera-se que a população estimada para a área de estudo deste projecto será aproximado 

à da população nacional. 

Não obstante, a população reprodutora agora estimada evidencia uma população bastante mais 

numerosa que estimativas anteriores. No entanto, não é possível inferir a este resultado 

qualquer tipo de tendência populacional, na medida em que não há termo comparativo. De 

facto este censo conta com uma cartografia relativamente detalhada e informação prévia da 

distribuição do Sisão, que não existiam quando da primeira estimativa, resultando numa 

estimativa mais rigorosa. 
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Quando comparamos os resultados das densidades de machos reprodutores obtidos durante 

este trabalho com os que foram obtidos em França com valores máximos de 2 machos 

reprodutores/100 ha para algumas populações Atlânticas (Jiguet & Bretagnolle, 2006) e de uma 

média de 2 machos reprodutores/100 ha em La Crau (Wolf et al., 2001) ou em Espanha com 

um registo máximo de 7 machos reprodutores/100 ha (De Juana & Martinez, 1996), verifica-se 

que em Portugal registam-se densidades muito elevadas e que estas áreas ocorrem com 

alguma frequência.  

Estas áreas de alta densidade deverão ser consideradas as de maior interesse para a 

conservação da espécie em Portugal e possivelmente corresponderão também a áreas 

importantes para a sua conservação num contexto internacional, dado que a população mais 

viável para a espécie se encontra concentrada na Península Ibérica (Schulz, 1985a). 

Das áreas identificadas como sendo prioritárias para a conservação do Sisão em período 

reprodutor, Cuba, Reguengos de Monsaraz e Mourão/Moura/Barrancos, poderão sofrer 

alterações importantes do habitat, com a conversão da agricultura de sequeiro em regadio, se 

forem concretizados os projectos de instalação de Blocos de Rega, integrados no 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva ou pela sua conversão para culturas 

permanentes, em particular pelo olival ou pela vinha. Por ser amplamente reconhecido que a 

intensificação agrícola constitui uma das principais ameaças à espécie (e.g. Schulz, 1985b, 

Goriup 1994, De Juana & Martinez 2001), reveste-se de preocupação a conservação do Sisão 

nestas áreas. 

Por outro lado a área de S. Pedro de Solis é aquela que evidencia maiores problemas 

relacionado com o abandono. Verifica-se um abandono da cerealicultura de uma maneira geral 

e a conversão dos campos para o pastoreio ou para plantações florestais. 

Quanto às áreas Classe B salienta-se que a densidade média obtida, comparativamente, é mais 

elevada que outras áreas da Europa, como por exemplo as populações francesas atlânticas, 

cujas densidades médias são inferiores a 0,1 machos reprodutores/100 ha (Inchausti & 

Bretagnolle, 2005). 
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4. Considerações Finais 

 

Os objectivos desta acção foram cumpridos na sua totalidade, apesar dos atrasos registados ou 

de problemas logísticos que entretanto surgiram na fase inicial do projecto. Para tal foi 

fundamental o apoio de outras instituições, nomeadamente da CCDR Alentejo e da possibilidade 

do ICN ter viabilizado a formação de uma segunda equipa de campo, permitindo duplicar o 

esforço. 

Salienta-se o efectivo reprodutor encontrado, superior às estimativas anteriores, mas que 

acentua a responsabilidade na sua conservação face a uma proporção muito significativa da 

espécie em território nacional. 

A vasta distribuição encontrada nas diferentes fases nas diferentes épocas estudadas dificulta a 

delimitação de áreas fundamentais para a sua conservação. Contudo, torna-se fundamental 

assegurar para além da época de reprodução a adequabilidade do habitat noutras fases do seu 

ciclo anual, particularmente no que refere ao Verão, onde possivelmente a disponibilidade dos 

recursos tróficos escasseia, particularmente em áreas importantes para a sua reprodução. 

Por último importa também salientar que, durante a época reprodutora, nas áreas Classe A 

ocorrem menos de metade dos machos estimados, o que faz denotar a importância das áreas 

Classe B para a conservação da espécie no país. 
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5. Comissão Científica, comunicações e outros resultados 

 

Por intermédio da Comissão Científica, foram definidas as metodologias de campo e, de forma 

sistemática, fez-se o acompanhamento dos trabalhos de campo. Importa acrescentar que as 

opções metodológicas dos censos resultam também de um esforço conjunto com as equipas de 

investigação espanholas. Este esforço viabilizará a comparação dos resultados de censos de 

Sisão ao nível da Península Ibérica.   

 
Reuniões da Comissão Científica 

Foram realizadas, no âmbito desta acção, 19 reuniões da comissão científica (ver as actas em 

anexo). 

 
Comunicações efectuadas 

• Novembro 2005 - LIFE Co-op Bustards, Action 4: Results of the LIFE project– 

Conservation of Little Bustard in Alentejo. João Paulo Silva & Márcia Pinto (ICN/Life 

Sisão). 

• Novembro 2005 – Bustard Conservation in Europe in the last 15 Years – current 

trends, best practice and future priorities: Preliminary results of the Little Bustard’s 

census in Alentejo (Portugal), João Paulo Silva (ICN/LIFE Sisão), Domingos Leitão 

(SPEA/LIFE Sisão), Eduardo Santos (ICN/LIFE Sisão), Francisco Moreira (ISA), Iván Prego 

(ICN/LIFE Sisão), Márcia Pinto (ICN/LIFE Sisão), Miguel Lecoq (SPEA/LIFE Sisão), Teresa 

Catry (ICN/LIFE Sisão) & Rui Pedroso (ICN/LIFE Sisão). 

• Novembro 2006 – Seminário sobre a Conservação do Sisão no Alentejo: 

Populações de Sisão no Alentejo, Resultados da Acção A2 do Projecto Life Sisão, João 

Paulo Silva & Márcia Pinto. 

 

Artigos de âmbito científico produzidos que incluem parte ou a totalidade do esforço 

do trabalho de campo realizado no âmbito do Projecto Conservação do Sisão no 

Alentejo: 

• Silva, J. P., Leitão, D., Santos, E., Moreira, F., Prego, I., Pinto, M., Lecoq, M., Catry, T. & 

Pedroso, R. (in press). Preliminary results of the Little Bustard’s census in Alentejo 

(Portugal). Bustard Conservation in Western Europe Handbook. BirdLife International. 

• Silva, J. P., Faria, N. & Catry, T. (Submetido). Post-breeding habitat selection and 

abundance of the threatened little bustard in Iberian agricultural landscapes: is food 

availability a limiting factor? 

 

Contributo para o Novo Atlas das Aves que Nidificam em Portugal: 

• Melhorada a informação em 31 quadrículas UTM 10 x 10. 
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Novas áreas importantes para as aves (IBAs): 

Dando cumprimento ao que foi proposto neste projecto foram identificadas áreas importantes 

para as aves, em particular para o Sisão, salientando a identificação de 3 novas áreas 

consideradas de primeira prioridade para a conservação do Sisão: Torre da Bolsa (PT092), São 

Vicente (PT093) e São Pedro de Solis (PT094). 
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