
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS 

ACESSIBILIDADES 

 

                  VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 

              ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 
 
 

JULHO 2019 
 

 

        

GRUPO ANA 

 
PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa 
E-mail: ambiente@profico.pt 
Tel.: (+351) 21 361 93 60 
Fax: (+351) 21 361 93 69 
www.proficoambiente.pt 



 
PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES• VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 

JULHO 2019 • VERSÃO 01 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa 
E-mail: ambiente@profico.pt 
Tel.: (+351) 21 361 93 60 
Fax: (+351) 21 361 93 69 
Capital social: 30 000,00 € 
Contribuinte Nº: 505 198 290 
 
COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA 
Estudos de Impacte Ambiental 
Avaliação Ambiental Estratégica 
Auditorias Ambientais 
Gestão / Desempenho Ambiental 
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança 
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade 

 



 
  

 

   
 

1 

 

ÍNDICE GERAL 

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 

VOLUME II – RELATÓRIO TÉNICO 

• A – Capítulos Introdutórios e Descrição do Projeto 

• B – Caracterização da Situação de Referência e sua Evolução sem Projeto 

• C – Impactes, Medidas de Minimização, Monitorização e Conclusões 

VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 

• ANEXO 1 – Equipa Técnica 

• ANEXO 2 – Elementos Base  

• ANEXO 3 – Elementos de Projeto 

• ANEXO 4 – Consulta às Entidades 

• ANEXO 5 – Recursos Hídricos 

• ANEXO 6 – Sistemas Ecológicos 

• ANEXO 7 – Acessibilidades e Transportes 

• ANEXO 8 – Ambiente Sonoro 

• ANEXO 9 – Qualidade do Ar Ambiente 

• ANEXO 10 – Socioeconomia 

• ANEXO 11 – Saúde Humana - Qualidade do Ar 

• ANEXO 12 – Património Cultural 

• ANEXO 13 – Análise de Risco 

• ANEXO 14 – Ordenamento do Território 

• ANEXO 15 – Critérios de Avaliação de Impactes 

• ANEXO 16 – Síntese de Impactes 

• ANEXO 17 – Avaliação Global 

VOLUME IV – ANEXO CARTOGRÁFICO 

• 1 – ENQUADRAMENTO 

• 2 – SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

• 3 – RECURSOS HÍDRICOS 

• 4 – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

• 5 – USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• 6 – PAISAGEM 

• 7 – AMBIENTE SONORO 

• 8 – PATRIMÓNIO CULTURAL  

 

  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES• VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 

JULHO 2019 • VERSÃO 01 
 
 

 2 

 

(Página intencionalmente deixada em branco)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 - Análise de Risco  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES• VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 

JULHO 2019 • VERSÃO 01 
 

 

(Página intencionalmente deixada em branco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

ÍNDICE  

• Anexo 13.1 - Colisão Aves BA6 
 

• Anexo 13.2 - Colisão Aves PE 
 

• Anexo 13.3 - Acidentes Graves 
o Anexo 13.3.1 – Cartografia 
o Anexo 13.3.2 – Fichas de Segurança 
o Anexo 13.3.3 – Cenários de Acidentes 
o Anexo 13.3.4 – Zonas de Perigosidade 
o Anexo 13.3.5 – Resultados PHAST 
o Anexo 13.3.6 – Formulários 

  



 
PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES• VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 

JULHO 2019 • VERSÃO 01 

 
  

 

  

 

(Página intencionalmente deixada em branco) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13.1 - COLISÃO AVES BA6 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES• VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO 

JULHO 2019 • VERSÃO 01 

 

 2 

 

(Página intencionalmente deixada em branco)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO AEROPORTO 
DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES 

 

ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES 
NA ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

 

RELATÓRIO FINAL 
 

Abril 2019 

      

GRUPO ANA 

 

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa 
E-mail: ambiente@profico.pt 
Tel.: (+351) 21 361 93 60 
Fax: (+351) 21 361 93 69 
www.proficoambiente.pt 
 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa 
E-mail: ambiente@profico.pt 
Tel.: (+351) 21 361 93 60 
Fax: (+351) 21 361 93 69 
Capital social: 30 00- € 
Contribuinte Nº: 505 198 290 
 
COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA 
Estudos de Impacte Ambiental 
Avaliação Ambiental Estratégica 
Auditorias Ambientais 
Gestão / Desempenho Ambiental 
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança 
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade 

 



  

 

 i 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 
1.1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO .............................................................................................. 1 
1.2. COLISÕES DE AVIÕES COM AVES ........................................................................................... 1 
1.3. UTILIZAÇÃO DE RADARES EM ESTUDOS DE AVIFAUNA .......................................................... 3 
1.4. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 4 
1.5. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 5 

2. METODOLOGIA ........................................................................................................................ 6 
2.1. ÁREA DE ESTUDO ................................................................................................................. 6 
2.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE RADAR ............................................................................ 8 
2.3. TRABALHOS PREPARATÓRIOS ............................................................................................. 12 

2.3.1. VISITAS TÉCNICAS E TESTES PRELIMINARES ......................................................................... 12 
2.3.2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RADAR .................................................................................. 12 

2.4. RECOLHA DE DADOS ........................................................................................................... 13 
2.4.1. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM ....................................................................... 14 
2.4.2. AMOSTRAGEM COM RADAR ................................................................................................ 14 
2.4.3. OBSERVADORES VISUAIS ...................................................................................................... 15 

2.5. TRATAMENTO DE DADOS ................................................................................................... 15 
2.5.1. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO REGISTADA COM RADAR ................................................ 16 
2.5.2. ANÁLISE DOS DADOS DAS OBSERVAÇÕES VISUAIS .............................................................. 19 

2.6. RISCO RELATIVO DE COLISÃO .............................................................................................. 20 

3. RESULTADOS ......................................................................................................................... 22 
3.1. DIVERSIDADE ESPECÍFICA, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MOVIMENTOS DE 
AVES 22 

3.1.1. MONITORIZAÇÃO COM O SISTEMA RADAR (RADAR HORIZONTAL) .................................... 22 
3.1.2. VALIDAÇÕES DE REGISTOS DO RADAR – OBSERVAÇÕES VISUAIS ........................................ 41 
3.1.3. OBSERVAÇÕES VISUAIS – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES ............................................ 43 

3.2. ALTURAS DE VOO ............................................................................................................... 78 
3.2.1. MONITORIZAÇÃO COM O SISTEMA RADAR (RADAR VERTICAL) .......................................... 78 
3.2.2. VALIDAÇÕES DO SISTEMA DE RADAR - OBSERVAÇÕES VISUAIS .......................................... 86 
3.2.3. OBSERVAÇÕES VISUAIS – ALTURAS DE VOO ........................................................................ 89 

3.3. AVALIAÇÃO DO RISCO RELATIVO DE COLISÃO ..................................................................... 99 

4. RECOMENDAÇÕES ............................................................................................................... 103 

5. DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 108 

6. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 109 

ANEXO III.13.1.1 .......................................................................................................................... 115 

ANEXO III.13.1.2 - NOTA DR. JOHN ALLAN .................................................................................... 221 

 
 

 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

ii  

 

 ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 2.1 – Características do sistema de radares ................................................................................. 10 
Tabela 2.2 – Distância horizontal ao radar horizontal (banda S) e respetivas alturas máximas de voo 
detetadas*. .............................................................................................................................................. 11 
Tabela 2.3 – Datas em que foram realizadas as campanhas de amostragem com radar e com 
observadores visuais e duração da amostragem com radar na BA6. ...................................................... 14 
Tabela 3.1 – Fases da lua em cada uma das campanhas com radar na BA6. .......................................... 29 
Tabela 3.2 - Lista de espécies registadas pelo radar horizontal e identificados pelos observadores. .... 41 
Tabela 3.3 – Número total de movimentos, total de indivíduos para cada grupo, com indicação do 
número médio, mínimo, máximo e mediana de indivíduos por movimento. ......................................... 48 
Tabela 3.4 – Altura média de voo (m) dos grupos de aves detetados pelo radar vertical e em 
simultâneos validados visualmente em cada uma das campanhas. ....................................................... 87 
Tabela 3.5 – Lista das 25 espécies prioritárias ao potencial risco de colisão e respectivos rankings de 
severidade relativa e frequência relativa para a totalidade do período estudado. .............................. 100 
Tabela 3.6 – Lista dos grupos avifaunísticos do potencial risco de colisão e respectivos rankings de 
severidade relativa e frequência relativa para a totalidade do período estudado. .............................. 102 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1 – “Tetos de voo” teóricos para o futuro Aeroporto do Montijo, com aterragem de sul-norte.
 ................................................................................................................................................................... 7 
Figura 2.2– “Tetos de voo” teóricos para o futuro Aeroporto do Montijo, com aterragem de norte-sul. 7 
Figura 2.3 – Área de estudo, com localização do sistema de radar e alcance (range) de 8 e 12 km para o 
radar horizontal (banda S). ........................................................................................................................ 9 
Figura 2.4 – Localização do sistema de radar e do ponto de observação, com indicação de localizações 
geográficas úteis para a posterior análise dos resultados. ........................................................................ 9 
Figura 2.5 – Imagem teórica do varrimento do radar horizontal. ........................................................... 10 
Figura 2.6 – Radar de banda S em disposição horizontal (esquerda) e radar de banda X em disposição 
vertical (direita). ....................................................................................................................................... 12 
Figura 2.7 – Localização do sistema de radar onde se localiza um ponto de observação e localização do 
ponto de observação adicional. ............................................................................................................... 13 
Figura 2.8 – Exemplo de imagem do radar horizontal (as circunferências vermelhas assinalam exemplos 
de alvos que correspondem a aves). ....................................................................................................... 16 
Figura 2.9 – Grelha de quadrículas 500 x 500 m centrada na localização do sistema de radares num 
círculo com 12 km de raio, correspondente ao alcance do radar horizontal. ......................................... 18 
Figura 2.10 – Exemplo de imagem do radar vertical (as circunferências vermelhas assinalam os ecos 
que representam aves). ........................................................................................................................... 18 
Figura 3.1 – Variação no número de movimentos de aves por hora registado pelo radar horizontal ao 
longo das várias campanhas (indica-se a mediana, quartis, valores mínimo e máximo e outliers). ....... 23 
Figura 3.2 – Variação mensal do número médio de movimentos de aves por hora detetados pelo radar 
horizontal nos períodos diurno e noturno. .............................................................................................. 24 
Figura 3.3 – Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar 
horizontal nas campanhas realizadas em dezembro, janeiro e fevereiro (n = 88.322; a cinzento são 
indicados os limites aproximados do período noturno). ......................................................................... 24 



  

 

 iii 

 

Figura 3.4 – Movimento intenso de aves maioritariamente composto por gaivotas e corvos marinhos 
detetados pelo radar horizontal durante a campanha de dezembro. Os alvos identificados pelo 
BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados amarelos. ....................................................... 25 
Figura 3.5 – Movimentos de gaivotas realizados no sentido norte-sul detetados pelo radar horizontal 
na campanha de janeiro durante a manhã. Os alvos identificados pelo BirdMonitor encontram-se 
sinalizados pelos quadrados amarelos. .................................................................................................... 25 
Figura 3.6 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar 
horizontal na campanha de abril/maio (n = 210.324; a cinzento são indicados os limites aproximados 
do período noturno). ................................................................................................................................ 26 
Figura 3.7 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar 
horizontal na campanha de julho (n = 499.772; a cinzento são indicados os limites aproximados do 
período noturno). ..................................................................................................................................... 26 
Figura 3.8 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar 
horizontal nas campanhas de setembro (n = 539.204) e outubro (n = 1.163.217; a cinzento são 
indicados os limites aproximados do período noturno). ......................................................................... 27 
Figura 3.9 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar 
horizontal na campanha de novembro (n = 564.341). ............................................................................. 27 
Figura 3.10 - Movimentos de estorninhos realizados ao final do dia em novembro detetados pelo radar 
horizontal. Os alvos identificados pelo BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados 
amarelos. .................................................................................................................................................. 28 
Figura 3.11 – Bandos numerosos de andorinhões detetados pelo radar horizontal em julho ao final do 
dia (dentro dos quadrados amarelos), realizando movimentos de deslocação para os locais de 
dormida, presumivelmente localizados na cidade de Lisboa ou sua envolvente. ................................... 29 
Figura 3.12 – Imagem obtida pelo radar em outubro durante a noite. Observam-se dezenas de 
movimentos de aves deslocando-se de norte para sul, presumivelmente realizando a migração pós-
nupcial. Os alvos identificados pelo BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados amarelos. 
À direita (nos 90º do radar) o alvo que se desloca a grande velocidade é um avião. ............................. 30 
Figura 3.13 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de dezembro 2016 (n = 38.148 alvos), numa envolvente de 12 km. ..................... 31 
Figura 3.14 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de janeiro 2017 (n = 17.802 alvos), numa envolvente de 12 km. .......................... 32 
Figura 3.15 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de fevereiro 2017 (n = 32.377alvos), numa envovente de 12 km. ........................ 32 
Figura 3.16– N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de abril/maio 2017 (n = 210.034 alvos), ainda numa envolvente de 12 km. ........ 33 
Figura 3.17 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de julho 2017 (n = 499.772 alvos), já numa envolvente de 8 km. ......................... 33 
Figura 3.18 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de setembro 2017 (n = 539.204 alvos), numa envolvente de 8 km. ..................... 34 
Figura 3.19 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de outubro 2017 (n = 1.163.217 alvos), numa envolvente de 8 km. ..................... 34 
Figura 3.20- N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal 
durante a campanha de novembro 2017 (n = 564.341 alvos), numa envolvente de 8 km. .................... 35 
Figura 3.21 – Relação entre a área dos alvos registados pelo radar (medida em pixéis pelo software 
BirdMonitor) e a massa corporal das aves correspondentes a esses alvos (registos validados pelos 
observadores). .......................................................................................................................................... 37 
Figura 3.22 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na 
área da BA6, expressa em kg/hora........................................................................................................... 37 
Figura 3.23 – Resultados das duas primeiras componentes obtidas na PCA. .......................................... 38 
Figura 3.24 - Resultados da segunda e terceira componentes obtidas na PCA. ...................................... 39 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

iv  

 

Figura 3.25 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na 
área da BA6, expressa em kg/hora, para alvos com dimensão inferior a 15 pixéis. ............................... 39 
Figura 3.26 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na 
área da BA6, expressa em kg/hora, para alvos com dimensão entre 15 e 30 pixéis............................... 40 
Figura 3.27 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na 
área da BA6, expressa em kg/hora, para alvos com dimensão superior a 30 pixéis. .............................. 40 
Figura 3.28 - Percentagem do número de movimentos (n= 3.207) e indivíduos (n= 34.733) registados 
pelo radar horizontal que foram validados pelos observadores visuais por grupo de aves no total das 
campanhas. .............................................................................................................................................. 43 
Figura 3.29 – Número de movimentos registados pelos observadores visuais para cada grupo de aves 
considerado (n = 15.394). ........................................................................................................................ 44 
Figura 3.30 - Número de indivíduos registados pelos observadores visuais para cada grupo de aves 
considerado (n = 145.693). ...................................................................................................................... 45 
Figura 3.31 – Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de andorinhões Apus spp. ........................................................................................................................ 46 
Figura 3.32– Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de gaivotas. .............................................................................................................................................. 47 
Figura 3.33 – Média mensal das contagens de refúgios de preia-mar no Estuário do Tejo entre 2009 e 
2011 (dados de Alves et al. 2010, 2011, 2012). Gaivotas e limícolas no eixo principal (esquerda), 
restantes grupos no eixo secundário (direita). ........................................................................................ 47 
Figura 3.34 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de passeriformes. ..................................................................................................................................... 49 
Figura 3.35 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de limícolas. ............................................................................................................................................. 49 
Figura 3.36 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de corvos-marinhos. ................................................................................................................................ 50 
Figura 3.37 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de pombos e rolas. ................................................................................................................................... 51 
Figura 3.38 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de flamingos, garças e afins. .................................................................................................................... 51 
Figura 3.39 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de aves de rapina. .................................................................................................................................... 52 
Figura 3.40 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de patos e gansos..................................................................................................................................... 53 
Figura 3.41- Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando 
de andorinhas-do-mar. ............................................................................................................................ 53 
Figura 3.42 – Números de movimentos (n = 15.454) e de indivíduos (n = 146.077) registados por hora 
pelos observadores nas oito campanhas de monitorização. ................................................................... 54 
Figura 3.43 – Representatividade do número de movimentos por hora e número de indivíduos por 
hora de cada grupo de aves registados pelos observadores durante os períodos das oito campanhas de 
monitorização com radar (dezembro, janeiro, fevereiro, abril/maio, julho, setembro, outubro, 
novembro). .............................................................................................................................................. 56 
Figura 3.44 – Número de movimentos e de indivíduos envolvidos por hora registados pelos 
observadores em cada intervalo horário (período diurno) ao longo das diferentes campanhas 
separadas por fotoperíodos semelhantes. O eixo do número de indivíduos na época de novembro – 
fevereiro é maior que o das restantes campanhas, para melhor legibilidade do gráfico. ...................... 57 
Figura 3.45 – Número de gaivotas registadas pelos observadores em cada período horário, ao longo 
das diferentes campanhas agrupadas por fotoperíodo. ......................................................................... 58 



  

 

 v 

 

Figura 3.46 – Número de limícolas registadas pelos observadores em cada período horário, ao longo 
das diferentes campanhas agrupadas por fotoperíodo. .......................................................................... 59 
Figura 3.47 – Número de Corvos-marinhos registados pelos observadores em cada período horário, ao 
longo das diferentes campanhas agrupadas por fotoperíodo. ................................................................ 60 
Figura 3.48 – Número de andorinhões registados pelos observadores em cada intervalo horário, ao 
longo das diferentes campanhas agrupadas por fotoperíodo. ................................................................ 61 
Figura 3.49 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de dezembro (n = 710). ................................. 62 
Figura 3.50 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de janeiro (n = 1.410). ................................... 62 
Figura 3.51 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de fevereiro (n = 1.365). ................................ 63 
Figura 3.52 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de abril/maio (n = 1031). .............................. 63 
Figura 3.53 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de julho (n = 2.257). ...................................... 64 
Figura 3.54 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de setembro (n = 2.741). ............................... 64 
Figura 3.55 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de outubro (n = 3.354). ................................. 65 
Figura 3.56 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por 
observadores visuais durante o período de amostragem de novembro (n = 2.520). .............................. 65 
Figura 3.57 – Principais movimentos de gaivotas registados por observadores na área da BA6 e sua 
envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ...................................................................... 67 
Figura 3.58 – Principais movimentos de limícolas registados por observadores na área da BA6 e sua 
envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ...................................................................... 68 
Figura 3.59 – Principais movimentos de corvos-marinhos registados por observadores na área da BA6 e 
sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ................................................................ 70 
Figura 3.60 – Resumo dos movimentos de patos e gansos registados por observadores na área da BA6 
e sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ............................................................. 71 
Figura 3.61 – Principais movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores na área 
da BA6 e sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ................................................. 72 
Figura 3.62 – Principais movimentos de aves de rapina diurnas registados por observadores na área da 
BA6 e sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ...................................................... 73 
Figura 3.63 – Principais movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores na área da 
BA6 e sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ...................................................... 75 
Figura 3.64 – Principais movimentos de pombos e rolas registados por observadores na área da BA6 e 
sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ................................................................ 76 
Figura 3.65 – Principais movimentos de passeriformes registados por observadores na área da BA6 e 
sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ................................................................ 77 
Figura 3.66 – Resumo dos movimentos de andorinhões registados por observadores na área da BA6 e 
sua envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. ................................................................ 78 
Figura 3.67 - Variação da altura média de voo das aves detetadas com a distância ao radar vertical, 
para o conjunto dos alvos (n=106.496). O valor 0 corresponde à localização do radar, variando as 
distâncias simetricamente num referencial negativo na direção norte e num referencial positivo na 
direção sul. ............................................................................................................................................... 79 
Figura 3.68 – Variação sazonal da altura de voo das aves detetadas pelo radar vertical (indica-se a 
mediana, quartis, valores mínimo e máximo e outliers). ......................................................................... 80 
Figura 3.69 – Percentagem de movimentos registados em cada classe de altura pelo radar vertical. ... 81 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

vi  

 

