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Introdução 

 

O CERAS (Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco) 
está localizado na Escola Superior Agrária de Castelo Branco e tem como principais 
objectivos a conservação e o estudo da fauna selvagem, através da recuperação, 
programas de reprodução em cativeiro e estudos para a protecção da fauna e dos seus 
habitats. 
Este relatório  pretende mostrar os resultados obtidos no centro de recuperação de 
fauna durante o ano 2002. 
Este ano o CERAS  participou também na operação Ganso Patola promovida pelo ICN, 
para o qual fez deslocar vários técnicos com formação em recuperação de fauna 
selvagem para Esposende e para a Galiza. No final deste relatório encontram-se em 
anexo algumas fotografias desta participação. 
 
Os animais chegam ao CERAS entregues por várias entidades públicas e privadas  
(PSP, GNR/SEPNA, Bombeiros Voluntários, ICN, QUERCUS-A.N.C.N.) (Fig.1) e através  
de um  sistema de recolha próprio do CERAS,  de modo a reduzir o tempo de entrega e 
a maximizar as possibilidades de recuperação. 
Após uma exploração básica dos animais, estes são submetidos a primeiros socorros 
de modo a estabilizar a sua situação fisiológica, para posterior intervenção medico-
veterinária. São recolhidos dados biometricos e preenchida uma ficha de entrada no 
CERAS, onde é registada toda a sua evolução clínica, exames complementares, 
necropsias, etc. 
Após intervenção veterinária os animais passam por diversas fases: quarentena ( 
confinamento num local  de reduzidas dimensões de modo a evitar o movimento, com 
temperatura controlada), recuperações (espaço mais amplo (4 m2)),  salas de muda  e 
túneis de voo. 
A alimentação ministrada é o mais aproximada  possível da dieta em estado selvagem 
das  diferentes espécies (codornizes, ratos, répteis, frango, ovelhas, insectos, peixe, 
etc.). O CERAS dispõe de um Bioterio onde produz ratos e insectos, sendo o restante 
alimento adquirido, com excepção dos répteis que são recolhidos mortos nas estradas. 
Durante o internamento no centro, apenas na última fase ( túneis de voo para as aves) 
é fornecido alimento vivo. 
Após a recuperação e preenchidas as condições de serem devolvidos ao seu habitat, os 
animais são marcados (anilhas metálicas, anilhas de cor, radioemissores ou marcas 



alares, conforme as espécies) e libertados preferencialmente no local de proveniência 
através de libertação directa, hacking e adopções no caso de juvenis. 
 

Entidades que entregam animais
no CERAS
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Fig.1- Entidades que entregam animais no CERAS 
(DGF – Direcção geral florestas, GNR-Sepna – Serviço Especial de Proteção ao Ambiente da Guarda 
Nacional Republicana, PNDI- Parque Natural Do Douro Internacional, PNTI- Parque Natural do Tejo 
Internacional ) 
 

Resultados e discussão 
 

Entre Janeiro de 2001 e o final de Dezembro de 2001, deram entrada no centro 69 
animais, sendo 97% deles, aves. 
No que diz respeito a entrada de animais/ano julgamos que o aumento verificado entre  
2002 (Fig. 2) não deverá estar relacionado com o aumento das causas de entrada, mas 
sim com o aparecimento do centro, incentivando as pessoas a recolher e entregar os 
animais.  
Dos animais que deram entrada no centro 55% foram devolvidos à natureza em 
condições para sobreviverem, 43% morreram (dos quais alguns foram eutanasiados, 
deram entrada no centro já cadáver, ou morreram no decorrer dos tratamentos), 1% 
foram considerados irrecuperáveis para serem devolvidos a natureza sendo que alguns 
espécimes com interesse para programas de reprodução em cativeiro e investigação, 
foram mantidos no centro ou encaminhados para outros centros da rede nacional. No 
final de Dezembro de 2002, 1% dos animais encontravam-se ainda em tratamento (Fig. 
3).Todas as aves libertadas foram marcadas com anilhas metálicas CEMPA, e algumas 
espécies foram também marcadas com anilhas de cor em PVC fornecidas também pela 



Central de Anilhagem. Os dados referentes a Anilhagem foram enviados em relatório 
próprio para a Central. Foram feitas algumas marcações alares (descolorações), e foi 
marcado um Milhafre Real  (Milvus milvus )com um emissor de rádio trecking VHF, na 
cauda para um estudo que está a ser realizado no Parque Natural do Douro 
Internacional com esta espécie. 
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Fig. 2 – Numero de entradas por ano 
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Fig 3 -Resultados de recuperação 
 