Figura 3.70 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de 
altura de voo nas campanhas de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro). ........................................... 81 
Figura 3.71 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de 
altura de voo na campanha de primavera (abril/maio). .......................................................................... 82 
Figura 3.72 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de 
altura de voo na campanha de julho. ...................................................................................................... 82 
Figura 3.73 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de 
altura de voo nas campanhas de setembro, outubro e novembro. ........................................................ 83 
Figura 3.74 – Distribuição da percentagem de movimentos detetados pelo radar vertical em cada 
campanha por classe de altura de risco (< 200 m e 200 – 500 m). ......................................................... 83 
Figura 3.75 – Variação sazonal da altura média de voo das aves detetadas pelo radar vertical durante 
os períodos diurno e noturno. ................................................................................................................. 84 
Figura 3.76 – Alturas de voo das aves registadas no radar vertical ao longo das várias campanhas 
durante o período diurno. O gráfico indica a mediana, os quartis, valores mínimo e máximo e outliers.
 ................................................................................................................................................................. 85 
Figura 3.77 – Alturas de voo das aves registadas no radar vertical ao longo das várias campanhas 
durante o período noturno. O gráfico indica a mediana, os quartis, valores mínimo e máximo e outliers.
 ................................................................................................................................................................. 86 
Figura 3.78 - Percentagem do número de movimentos registados pelo radar vertical que foram 
validados pelos observadores visuais (n=268) por grupo de aves no total das campanhas. .................. 87 
Figura 3.79 – Número de indivíduos observados em cada classe de altura de voo para o conjunto das 
campanhas e para todos os grupos de espécies ...................................................................................... 89 
Figura 3.80– Número de indivíduos por hora de todas as espécies detetados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 90 
Figura 3.81 – Número de indivíduos por hora de patos e gansos registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 90 
Figura 3.82 – Número de indivíduos por hora de corvos-marinhos registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 91 
Figura 3.83 – Número de indivíduos por hora de flamingos, garças e afins registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 91 
Figura 3.84 – Número de indivíduos por hora de aves de rapina diurnas registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 92 
Figura 3.85 – Número de indivíduos por hora de limícolas registados visualmente pelos observadores 
em cada classe de altura nas várias campanhas. ..................................................................................... 92 
Figura 3.86 – Número de indivíduos por hora de gaivotas registados visualmente pelos observadores 
em cada classe de altura nas várias campanhas. ..................................................................................... 93 
Figura 3.87 – Número de indivíduos por hora de andorinhas-do-mar registadas visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 93 
Figura 3.88 – Número de indivíduos por hora de pombos e rolas registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 94 
Figura 3.89 – Número de indivíduos por hora de andorinhões registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 94 
Figura 3.90 – Número de indivíduos por hora de passeriformes registados visualmente pelos 
observadores em cada classe de altura nas várias campanhas. .............................................................. 95 
Figura 3.91 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de dezembro. ....................... 96 
Figura 3.92 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de janeiro. ............................ 96 



  

 

 vii 

 

Figura 3.93 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de fevereiro. ......................... 97 
Figura 3.94 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de abril/maio. ....................... 97 
Figura 3.95 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de julho. ................................ 98 
Figura 3.96 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de setembro. ........................ 98 
Figura 3.97 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de outubro. ........................... 99 
Figura 3.98 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por 
classe de altura e em cada período horário, no período de amostragem de novembro. ....................... 99 
Figura III.13.1.4.1 – Localização de aterros sanitários na envolvente próxima da BA6 ......................... 104 
Figura 0.1 – Variação horária da altura média de voo na campanha de outubro (n=14.352). .............. 177 
 

  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

viii  

 

AUTORIA TÉCNICA 
 

TÉCNICO FUNÇÃO/ESPECIALIDADE A ASSEGURAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Ana Teresa Chinita Coordenação Geral do EIA 

Licenciada em Engenharia do Ambiente  

Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos 

Professora Auxiliar Convidada na ULHT  

Manuela Miguel Direção de Projeto EIA 

Licenciada em Engenharia do Ambiente, Ramo 
Sanitária 

Técnica Superior de Segurança e Higiene do 
Trabalho  

Filipe Canário (STRIX) Diretor de Projeto 
Licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos 

Naturais 

Ricardo Tomé (STRIX) Coordenador científico 
Licenciado em Biologia 

Doutorado em Zoologia  

Nadine Pires (STRIX) Ornitóloga especialista em Radar 

Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos 
Naturais 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Alexandre H. Leitão 
(STRIX) 

Ornitólogo especialista em Radar Licenciado em Biologia 

Nuno Cidraes Vieira 
(STRIX) 

Ornitólogo/SIG 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Aquacultura 

Pedro Nicolau (STRIX) Ornitólogo/Analista de dados 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Bioestatística 

Filipa Machado (STRIX) Ornitóloga/Analista de dados 
Licenciada em Biologia  

Mestre em Biologia da Conservação 

Hany Alonso (STRIX) Ornitólogo/SIG 
Licenciado em Biologia 

Doutorado em Ecologia 

João Barata (STRIX) SIG/Bases de dados Licenciado em Biologia 

Dr John Allan 

(Birdstrike Management 
Ltd) 

Ornitólogo Sénior Doutorado 

 

 

 

 



  

 

 ix 

 

TRABALHO DE CAMPO 
 

TÉCNICO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Filipe Canário (STRIX) Licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos Naturais 

Ricardo Tomé (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Doutorado em Zoologia  

Nadine Pires (STRIX) 
Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos Naturais 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Alexandre H. Leitão (STRIX) Licenciado em Biologia 

Nuno Cidraes Vieira (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Aquacultura 

Pedro Nicolau (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Bioestatística 

Filipa Machado (STRIX) 
Licenciada em Biologia  

Mestre em Biologia da Conservação 

Hany Alonso (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Doutorado em Ecologia 

Sérgio Correia (STRIX) Licenciado em Biologia 

Rui Caratão (STRIX) Licenciado em Eng. Florestal 

Artur Chambel (STRIX) Licenciado em Biologia 

Pedro Henriques (STRIX) Licenciado em Engenharia Técnica de Produção Animal 

Daniel Raposo (STRIX) Licenciado em Geografia 

Carolina Bloise (STRIX) Licenciada em Biologia 

João Morgado (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Biologia da Conservação 

Mohamed Baldé (STRIX) 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Biologia da Conservação 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO -ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

x  

 

TÉCNICO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Rita Ferreira (STRIX/Biota) Licenciada em Biologia 

Ricardo Silva (STRIX/Biota) Licenciado em Eng. Florestal 

Susana Reis (Biota) Licenciada em Biologia 

Susana Rosa 

(Biota) 

Licenciada em Biologia 

Doutorada em Ecologia 

 

AGRADECIMENTOS 
Este Estudo de Radar não seria possível sem a colaboração da equipa da BA6, a quem se agradece o 
acompanhamento e apoio logístico prestado, em particular ao Sr. Comandante da BA6, Coronel Hélder 
Rebelo, ao Sr. Tenente Coronel Claudino, ao Sr. Tenente Coronel José Ferreira, ao Sr. Sargento-
ajudante Henriques, ao Alferes Abrantes e ao Alferes Apolinário, sem os quais os trabalhos não teriam 
decorrido da melhor forma.  

 

 

 



  

1 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO 

O presente Estudo com Radar dos Movimentos de Aves na Envolvência da Base Aérea do Montijo 
enquadra-se nos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Aeroporto 
Complementar ao Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) na Base Aérea do Montijo e Respetivas 
Acessibilidades, desenvolvido pela PROFICO AMBIENTE para a ANA, S.A., tendo o estudo de radar na 
BA6 sido elaborado pelas empresas STRIX e BIOTA para a PROFICO AMBIENTE. 

O presente documento constitui o Relatório Final do referido Estudo com Radar. Neste relatório 
descrevem-se, detalhadamente, as metodologias empregues na execução do estudo, e apresentam-se 
os resultados obtidos nas oito campanhas de amostragem efetuadas, ao longo de um ano, incluindo 
uma análise do risco para a segurança aeronáutica resultante de potenciais colisões com aves. 

1.2. COLISÕES DE AVIÕES COM AVES 

A indústria do transporte aéreo representa um papel importante na economia mundial, tendo o 
tráfego aéreo aumentado significativamente nos últimos anos. Prevê-se que este aumento continue 
no futuro, tanto a médio, como a curto prazo (ICAO 2016). Portugal não é exceção neste rápido 
incremento do tráfego aéreo, sendo necessária uma atualização da infraestrutura existente para o 
acomodar. Assim, é indispensável que o planeamento relativo à segurança da aviação acompanhe este 
progresso (ICAO 2016). 

Não sendo uma das principais causas de acidentes envolvendo aviões, as colisões de aviões com aves 
(bird strikes) representam uma séria ameaça à segurança da aviação civil, tendo sido responsáveis pela 
queda de algumas centenas de aeronaves em todo o mundo (Blackwell et al. 2008, Dolbeer et al. 2016, 
Thorpe 1996, 2003, 2012, 2016). Numa revisão recente, Thorpe (2016) contabilizou 28 aviões 
comerciais e 19 jatos executivos que foram destruídos ou sofreram danos irreparáveis devido a 
colisões com aves, e cujos acidentes resultaram na morte de mais de 450 pessoas. Relativamente à 
aviação militar, uma revisão de Richardson & West (2000) identificou 286 acidentes graves resultantes 
de bird strikes, ocorridos entre 1950 e 1999 em 32 países, dos quais 63 foram fatais, resultando em, 
pelo menos, 141 mortes. 

Mesmo tendo em conta que a grande maioria das centenas de milhares de colisões com aves que 
estão documentadas em todo o mundo não resulta na queda dos aviões, são frequentemente 
causados danos que representam custos financeiros muito elevados (Allan 2002, Dolbeer et al. 2016, 
Nesic et al. 2017). Estes custos estão relacionados com a perda de aeronaves, reparação de danos e 
avarias, cancelamento e atraso de voos, indemnizações a passageiros e degradação da imagem das 
companhias aéreas e da confiança dos passageiros após a ocorrência de acidentes ou atrasos nos voos 
(Ball et al. 2010, Nesic et al. 2017). Acrescem ainda os custos relacionados com a própria prevenção do 
bird strike (Nesic et al. 2017). 

A BA6 situa-se numa área adjacente ao estuário do Tejo, um dos locais onde se concentram as maiores 
densidades de aves em Portugal, sobretudo nos períodos migratórios e de invernada (Catry et al. 2010, 
Alves et al. 2009, 2011, 2012). Para além do elevado número de aves presentes, deve salientar-se que 
algumas das espécies mais numerosas são aves aquáticas de médio/grande porte (gaivotas, corvos-
marinhos, patos, flamingos, colhereiros, algumas limícolas) que usualmente estão envolvidas nas 
colisões mais danosas (Montemaggiori 1998, Dolbeer et al. 2000, DeVault et al. 2016). 
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Deve-se acrescentar que muitas vezes os próprios aeroportos constituem áreas atrativas para as aves, 
uma vez que frequentemente possuem amplos prados que poderão ser utilizados como área de 
alimentação por várias espécies (Soldatini et al. 2010). As perturbações causadas pelo tráfego aéreo e 
pelas atividades humanas podem ser negligenciáveis para algumas espécies mais antropófilas que se 
habituam rapidamente a ruídos intensos (Conomy et al. 1998, Soldatini et al. 2008), mantendo os seus 
padrões de atividade usuais (Baudains & Lloyd 2008). Além disso, as populações de muitas destas 
espécies antropófilas têm vindo a aumentar em tempos mais recentes, incluindo grupos de aves que 
são causadoras de colisões graves, como as gaivotas (Blackwell et al. 2009, Catry et al. 2010). 

Uma vez que mais de 80 % das colisões entre aves e aeronaves ocorrem dentro dos limites dos 
aeroportos ou nas suas imediações, onde os aviões operam a baixa altitude (Milsom & Horton 1995, 
ICAO 2009, Dolbeer et al. 2016), a Autoridade Internacional da Aviação Civil recomenda que os 
aeroportos tomem as medidas necessárias para reduzir o risco de colisão de modo a garantir a 
segurança aeronáutica e reduzir as perdas materiais. Estas medidas são normalmente precedidas de 
estudos sobre as populações de aves locais, onde se avalia o risco de colisão das aeronaves com as 
espécies presentes. Estes estudos devem iniciar-se na fase de planeamento de novas estruturas 
aeroportuárias (International Bird Strike Committee 2006). 

Diferentes espécies de aves representam riscos diferentes para as aeronaves. Em geral, aves de 
maiores dimensões têm uma maior probabilidade de causar danos nos aviões, simplesmente porque 
há uma maior massa envolvida na colisão (ex: Allan 2006, Anderson et al. 2015). Aves que 
habitualmente possuem um comportamento gregário, deslocando-se em bandos representam 
igualmente um maior risco de causar danos, já que um impacto simultâneo com vários indivíduos 
(mesmo que de menores dimensões) aumenta a probabilidade de que alguma ave atinja uma 
componente vulnerável na aeronave (Thorpe 2005). Bird strikes envolvendo bandos de aves 
aumentam igualmente a possibilidade de falha mecânica resultante da absorção de aves pelo motor 
(Anderson et al. 2015). Outro fator a ter em conta é o comportamento das aves face às aeronaves, já 
que algumas aves têm comportamentos de evitamento e outras não (Holbech et al. 2015) Assim, a 
densidade de aves e o seu comportamento têm uma forte influência na probabilidade de ocorrência 
de colisões. 

Os estudos em que se estima o risco de colisão das aves com aeronaves geralmente têm como base 
uma investigação detalhada da avifauna do local ao longo de, pelo menos, um ciclo anual (ex: Holbech 
et al. 2015). O estudo do comportamento das aves no local permite estimar a frequência com que 
cruzam o espaço operacional e consequentemente o risco de colisão com aeronaves. Paralelamente 
deve ser investigado o histórico de bird strikes, que permite prever com maior precisão quais as 
espécies que mais frequentemente são responsáveis por colisões. Sabendo que existe uma relação 
significativa entre a massa da(s) ave(s) e a probabilidade de causar dano, pode ser construída uma 
matriz com duas entradas, representando o risco para a segurança aeronáutica resultante de colisões 
com avifauna. Numa das entradas apresenta-se a probabilidade de colisão e na outra a estimativa da 
severidade da colisão em termos de danos (ex: Allan 2000, 2006, Bell 2003, Sowden et al. 2007). Sendo 
que este método foi desenvolvido para ser aplicado em aeroportos em fase de operação, onde é 
possível calcular a taxa de birdstrike, a matriz de risco colisão foi substituída por um ranking de risco 
relativo de colisão por recomendação de Allan (2019). Este ranking é o produto dos rankings de 
frequência relativa e de severidade relativa. O ranking de risco relativo de colisão permite identificar 
as espécies potencialmente mais problemáticas na BA6, para as quais poderá ser necessário adotar 
medidas para reduzir o risco associado à sua presença. 
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1.3. UTILIZAÇÃO DE RADARES EM ESTUDOS DE AVIFAUNA 

O uso de radares em estudos de movimentos de avifauna tem vindo a tornar-se uma técnica padrão, 
permitindo obter dados de elevada qualidade e precisão. Nos EUA e na Europa os radares têm sido 
frequentemente utilizados na avaliação da atividade de aves nas proximidades de parques eólicos e 
aeroportos (Gauthreaux & Belser 2003, Krijgsveld et al. 2009, Nohara et al. 2011, Tomé et al. 2017). 

Algumas vantagens na utilização de radares em estudos de ornitologia são as seguintes: 

• A possibilidade de estudar os movimentos das aves durante a noite ou com condições de má 
visibilidade em que as técnicas visuais são ineficientes (por exemplo, com nevoeiro ou 
nuvens baixas); 

• A obtenção de um enorme volume de dados quantitativos de movimentos de aves de forma 
automática, sem recurso a observadores; 

• A obtenção de dados a grandes distâncias (superiores às conseguidas pelos observadores 
visuais), permitindo quantificar movimentos em áreas de estudo de grandes dimensões; 

• A obtenção de localizações precisas dos movimentos das aves; 

• A obtenção de alturas de voo precisas; 

• A ausência de fadiga e distrações às quais os observadores visuais estão sujeitos. 

Atualmente os radares marítimos de banda X ou de banda S – (normalmente usados em navios para 
avaliar a direção e a distância a outras embarcações e a terra, com vista a evitar colisões) têm sido os 
mais usados como unidades móveis. Estes radares, quando operados com a antena na horizontal 
(modo horizontal), varrem a área em seu redor (360 graus), fornecendo dados precisos sobre a direção 
de voo, trajetória, fluxo e velocidade dos alvos. Quando a antena é colocada na posição vertical (modo 
vertical) é possível estudar as alturas de voo bem como a intensidade do fluxo de passagem, expressa 
em número de alvos por unidade de tempo (ex: Harmata et al. 1999). É contudo de evidenciar que o 
varrimento na vertical realiza um registo de uma banda relativamente restrita (tipo largura de um 
“donut”), razão pela qual o radar de varrimento na componente vertical deve ser colocado com o 
alinhamento pretendido.  

Uma das principais limitações dos radares marítimos aplicados ao estudo da avifauna é não 
permitirem a identificação das aves ao nível da espécie, sendo, para tal necessária a presença de um 
observador/ornitólogo para identificar as espécies e validar os alvos visualmente. Contudo, desde que 
validado o tipo de alvo, e, quando o software do radar utilizado o permite, a informação pode ser 
parametrizada e guardada, de modo a permitir indexar, de modo mais automático, o registo obtido e o 
grupo de aves que o pode produzir (pela dimensão e massa corporal, tipo de voo, respetiva altura, 
entre outros).  
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1.4. ANTECEDENTES 

Os trabalhos na BA6 com recurso a radares, no âmbito do presente EIA, visaram aprofundar o 
conhecimento disponível até à data sobre os movimentos de avifauna nesta área, identificar as áreas 
com maior concentração de movimentos de aves ao longo do ano, bem como analisar as relações 
entre os padrões espaciais e temporais observados e as características dos habitats, usos do solo e 
vegetação existentes na área de estudo. Inicialmente este Estudo com Radar foi planeado de forma a 
decorrer ao longo de um ano, com campanhas de duração de cinco dias/campanha, num total de seis 
campanhas - 4 campanhas sazonais, mais uma campanha no final do Verão e outra no Inverno -, com 
início previsto em outubro/novembro de 2016, com a adjudicação dos trabalhos. Contudo, a 
necessidade de seleção de um local adequado, na BA6, para posicionamento do radar, a par da 
obtenção prévia das necessárias autorizações, levaram a que a primeira campanha tenha decorrido no 
início de dezembro de 2016.  

Já durante o decorrer do projeto, e por sugestão do ICNF, foi identificada a necessidade de reforçar a 
amostragem. Assim, foram adicionadas, sucessivamente, uma e outra campanhas, num total de oito 
campanhas, tendo o período dos respetivos registos, por campanha, sido alargado de 5 para 14 dias 
em contínuo, com 10 dias de validações visuais a partir da quinta campanha, que decorreu em julho de 
2017. A última campanha foi prevista decorrer em novembro de 2017, de modo a completar o ciclo 
anual. As campanhas distribuíram-se com periodicidade mensal no período outono/inverno, dado ser 
este período especialmente importante para as aves migratórias invernantes.  

Importa referir que outros estudos de observação e contagem de aves migratórias e residentes no 
Estuário do Tejo têm vindo a ser desenvolvidos, ao longo dos anos, nomeadamente, no âmbito da 
atividade da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) ou de obrigações legais de projetos sujeitos a 
AIA. Como tal, o conhecimento proporcionado por esses estudos é da maior relevância para o 
enquadramento e melhor interpretação dos resultados obtidos no desenvolvimento do presente 
estudo de radar.  

Embora relativo a uma área geográfica com uma localização diferenciada, importa também evidenciar 
o Estudo com Radar, também realizado pela STRIX para a NEMUS (2010) no âmbito dos estudos 
realizados para a NAER, S.A. sobre o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) no Campo de Tiro de Alcochete 
(CTA). 

Com a reformulação do EIA do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades ao longo do final de 
2018 e início de 2019, houve lugar à consulta de especialistas externos, entre eles a consulta pela ANA, 
S.A. ao especialista em birdstrike Dr. John Allan. 

Da apreciação do estudo de risco de colisão pelo referido especialista em março de 2019, resultaram 
algumas recomendações relativas ao formato de apresentação dos resultados e contributos à sua 
discussão, cuja Nota Técnica rececionada segue anexa ao presente documento (Anexo III.13.1.2). 

É, portanto, neste contexto que surge o estudo complementar reportado no presente documento 
“Estudo com Radar dos Movimentos de Aves na BA6”, desenvolvido pela STRIX.  
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1.5. OBJETIVOS 

Informação detalhada sobre a distribuição espacial das aves e sobre os seus movimentos podem ser 
usados para reduzir o risco de colisão com aeronaves e o seu impacte nas operações de navegação 
aérea e para a planificação da construção de novos aeroportos e aeródromos (Shamoun-Baranes et al. 
2008). 

Os objetivos do presente estudo são os seguintes: 

• A recolha de informação completa e precisa sobre os movimentos de aves na área de estudo 
e sua envolvência, com especial incidência sobre o espaço aéreo abrangido pelos cones de 
aproximação da Pista 01/19 com disposição sul-norte da Base Aérea do Montijo; 

• A avaliação do grau de risco relativo para a segurança aeronáutica representado pela 
avifauna existente na área de estudo e sua envolvência; 

• A recolha de informação complementar para a avaliação dos impactes ambientais sobre a 
avifauna decorrentes da utilização da Base Aérea para acolher o Aeroporto do Montijo. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A definição da área para o estudo dos movimentos de aves com radar requer o conhecimento do 
modo como se faz a aproximação das aeronaves à pista na aterragem e como se faz o seu 
levantamento de voo e afastamento na descolagem, ou seja, um conhecimento sobre as altitudes e 
distâncias utilizadas no ciclo LTO (Landing and Take Off). 

Assim, com o início dos estudos com radar, a informação fornecida pela NAV Portugal (Navegação 
Aérea de Portugal) foi a seguinte: 

1. O futuro aeroporto civil que se pretende construir na BA6 utilizará apenas a Pista 01/19, cuja 
orientação é sul/norte; 
 

2. As descolagens de aeronaves verificar-se-ão preferencialmente no sentido norte (devido ao 
regime de ventos) e as aterragens serão essencialmente provenientes de sul (pela mesma 
razão), ou seja, todo o ciclo LTO é realizado no sentido sul/norte em cerca de 70% do tempo. 
De referir que na definição da área de estudo teve-se em conta que as operações podem 
inverter-se (em cerca de 30% do tempo), dependendo do referido regime de ventos, tendo 
sido considerados os valores mais conservadores de teto de voo; 
 

3. A progressão em altura na descolagem é de cerca de 10% em média (o que corresponderá a 
um ângulo aproximado de 6°). Com base neste pressuposto, as aeronaves atingirão os 200 m 
de altura a 2 000 m da pista (todos estes cálculos foram feitos tomando em conta o topo no 
final das pistas) e os 500 m de altura a 5 000 m da pista. Estes “tetos de voo”, normalmente 
reconhecidos como aqueles que comportam maior risco de bird strike encontram-se 
assinalados na Figura 2.1 e na Figura 2.2 a laranja e a azul, respetivamente, correspondente ao 
ciclo LTO com aterragem na cabeceira da Pista 01. No restante espaço aéreo utilizado no cone 
de descolagem, as aeronaves estarão já acima dos 500 m – esta zona encontra-se assinalada a 
rosa na figura;  
 

4. O declive de aproximação na aterragem é de cerca de 5% (o que corresponderá a um ângulo 
aproximado de 3°). Com base neste pressuposto, as aeronaves estarão a 500 m de altura a 
cerca de 10 000 m da pista e atingirão os 200 m de altura a 4 000 m da pista. A interpretação 
desta parte da figura (cone de aterragem a sul da BA6) segue os mesmos pressupostos do 
ponto 2., acima, com as necessárias adaptações, ou seja, tendo como ponto referencial o da 
cabeceira da Pista 19.  
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Figura 2.1 – “Tetos de voo” teóricos para o futuro Aeroporto do Montijo, com aterragem de sul-norte. 

 

 

Figura 2.2– “Tetos de voo” teóricos para o futuro Aeroporto do Montijo, com aterragem de norte-sul. 

Tendo por base estes pressupostos, o alcance máximo do radar horizontal na BA6 deveria ser definido 
como 10 km de forma a permitir detetar as aves que voem até uma altura de 500 m nas imediações da 
BA6. Atendendo às pré-definições do equipamento radar utilizado, que permite selecionar um alcance 
de 6 km, 8 km, 12 km ou 24 km (ver especificações do referido RADAR no capítulo seguinte) optou-se 
pela escolha inicial de um alcance de 12 km.  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO - ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

8  

 

Por sugestão do ICNF, aspeto validado também pela equipa da STRIX responsável pela operação do 
radar na BA6, a distância coberta em varrimento horizontal deveria ser menor, de modo a ganhar mais 
precisão e qualidade na informação obtida. De facto, foi constatado que entre os 8 e os 12 km o radar 
perdia muita da sua capacidade para detetar alvos (limitação que também se verificou nos trabalhos 
de radar desenvolvidos, em 2010, para o Novo Aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete).  

Este ajustamento reduziu o alcance do radar horizontal para um raio de 8 km e foi realizado a partir da 
quinta campanha (julho), inclusive.  

Em suma, a área de estudo dos movimentos de aves com radar na BA6 compreendeu a base aérea e a 
área circundante (ver Figura 2.3, Figura 2.4): 

i) num raio de 12 km a partir do local de instalação do sistema de radar (Figura 2.3, Figura 2.4), 
durante as 4 primeiras campanhas (dezembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017, 
abril/maio de 2017); 

ii) num raio de 8 km o local de instalação do sistema de radar (Figura 2.3, Figura 2.4), durante as 
4 últimas campanhas (julho de 2017, setembro de 2017, outubro de 2017, novembro de 
2017).  

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE RADAR 

O sistema inclui dois radares (banda X e banda S), respetivos suportes (quadripés) e sistema de recolha 
e gravação de dados (e respetivo software).  

Os parâmetros do sistema são especificados em seguida: 

• Um radar marítimo de banda S, com potência de 30 kW e frequência de 3050 MHz, que foi 
utilizado em disposição horizontal (doravante referido como radar horizontal);  

• Um radar marítimo de banda X, com potência de 25 kW e frequência de 9410 MHz, que foi 
utilizado em disposição vertical (doravante referido como radar vertical). 
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Figura 2.3 – Área de estudo, com localização do sistema de radar e alcance (range) de 8 e 12 km para o radar horizontal 
(banda S). 

 

 

Figura 2.4 – Localização do sistema de radar e do ponto de observação, com indicação de localizações geográficas úteis 
para a posterior análise dos resultados. 
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Na Tabela 2.1 apresentam-se as características dos sistemas de radares instalados na BA6. 

Tabela 2.1 – Características do sistema de radares 

Radar Horizontal de banda S – 3050 MHz 

- Potência: 30 kW 

- Ângulo de abertura: 2.3-2.5 graus na horizontal/25graus na vertical 

- Raio de alcance selecionado: 8-12 km 

- Varrimento em 360 

Radar Vertical de banda X – 9410 MHz 

- Potência: 25 kW 

- Ângulo de abertura: 0.9-0.95 graus na horizontal/20 graus na vertical 

- Raio de alcance selecionado: 4-6 km 

- Largura máxima do feixe: variável entre 1 a 2 km consoante a altura, a distância e o tipo 
de alvo 

Computadores e sistema de gravação e registo automático de dados 

 

Tendo em conta o ângulo de abertura do feixe do radar de banda S e utilizando um alcance de 12 km 
será possível, com base em cálculos teóricos, detetar movimentos de aves até cerca de 2.600 m de 
altura (varrimento com efeito “cone” com vértice no radar). A Figura 2.5 ilustra este varrimento. 

 

 

Figura 2.5 – Imagem teórica do varrimento do radar horizontal. 

As alturas máximas de voo detetadas pelo radar horizontal em função da distância ao radar são as que 
se apresentam na seguinte tabela: 
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Tabela 2.2 – Distância horizontal ao radar horizontal (banda S) e respetivas alturas máximas de voo 
detetadas*. 

DISTÂNCIA HORIZONTAL 
AO RADAR (M) 

ALTURA MÁXIMA DE VOO (M) DETETADA PELO RADAR  
(TENDO EM CONTA METADE DO ÂNGULO DE ABERTURA VERTICAL DE 25 °) 

500 Até 110 

1000 Até 221 

2000 Até 442 

3000 Até 663 

4000 Até 884 

5000 Até 1105 

6000 Até 1326 

7000 Até 1547 

8000 Até 1768 

9000 Até 1989 

10000 Até 2210 

11000 Até 2431 

12000 Até 2652 

*baseado em valores médios teóricos. Os valores apresentados podem variar entre espécies e/ou bandos, devido ao Radar 
cross-section dos alvos (Eastwood 1967).  

Importa clarificar que esta deteção até 2 600 m, em cones de altitude, pelo radar horizontal permite 
identificar a passagem de aves a 360 graus, mas não permite conhecer a altitude exata a que a sua 
passagem foi realizada. Para o efeito é necessária a interseção com o cone de varrimento do radar 
vertical, na faixa de varrimento mais restrita que este cobre, função do seu alinhamento, razão pela 
qual este radar foi colocado para permitir o varrimento de cones de altitude no alinhamento da Pista 
01/19. 

Seguindo os mesmos cálculos teóricos e tendo em conta o ângulo de abertura do feixe do radar de 

banda X de 20 e utilizando um alcance de 4 a 6 km em altitude, será possível detetar aves de acordo 
com a seguinte tabela: 

DISTÂNCIA VERTICAL AO 
RADAR (M) 

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VOO (M) DETETADA PELO RADAR  
(TENDO EM CONTA O ÂNGULO DE ABERTURA VERTICAL DE 20 °) 

500 Até 180 

1000 Até 360 

2000 Até 720 

3000 Até 1080 

4000 Até 1440 

5000 Até 1800 

6000 Até 2160 

*baseado em valores médios teóricos. Os valores apresentados podem variar entre espécies e/ou bandos, devido ao Radar 
cross-section dos alvos (Eastwood 1967).  
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2.3. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

2.3.1. VISITAS TÉCNICAS E TESTES PRELIMINARES 

Realizaram-se duas visitas à BA6, nos dias 8 e 18 de novembro de 2016, para reconhecimento da área 
de estudo e condução de testes preliminares. Foram testados dois locais para instalar o sistema de 
radares, de modo a otimizar a recolha de dados, em particular no espaço aéreo abrangido pelos cones 
de aproximação e descolagem da Pista 01/19. Estes trabalhos preliminares permitiram pormenorizar 
vários aspetos metodológicos, incluindo os seguintes: 

• Definição exata da localização dos radares e, consequentemente, da área abrangida pelo 
estudo com radar; 

• Definição dos pontos de observação visual de aves usados para validação dos dados obtidos 
com o sistema de radar. 

 

2.3.2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RADAR 

A instalação do sistema de radar no terreno ocorreu no dia 30 de novembro 2016 (ver Figura 2.6) 
próximo da placa de lavagem da BA6, a sudoeste da Pista 01/19 (Figura 2.7).  

 

Figura 2.6 – Radar de banda S em disposição horizontal (esquerda) e radar de banda X em disposição vertical (direita). 
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Figura 2.7 – Localização do sistema de radar onde se localiza um ponto de observação e localização do ponto de 
observação adicional. 

O radar vertical encontra-se instalado num quadripé apropriado e a sua utilização tem o objetivo de 
caracterizar, de forma precisa, as alturas de voo das aves detetadas na área de estudo. A orientação 
do feixe do radar vertical segue ao longo da Pista 01/19 (aproximadamente sul-norte). 

O radar horizontal encontra-se igualmente colocado sobre um quadripé. Este radar permite a 
caracterização precisa das trajetórias seguidas pelas aves na área da BA6 e sua envolvente.  

No início do período de utilização do sistema de radares procedeu-se à instalação de sinalização 
alertando para o risco de exposição à radiação emitida pelo radar. Num perímetro em torno dos 
radares foi colocada fita sinalizadora refletora vermelha e branca, bem como sinalização vertical com 
indicação do perigo (ver Figura 2.6). 

2.4. RECOLHA DE DADOS  

A monitorização dos movimentos de avifauna com o sistema de radar comporta duas componentes: 

a) A monitorização dos movimentos da avifauna por um sistema de radar, com uma distribuição 
diferenciada ao longo do período de um ano, de modo a cobrir o período de outono/inverno 
com regularidade mensal, e depois mais duas campanhas sazonais, uma de primavera e outra 
de verão; 

b) A observação visual da avifauna para validação dos alvos obtidos pelo sistema de radar 
(groundtruthing). Esta componente realiza-se em simultâneo com a monitorização com o 
sistema radar.   

A associação dos dados obtidos durante as sessões de observação visual e a utilização do sistema de 
radar permite a identificação e classificação ao nível da espécie dos alvos detetados pelos radares. 
Igualmente, a utilização de observadores no terreno permitiu complementar a informação obtida 
através do sistema de radar, proporcionando uma melhor interpretação dos movimentos de aves na 
BA6. 
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2.4.1. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Foram realizadas oito campanhas de amostragem com radar (dezembro, janeiro, fevereiro, abril e 
maio, julho, setembro, outubro e novembro). A duração das primeiras quatro campanhas foi de 5 dias 
em períodos contínuos de 24 horas, de forma a recolher informação sobre os movimentos de aves 
durante os períodos diurno e noturno. Durante os períodos noturnos, os radares funcionaram 
autonomamente em gravação contínua. A partir da quinta campanha (inclusive) as campanhas 
passaram a ter uma duração de 14 dias de gravação contínua dos dados obtidos pelo sistema de 
radares. 

As campanhas de campo para validação visual dos alvos detetados pelos radares ocorreram durante o 
período diurno (desde o nascer ao pôr-do-sol) e em simultâneo com a utilização do sistema de 
radares. Estas amostragens foram condicionadas pela ocorrência de períodos com condições 
meteorológicas adversas e, como tal, em duas das campanhas não foi possível realizar as observações 
em dias consecutivos. A partir da quinta campanha (inclusive) a duração dos trabalhos de validação 
visual dos alvos foi de 10 dias. 

Na Tabela 2.3 estão indicadas as datas em que se realizam as oito campanhas, bem como a sua 
duração. 

Tabela 2.3 – Datas em que foram realizadas as campanhas de amostragem com radar e com observadores visuais e 
duração da amostragem com radar na BA6. 

CAMPANHA 
DATAS DA AMOSTRAGEM COM 

RADAR 

DATAS DA AMOSTRAGEM COM 
OBSERVADORES VISUAIS 

DURAÇÃO DA 
AMOSTRAGEM COM 

RADAR 

1 7 a 12 de dezembro de 2016 7 a 11 de dezembro 116 h 22 min 

2 23 a 30 de janeiro de 2017 23, 24, 25, 27, 28 e 30 de janeiro 121 h 18 min 

3 20 a 27 de fevereiro de 2017 20, 21, 22, 23 e 27 de fevereiro 178 h 36 min 

4 
18 a 20 de abril e 15 e 16 de maio de 

2017 
18 a 20 de abril e 15 e 16 de maio 124 h 29 min 

5 14 a 28 de julho de 2017 17 a 21 e 24 a 28 de julho 336 h 07 min 

6 15 a 30 de setembro de 2017 19 a 22 e 25 a 30 de setembro 303 h 15 min 

7 1 a 23 de outubro de 2017 2 a 6 e 14 a 19 de outubro 298 h 01 min 

8 17 a 30 de novembro de 2017 17, 20 a 24 e 27 a 30 de novembro 300 h 51 min 

Nota: marcaram-se a negrito os meses com dias de campanha no período de outono/inverno.  

 

2.4.2. AMOSTRAGEM COM RADAR 

Como referido anteriormente, o radar vertical foi utilizado com o objetivo de caracterizar de forma 
precisa as alturas de voo das aves detetadas na área de estudo, bem como a intensidade do fluxo dos 
movimentos. A orientação do feixe segue ao longo da Pista 01/19 (aproximadamente sul-norte). O 
alcance deste radar foi calibrado entre 4 e 6 km. Durante as campanhas de validação visual utilizou-se 
principalmente um alcance de 4 km, que maximiza o número de alvos detetados a curta distância, de 
modo a aumentar a taxa de validação dos registos visuais por parte dos observadores. No período 
noturno utilizou-se sobretudo um alcance de 6 km, já que, não havendo necessidade de validar alvos, 
se privilegiou a obtenção de informação a uma maior distância do ponto do radar. 
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O radar horizontal (com a antena a rodar paralelamente ao solo) permite determinar com 
exatidão a localização e direção dos movimentos detetados na área envolvente da BA6. Como referido 
anteriormente, o alcance do radar horizontal utilizado foi de 12 km em todas as campanhas, até à 
campanha de julho, a partir da qual se começou a utilizar um alcance de 8 km. 

Para ambos os radares, durante a totalidade do período de amostragem foram gravadas as imagens 
produzidas pelo radar com a periocidade de uma imagem a cada quatro segundos para o radar 
horizontal e de uma imagem a cada cinco segundos para o radar vertical. 

2.4.3. OBSERVADORES VISUAIS 

Durante os períodos diurnos, as amostragens com radar foram realizadas por três técnicos: um técnico 
de radar que monitorizava todo o registo de dados através do ecrã do radar e dois ornitólogos que 
localizaram visualmente e identificaram os alvos (aves) detetados pelo radar (groundtruthing). Os dois 
ornitólogos ocuparam pontos de observação próximos aos extremos da Pista 01/19 da BA6 (Figura 
2.7). Após a localização visual dos alvos, os ornitólogos registaram a espécie, número de aves 
envolvidas no movimento, altura de voo e comportamento/tipo de utilização da área de estudo. Nos 
capítulos seguintes os dados assim obtidos d esignam-se por Validações. 

Para além dos alvos indicados pelo operador do radar, os ornitólogos também registam todas as aves 
de médio/grande porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola Streptopelia spp.) ou bandos com 
mais de 10 indivíduos de qualquer espécie (nos capítulos seguintes os dados assim obtidos designam-
se por Observações Visuais - complementares).  

Para cada observação foi anotada a espécie em causa, o número de indivíduos e altura de voo (nas 
classes 0-10 m, 10-40 m, 40-120 m, 120-200 m, 200-500 m e > 500 m). As localizações, rotas e 
comportamentos dos indivíduos foram registadas em cartas militares à escala 1:25 000. 

Deve-se notar que os observadores registaram muitas aves que não foram detetadas pelo(s) radar(es) 
ou para as quais não se conseguiu ter a certeza absoluta quanto a uma correspondência direta a um 
alvo detetado pelo(s) radar(es). Assim, o número de aves e a diversidade específica contabilizados 
(Observações visuais – complementares) pelos observadores visuais não tem uma correspondência 
direta com as Validações, sendo forçosamenete superiores 

 

2.5. TRATAMENTO DE DADOS  

De uma forma geral a análise dos dados resultantes das amostragens com radar e validação visual de 

aves permite: 

• A quantificação de movimentos e do número de indivíduos envolvidos, para as diferentes 
espécies/grupos de espécies registados; 

• A identificação de padrões de distribuição espacial de rotas e da intensidade de movimentos 
para as diferentes espécies/grupos de espécies na área envolvente da BA6, num raio de até 
12 km; 

• A quantificação de movimentos em cada classe de altura, dando-se especial ênfase à análise 
dos movimentos nas classes de altura que comportam maior risco de colisão com aeronaves 
(200 m a 500 m de altura e, sobretudo, abaixo dos 200 m de altura); 

• A identificação de padrões temporais (sazonais e horários) de movimentos de aves; 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO - ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

16  

 

• A identificação de locais de concentração das diferentes espécies de aves estudadas, bem 
como a avaliação da existência de variação horária e sazonal na utilização desses locais; 

• A representação georreferenciada, utilizando um SIG, de toda a informação espacial 
recolhida; 

• A realização de uma análise de risco relativo para a navegação aérea, quantificando, para os 
diferentes períodos estudados, a frequência relativa e a severidade de dano associada às 
diferentes espécies/grupos de espécies detetados.  

2.5.1. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO REGISTADA COM RADAR  

Os dados recolhidos com o radar horizontal (Figura 2.8) destinaram-se a caracterizar de forma precisa 
os movimentos de aves detetados, incluindo as suas trajetórias, direções de voo, localização 
geográfica e distâncias, bem como a identificar áreas mais intensamente utilizadas pelas aves na área 
da BA6.  

 

Figura 2.8 – Exemplo de imagem do radar horizontal (as circunferências vermelhas assinalam exemplos de alvos que 
correspondem a aves). 

Durante a amostragem com o radar horizontal, todos os dados obtidos sob a forma de imagens foram 
gravados em modo contínuo e posteriormente analisados utilizando um software específico 
(BirdMonitor). Este software permite a identificação de ecos em cada imagem de radar através da 
análise sequencial de imagens consecutivas. 



  

17 

 

Os parâmetros utilizados para classificar alvos como aves foram a velocidade, o tamanho, 
a trajetória e a intensidade do sinal. Assim, os alvos foram classificados como aves após a definição de 
filtros sequenciais, selecionados previamente pelo utilizador. Estes filtros permitem a eliminação de 
alvos provenientes de reflexos do feixe no solo (ground clutter), aviões e chuva. 

Numa primeira fase, foi feita uma inspeção e filtragem dos dados recolhidos com o radar horizontal, 
de modo a verificar a existência de problemas que deteriorassem a qualidade dos dados (tais como 
períodos de chuva intensa e ruído). Os dados de elevada/razoável qualidade foram depois analisados 
através do software BirdMonitor.  

Foram processadas cerca de 1 880 horas de dados obtidos pelo radar horizontal, distribuídas pelas oito 
campanhas conforme indicado na Tabela 2.3. 

Os dados obtidos pelo BirdMonitor foram posteriormente verificados, por um técnico especialista em 
análise de imagens radar, com vista à deteção de possíveis erros na classificação automática dos alvos. 
Para tal, foram analisados visualmente, com detalhe, 80 conjuntos independentes de 15 imagens 
sequenciais (correspondentes a um minuto) selecionadas aleatoriamente ao longo das campanhas da 
monitorização. Entre dezembro e julho, esta verificação permitiu concluir que o BirdMonitor tendeu, 
em média, a subestimar o número de alvos em cerca de 11 %, em relação ao número determinado 
através de classificação visual. Enquanto entre setembro e novembro o BirdMonitor tendeu, em 
média, a sobrestimar o número de alvos em cerca de 18 %. Relativamente aos alvos classificados 
corretamente como aves pelo software, numa amostra de 80 conjuntos verificou-se, com uma 
confiança de 85%, que os alvos foram corretamente classificados como aves.  