As principais causas de entrada de animais no Centro estão relacionadas com a 
intervenção directa do homem, a destruição do habitat (12%),  atropelamentos (12%) 
e feridos a tiro (12%) (Fig.4). 
A grande percentagem de Órfãos (14%) que se verifica normalmente em todos os 
centros de recuperação, deve-se a um aumento crescente da consciencialização da 
população para as questões ambientais em geral, e em particular para com estes 
animais, que são prontamente recolhidos e entregues aos centros, factor esse positivo 
mas que traz consequências negativas em termos de preservação das espécies. Este 
fenómeno esta relacionado com a ecologia de algumas espécies nomeadamente  dos 
Strigiformes, que abandonam os ninhos ainda antes de estarem totalmente aptos para 
voar ou se alimentar sozinhos, o que cria uma falsa ideia de que estes animais estão 
abandonados, embora, no entanto, continuem durante mais algumas semanas a ser 
alimentados pelos progenitores. 
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Fig. 4 - Causas de entrada no centro  
 

As aves são o grupo de animais que dominam os ingressos em todos os centros do país 
(Encarnação 1996). O caso do CERAS não constitui excepção e são também as aves as 
que mais ocorreram, com real destaque para as rapinas diurnas e nocturnas, sendo as 
suas percentagens em relação ao total de ingressos de 31% e 34% respectivamente 
(Fig. 4 a). 
O facto de surgirem poucos mamíferos nos centros de recuperação deve-se não só à 
pouca representatividade que este grupo de animais tem no nosso país, como também 
ao modo de vida muito mais discreto e ao tipo de comportamento, que os leva, no caso 



de estarem feridos, a refugiarem-se nas suas tocas, não sendo recolhidos para 
centros de recuperação. 
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Fig. 4 a - Ingressos por Ordens 
 

As causas de entrada sofrem alguma variação ao longo do ano (Fig.4 b), esta variação 
esta relacionada quer com as características ecológicas das espécies envolvidas e dos 
seus ciclos biológicos (períodos de reprodução, dispersão de juvenis ,etc.), quer das 
diferentes actividades antropicas. 
 

variação de causas de entrada durante 2002
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Fig.4 b  – Variação de causas de entrada durante 2002 



Das espécies com maior numero de entrada no CERAS constam no gráfico seguinte 
(Fig. 4 c), destaca-se  a Cegonha Branca (Ciconia ciconia) , as entradas no centro 
desta espécie está relacionado com a existência de uma grande população na região e 
a dispersão de juvenis, que durante este período são mais susceptíveis de sofrerem 
com  aos factores de ameaça naturais e antropicos . A segunda espécie o Grifo (Gyps 
fulvus) está relacionada  com a proximidade da segunda maior zona de nidificação do 
país , a ZPE ( Zona de Protecção Especial para a Avifauna ) do  Tejo Internacional. O 
elevado numero de Andorinhas dos Beirais (Delichon urbica ) neste ano deveu-se a 
destruição de algumas colónias desta espécie na Cidade de Castelo Branco em pleno 
período reprodutor. Situação esta que foi denunciada ao SEPNA e que resultou no 
levantamento de coimas. 
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Fig. 4 c – Espécies com maiores números de entrada no CERAS em 2002 
 

No que diz respeito à entrada dos animais ao longo do ano, nota-se uma maior 
percentagem de entradas no final da primavera e início do verão, épocas essas que 
coincidem com a saída das aves dos seus ninhos, e novamente uma subida em Outubro 
relacionada com o a abertura geral da actividade cinegética  no final do verão (Fig 5).  
 



Evolução ao longo do ano
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Fig. 5 – Entrada de animais no CERAS por meses (2002)   
 

Quanto à proveniência dos animais, o concelho de Castelo Branco destaca-se com 27 
animais, Idanha-a-Nova e Guarda e Miranda do Douro 9, 6  e 3 respectivamente, 
ficando os restantes concelhos com valores muito próximos (Fig 6). Os concelhos com 
maior número de entradas são em geral mais ricos em diversidade faunística . 
 

Distribuição por Concelho
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Fig. 6 – Proveniência por concelhos  
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ANEXOS 
 



FOTOS OPERAÇÃO GANSO PATOLA 
 

Foto 1 – Vista geral CARE esposende, Foto 2 – Chegada Arau petroleado 
Foto3 – Entubação Ganso Patola, Foto 4 – Entubação Papagaio do Mar 
 

Foto 5 – Lavagem torda (Galiza) , Foto 6 –Papagaio do Mar em tanque (Galiza) 