Os dados processados pelo BirdMonitor foram posteriormente importados e analisados num Sistema 
de Informação Geográfica (SIG). As várias localizações obtidas para cada um dos alvos foram 
associadas entre si, tendo sido assim obtidas as rotas percorridas por cada um dos alvos identificados. 
A base de dados das rotas dos alvos foi filtrada para exclusão de falsos positivos (barcos e aviões 
incorretamente identificados como aves pelo software).  

Com o fim de analisar a utilização do espaço pelos múltiplos alvos detetados pelo radar, estabeleceu-
se uma grelha de 500 x 500 m, centrada na localização do sistema de radar. A grelha assim definida é 
composta por 1 886 quadrículas (algumas incompletas) que, no conjunto, abrangem a totalidade da 
área limitada pelo raio de 12 km definido para o alcance do radar horizontal (Figura 2.9).  

Em cada uma das quadrículas foi contado o número de alvos que a intercetaram. Na campanha de 
julho (e subsequentes) o alcance do radar foi alterado para 8 km. 
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Figura 2.9 – Grelha de quadrículas 500 x 500 m centrada na localização do sistema de radares num círculo com 12 km de 
raio, correspondente ao alcance do radar horizontal.  

Com a informação obtida pelo radar vertical (Figura 2.10) foi possível caracterizar de forma precisa as 
alturas de voo de cada ave ou bando de aves detetado.  

 

Figura 2.10 – Exemplo de imagem do radar vertical (as circunferências vermelhas assinalam os ecos que representam 
aves). 
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Os dados contínuos obtidos pelo radar vertical foram igualmente analisados utilizando o 
software específico BirdMonitor.  

2.5.2. ANÁLISE DOS DADOS DAS OBSERVAÇÕES VISUAIS 

A associação dos dados obtidos durante as sessões de observação visual, em simultâneo com a 
utilização do sistema de radar, permitiu a validação dos alvos obtidos pelo sistema de radar em tempo 
real (groundtruthing). A identificação dos alvos em tempo real e os registos obtidos das observações 
visuais permitem relacionar a proporção de espécies/grupos de espécies registadas pelo radar. 

As análises foram realizadas para grupos de espécies baseados na sua taxonomia, tamanho, 
comportamento social e padrões ecológicos (habitat, dieta, etc.). Assim, os grupos considerados foram 
os seguintes: 

• Patos e gansos (Anseriformes); 

• Corvos-marinhos (Phlalacrocoracidae); 

• Flamingos, Garças e afins (Phoenicopteriformes e Ciconiiformes); 

• Aves de rapina diurnas (Accipitriformes e Falconiformes); 

• Limícolas (Charadriidae e Scolopacidae); 

• Andorinhas-do-mar (Sternidae); 

• Gaivotas (Laridae); 

• Pombos e rolas (Columbiformes); 

• Andorinhões (Apodiformes); 

• Passeriformes. 

Os dados obtidos nos dois pontos de observação também permitiram realizar os seguintes cálculos: 

• Quantificação do número de movimentos e indivíduos por hora;  

• Quantificação do número de movimentos e indivíduos dos principais grupos de espécies; 

• Quantificação e análise da distribuição das alturas de voo utilizadas para os principais grupos 
de espécies; 

• Distribuição espacial.  

Uma vez que existe uma relação significativa entre a massa das aves e a severidade dos danos 
causados pelas suas colisões com aeronaves (ex: Allan 2006), estudou-se, para alvos validados pelos 
observadores, a relação da sua dimensão no radar (medida através do BirdMonitor) e o peso da 
espécie envolvida. Assim, foi feita uma regressão linear entre estas variáveis. 

Com a equação resultante da regressão foi calculado o peso de todos os alvos detetados e, assim, 
construídos mapas com a representação espacial da severidade potencial de danos causados por Bird 
Strikes. 
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Foi igualmente realizadas uma análise de componentes principais usando como variáveis o peso da 
ave/bando (em grama), a área do alvo no radar (medida, em pixéis pelo BirdMonitor) e o número de 
indivíduos. Com esta análise pretendeu-se separar os grupos taxonómicos/ecológicos de aves, 
anteriormente referidos, de acordo com a sua massa e dimensão dos bandos, de forma a poder 
interpretar-se, com maior exatidão, os resultados obtidos através do radar. 

As análises estatísticas foram realizadas recorrendo ao software R (R Core Team 2013). 

2.6. RISCO RELATIVO DE COLISÃO 

A metodologia de análise de risco relativo adotada foi adaptada de Allan (2006, 2019). A metodologia 
de Allan (2006) foi utilizada em estudos anteriores sobre opções para implantação de solução 
alternativa do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), incluindo os estudos desenvolvidos pelo LNEC (Hart et 
al. 2007), ERENA (Morgado et al. 2009) e NEMUS (2010). Contudo, no presente estudo utilizou-se uma 
nova metodologia de análise da probabilidade de ocorrência de colisões proposta por Allan (2019), 
uma vez que o autor considerou que a metodologia proposta anteriormente não poderá ser 
diretamente aplicada a um aeroporto que não se encontra ainda em fase de operação. 

Mais se refere que a metodologia proposta por Allan (2006) consiste na combinação da probabilidade 
de colisão associada a cada uma das espécies/grupos de espécies de aves existentes num local com a 
severidade dos danos causados por eventuais colisões. A probabilidade de colisão é calculada para 
cada espécie a partir dos registos de colisões constantes nas bases de dados locais, designadamente 
utilizando o número de colisões das diferentes espécies com aeronaves nos últimos cinco anos (Allan 
2000, 2006, Bell 2003, Sowden et al. 2007). Porém, no caso da BA6 o registo de bird strikes é muito 
reduzido (ver Tabela III.13.1. 1 em anexo) e insuficiente para este cálculo. Os dados disponíveis para o 
Aeroporto Humberto Delgado (Aeroporto de Lisboa) e para o Aeroporto de Faro (Tabela III.13.1. 2 e 
Tabela III.13.1. 3 em Anexo) correspondem a locais distintos com composições avifaunísticas distintas.  

Acima de tudo, este método foi desenvolvido para aeroportos em fase de operação, não podendo a 
taxa de bird strike ser calculada para um aeroporto por construir. Assim sendo, e seguindo as 
recomendações da nota técnica sobre a aplicação desde método no presente estudo (Allan 2019) 
optou-se por uma abordagem em que o cálculo da probabilidade de ocorrência de colisões foi 
substituído por um índice de frequência relativa, seguindo a metodologia utilizada noutros estudos, 
incluindo os realizados para o NAL (Hart et al. 2007; NEMUS 2010).  

Nesta abordagem combinam-se quatro fatores para cada espécie, nomeadamente os seguintes:  

i) frequência de ocorrência na área de estudo (número de movimentos por hora detetados 
pelos observadores); 

ii) dimensão média dos bandos; 
iii) utilização das áreas aeroportuárias (obtida através de pesquisa bibliográfica e adaptada 

para a realidade portuguesa); 
iv) a capacidade de evitar colisões (igualmente obtida através de pesquisa bibliográfica). 

Do produto dos valores destes fatores obtém-se, para cada espécie, o valor de frequência relativa. 
Estes valores são posteriormente ordenados de forma decrescente num ranking com todas as 
frequências relativas. 

Todos os parâmetros envolvidos neste cálculo estão representados na Tabela III.13.1. 4, em anexo. 
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A estimativa da severidade do dano causado pelas espécies consideradas foi calculada a 
partir da regressão linear descrita por Allan (2006). Esta regressão define a relação entre a massa 
média de uma espécie de ave e a proporção de colisões dessa espécie que originam danos, e é 
baseada na percentagem de incidentes que causaram danos a aeronaves no Reino Unido no período 
1976-1996 (Allan 2006). Uma vez que esta relação entre a massa das aves e a severidade do dano é 
significativa, a equação da regressão pode ser usada para estimar a proporção de colisões que 
provocam danos a partir de uma dada massa corporal. A equação é a seguinte: 

X = 0,014 Y 

Onde x é a percentagem de colisões com essa espécie que resultam em dano e y é o peso médio dessa 
espécie em gramas. Tal como a frequência relativa, os valores da severidade do dano foram 
ordenados de forma decrescente num ranking de severidade relativa 

O peso das aves foi obtido de Lislevand et al. (2007) e para as espécies não incluídas na base de dados 
deste trabalho utilizou-se o Handbook of the Birds of the World (del Hoyo et al. 1996, 2002). A tabela 
com os pesos médios das aves que foi utilizada para calcular o risco relativo de colisão está 
apresentada Tabela III.13.1. 4, em Anexo.  

Os rankings de frequência relativa e da severidade de dano foram combinados de forma a gerar um 
ranking final, calculado a partir da média dos lugares ocupados nos dois rankings, para cada espécie. 
Assim sendo, os primeiros lugares serão ocupados pelas espécies prioritárias que deverão ser mais 
preocupantes termos de risco de colisão.  

Foram calculados rankings finais para todas as campanhas (com vista a verificar a existência de uma 
variação sazonal no potencial risco de colisão para espécies potencialmente mais problemáticas) e 
para a totalidade dos dados.  
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3. RESULTADOS 

3.1. DIVERSIDADE ESPECÍFICA, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS 
MOVIMENTOS DE AVES 

3.1.1. MONITORIZAÇÃO COM O SISTEMA RADAR (RADAR HORIZONTAL) 

Ao longo das oito campanhas efetuadas até à data, o radar em disposição horizontal detetou um total 
de 3 064 889 alvos (ou movimentos de alvos) que foram classificados automaticamente pelo software 
como prováveis aves.  

A representação espacial dos movimentos detetados pelo radar horizontal foi feita tendo como base a 
área coberta pelo feixe do radar, num raio entre 8 e 12 km. Tal como referido anteriormente (ver 
ponto 2.1.), a partir da campanha realizada em julho, inclusive, o alcance do radar utilizado foi de 8 km 
e não de 12 km (o alcance utilizado nas primeiras quatro campanhas). 

3.1.1.1. VARIAÇÃO SAZONAL 

De todas as campanhas, aquela em que se registaram mais alvos no radar horizontal foi a de outubro, 
contrastando claramente com o registado nas campanhas de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro) 
em que o número de alvos registados por hora foi claramente inferior (Figura 3.1). 

Este resultado não tem uma correspondência direta com os resultados obtidos pelos observadores, 
uma vez que estes registaram mais movimentos em novembro (Figura 3.42), e só depois em outubro e 
janeiro (que foi um mês com pouca atividade no radar). 

Esta discrepância é explicada em grande medida pelo facto do radar obter dados durante o período 
noturno que não é amostrado pelos observadores. De facto, o período noturno em várias das 
campanhas foi muito mais rico em alvos detetados pelo radar do que o período diurno (ver capítulo 
3.1.1.2. Variação horária). A definição dos períodos noturnos/diurnos foram baseados nos dados do 
Observatório Astronómico de Lisboa), nomeadamente na média do nascer do sol e ocaso para cada 
mês.  

Para facilidade nas análises o período noturno foi definido, grosso modo, como se refere 
seguidamente: 

i) no inverno, desde as 18h00 até às 08h00,  
ii) na primavera, entre as 20h00 e as 07h00,  
iii) no verão, entre as 21h00 e as 06h00,  
iv) no outono, entre as 20h00 e as 07h00, 

razão pela qual acabam por ser incluídos na denominação “noturno”, parte dos períodos do 
entardecer e do amanhecer, durante os quais se registam os maiores números de movimentos de 
aves. Nas Figura 3.3, Figura 3.6, Figura 3.7 e Figura 3.8 é possível visualizar a duração dos períodos 
noturno e diurno, conforme a as estações do ano.  

Importa referir que há meses, mais próximos dos meses de transição das estações do ano, em que o 
período noturno é mais próximo do da estação seguinte. É o caso do mês de novembro, com um 
registo noturno similar ao do inverno (Figura 3.9). Os períodos noite/dia tiveram em conta o 
observado em cada campanha. 
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Figura 3.1 – Variação no número de movimentos de aves por hora registado pelo radar horizontal ao longo das várias 
campanhas (indica-se a mediana, quartis, valores mínimo e máximo e outliers). 

 

3.1.1.2. VARIAÇÃO HORÁRIA 

Nas campanhas de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro) não parecia haver uma grande variação no 
número de movimentos registados durante a noite e durante o dia, tendo-se verificado um maior 
número de movimentos durante a noite em dezembro e fevereiro, enquanto em janeiro se registaram 
mais movimentos durante o dia (Figura 3.2). 

Nas campanhas seguintes foi muito clara a diferença no número de alvos entre o dia e a noite, tendo 
ocorrido muito mais alvos durante o dia em abril/maio e muito mais durante a noite nas restantes, 
com destaque para setembro e outubro (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Variação mensal do número médio de movimentos de aves por hora detetados pelo radar horizontal nos 
períodos diurno e noturno. 

 

Embora com alguma variação, considerando a totalidade dos dados das três primeiras campanhas de 
inverno (dezembro 2016, janeiro e fevereiro 2017), a maioria dos movimentos foram registados ao 
nascer do sol e durante a manhã. Este padrão deverá corresponder maioritariamente a movimentos 
de gaivotas (Figura 3.3 e Figura 3.5) e, em dezembro e janeiro, também de corvos-marinhos (ver 
secção 3.1.3.2. e 3.1.3.3; Figura 3.5). 

 

Figura 3.3 – Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar horizontal nas campanhas 
realizadas em dezembro, janeiro e fevereiro (n = 88.322; a cinzento são indicados os limites aproximados do período 
noturno). 
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Figura 3.4 – Movimento intenso de aves maioritariamente composto por gaivotas e corvos marinhos detetados pelo radar 
horizontal durante a campanha de dezembro. Os alvos identificados pelo BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos 
quadrados amarelos. 

 

Figura 3.5 – Movimentos de gaivotas realizados no sentido norte-sul detetados pelo radar horizontal na campanha de 
janeiro durante a manhã. Os alvos identificados pelo BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados amarelos. 

Em abril/maio o pico no número de movimentos ocorreu ao final da tarde, tendo-se observado um 
número elevado de alvos ao longo de todo o dia e, comparativamente, poucos movimentos durante a 
noite (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar horizontal na campanha de 
abril/maio (n = 210.324; a cinzento são indicados os limites aproximados do período noturno). 

Em julho registaram-se muito mais movimentos durante a noite, com um decréscimo durante a 
manhã, e novo aumento no final da tarde (Figura 3.7).  

 

Figura 3.7 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar horizontal na campanha de 
julho (n = 499.772; a cinzento são indicados os limites aproximados do período noturno). 

Um padrão semelhante ao registado nas campanhas de setembro e outubro (Figura 3.8), com a 
diferença que nestas últimas campanhas a proporção de alvos registados durante a noite foi ainda 
mais elevada.  
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Figura 3.8 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar horizontal nas campanhas 
de setembro (n = 539.204) e outubro (n = 1.163.217; a cinzento são indicados os limites aproximados do período noturno). 

Em novembro regressou-se ao padrão verificado nas campanhas de inverno, com um pico no número 
de alvos a ocorrer durante o início da manhã, seguido de um decréscimo ao longo do dia e de um novo 
aumento, de menor intensidade, ao final da tarde (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9 - Percentagem do número total de movimentos registados em cada hora pelo radar horizontal na campanha de 
novembro (n = 564.341). 

Este pico observado ao final do dia incluía bandos muito numerosos de estorninhos deslocando-se 
para os seus dormitórios localizados na margem norte do rio Tejo (Figura 3.10).  

Uma vez que durante o período noturno não é possível realizar validação visual dos alvos de forma 
minimamente representativa, desconhecem-se quais as espécies envolvidas nos movimentos 
detetados durante este período. 
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Apesar de durante os trabalhos de campo se ter identificado a presença de aves tipicamente noturnas 
(uma Coruja-do-nabal Asio flammeus foi observada durante os períodos de observação sistemáticos; a 
presença de Coruja-das-torres Tyto alba foi confirmada através de vestígios indiretos e o Noitibó-
cinzento Caprimulgus europaeus foi regularmente observado na primavera após o encerramento dos 
trabalhos) estas deverão ocorrer em densidades baixas. A atividade noturna observada não pode ser 
justificada com a presença destas aves. Igualmente a ocorrência de morcegos, que certamente deverá 
ser frequente na área de estudo, não explica os resultados obtidos, já que estes são animais de 
pequenas dimensões cujos alvos não são facilmente confundidos com a grande maioria dos alvos 
detetados pelo radar correspondentes a aves. 

 

 

Figura 3.10 - Movimentos de estorninhos realizados ao final do dia em novembro detetados pelo radar horizontal. Os alvos 
identificados pelo BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados amarelos. 

Durante os períodos crepusculares do início e final do dia a atividade das aves foi geralmente intensa, 
registando-se grandes concentrações de muitas espécies. Esta atividade prende-se em muitos dos 
casos com movimentos pendulares entre os dormitórios e as áreas de alimentação e, no caso de 
algumas espécies, com o aumento da disponibilidade de alimento nesses períodos (caso de algumas 
espécies insetívoras como os andorinhões Apus spp.). 
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Figura 3.11 – Bandos numerosos de andorinhões detetados pelo radar horizontal em julho ao final do dia (dentro dos 
quadrados amarelos), realizando movimentos de deslocação para os locais de dormida, presumivelmente localizados na 
cidade de Lisboa ou sua envolvente. 

Entre os grupos avifaunísticos mais frequentemente identificados na área durante o dia (ver secção 
3.2), os patos (McNeil et al. 1992) e as limícolas (Sitters et al. 2001, Lourenço et al. 2008, Santos et al. 
2010) são aqueles que mais frequentemente apresentam atividade durante a noite. Assim, boa parte 
dos movimentos detetados pelo radar horizontal durante a noite deverão corresponder a movimentos 
daqueles grupos entre áreas de alimentação localizadas nas zonas de vasa ou nas áreas costeiras do 
estuário.  

Tendo em conta que parte de alguns períodos de amostragem, nomeadamente a partir da campanha 
de julho, inclusive, com períodos de registo mais longos (de 14 dias em contínuo), abrangeram fases 
da lua de um quarto crescente, lua cheia e um quarto minguante, é possível que uma maior 
luminosidade noturna possa proporcionar um maior número de movimentos de aves em áreas de 
alimentação e entre as mesmas. A Tabela 3.1 informa sobre as fases da lua em cada uma das 
campanhas com radar na BA6. 

Por outro lado, durante os períodos migratórios, muitas aves que normalmente têm atividade noturna 
reduzida, migram durante a noite (Russell 1991, Bruderer 2001, Newton 2008). Isto poderá ajudar a 
explicar o padrão horário observado, já que em abril/maio a atividade noturna observada foi reduzida, 
correspondendo este período à época de reprodução da maioria das espécies, e em que a atividade 
migratória é muito reduzida. Já os meses de setembro e outubro correspondem ao período migratório 
por excelência, já que este é o período migratório pós-nupcial, que ocorre após a época de reprodução 
e em que o número de aves é mais elevado (Newton 2008, ver Figura 3.12). 

Tabela 3.1 – Fases da lua em cada uma das campanhas com radar na BA6.  

CAMPANHA 
DATAS DA AMOSTRAGEM COM 

RADAR 
FASES DA LUA NO PERÍODO 

1 7 a 12 de dezembro de 2016 ¼ Crescente + transição para Lua Cheia  
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2 23 a 30 de janeiro de 2017 Transição de ¼ Minguante para Lua Nova 

3 20 a 27 de fevereiro de 2017 Transição para Lua Nova 

4 
18 a 20 de abril e 15 e 16 de maio de 

2017 
¼ Minguante + Transição para ¼ Minguante  

5 14 a 28 de julho de 2017 
Transição para ¼ Minguante + ¼ Minguante + 

Transição para Lua Nova + Lua Nova + Transição 
para ¼ Crescente 

6 15 a 30 de setembro de 2017 
Transição para Lua Nova + Lua Nova + Transição 

para ¼ Crescente + ¼ Crescente 

7 1 a 23 de outubro de 2017 
Transição para Lua Cheia + Lua Cheia + Transição 

para ¼ Minguante + ¼ Minguante + Transição 
para Lua Nova + Lua Nova  

8 17 a 30 de novembro de 2017 
Lua Nova + Transição para ¼ Minguante + ¼ 

Minguante  

Nota: marcaram-se a negrito os meses com dias de campanha no período de outono/inverno.  

 

 

Figura 3.12 – Imagem obtida pelo radar em outubro durante a noite. Observam-se dezenas de movimentos de aves 
deslocando-se de norte para sul, presumivelmente realizando a migração pós-nupcial. Os alvos identificados pelo 
BirdMonitor encontram-se sinalizados pelos quadrados amarelos. À direita (nos 90º do radar) o alvo que se desloca a 
grande velocidade é um avião. 
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3.1.1.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MOVIMENTOS DE AVES 

De uma forma geral, e ao longo de todas as campanhas de amostragem, o número de movimentos 
detetados pelo radar foi elevado num raio de 5 km, sobretudo ao longo da margem esquerda do 
tronco principal do rio Tejo e dos Canais do Montijo e da Moita/Alhos Vedros (Figura 3.13 a Figura 
3.20). Estas zonas incluem extensas áreas de plataforma de vasa intermareal, bem como antigas 
salinas e manchas de sapal, que proporcionam habitats de alimentação e de repouso adequados a um 
grande número de espécies que ocorrem nesta região. Deste modo, como seria de esperar, o radar 
detetou um número significativo de movimentos nestas zonas, provavelmente referentes a 
deslocações de aves entre áreas de alimentação ou entre estas e zonas de repouso. A área do tronco 
principal do Tejo abrangida pelo radar é também bastante utilizada como zona de passagem entre a 
zona norte do estuário (ex: Pancas, mouchões do Tejo) e as zonas mais a oeste, nomeadamente a foz e 
os diversos braços da zona sudoeste do estuário do Tejo (ex: sapal de Corroios, sapal do rio Coina). 
Assim, os movimentos detetados pelo radar incluem certamente movimentos locais e movimentos de 
maior amplitude de atravessamento do estuário. 

O efeito de redução do número de movimentos em zonas mais afastadas do radar, observável em 
todas as campanhas de amostragem (Figura 3.13 a Figura 3.20), deve-se ao efeito esperado de 
decréscimo da curva de detetabilidade de aves com o aumento da distância ao radar (Eastwood 1967). 
É portanto provável que a variação real da densidade de movimentos em toda a área amostrada não 
seja tão marcada quanto a obtida. 

 
Figura 3.13 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de dezembro 2016 (n = 38.148 alvos), numa envolvente de 12 km. 
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Figura 3.14 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de janeiro 2017 (n = 17.802 alvos), numa envolvente de 12 km. 

 

Figura 3.15 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de fevereiro 2017 (n = 32.377alvos), numa envovente de 12 km. 
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Figura 3.16– N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de abril/maio 2017 (n = 210.034 alvos), ainda numa envolvente de 12 km. 

 

 

Figura 3.17 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de julho 2017 (n = 499.772 alvos), já numa envolvente de 8 km. 
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Figura 3.18 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de setembro 2017 (n = 539.204 alvos), numa envolvente de 8 km. 

 

 

Figura 3.19 – N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de outubro 2017 (n = 1.163.217 alvos), numa envolvente de 8 km. 
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Figura 3.20- N.º de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a campanha 
de novembro 2017 (n = 564.341 alvos), numa envolvente de 8 km. 

A zona a sul – sul sudoeste (S/SSW) do radar (a oeste da Ilha do Rato) abrange a ligação do canal do 
Montijo ao tronco principal do Tejo, onde seria de esperar um grande número de movimentos de aves 
(ver secção 3.2.2). No entanto, a densidade de alvos detetados nesta zona foi inferior à das áreas 
circundantes nas campanhas de dezembro 2016 (Figura 3.13), janeiro 2017 (Figura 3.14), abril/maio 
2017 (Figura 3.16) e, ainda que em menor grau, em fevereiro 2017 (Figura 3.15) e julho 2017 (Figura 
3.17). Esta variação poderá ter-se devido ao efeito de possíveis zonas de sombra (isto é, obstáculos à 
propagação normal do feixe do radar horizontal) criadas pelos hangares e outros edifícios da BA6 
existentes a relativa pouca distância naquelas direções, que dificultarão a deteção de alvos a menor 
altura. No entanto, não é crível que nas referidas zona haja, de facto, uma menor passagem de aves 
que na sua envolvência imediata.  

Também seria de esperar uma maior densidade de alvos detetados na área das salinas do Samouco, 
onde se verificam movimentos de aves frequentes, não só entre os tanques das salinas como entre 
estes e as plataformas de vasa circundantes. No entanto, este tipo de movimentos ocorrem 
maioritariamente a baixa altura sendo, por esse motivo, de difícil deteção tanto para o radar como 
para os observadores visuais (ver secção 3.2.2), devido à existência de diversos obstáculos (árvores, 
edifícios) em redor dos pontos de observação na BA6.  

No que respeita aos movimentos de atravessamento da área da BA6, considerando algumas 
condicionantes existentes, nomeadamente a existência de ruído (ground clutter) num raio de 1 km em 
redor do radar e o efeito de sombra criado por alguns edifícios e vegetação, e cruzando a informação 
obtida pelo radar com aquela proveniente dos observadores (ver secção 3.2.2), destacam-se três eixos 
de atravessamento: 

• a este da Pista 01/19, entre o canal do Montijo e o mar da Palha a norte da BA6; 

• na direção noroeste-sudeste passando perto do local do radar; 

• na direção este–oeste, passando a sul do radar (no extremo sul da BA6). 
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Nas campanhas realizadas em dezembro e janeiro, os padrões observados corresponderam sobretudo 
a movimentos de gaivotas e corvos-marinhos, nomeadamente nos quadrantes norte, este e sudoeste 
da área estudada. Na campanha de fevereiro, os movimentos observados envolveram principalmente 
gaivotas, nomeadamente nos quadrantes norte, este e sudoeste. Neste mês os movimentos registados 
no quadrante sudoeste envolveram sobretudo limícolas. 

Nas campanhas realizadas na primavera e verão registou-se um grande aumento no número de alvos 
detetados num círculo de 2 km em torno do sistema de radar, que corresponderam principalmente a 
andorinhões (ver secções 3.1.3 e 3.2.2). 

Nas campanhas de setembro e outubro registou-se sobretudo uma intensificação no número de 
movimentos durante o período noturno e uma maior utilização do troço principal do rio Tejo, que 
poderá ser utilizado como rota migratória por muitas aves. Em novembro, continuou a ser observada 
uma grande utilização dos quadrantes norte, este e sudoeste por gaivotas e também um forte 
atravessamento da área por bandos numerosos de estorninhos Sturnus spp.  

Os movimentos detetados pelo radar horizontal foram divididos em período diurno e noturno a fim de 
analisar eventuais diferenças no padrão da utilização do espaço pelas aves durante o dia e a noite. Em 
nenhuma das campanhas de amostragem se observou diferenças marcadas entre os padrões diurno e 
noturno da utilização do espaço (Figura III.13.1. 1 a Figura III.13.1. 16 em Anexo). Observaram-se, no 
entanto, variações no número de movimentos do dia para a noite nos vários períodos, como referido 
anteriormente. 

Da regressão linear realizada, usando como variáveis o peso da ave/bando e a área do alvo medida no 
BirdMonitor (para alvos validados por observadores), resultou a seguinte função: 

Peso = 307,38 x área (R2 = 0,40, p < 0,001, df = 142) 
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Figura 3.21 – Relação entre a área dos alvos registados pelo radar (medida em pixéis pelo software BirdMonitor) e a massa 
corporal das aves correspondentes a esses alvos (registos validados pelos observadores).  

Esta função foi aplicada a todos os alvos obtidos pelo radar que se considerou serem aves, permitindo 
a obtenção de mapas com a distribuição espacial da biomassa de aves em voo (correspondendo à 
severidade potencial do dano causado por colisões), na área da BA6 (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na área da BA6, expressa 
em kg/hora. 
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O facto de não se observarem variações muito significativas na distribuição dos alvos após ponderação 
pelo peso, relativamente à distribuição obtida apenas utilizando o número de movimentos por hora, 
leva a supor que não existe uma grande diferenciação espacial entre aves/bandos mais leves e mais 
pesados, e consequentemente da severidade dos danos causados por bird strikes. 

Para se conseguir separar, de alguma forma, os alvos obtidos no radar relativamente aos grupos de 
aves considerados, realizou-se uma análise de componentes principais (PCA) incluindo as variáveis 
peso da ave/bando, tamanho do alvo e número de indivíduos. 

Desta análise, cujos resultados são apresentados nas Figura 3.23 e Figura 3.24, resulta uma separação 
pouco informativa proveniente das duas componentes principais (PC1 e PC2), já que as variáveis área 
do alvo, número de indivíduos e peso possuem um elevado grau de autocorrelação, não permitindo 
diferenciar os diferentes grupos de aves. Já a segunda e terceira componentes permitiram separar os 
diferentes grupos de aves, principalmente ao longo do eixo mais relacionado com a variável peso da 
ave/bando. Esse eixo permite separar, por um lado aves ou bandos mais pesados, como os corvos-
marinhos, flamingos, garças e afins, patos e gansos e aves de rapina de aves/bandos mais leves como 
andorinhões, andorinhas-do-mar e passeriformes. Em posição intermédia ficaram os pombos e rolas e 
as limícolas. 

 

 

Figura 3.23 – Resultados das duas primeiras componentes obtidas na PCA. 
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Figura 3.24 - Resultados da segunda e terceira componentes obtidas na PCA. 

 

Assim, construíram-se mapas (Figura 3.25, Figura 3.26 e Figura 3.27) com a distribuição espacial da 
biomassa de aves, que está relacionada com a severidade do dano resultante de bird strikes, para três 
classes de dimensão dos grupos de aves (< 15 pixéis, 15 a 30 pixéis e > 30 pixéis), que, em termos 
gerais, terão correspondência com os três grandes grupos de aves considerados: aves/bandos mais 
pesadas (corvos-marinhos; flamingos, garças e afins, gaivotas e aves de rapina), aves médias (limícolas; 
pombos e rolas) e aves mais leves (andorinhões e passeriformes). 

 

Figura 3.25 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na área da BA6, expressa 
em kg/hora, para alvos com dimensão inferior a 15 pixéis. 
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Figura 3.26 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na área da BA6, expressa 
em kg/hora, para alvos com dimensão entre 15 e 30 pixéis. 

 

 

Figura 3.27 – Distribuição espacial da biomassa de aves em voo detetadas pelo radar horizontal na área da BA6, expressa 
em kg/hora, para alvos com dimensão superior a 30 pixéis. 
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Destes mapas pode-se observar que os alvos mais pesados possuem uma distribuição mais 
ampla na área de estudo, observando-se com maior frequência no troço principal do Tejo, o que 
deverá corresponder a movimentos de maior amplitude de gaivotas e corvos-marinhos. Deve-se, no 
entanto, ressalvar que os alvos de maiores dimensões também são detetados mais facilmente pelo 
radar a maiores distâncias, e como tal seria expectável uma maior densidade destes alvos longe do 
radar.  

Os alvos mais leves foram registados, em geral, mais próximo do radar, sendo raros a maiores 
distâncias. 

 

3.1.2. VALIDAÇÕES DE REGISTOS DO RADAR – OBSERVAÇÕES VISUAIS 

No decorrer das oito campanhas, foram registados e validados visualmente 3.226 movimentos de aves 
detetados pelos radares, envolvendo um total 34.611 indivíduos. Foram identificadas 37 espécies 
correspondentes a alvos detetados pelo radar (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 - Lista de espécies registadas pelo radar horizontal e identificados pelos observadores. 

GRUPO NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Patos e gansos (Anseriformes) 
Pato-branco Tadorna tadorna 

Pato-real Anas platyrhynchos 

Corvos-marinhos Corvo-marinho Phalacrocorax carbo 

Flamingos, garças e afins 

Garça-branca-grande Ardea alba 

Carraceiro Bubulcus ibis 

Garça-branca Egretta garzetta 

Garça-real Ardea cinerea 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 

Íbis-preto Plegadis falcinellus 

Colhereiro Platalea leucorodia 

Flamingo Phoenicopterus roseus 

Aves de rapina diurnas 

Bútio-vespeiro Pernis apivorus 

Milhafre-preto Milvus migrans 

Águia-cobreira Circaetus gallicus 

Águia-sapeira Circus aeruginosus 

Águia-d’asa-redonda Buteo buteo 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus 

Águia-pesqueira Pandion haliaetus 

Peneireiro Falco tinnunculus 

Limícolas 

Tarambola-dourada Pluvialis apricaria 

Milherango Limosa limosa 

Fuselo Limosa lapponica 
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GRUPO NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Perna-vermelha Tringa totanus 

Pilrito-comum Calidris alpina 

Gaivotas 

Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus 

Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus 

Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus 

Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis 

Andorinhas-do-mar 
Garajau-comu Thalasseus sandvicensis 

Andorinha-do-mar-anã Sterna albifrons 

Pombos 
Pombo-das-rochas Columba livia 

Pombo-torcaz Columba palumbus 

Andorinhões  
Andorinhão-preto Apus apus 

Andorinhão-pálido Apus pallidus 

Passeriformes 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum 

Gralha-preta Corvus corone 

Estorninho-preto Sturnus unicolor 

 

Na Tabela III.13.1. 5 (em anexo) estão indicadas a percentagem do número de movimentos e do 
número de indivíduos detetados pelo radar horizontal e validados pelos observadores para cada grupo 
de espécies. 

O grupo cujas observações foram validadas com maior frequência pelos observadores nas oito 
campanhas foram as gaivotas (que perfizeram 72,5 % do total das validações; Figura 3.28).  

Já no que diz respeito ao número de indivíduos, o grupo mais abundante foi o dos andorinhões (35,5 % 
do número de indivíduos), seguido das gaivotas (30,3 % do número de indivíduos) e dos passeriformes 
(14,8 % do número de indivíduos; Figura 3.28). Este resultado deve-se ao elevando número de 
andorinhões observados na campanha de julho e de estorninhos na campanha de novembro 
(observados em grandes bandos). 
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Figura 3.28 - Percentagem do número de movimentos (n= 3.207) e indivíduos (n= 34.733) registados pelo radar horizontal 
que foram validados pelos observadores visuais por grupo de aves no total das campanhas. 

 

3.1.3. OBSERVAÇÕES VISUAIS – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1.3.1. DIVERSIDADE ESPECÍFICA E ABUNDÂNCIA 

Os dados apresentados correspondem às observações complementares efetuadas pelos observadores 
visuais (incluindo os registos validados simultaneamente pelos observadores e pelo radar) ao longo 
das oito campanhas realizadas entre dezembro de 2016 e novembro de 2017.  

No decorrer do estudo, foram observados 15.333 movimentos de aves de dimensão maior ou igual a 
uma rola ou em bandos com mais de 10 indivíduos. Estes movimentos envolveram um total de 
145.693 indivíduos pertencentes a 81 espécies (Tabela III.13.1. 6, em anexo), que para facilidade de 
análise foram repartidas pelos seguintes grupos: 

• Patos e gansos (Anseriformes); 

• Corvos-marinhos (Phlalacrocoracidae); 

• Flamingos, Garças e afins (Phoenicopteriformes e Ciconiiformes); 

• Aves de rapina diurnas (Accipitriformes e Falconiformes); 

• Limícolas (Charadriidae e Scolopacidae); 

• Andorinhas-do-mar (Sternidae); 

• Gaivotas (Laridae); 

• Pombos e rolas (Columbiformes); 

• Andorinhões (Apodiformes); 
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• Passeriformes. 

 

Alguns movimentos pertencendo a alguns grupos de espécies foram excluídos das análises: os 38 
movimentos de aves que não foram identificadas (358 indivíduos); as Perdizes-vermelhas Alectoris 
rufa, das quais apenas se registaram seis movimentos contendo seis indivíduos; os Abelharucos 
Merops apiaster, dos quais apenas se registaram sete movimentos; as rapinas noturnas, das quais 
apenas um movimento de Coruja-do-nabal foi registado; e, por fim, as aves marinhas, com um único 
movimento de Ganso-patola Morus bassanus na área de estudo. 

As gaivotas corresponderam ao grupo com maior representatividade em termos de número de 
movimentos (n = 8.931 movimentos de aves; Figura 3.29). De facto, 58,0 % dos movimentos de aves 
identificados pelos observadores correspondiam a gaivotas. O segundo grupo mais observado foi o 
das aves de rapina (8,6 % das observações; n = 1.317 movimentos de aves), seguindo-se os corvos-
marinhos (7,7 %, n = 1.177) e os pombos e rolas (5,5 %, n = 841). 

 

 

Figura 3.29 – Número de movimentos registados pelos observadores visuais para cada grupo de aves considerado (n = 
15.394). 

 

Relativamente ao número de indivíduos, as gaivotas foram superadas pelos andorinhões que foram 
observados entre abril/maio e setembro, formando bandos/agregados muito numerosos, 
particularmente em julho, contendo largas centenas ou mesmo milhares de indivíduos. Estas aves 
representaram 43,6% de todos os indivíduos registados em todas as campanhas (Figura 3.30). 
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As gaivotas foram o segundo grupo de aves com mais indivíduos observados na área 
(27,4 % do total), seguindo-se os passeriformes (11,9 % do total), as limícolas (7,0 % do total) e os 
corvos-marinhos (3,8 % do total). Os grupos das aves de rapina, dos patos e gansos, dos pombos e 
rolas e dos flamingos, garças e afins, apesar de terem sido observados com muita regularidade, 
foram-no frequentemente em indivíduos isolados ou pequenos bandos, o que faz com que sejam 
pouco representativos em termos de número de indivíduos (Figura 3.30). 

 

 

Figura 3.30 - Número de indivíduos registados pelos observadores visuais para cada grupo de aves considerado (n = 
145.693). 

Dentro do grupo dos andorinhões registaram-se as duas espécies que são mais frequentes em 
Portugal Continental, o Andorinhão-comum Apus apus e o Andorinhão-pálido Apus pallidus. No 
entanto, a maioria dos registos de andorinhões (79 %) não foi identificado até à espécie, já que estas 
são aves muito semelhantes e a sua identificação exige observações a curta distância e com boas 
condições de luz e/ou a audição das vocalizações próximas, o que na maioria dos casos não foi 
possível (ver Tabela III.13.1. 6 em anexo).  

Apesar de, por vezes, serem observados isoladamente, aos pares ou em pequenos bandos, os 
andorinhões (por serem menores do que rolas) apenas foram registados quando em bandos de 10 ou 
mais indivíduos. Os seus bandos foram de dimensão muito variável, chegando a 2.200 indivíduos. A 
maioria dos bandos observados foi de dimensão relativamente reduzida (10 a 100 indivíduos), porém 
os bandos com mais de 500 aves contiveram mais de metade dos indivíduos observados (9,5 % das 
observações e 54,6 % dos indivíduos; Figura 3.31). 

Contrariamente aos andorinhões, as restantes espécies mais representadas, estão tipicamente 
associadas a zonas costeiras e a habitats estuarinos, com um grande número de aves a estarem 
presentes na área apenas durante o inverno ou em passagem migratória.  
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Figura 3.31 – Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de andorinhões 
Apus spp. 

No grupo das gaivotas, observaram-se quatro espécies: a Gaivota-de-asa-escura Larus fuscus, a 
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis, o Guincho Chroicocephalus ridibundus e a Gaivota-de-
cabeça-preta Ichtyaetus melanocephalus. Destas, a mais frequente foi a Gaivota-de-asa-escura que é 
muito comum no estuário do Tejo e na orla costeira durante o inverno e períodos de passagem 
migratória (Alves et al. 2011). Sendo a única espécie a ultrapassar os 2.000 movimentos, a Gaivota-
de-asa-escura foi particularmente numerosa no Inverno. Em termos de regularidade de observações, 
o Guincho foi a segunda espécie de gaivotas mais registada e a terceira espécie mais frequente entre 
todos os grupos com 822 registos. Será importante mencionar que a Gaivota-de-patas-amarelas, 
apesar de registar apenas 262 movimentos, é de difícil separação da Gaivota-d’asa-escura, sendo de 
admitir que uma percentagem razoável das gaivotas Larus sp. não identificadas (62% dos 
movimentos de gaivotas) pertença a esta espécie, em particular no verão quando a sua congénere 
está menos presente. 

As gaivotas foram observadas em algumas ocasiões em grupos numerosos, apesar de, em geral, 
surgirem de forma isolada ou em grupos pequenos (Figura 3.32).  

ANDORINHÕES 
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Figura 3.32– Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de gaivotas. 

Em 21 ocasiões foram registados bandos de gaivotas com mais de 100 indivíduos, três dos quais com 
cerca de 600 indivíduos (  

GAIVOTAS 
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Tabela 3.3). Este é um dos grupos de aves mais numerosos no estuário do Tejo, mas que não é 
incluído nas contagens de janeiro realizadas pelo ICNF e que é substancialmente subestimado nas 
contagens de monitorização dos refúgios de preia-mar realizadas mensalmente (Alves et al. 2010, 
2011, 2012; Figura 3.33). 

 

 

Figura 3.33 – Média mensal das contagens de refúgios de preia-mar no Estuário do Tejo entre 2009 e 2011 (dados de Alves 
et al. 2010, 2011, 2012). Gaivotas e limícolas no eixo principal (esquerda), restantes grupos no eixo secundário (direita). 

  

0

500

1	000

1	500

2	000

2	500

3	000

3	500

4	000

0

5	000

10	000

15	000

20	000

25	000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gaivotas Limícolas Andorinhas-do-mar Corvos-marinhos Flamingos,	Garças	e	afins Patos Outras	espécies



  

49 

 

Tabela 3.3 – Número total de movimentos, total de indivíduos para cada grupo, com indicação do número 
médio, mínimo, máximo e mediana de indivíduos por movimento. 

GRUPO 

Nº DE 
MOVIME
NTOS / 
HORA 

Nº DE 
INDIVÍDU

OS / 
HORA 

Nº MÉDIO 
DE 

INDIVÍDU
OS POR 

MOVIME
NTO 

MEDIANA 
DO Nº DE 
INDIVÍDU
OS POR 

MOVIME
NTO 

NÚMERO 
MÍNIMO 

DE 
INDIVÍDU
OS POR 

MOVIME
NTO 

NÚMERO 
MÁXIMO 

DE 
INDIVÍDU
OS POR 

MOVIME
NTO 

Patos e gansos 0,29 1,82 6,27 3 1 120 

Corvos-marinhos 1,06 4,93 4,64 1 1 2000 

Flamingos, garças 
e afins 0,64 1,97 3,07 1 1 120 

Aves de rapinas 1,19 1,40 1,18 1 1 6 

Limícolas 0,36 9,14 25,42 10 1 500 

Gaivotas 8,05 35,93 4,46 2 1 600 

Andorinhas-do-
mar 0,36 0,78 2,17 1 1 21 

Pombos e rolas 0,76 2,06 2,72 1 1 63 

Andorinhões 0,38 57,21 151,44 44 10 2200 

Passeriformes 0,74 15,69 21,06 4 1 900 

 

Em termos de abundância os passeriformes foram o terceiro grupo mais importante, com destaque 
para o Charneco Cyanopica cooki e para os estorninhos (Estorninho-preto Sturnus unicolor e 
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris) que formam bandos de dimensão considerável na área (  
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Tabela 3.3). Deve notar-se que, para a maioria das espécies deste grupo, apenas foram anotados 
bandos com mais de 10 indivíduos, já que a maioria das espécies de passeriformes tem pequenas 
dimensões (menor do que uma rola; ver Capítulo 2.4.3 – Metodologia de recolha de dados). Assim, 
aves de pequena dimensão, isoladas ou em pequenos grupos, não foram contabilizadas. Apesar de 
haver somente 21 observações de bandos de grandes dimensões (com mais de 100 indivíduos), estas 
resultaram sempre de concentrações de estorninhos Sturnus spp., em particular no mês de 
novembro quando se dá a chegada do Estorninho-malhado à área, formando enormes associações 
com o Estorninho-preto residente (Catry et al. 2010), tendo sido registados bandos com até 900 
indivíduos na área de estudo. 

Da Figura 3.34 pode concluir-se que os movimentos observados de passeriformes foram compostos 
maioritariamente por indivíduos isolados ou em pares (sobretudo corvídeos) ou em bandos de média 
dimensão, que correspondem a quase 90 % dos indivíduos observados. 

 

 

Figura 3.34 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de passeriformes. 

As limícolas, apesar de serem o quarto grupo mais abundante, foram superadas em termos de 
número de observações por vários outros grupos, como os corvos-marinhos, as aves de rapina 
diurnas, os pombos e os passeriformes (Figura 3.29; Tabela III.13.1. 1em Anexo). Isto acontece porque 
a maioria das espécies foram detetadas em bandos relativamente numerosos (Figura 3.35). Dentro do 
grupo das limícolas foi identificado um grande número de espécies (19), das quais a Tarambola-
dourada Pluvialis apricaria foi a mais numerosa e mais frequente (2 173 indivíduos num total de 36 
movimentos). Outras espécies foram registadas em bandos numerosos, em particular pilritos Calidris 
sp. e Ostraceiros Haematopus ostralegus, com movimentos com mais de 100 indivíduos. Estes 
resultados não surpreendem, uma vez que o estuário do Tejo constitui uma área de enorme 
importância para muitas espécies pertencentes a este grupo, sobretudo durante os períodos 
migratórios e de invernada (Alves et al. 2011). Estas aves alimentam-se principalmente em zonas de 
vasa que estão sobre influência das marés, mas também em tanques de salinas, deslocando-se 
frequentemente entre e dentro das próprias áreas de alimentação em bandos numerosos. Este grupo 
é dos mais abundantes no estuário do Tejo, ocorrendo predominantemente durante o inverno e 
períodos migratórios (Figura 3.33), com uma média das contagens de janeiro (2012-2016) de 49.080 
indivíduos (ICNF, dados não publicados). 

PASSERIFORMES 
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Figura 3.35 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de limícolas. 

Os corvos-marinhos (todos pertencentes à espécie Corvo-marinho-de-faces-brancas Phalacrocorax 
carbo) seguiram-se em abundância, embora com uma redução significativa nos seus efetivos nas 
campanhas de primavera e verão, época em que migram para o norte da Europa para se 
reproduzirem (Catry et al. 2010; ver Anexo, Tabela III.13.1. 1). Os corvos-marinhos foram observados 
sobretudo como aves isoladas, podendo também formar bandos numerosos em determinadas 
ocasiões (Figura 3.36). Destaca-se um bando muito numeroso, o maior registado para os oito 
períodos de monitorização, estimado em 2.000 indivíduos (  

CORVOS-MARINHOS 

LIMÍCOLAS 
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Tabela 3.3) na campanha de janeiro. Este é outro grupo de aves que é mais abundante durante os 
meses de inverno (Figura 3.33), com uma média das contagens de janeiro (2012-2016) no estuário de 
1.356 indivíduos (ICNF, dados não publicados). 

 

Figura 3.36 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de corvos-marinhos. 

Os pombos e rolas foram também numerosos na área de estudo (841 movimentos contendo 2.286 
indivíduos). Destas aves destacam-se os Pombos-torcazes Columba palumbus, a quarta espécie mais 
vezes registada entre todos os grupos, e as Rolas-turcas Streptopela decaocto, pelo elevado número 
de movimentos. A maioria dos movimentos correspondeu a indivíduos isolados ou aos pares, 
seguidos de pequenos bandos (até 10 indivíduos). Bandos de média dimensão foram pouco 
frequentes, ocorrendo, sobretudo no inverno (Figura 3.37;   
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Tabela 3.3), no caso dos Pombos-torcazes, e ao longo de todo o ano no caso do Pombo-
doméstico Columba livia (aves provenientes de populações semi-domésticas/assilvestradas ou de 
pombais em torno da área de estudo). 

 

 

Figura 3.37 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de pombos e rolas. 

O grupo dos flamingos, garças e afins também esteve bastante representado (711 movimentos 
envolvendo 2.151 indivíduos). A garça-real Ardea cinerea foi a espécie mais registada deste grupo 
(54% dos movimentos) e sexta espécie com mais registos de todos os grupos (381 movimentos). A 
garça-branca-pequena Egretta garzetta surge como a segunda espécie mais registada deste grupo, 
com 125 movimentos. Ambas as garças são espécies maioritariamente solitárias na maior parte do 
ano, excetuando o fim do verão onde começam a formar bandos de moderadas dimensões, pelo que 
ao longo das campanhas foram sendo registadas essencialmente como indivíduos isolados. Segue-se 
então o Colhereiro Platalea leucorodia e o Flamingo Phoenicopterus roseus, espécies muito sociais, 
comuns na área do Estuário do Tejo onde se alimentam sobretudo em zonas de vasa e/ou tanques de 
salinas, chegando a elevadas concentrações, em particular os Flamingos que se juntam aos milhares. 
Estas aves de grande dimensão deslocam-se também frequentemente entre áreas de alimentação em 
grupo, sendo estes os principais movimentos das duas espécies registados na área de estudo.  

 

POMBOS E ROLAS 

FLAMINGOS, GARÇAS E AFINS 
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Figura 3.38 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de flamingos, garças 
e afins. 

As aves de rapina foram um dos grupos com maior número de movimentos registados, mas que por 
serem observadas quase sempre isoladamente, apresentam números de indivíduos inferiores aos 
restantes grupos (Figura 3.39). A Águia-de-asa-redonda Buteo buteo foi a espécie mais frequente 
(33%), com 429 indivíduos (a quinta espécie mais registada entre todos os grupos), seguida do 
Peneireiro Falco tinnunculus e da Águia-sapeira Circus aeruginosus, todos maioritariamente 
residentes na área. O maior bando observado de aves de rapina foi de seis Milhafres-pretos Milvus 
migrans, observados em migração pela área. 

 

Figura 3.39 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de aves de rapina. 

Os patos e gansos constituem outro grupo com fortes hábitos sociais durante o período do inverno, 
deslocando-se frequentemente entre áreas de alimentação e de repouso em bandos. Nos oito 
períodos de monitorização os registos deste grupo envolveram sobretudo bandos, em geral de 
pequena dimensão (Figura 3.40,   

AVES DE RAPINA 
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Tabela 3.3). Este é outro dos grupos mais abundantes no estuário do Tejo, ocorrendo 
predominantemente durante o inverno (Figura 3.33), com uma média das contagens de janeiro 
(2012-2016) de 59.680 indivíduos (ICNF, dados não publicados). A espécie mais frequente na 
totalidade das campanhas foi o Pato-real Anas platyrhynchos, representando mais de metade de 
todas as observações deste grupo (63 %; n = 787 indivíduos). 

 

Figura 3.40 - Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de patos e gansos. 

Por fim, as andorinhas-do-mar (397 movimentos envolvendo 863 indivíduos) correspondem ao grupo 
menos representado ao longo de todos os períodos de estudo, tanto em número de movimentos 
como de indivíduos (Figura 3.30; Tabela III.13.1. 1em Anexo). Das quatro espécies deste grupo, o 
garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis destaca-se como sendo a espécie mais representada, 
correspondendo a 74% dos indivíduos deste grupo com 525 indivíduos. Esta espécie está presente 
sobretudo fora da época quente, contrastando com a segunda espécie mais registada deste grupo, a 
Chilreta Sternula albifrons (16% dos movimentos), que nidifica no estuário. A grande maioria das 
andorinhas-do-mar foi observada isoladamente ou em pares, ocasionalmente formando bandos de 
pequena a moderada dimensão (Figura 3.41). 

 

 

PATOS E GANSOS 

ANDORINHAS-DO-MAR 
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Figura 3.41- Número de indivíduos e número de observações para cada classe de dimensão de bando de andorinhas-do-
mar. 

 

3.1.3.2. VARIAÇÃO SAZONAL 

O número de movimentos registados por hora pelos observadores partiu de um mínimo em 
dezembro, aumentou em janeiro e foi decrescendo gradualmente até abril/maio, estabilizando até 
julho. Daí em diante, os números cresceram sucessivamente até chegar ao máximo absoluto em 
novembro, campanha essa com mais do dobro dos movimentos do que a segunda campanha (Figura 
3.42). 

O facto de se terem registado relativamente poucos movimentos em dezembro é surpreendente face 
ao que se conhece da fenologia das aves no estuário do Tejo, onde se observam números muito 
elevados de aves aquáticas a invernar. A explicação para este resultado pode estar associada ao 
número reduzido de dias de duração da campanha, durante a qual se observou uma variação muito 
grande entre o observado nos vários dias. Alguns destes dias com poucos movimentos de aves podem 
ter sido atípicos, mas como a amostragem teve uma duração curta, tiveram um peso grande nos 
resultados.  

Quanto ao número de indivíduos detetados por hora, o padrão registado foi muito semelhante à 
exceção do mês de julho, correspondente à campanha em que se observou o número mais elevado de 
indivíduos (Figura 3.42). Isto deveu-se principalmente à passagem de bandos muito numerosos de 
andorinhões, que se agregam nessa altura antes de migrarem para África (Catry et al. 2010). 

 

 

Figura 3.42 – Números de movimentos (n = 15.454) e de indivíduos (n = 146.077) registados por hora pelos observadores 
nas oito campanhas de monitorização. 
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O padrão observado para o número de indivíduos por hora é explicado principalmente 
pelo elevado número de aves aquáticas que ocorrem na área durante os meses mais frios, 
nomeadamente gaivotas, limícolas e corvos-marinhos. O pico registado no número de movimentos 
para estes grupos é precisamente no mês de novembro, época que combina a chegada de indivíduos 
invernantes com a passagem de tantos outros para territórios mais a sul. Estas aves sofrem depois um 
decréscimo no número de indivíduos nos meses de primavera e verão (no caso dos corvos-marinhos, 
praticamente deixaram de ser registados entre abril e outubro). 

Em termos de padrão, apenas três grupos não apresentam o pico de ocorrência em novembro. As aves 
de rapina não apresentaram nenhum padrão claro, com poucas flutuações mensais, resultado da 
fenologia maioritariamente residente do conjunto de espécies que ocorre na área de estudo, com 
exceção da Águia-pesqueira Pandion haliaetus, estritamente invernante e migradora de passagem. Já 
o grupo dos pombos e rolas sofreu um reforço no número de indivíduos na primavera e verão, 
resultado provável da chegada de indivíduos de Rola-brava Streptopelia turtur, espécie estival que 
revelou ser surpreendentemente regular na área em estudo. 

Finalmente, o grupo dos andorinhões sobressaiu dos restantes por ser detetado em apenas três 
campanhas, mas com um número de indivíduos muito elevado, particularmente em julho quando os 
indivíduos se juntam nas zonas estuarinas que contêm concentrações muito elevadas de insetos e 
providenciam a nutrição necessária à migração para África no fim do verão. (Figura 3.43). 
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Figura 3.43 – Representatividade do número de movimentos por hora e número de indivíduos por hora de cada grupo de 
aves registados pelos observadores durante os períodos das oito campanhas de monitorização com radar (dezembro, 
janeiro, fevereiro, abril/maio, julho, setembro, outubro, novembro).  

3.1.3.3. VARIAÇÃO HORÁRIA 

Em cada campanha de monitorização, o número de movimentos registados pelos observadores variou 
ao longo do dia, verificando-se o aumento da sua frequência ou envolvendo um maior número de aves 
em determinados períodos horários. Uma vez que o número de horas de sol, assim como a 
temperatura, variam bastante ao longo do ano, a atividade da avifauna varia igualmente, pelo que as 
campanhas foram agregadas em unidades fotoperíodo, por forma a melhor poder avaliar a 
distribuição dos movimentos ao longo do dia (Figura 3.44). 
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O padrão registado nas quatro épocas acompanha em grande parte os movimentos 
observados de gaivotas (Figura 3.45), que corresponderam ao grupo mais registado na totalidade das 
campanhas, por larga margem. A principal exceção foi a campanha de julho, na qual as gaivotas 
tiveram uma importância relativa reduzida. Nas campanhas da primavera e verão, os andorinhões 
contribuíram também expressivamente, nomeadamente no que toca ao número de indivíduos 
observados por hora. O período de novembro a fevereiro registou o maior número de movimento de 
aves de todas as épocas, com mais de 10 movimentos por hora em todas as classes horárias, chegando 
a mais de 30 na classe horária correspondente ao nascer do sol (7:00 – 7:59 h). De facto, o maior 
número de movimentos foi sempre registado no início do dia, o que nem sempre coincidiu com o 
número de indivíduos, que tendeu a ocorrer ao fim do dia nas diferentes campanhas. Isto acontece 
porque apesar de o início de manhã ser considerado o período de maior atividade para a maioria das 
espécies, ao fim do dia é quando muitas se juntam em bandos e regressam aos dormitórios.  

 

 

Figura 3.44 – Número de movimentos e de indivíduos envolvidos por hora registados pelos observadores em cada 
intervalo horário (período diurno) ao longo das diferentes campanhas separadas por fotoperíodos semelhantes. O eixo do 
número de indivíduos na época de novembro – fevereiro é maior que o das restantes campanhas, para melhor legibilidade 
do gráfico. 
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Como já referido, as gaivotas foram o grupo predominante na maioria das campanhas, pelo que o seu 
padrão de movimentos é semelhante ao descrito anteriormente (Figura 3.45). A principal diferença 
prende-se com a redução acentuada do número de movimentos e indivíduos registados em julho, o 
pico do verão, durante o qual a maioria das gaivotas se encontra ausente nos territórios de nidificação 
mais a norte (Catry et al. 2010), sendo os movimentos registados resultantes de aves imaturas que se 
mantêm pelos territórios ou estão em dispersão. Em todas as campanhas as gaivotas mostram um pico 
de movimentos no início do dia, com um aumento no número de indivíduos e movimentos ao fim do 
dia, em particular nas campanhas de inverno que tiveram um aumento expressivo dos indivíduos ao 
fim do dia.  

 

 

Figura 3.45 – Número de gaivotas registadas pelos observadores em cada período horário, ao longo das diferentes 
campanhas agrupadas por fotoperíodo. 

Os movimentos de limícolas não seguiram um padrão muito definido ao longo do dia nas diferentes 
épocas, tendo flutuações ao longo do dia provavelmente resultantes da variação das marés (Figura 
3.46). Isto acontece uma vez que estas aves passam grande parte do tempo a alimentar-se nas zonas 
estuarinas, entre marés, movimentando-se essencialmente nas horas da maré cheia para zonas de 
refúgio onde repousam até poderem alimentar-se novamente (ex: Catry et al. 2010, Dias 2009, Dias et 
al. 2006). Assim, os seus maiores movimentos vão variando com as marés. 

GAIVOTAS 
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Figura 3.46 – Número de limícolas registadas pelos observadores em cada período horário, ao longo das diferentes 
campanhas agrupadas por fotoperíodo. 

A presença de corvos-marinhos na área de estudo verificou-se essencialmente nas épocas de outono e 
inverno, dado que o Corvo-marinho-de-faces-brancas é uma espécie que se reproduz principalmente 
em latitudes mais elevadas, estando por isso maioritariamente ausente entre abril e julho (Catry et al. 
2010). Nos períodos em que esteve presente, verificou-se que o maior número de movimentos dessa 
espécie se deu ao início (7:00 – 7:59 h) e ao fim do dia (18:00 – 18:59 h), rondando os 5 a 6 
movimentos por hora nos picos de atividade (Figura 3.47). Estes períodos com elevado número de 
movimentos nem sempre tiveram uma correspondência direta com os períodos em que se observou 
um número mais elevado de indivíduos, nomeadamente considerando a passagem de um bando 
muito numeroso (com cerca de 2 000 aves) no período 14:00 – 14:59 h, no inverno, que inflacionou os 
números de aves por hora nessa mesma classe. 

 

LIMÍCOLAS 
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Figura 3.47 – Número de Corvos-marinhos registados pelos observadores em cada período horário, ao longo das diferentes 
campanhas agrupadas por fotoperíodo. 

Os andorinhões foram registados apenas de abril a setembro na área de estudo, sendo que no último 
mês apenas ocorreu um registo, que não foi aqui representado nos gráficos. Este grupo, apesar de ter 
apresentado um pico alto na primeira hora da manhã tanto na primavera como no verão, ocorreu 
maioritariamente ao fim do dia. Isto aconteceu essencialmente em julho, mas também em abril/maio, 
quando o número de indivíduos registados nunca baixou dos 300 indivíduos desde as 17:00 h até ao 
pôr-do-sol (Figura 3.48), sendo os bandos registados de forma contínua. 

 

CORVOS-MARINHOS 
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Figura 3.48 – Número de andorinhões registados pelos observadores em cada intervalo horário, ao longo das diferentes 
campanhas agrupadas por fotoperíodo. 

 

3.1.3.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MOVIMENTOS  

Os mapas presentes nas Figura 3.49 a Figura 3.56 representam o número de movimentos de aves por 
hora por quadrícula de 500 x 500 m na área envolvente à BA6 em todas as campanhas de 
amostragem. 

Observando-se as figuras verifica-se que existe uma maior densidade de movimentos de aves ao 
longo do canal de Montijo e da margem noroeste da BA6, que se deve, predominantemente, aos 
movimentos efetuados por gaivotas, limícolas, corvos-marinhos e passeriformes. A área da BA6 
também é utilizada por patos, por aves de rapina de pequena e média dimensão, por cegonhas, 
garças e colhereiros, por pombos e rolas e por andorinhas-do-mar. 

Não é negligenciável, na interpretação dos resultados, o efeito da localização dos pontos de 
amostragem, onde se concentram muitos movimentos de aves. Este efeito do observador é habitual 
e expectável, resultando de uma redução na detetabilidade das aves com o aumento da distância ao 
ponto de observação. 

 

Julho Abril – Maio 

ANDORINHÕES 
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Figura 3.49 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de dezembro (n = 710).  

 

Figura 3.50 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de janeiro (n = 1.410).  
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Figura 3.51 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de fevereiro (n = 1.365).  

 

 

 

Figura 3.52 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de abril/maio (n = 1031). 
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Figura 3.53 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de julho (n = 2.257). 

 

Figura 3.54 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de setembro (n = 2.741). 
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Figura 3.55 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de outubro (n = 3.354). 

 

 

Figura 3.56 – Número de movimentos de aves por hora por quadrícula de 500 x 500 m registados por observadores visuais 
durante o período de amostragem de novembro (n = 2.520). 

 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO - ANEXO 13.1 - ESTUDO COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA 
ENVOLVÊNCIA DA BA6 NO MONTIJO  

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 

 

68  

 

Em anexo encontra-se o registo georreferenciado de todos os movimentos de aves desenhados pelos 
observadores por grupo de aves e por campanha (Figura III.13.1. 17 a Figura III.13.1. 91). Para 
simplificar a sua interpretação, foram feitas figuras em que apenas se destacam as principais 
rotas/movimentos realizados pelos vários grupos de aves por cada época do ano. As épocas do ano 
englobam uma ou mais campanhas, tendo sido agrupadas de acordo com as épocas fenológicas 
relevantes para cada grupo de aves. 

Analisando a distribuição dos movimentos de gaivotas (Figura 3.57) pode constatar-se que a 
associação deste grupo de aves aos ambientes aquáticos é notória. Estas distribuíram-se por toda a 
área envolvente da BA6, sendo o fluxo de movimentos registado particularmente mais intenso entre 
os meses de setembro e dezembro, espelhando o afluxo de algumas espécies que ocorrem nestas 
paragens como invernantes, nomeadamente o Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus, e a 
Gaivota-d’asa-escura Larus fuscus. Estas espécies ocorrem em efetivos importantes, e que 
contabilizam, para o conjunto do estuário do Tejo, algumas dezenas de milhares de aves. Este efetivo 
permanece na região desde o outono ao início da primavera, e são os movimentos pendulares diários, 
em busca de alimento e de locais de pernoita/descanso, que se observam na BA6. Alguns exemplares 
permanecem para além do período mencionado. 

Como a quantidade de gaivotas observadas na área do estuário do Tejo diminui bastante a partir de 
fevereiro, também a quantidade de movimentos registados na BA6 diminuiu no período entre abril e 
julho. As gaivotas foram vistas frequentemente a percorrer a linha de costa da península da BA6, 
nomeadamente a área a norte da BA6, assim como ao longo do esteiro do Montijo. Estas duas áreas 
são aquelas onde se observaram mais gaivotas, ao longo das campanhas de amostragem. As gaivotas 
também efetuaram travessias frequentes do tronco principal do Tejo. 

Dado que o canal do Montijo é utilizado como local de repouso na baixa-mar, os movimentos 
efetuados a baixa altura nesta área poderão estar sub-representados, por não serem visíveis a partir 
dos postos de observação. Ainda assim, parece verificar-se que este canal é utilizado com menor 
frequência fora do período outonal e de inverno, e que entre setembro e janeiro é utilizado pelas 
gaivotas em proporções semelhantes às áreas adjacentes a norte da BA6. Por outro lado, existe um 
fluxo quase permanente de gaivotas de e para a zona das salinas do Samouco, e que atravessam toda 
a faixa a norte da BA6. Deve-se salientar que não se observaram diferenças significativas na tipologia 
das rotas percorridas por estas espécies entre as várias campanhas, mas apenas na intensidade dos 
movimentos. 
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Figura 3.57 – Principais movimentos de gaivotas registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao longo de 
todo o período de amostragem. 

 

Quanto às limícolas, os seus movimentos foram observados sobretudo nas áreas sobrepostas às zonas 
de plataforma de vasa intermareal e antigas salinas nas margens norte e sul do canal do Montijo, 
portanto as áreas de alimentação para as espécies deste grupo (Figura 3.58). Durante os períodos de 
amostragem, uma proporção considerável dos movimentos observados corresponderam a 
movimentos locais, a baixa altura dentro das áreas de alimentação, sobretudo ao longo do canal do 
Montijo, em ambas as margens. As aves limícolas deslocam-se também entre as áreas de alimentação 
e zonas de refúgio durante a maré alta, utilizando geralmente tanques de salinas ou áreas de sapal ao 
longo das margens de todo o estuário do Tejo, implicando frequentemente o atravessamento da BA6. 
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Figura 3.58 – Principais movimentos de limícolas registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao longo 
de todo o período de amostragem. 

A frequência de movimentos registados sobrepostos à BA6 foi aumentando em direção ao final do 
ano, em linha com o aumento do número de aves que se encontra no estuário. A costa norte da 
península da BA6 também foi frequentemente utilizada pelas limícolas nos seus movimentos diários, 
nomeadamente entre zonas de refúgio de maré alta e as zonas preferenciais de alimentação. 

No entanto, esta zona não contém tantos movimentos e tão frequentes como o canal do Montijo. Nas 
proximidades existem as salinas do Samouco, que concentram efetivos de limícolas significativos, mas 
que deverão preferir outras áreas de alimentação localizadas fora da área estudada. Caso contrário, 
verificar-se-iam grandes movimentações de limícolas ao longo da parte norte da BA6. 



  

71 

 

Os movimentos de grande amplitude e que envolveram bandos de dimensão considerável 
resumem-se aos períodos outonais e invernais, períodos estes que concentram grandes contingentes 
de aves deste grupo no estuário do Tejo. São raros os movimentos de atravessamento do tronco 
principal do Tejo, e a explicação para este facto reside na circunstância de que praticamente não 
existirem concentrações de limícolas na margem direita do Tejo, neste troço em particular (por não 
existirem quer zonas de refúgio de marés na cidade de Lisboa, e também áreas de alimentação).  

Relativamente aos corvos-marinhos, observa-se uma utilização regular do espaço aéreo da BA6 
(Figura 3.59). Esta utilização regular foi mais notória nos períodos de amostragem situados entre 
setembro e fevereiro. Entre abril e julho (época coincidente com a reprodução da espécie) os corvos-
marinhos estão praticamente ausentes da região, nomeadamente do estuário do Tejo, permanecendo 
na área alguns exemplares não-reprodutores (aves jovens, sobretudo) ao longo deste período, mas em 
efetivos bastante inferiores àqueles registados durante os restantes períodos. 

Durante o outono e inverno, observa-se um incremento no número de movimentos registados, quer 
sobre a BA6, quer ao longo do canal do Montijo. Estes alimentam-se e repousam frequentemente no 
canal do Montijo e no tronco principal do Rio Tejo, efetuando movimentos ao longo destas duas áreas, 
e entre elas, atravessando para isso a área da BA6, Figura 3.59. Entre outubro e fevereiro foram 
observados corvos-marinhos a atravessar a BA6 sobretudo no eixo norte-sul, entre o canal do Montijo 
e a área de plataforma de intermareal a norte da BA6, bem como no eixo noroeste-sudeste. 

Nas campanhas de julho e, sobretudo, abril/maio observou-se um grande decréscimo no número de 
movimentos deste grupo (Figura 3.59). 
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Figura 3.59 – Principais movimentos de corvos-marinhos registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao 
longo de todo o período de amostragem. 

 
Os movimentos de patos e gansos observados na área da BA6 e sua envolvente terão correspondido 
principalmente a movimentos locais (Figura 3.60). Estes movimentos ocorreram sobretudo ao longo 
das margens do canal do Montijo e do tronco principal do Tejo, e sobretudo também, durante o 
período de inverno (entre dezembro e fevereiro) e no início do verão (campanha de julho). Deve 
notar-se que durante as campanhas de inverno, só raramente se registaram movimentos de patos e 
gansos a sobrevoar a área da BA6, o que se alterou nas campanhas subsequentes, com diversos 
movimentos de atravessamento sobre a península onde se encontra a BA6. 
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Figura 3.60 – Resumo dos movimentos de patos e gansos registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao 
longo de todo o período de amostragem. 

Os movimentos detetados de flamingos, garças, e afins corresponderam na sua maioria a movimentos 
efetuados por Flamingos, Garças-reais Ardea cinerea, Colhereiros Platalea leucorodia, Cegonhas-
brancas Ciconia ciconia e em menor número por outras espécies de garças como a Garça-branca-
pequena Egretta garzetta e o Carraceiro Bubulcus ibis. Uma grande proporção dos movimentos 
registados correspondeu a movimentos locais, dentro e entre áreas de alimentação, verificando-se o 
atravessamento da área da BA6 entre o canal do Montijo e o tronco principal do Tejo e áreas de 
plataforma de intermareal a norte da BA6 em diversas ocasiões (Figura 3.61). 
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Figura 3.61 – Principais movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores na área da BA6 e sua 
envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. 

No período de inverno foi notório um corredor de passagem de aves deste grupo orientado norte-sul e 
que atravessa o espaço aéreo da BA6, e correspondeu a exemplares em movimento de e para o canal 
do Montijo, em busca de alimento, e provenientes de refúgios de maré e dormitórios situados a norte 
da área estudada. 

Os movimentos das aves de rapina distribuíram-se por toda a envolvente aos pontos de observação, 
sobrepondo-se a toda a área da BA6 e zonas envolventes dentro do campo de visão dos observadores 
(Figura 3.62). 
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Figura 3.62 – Principais movimentos de aves de rapina diurnas registados por observadores na área da BA6 e sua 
envolvente, ao longo de todo o período de amostragem. 

Ao longo de todos os períodos de monitorização, foram registados essencialmente movimentos locais 
(sobretudo de caça) de aves isoladas, e é transversal a todo o período de amostragem que os 
principais movimentos são de atravessamento do espaço aéreo da BA6. 

Os movimentos de Águia-sapeira Circus aeruginosus e da Águia-pesqueira Pandion haliaetus, espécies 
que se encontram fortemente associadas a ambientes aquáticos, ocorreram predominantemente nas 
áreas de intermareal, sapal e antigas salinas envolventes à BA6 ao longo do ciclo de amostragem. 
Alguns destes exemplares foram também vistos a percorrer ou atravessar o canal do Montijo. 
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As restantes espécies de hábitos mais terrestres como a Águia-d’asa-redonda Buteo buteo (uma das 
espécies mais frequentemente registadas) e a Águia-calçada Aquila pennata foram observadas 
sobretudo nos habitats terrestres da BA6. Os movimentos do Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus e 
do Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus ocorreram maioritariamente na zona sul, onde 
predominam habitats abertos, os habitats preferenciais para estas espécies procurarem presa. Os 
movimentos de Açor Accipiter gentilis foram registados em particular em algumas zonas mais 
arborizadas, predominantemente na área norte da BA6. Não havendo diferenças notórias no padrão 
de utilização do espaço por parte das aves de rapina, entre os diferentes períodos de amostragem 
(nomeadamente entre o período estival e outono, e o resto do ciclo anual), assume-se que a área da 
BA6 não é particularmente importante para a migração de aves de rapina. 

As andorinhas-do-mar realizaram movimentos sobretudo associados à alimentação ou a deslocações 
locais, predominantemente nas zonas de plataforma de vasa intermareal situadas no canal do Montijo 
e a norte da BA6 (Figura 3.63). 

Os movimentos de atravessamento do espaço aéreo da BA6 foram relativamente escassos, e isso 
deve-se ao facto de os ambientes terrestres não serem atrativos para este grupo de aves. Apenas se 
deslocam sobre terra em movimentos de e para as colónias de reprodução, e durante a migração. 
Assim sendo, é visível que, na área em estudo, as movimentações de andorinhas-do-mar se resumam 
a trajetos ao longo da linha de costa e das zonas intermareais em busca de alimento (áreas atrativas 
para este grupo de espécies que se alimenta sobretudo de pequenos peixes). 

Observam-se também movimentos de e para as salinas do Samouco, que concentra efetivos em 
pernoita/descanso, e que depois dispersam em direção aos locais de alimentação preferidos – este 
movimentos são particularmente notórios quando se verificam trajetos a norte da área da BA6 de 
orientação nordeste/sudoeste e vice-versa. Durante a primavera, o número de aves deste grupo de 
espécies presente na área em estudo é mais reduzido, e corresponde sobretudo a exemplares de 
Chilreta Sternula albifrons que nidifica nas imediações da BA6, restringindo o raio de busca de 
alimento às áreas intermareais e costeiras a norte da BA6. 
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Figura 3.63 – Principais movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, 
ao longo de todo o período de amostragem. 

Durante as campanhas de amostragem os movimentos de Pombos e rolas corresponderam 
essencialmente a movimentos locais de indivíduos isolados ou de pequenos bandos de Pombos-
torcazes Columba palumbus ou Pombos-domésticos/Pombos-das-rochas Columba livia (Figura 3.64). 

Durante o verão e outono registaram-se movimentos de maior amplitude, que têm correspondência 
nos movimentos de bandos de pequena e média dimensão que se estabelecem nas zonas florestadas 
do troço inferior da bacia do Tejo, e que se movimentam entre áreas de alimentação (sobretudo zonas 
agrícolas e montados) e pontos de pernoita/descanso, que muitas vezes se situam afastados. 
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Figura 3.64 – Principais movimentos de pombos e rolas registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao 
longo de todo o período de amostragem. 

 

A maioria dos movimentos registados de Passeriformes foi efetuada por estorninhos e por corvídeos 
(gralhas, pegas e gaios), assim como fringilídeos (pintassilgos, tentilhões e afins) embora estes tenham 
sido registados em menor escala que os anteriores. Também foram observadas nas campanhas de 
inverno, embora em menor número que os grupos acima mencionados, entre outras espécies, a 
Petinha-dos-prados Anthus pratensis e a Alvéola-branca Motacila alba. Estas últimas espécies tanto 
podem ocorrer isoladamente como em bandos. 

De uma forma geral os movimentos de passeriformes observados decorreram quase exclusivamente 
nos habitats terrestres da BA6 e corresponderam essencialmente a movimentos locais (Figura 3.65). 
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Figura 3.65 – Principais movimentos de passeriformes registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao 
longo de todo o período de amostragem. 

Durante o outono e inverno, os movimentos registados foram de maior amplitude e intensidade, 
sendo de destacar os movimentos de estorninhos observados ao final do dia na campanha de 
novembro. 

Estes movimentos corresponderam a grandes bandos em deslocação das áreas de alimentação nas 
lezírias do Tejo e que pernoitam nas áreas urbanas da margem norte, onde se reúnem em dormitórios 
contendo, por vezes, milhares de indivíduos (Catry et al. 2010). 

Durante o inverno observam-se bandos de fringilídeos e de petinhas, assim como grupos de corvídeos 
em deambulação pela área da BA6 em busca de alimento. Estes grupos, fora da época de reprodução, 
associam-se igualmente em bandos que podem ter dimensões consideráveis (de até algumas centenas 
de aves) e que se movimentam bastante entre locais de alimentação (sobretudo terrenos agrícolas e 
áreas abertas), mas que não realizam movimentos com a amplitude dos que foram observados no 
caso dos estorninhos. 
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Durante a época de reprodução (primavera e início do verão) os movimentos são menos intensos e de 
menor amplitude, por estas espécies estarem fixadas aos seus territórios que são de pequenas 
dimensões e por algumas das espécies mais abundantes durante o outono/inverno não estarem 
presentes no nosso país, como é o caso do Estorninho-malhado e a Petinha-dos-prados. 

Os andorinhões apenas foram registados nas campanhas que mediaram entre abril e setembro (Figura 
3.66). Os movimentos destas aves corresponderam quase exclusivamente a duas espécies: o 
Andorinhão-preto Apus apus e o Andorinhão-pálido Apus pallidus, ambos abundantes na região. 

 

Figura 3.66 – Resumo dos movimentos de andorinhões registados por observadores na área da BA6 e sua envolvente, ao 
longo de todo o período de amostragem. 

Enquanto em abril/maio estas aves foram observadas frequentemente em voos de alimentação sobre 
a área da BA6, em movimentos de pequena amplitude e de carácter muito local, em julho e setembro 
os registos corresponderam maioritariamente a aves a realizar voos de atravessamento de grande 
amplitude sobre a BA6. Neste último período, os movimentos registados tiveram um padrão pendular, 
com registos abundantes de aves provenientes de oeste/sudoeste em direção a este/nordeste e que 
foram sobretudo registados durante a manhã, complementados por um fluxo intenso durante a tarde 
em direção oposta. Estes movimentos estivais espelham as movimentações que estas aves efetuam 
entre as colónias de nidificação (e de pernoita/descanso) de grandes dimensões situadas na cidade de 
Lisboa e seu entorno, em direção aos locais de alimentação localizados em terrenos agrícolas, sapais e 
pauis da margem esquerda do Tejo (concelhos de Montijo, Alcochete, Benavente e Salvaterra de 
Magos). 

 

3.2. ALTURAS DE VOO 

3.2.1. MONITORIZAÇÃO COM O SISTEMA RADAR (RADAR VERTICAL) 

Os resultados sobre altura de voo referem-se aos alvos registados pelo radar vertical, após 
processamento automático com o software (BirdMonitor). O feixe do radar vertical encontrou-se 
orientado ao longo da Pista 01/19 (com disposição aproximadamente norte-sul), com um alcance 
entre os 4 e os 6 km. Durante os períodos diurnos, em que se efetuou simultaneamente a validação 
dos alvos (ver secção 3.3.2) utilizou-se principalmente o alcance de 4 km, de modo a aumentar a 
precisão na localização dos alvos, mesmo de menor dimensão, contribuindo para um aumento do 
número de validações obtidas. No período noturno utilizou-se sobretudo um alcance de 6 km. 

O número total de alvos identificados como prováveis aves registado pelo radar vertical ao longo das 
oito campanhas de monitorização foi de 106 496.  
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A altura média de voo registada em quase todas as bandas de distância foi relativamente 
semelhante (entre os 250 m e os 450 m), com exceção da banda mais distante (mais de 4 000 m) 
situada para sul do radar, em que a altura média das aves detetadas se situou acima dos 900 m (Figura 
3.67). O aumento da altura das aves nesta banda de distância deverá encontrar-se associado a efeitos 
mistos da existência de alguma zona de ensombramento (barreira) do feixe do radar para esta direção 
(provocada nomeadamente pela existência de alguns edifícios) e do decréscimo de detetabilidade dos 
alvos com o aumento da distância ao radar. 

 

Figura 3.67 - Variação da altura média de voo das aves detetadas com a distância ao radar vertical, para o conjunto dos 
alvos (n=106.496). O valor 0 corresponde à localização do radar, variando as distâncias simetricamente num referencial 
negativo na direção norte e num referencial positivo na direção sul. 

Com os dados obtidos com o radar vertical verificou-se que nas bandas de distância mais afastadas as 
alturas de voo foram mais elevadas (em média acima dos 400 m), acontecendo o mesmo nas bandas 
que ficam mais próximas da posição do radar. Em todas as outras bandas a altura média de voo 
rondou os 350 m).  

3.2.1.1. VARIAÇÃO SAZONAL 

Para a totalidade dos dados das campanhas, a altura média dos alvos detetados pelo radar vertical foi 
de 423 m. A altura média foi bastante superior na campanha de abril/maio (832 m), seguindo-se 
fevereiro (537 m) e julho (468 m). A altura de voo foi mais baixa em janeiro (183 m) e intermédia em 
dezembro (321 m; Figura 3.68). Nos meses de setembro (378,2 m), outubro (323,8 m) e novembro 
(342,3 m) a altura média de voo foi relativamente semelhante (ver Tabela III.13.1. 7 – Número de alvos 
por classe de altura em anexo). 
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Figura 3.68 – Variação sazonal da altura de voo das aves detetadas pelo radar vertical (indica-se a mediana, quartis, valores 
mínimo e máximo e outliers). 

 
Apesar de se verificar alguma variação temporal, a classe de altura mais utilizada pelas aves foi a dos 
200 aos 500 m (29,6 % dos movimentos). As classes de altura dos 40 aos 120 m, dos 120 aos 200 m e 
dos 500 aos 1000 m foram as seguintes mais utilizadas e em proporções muito semelhantes (19,4 %, 
20,1 % e 18,5 %, respetivamente). Estas classes somadas representam perto de 90 % dos alvos 
detetados pelo radar vertical (Figura 3.69). Deve notar-se que a detetabilidade dos alvos deverá ser 
mais reduzida para aves a voar na classe de altura mais baixa. 
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Figura 3.69 – Percentagem de movimentos registados em cada classe de altura pelo radar vertical. 

Nas campanhas de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro) observou-se alguma variação nas classes de 
altura mais utilizadas, havendo uma maior utilização das classes mais altas (acima dos 500 m) em 
fevereiro, da classe dos 40 aos 120 m em janeiro e da classe dos 200 aos 500 m em dezembro (Figura 
3.70).  

 

Figura 3.70 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de altura de voo nas 
campanhas de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro). 

Na campanha de primavera (abril/maio) a classe de altura mais utilizada foi a acima dos 1 000 m, 
tendo-se registado uma tendência de maior utilização das classes de maior altura (Figura 3.71).  
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- ,  
Figura 3.71 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de altura de voo na 
campanha de primavera (abril/maio).  

Durante este período foram observadas várias vezes gaivotas a realizar movimentos de 
atravessamento da área a grande altura. Estas aves ganhavam altura a sul da área de estudo (sobre a 
zona do Barreiro/Lavradio), até ficarem a mais de mil metros de altura, realizando depois um 
movimento com voo deslizado/batido, perdendo altura ligeiramente) em direção a norte ou noroeste, 
atravessando a área da BA6. 
Em julho registaram-se mais movimentos na classe entre os 200 e os 500 m de altura, seguindo-se as 
classes dos 500 aos 1000 m e dos 120 aos 200 m (Figura 3.72). 
 

 
Figura 3.72 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de altura de voo na 
campanha de julho. 
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Os resultados obtidos em setembro, outubro e novembro foram muito semelhantes, com 
predominância pela utilização da classe dos 200 aos 500 m (Figura 3.73). 

 

Figura 3.73 – Percentagem de movimentos de aves registados pelo radar vertical em cada classe de altura de voo nas 
campanhas de setembro, outubro e novembro. 

Relativamente ao número de movimentos registados nas classes de altura que comportam maior risco 
de colisão aeronáutica (até aos 200 m de altura e entre os 200 m e os 500 m de altura), a classe de 
altura inferior a 200 m registou uma proporção bastante maior de movimentos em quase todas as 
campanhas (Figura 3.74). 

 

Figura 3.74 – Distribuição da percentagem de movimentos detetados pelo radar vertical em cada campanha por classe de 
altura de risco (< 200 m e 200 – 500 m). 

3.2.1.2. VARIAÇÃO HORÁRIA  

Com a exceção das campanhas de abril/maio e julho a altura média dos movimentos registados 
durante o período noturno foi superior à registada durante o período diurno, com especial ênfase em 
fevereiro em que essa diferença se acentuou (Figura 3.75, Figura 3.76, Figura 3.77).  
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Figura 3.75 – Variação sazonal da altura média de voo das aves detetadas pelo radar vertical durante os períodos diurno e 
noturno. 

Uma vez que não existe validação visual de alvos durante o período noturno, estes resultados são de 
difícil interpretação. Do mesmo modo, a dificuldade de detetar aves a grande altura, especialmente se 
se encontram afastadas do observador e/ou se se tratam de espécies de dimensão reduzida, também 
não facilita a interpretação dos dados obtidos. 
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Figura 3.76 – Alturas de voo das aves registadas no radar vertical ao longo das várias campanhas durante o período diurno. 
O gráfico indica a mediana, os quartis, valores mínimo e máximo e outliers. 

A variação horária na altura média dos movimentos de aves detetados pelo radar vertical para cada 
campanha encontra-se ilustrada em figuras apresentadas em anexo (Figura III.13.1. 92 a Figura III.13.1. 
98).  
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Figura 3.77 – Alturas de voo das aves registadas no radar vertical ao longo das várias campanhas durante o período 
noturno. O gráfico indica a mediana, os quartis, valores mínimo e máximo e outliers. 

3.2.2. VALIDAÇÕES DO SISTEMA DE RADAR - OBSERVAÇÕES VISUAIS  

No decorrer das oito campanhas foram validados visualmente 268 movimentos de aves detetados no 
radar vertical (Figura 3.78, Tabela 3.4). A grande maioria dos alvos validados no radar vertical foram 
gaivotas (66 % dos alvos). Foi possível validar alvos de todos os grupos de aves considerados (Tabela 3.4 

Tabela 3.4).  

Como referido anteriormente, deve-se salientar o facto de não se conseguir validar alvos durante a 
noite e de haver uma maior dificuldade em validar alvos que voam a alturas elevadas. Estes fatores 
dificultam a interpretação dos dados obtidos. 
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Figura 3.78 - Percentagem do número de movimentos registados pelo radar vertical que foram validados pelos 
observadores visuais (n=268) por grupo de aves no total das campanhas. 

 

Tabela 3.4 – Altura média de voo (m) dos grupos de aves detetados pelo radar vertical e em simultâneos validados 
visualmente em cada uma das campanhas.  

GRUPO Nº MOVIMENTOS ALTURA MÉDIA DE VOO (m) 

Dezembro 

Corvos-marinhos  1 49 

Gaivotas 17 134 

Pombos  1 81 

Aves de rapina diurnas  4 77 

Total 23 119 

Janeiro 

Gaivotas 10 220 

Limícolas  1 120 

Aves de rapina diurnas  1 120 

Total 12 203 

Fevereiro 

Corvos-marinhos  1 40 

Gaivotas 35 264 

Limícolas  1 200 

Patos e gansos 1 258 

Pombos  3 68 

Aves de rapina diurnas  1 500 

Total 42 247 

Abril/Maio 

Patos 2 129 

Aves de rapina diurnas 1 614 

Gaivotas 24 727 
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GRUPO Nº MOVIMENTOS ALTURA MÉDIA DE VOO (m) 

Pombos 1 152 

Andorinhões 9 136 

Total 37 532 

Julho 

Flamingos, garças e afins 7 239 

Aves de rapina diurnas 8 255 

Limícolas 4 297 

Gaivotas 11 325 

Pombos 1 225 

Andorinhões 6 289 

Passeriformes 1 69 

Total 38 277 

Setembro 

Flamingos, garças e afins 3 103 

Patos 2 145 

Aves de rapina diurnas 9 206 

Limícolas 1 280 

Corvos-marinhos 1 406 

Gaivotas 32 192 

Total 48 196 

Outubro 

Aves de rapina diurnas 1 121 

Corvos-marinhos 2 181 

Gaivotas 19 144 

Total 22 146 

 

Novembro 

Patos 1 330 

Corvos-marinhos 2 88 

Gaivotas 29 232 

Passeriformes 14 386 

Total 46 275 
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3.2.3. OBSERVAÇÕES VISUAIS – ALTURAS DE VOO 

3.2.3.1. PADRÃO GERAL E VARIAÇÃO SAZONAL 

Analisando o conjunto de todas as espécies de aves detetadas pelos observadores visuais, em todas as 
campanhas, verifica-se que 83 % das aves (n = 116.166) foram registadas entre os 0 e os 120 m de 
altura (Figura 3.79). A utilização das três classes de altura mais baixas (0-40 m, 10-40 m e 40-120 m) foi 
muito semelhante, ocorrendo um grande decréscimo para as classes dos 120 aos 200 m e dos 200 aos 
500 m. Registaram-se poucos movimentos acima dos 500 m, embora deva ser salientado que acima 
dessa altura torna-se difícil, para os observadores visuais, detetar e identificar as aves. 

 

Figura 3.79 – Número de indivíduos observados em cada classe de altura de voo para o conjunto das campanhas e para 
todos os grupos de espécies 

A preponderância das classes de altura mais baixas foi relativamente elevada ao longo das várias 
campanhas. Pelo contrário, as duas classes mais altas apenas tomaram particular relevância na 
campanha de novembro, onde a classe com maior número de indivíduos foi a dos 200 aos 500 m 
(Figura 3.80). 
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Figura 3.80– Número de indivíduos por hora de todas as espécies detetados visualmente pelos observadores em cada 
classe de altura nas várias campanhas. 

3.2.3.2. DIVERSIDADE ESPECÍFICA 

No decorrer das oito campanhas de amostragem foram obtidos dados de altura de voo, provenientes 
das observações visuais, relativos a 15 394 movimentos de aves, que envolveram um total de 145 693 
indivíduos das espécies anteriormente referidas (ver secção 3.2.1.1). Estes movimentos foram 
analisados com base na sua distribuição por seis classes de altura de voo: 0-10 m; 10-40 m; 40-120 m; 
120-200 m; 200-500 m e mais de 500 m. 

Os grupos de aves observados apresentaram algumas diferenças relativas à utilização das diferentes 
classes de altura, certamente devidas a diferenças ecológicas e comportamentais na utilização de 
refúgios, busca de alimento, etc. Começando pelo grupo dos patos e gansos, verificou-se que a classe 
10-40 m foi a que teve uma maior utilização na maioria das campanhas, apesar de ser notada uma 
grande variação entre campanhas. O maior número de indivíduos por hora foi registado na campanha 
de novembro na classe dos 40-120 m, ultrapassando os 2,5 indivíduos. Outras campanhas 
apresentaram contagens expressivas nas classes mais elevadas, em particular dos 120-200 e dos 200-
500 m, nomeadamente em dezembro e setembro. Nas restantes campanhas o grosso das 
observações de patos e gansos foi registado mais perto do solo. 

 

Figura 3.81 – Número de indivíduos por hora de patos e gansos registados visualmente pelos observadores em cada classe 
de altura nas várias campanhas. 

Os corvos-marinhos foram observados em muito maior quantidade a voar rente ao solo/água, 
sobretudo na campanha de janeiro, altura em que a espécie era mais abundante. Nunca foram 
registados acima dos 200 m e apenas ocasionalmente surgiram acima dos 100 m fora do período 
outonal (Figura 3.82). 
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Figura 3.82 – Número de indivíduos por hora de corvos-marinhos registados visualmente pelos observadores em cada 
classe de altura nas várias campanhas. 

Relativamente aos flamingos, garças e afins, detetaram-se movimentos distribuídos pelas três classes 
de altura mais baixas de forma muito equivalente (Figura 3.83), registando-se uma redução no número 
de registos nas classes mais altas e uma ausência de observações acima dos 500 m. 

 

Figura 3.83 – Número de indivíduos por hora de flamingos, garças e afins registados visualmente pelos observadores em 
cada classe de altura nas várias campanhas. 

A maioria das aves de rapina foram observadas até aos 120 m de altura, com predominância da classe 
dos 10 aos 40 m (Figura 3.84). A maioria das aves observadas pertence a espécies que são residentes 
na área (como a Águia-de-asa-redonda, a Águia-sapeira, o Peneireiro ou o Peneireiro-cinzento), sendo 
observadas em voos de caça ou de deslocação dentro do território. Os movimentos de aves de rapina 
a maior altura correspondem normalmente a movimentos migratórios ou a grandes deslocações 
dentro do território, normalmente associados a aves de maiores dimensões, com grandes territórios, o 
que não se observa regularmente na área de estudo. 
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Figura 3.84 – Número de indivíduos por hora de aves de rapina diurnas registados visualmente pelos observadores em 
cada classe de altura nas várias campanhas. 

As limícolas foram relativamente pouco frequentes acima dos 200 m (embora aumentando de 
frequência nas campanhas de janeiro e fevereiro). A utilização das restantes classes de altura teve 
alguma variação mensal, com um predomínio das classes dos 10 aos 120 m na campanha de janeiro 
(Figura 3.85).  

  

 

Figura 3.85 – Número de indivíduos por hora de limícolas registados visualmente pelos observadores em cada classe de 
altura nas várias campanhas. 

As gaivotas usaram predominantemente classes de altura baixa a intermédia (0-120 m), ocorrendo 
geralmente isoladamente ou em pequenos bandos (  
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Tabela 3.3). Em fevereiro, outubro e novembro, meses em que se observou um maior 
número de indivíduos pertencentes a este grupo, verificou-se um maior uso da classe de altura mais 
rente ao solo, mas também de classes de altura intermédias (entre os 40 e os 200 m). Os movimentos 
observados a maior altura corresponderam quase sempre a movimentos de grande amplitude, de 
deslocação entre áreas de alimentação ou destas de e para os dormitórios (Figura 3.86). 

 

Figura 3.86 – Número de indivíduos por hora de gaivotas registados visualmente pelos observadores em cada classe de 
altura nas várias campanhas. 

A maioria das andorinhas-do-mar foi registada nas duas classes de altura mais baixa (0-10 m, 10-40 
m) com predominância da classe junto ao solo (Figura 3.87). Os movimentos acima dos 40 m foram 
raros, sendo inexistentes acima dos 200 m.  

 

Figura 3.87 – Número de indivíduos por hora de andorinhas-do-mar registadas visualmente pelos observadores em cada 
classe de altura nas várias campanhas. 
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Os pombos e rolas nunca foram registados acima dos 500 m e os registos acima dos 120 m foram 
escassos, observando-se a maioria dos indivíduos entre os 10 m e os 40 m (Figura 3.88). Não se 
registaram variações sazonais significativas no que concerne à altura de voo neste conjunto de 
espécies. 

 

Figura 3.88 – Número de indivíduos por hora de pombos e rolas registados visualmente pelos observadores em cada classe 
de altura nas várias campanhas. 

Os andorinhões apenas foram observados nas campanhas de abril/maio e julho (apenas uma 
observação em setembro), registando-se maiores abundâncias nesta última campanha. Estas aves 
voaram maioritariamente nas classes de altura entre os 10 aos 120 m. Porém não é negligenciável o 
número de aves detetado junto ao solo, ou mesmo voando a mais de 200 m de altura (em julho). 

 

Figura 3.89 – Número de indivíduos por hora de andorinhões registados visualmente pelos observadores em cada classe de 
altura nas várias campanhas. 
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Os passeriformes usaram sobretudo as classes de altura mais baixas (principalmente 0-10 
m, mas também 10-40 m) durante a maior parte das campanhas de amostragem (Figura 3.90). Os 
movimentos a maior altura foram raros, no entanto, sabe-se que muitas espécies de passeriformes 
migram à noite, efetuando movimentos a alturas consideráveis. Na campanha de novembro houve 
uma alteração no padrão, com a passagem de bandos de estorninhos a grandes altitudes e com um 
número bastante elevado de indivíduos, levando a que o máximo do número de indivíduos por hora 
tenha ocorrido em novembro, na classe entre os 200 e os 500 m. 

 

Figura 3.90 – Número de indivíduos por hora de passeriformes registados visualmente pelos observadores em cada classe 
de altura nas várias campanhas. 

3.2.3.3. VARIAÇÃO HORÁRIA 

Nas seguintes figuras são representadas as proporções de indivíduos registados pelos observadores 
por cada classe de altura e em cada período horário do dia, para as cinco campanhas de 
monitorização.  

Em dezembro, as classes de altura mais baixas (0-10 m) e (10-40 m) foram em geral as mais utilizadas, 
em qualquer período horário, seguidas da classe entre os 40 e os 120 m (Figura 3.91). No entanto 
neste mês verificou-se um aumento relativo da utilização da classe entre os 200 e os 500 m por um 
maior número de indivíduos no período entre as 11 h e as 12 h (Figura 3.91). Este aumento deveu-se à 
passagem de um único bando com cerca de 300 limícolas.  
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Figura 3.91 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em 
cada período horário, no período de amostragem de dezembro. 

No período de janeiro o padrão de utilização das classes de altura foi bastante semelhante, com uma 
maior representatividade das duas classes mais baixas (0-10 m e 10-40 m) ao longo de todo o dia, 
seguida da classe entre os 40 e os 120 m (Figura 3.92). 

As classes de maior altura, nomeadamente entre os 120 e os 500 m foram utilizadas por um maior 
número de indivíduos principalmente durante os períodos da manhã e do final da tarde. Estes 
movimentos envolveram sobretudo gaivotas.  

 

 

Figura 3.92 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em 
cada período horário, no período de amostragem de janeiro. 
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O padrão de variação relativa da utilização de classes de altura em fevereiro foi 
relativamente semelhante aos dos meses anteriores (Figura 3.93). Embora envolvendo um número 
reduzido de movimentos, a classe de altura 120 -200 m foi utilizada por uma proporção significativa de 
aves durante o final da manhã e durante a tarde. Estes movimentos envolveram um elevado número 
de indivíduos pertencentes aos grupos das limícolas e das gaivotas. 

 

Figura 3.93 – Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em 
cada período horário, no período de amostragem de fevereiro. 

Em abril/maio manteve-se a tendência para uma maior utilização das classes de altura mais baixas ao 
longo de todo o dia, mas foi notório o aumento da proporção de aves a alturas mais altas a meio do 
dia (Figura 3.94). Igualmente ao final da tarde registaram-se bastantes movimentos entre os 40 e os 
120 m, que correspondem maioritariamente a gaivotas e andorinhões. 

 

Figura 3.94 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em cada 
período horário, no período de amostragem de abril/maio. 

No mês de julho os resultados foram muito semelhantes aos obtidos em abril/maio, aumentando 
ainda mais a tendência para uma maior utilização das classes de altura mais elevada a meio do dia. Por 
outro lado, deve-se também referir que durante o período inicial da manhã e final da tarde, foram 
poucas as aves observadas a voar mais rente ao solo (Figura 3.95). 
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Figura 3.95 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em cada 
período horário, no período de amostragem de julho. 

Em setembro, as classes de altura mais elevadas foram raramente utilizadas, em particular a classe 
acima dos 500 metros que teve muito poucas observações a partir das 14:00 h. Nesta campanha, a 
maioria dos registos foi abaixo dos 120 metros de altura, com a faixa dos 0-10 metros a ganhar 
particular representatividade a meio do dia. 

 

 

Figura 3.96 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em cada 
período horário, no período de amostragem de setembro. 

Em outubro houve uma maior diversificação na utilização das diferentes classes de altura, comparado 
com setembro, apesar de a tendência ser algo semelhante: as classes mais baixas a predominarem na 
maior parte do dia. Analogamente a julho, a primeira hora do dia contém muito poucos movimentos 
na classe mais baixa (Figura 3.97). 
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Figura 3.97 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em cada 
período horário, no período de amostragem de outubro. 

A última campanha, novembro, apresentou um contraste face às restantes por ter uma maior 
dominância das classes de altura mais altas, particularmente a classe acima dos 500 metros que foi a 
mais representativa na última classe horária do dia, e a classe dos 200-500 metros que dominou na 
hora anterior (Figura 3.97). Esta preferência está associada à passagem de muitas gaivotas que 
apresentam um pico de migração nesta época, voando frequentemente alto. Durante o resto do dia, a 
utilização das classes de altura manteve-se semelhante ao já descrito anteriormente, com as classes a 
serem sucessivamente menos ocupadas à medida que a altura aumenta. 

 

Figura 3.98 - Proporção do número de indivíduos registados visualmente pelos observadores por classe de altura e em cada 
período horário, no período de amostragem de novembro. 

 

3.3. AVALIAÇÃO DO RISCO RELATIVO DE COLISÃO 

Na Tabela 3.5 estão listadas as 25 espécies prioritárias relativamente ao potencial risco de colisão 
seguindo a ordem do ranking final para a totalidade do período estudado. 
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Os primeiros lugares são ocupados pelo Corvo-marinho-de-faces-brancas e pelas gaivotas grandes não 
identificadas (Gaivota-de-asa-escura e Gaivota-de-patas-amarelas), sendo que estas duas espécies 
propriamente identificadas surgem logo em terceiro e quinto lugar. O que todas estas aves têm em 
comum é serem espécies de dimensões elevadas ou de dimensão média-alta e serem aves muito 
comuns no estuário do Tejo e com apetência por zonas húmidas, cuja presença na área, em princípio, 
não se prevê que diminua significativamente após a construção do aeroporto. 

Tabela 3.5 – Lista das 25 espécies prioritárias ao potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e 
frequência relativa para a totalidade do período estudado. 

Espécie 
Ranking de 

severidade relativa 
Ranking de 

frequência relativa 
Média 

Ranking final das 
espécies prioritárias 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 5 10 7,5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-
d'asa-escura  16 1 8,5 2 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 2 20 11 3 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 18 4 11 3 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus 
michahellis) 11 13 12 5 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 3 24 13,5 6 

Garça-real (Ardea cinerea) 10 23 16,5 7 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 13 21 17 8 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 19 15 17 8 

Patos não identificados 13 22 17,5 10 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 7 34 20,5 11 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 34 12 23 12 

Pombo-doméstico (Columba livia) 37 14 25,5 13 

Limicolas não identificadas 45 9 27 14 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 8 48 28 16 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 39 17 28 16 

Gralha-preta (Corvus corone) 30 26 28 16 

Guincho-comum (Chroicocephalus 
ridibundus) 51 8 29,5 18 

Ganso-bravo (Anser anser) 1 61 31 19 
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Garça-branca-pequena (Egretta 
garzetta) 33 29 31 19 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus) 29 36 32,5 21 

Tarambola-dourada (Pluvialis 
apricaria) 60 7 33,5 22 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 27 41 34 23 

Milhafre-preto (Milvus migrans) 21 50 35,5 24 

Estorninho não identificado 69 3 36 25 

 

A cegonha-branca aparece em terceiro lugar, o flamingo em sexto seguido da garça-real. Estas são 
aves de grandes dimensões, portanto suscetíveis de causar danos elevados, mas que não foram 
observadas muito frequentemente. São espécies típicas de zonas húmidas, de ocorrência muito 
regular no estuário do Tejo, não se prevendo que deixem de aí existir após a construção do aeroporto. 
O mesmo se aplica ao colhereiro que surge em décimo primeiro lugar. 

O oitavo lugar é ocupado simultâneamente pelo Pato-real e a Águia-de-asa-redonda. O Pato-real, 
assim como restantes patos não identificados, poderão não diminuir os seus efetivos locais por serem 
aves associadas às zonas húmidas. O mesmo se aplica às gaivotas pequenas (gaivota-de-cabeça-preta e 
guincho comum). Já a Águia-de-asa-redonda, por ser uma espécie associada a mosaicos agro-
florestais, cuja presença poderá diminuir no local, caso os habitats florestais localizados nas 
imediações da BA6 sejam eliminados. O mesmo será de esperar em relação à presença do Pombo-
torcaz que aparece em décimo primeiro lugar. 

A Águia-pesqueira surge em décimo sexto lugar, juntamente com a gaivota-de-cabeça-preta. Esta 
rapina está associada a zonas húmidas cuja população em Portugal tem vindo a aumentar prevendo-se 
portanto que poderá não abandonar as imediações do aeroporto (apesar de ser uma ave suscetível à 
perturbação). 

Deve ser mencionado que algumas espécies muito numerosas na área em determinados períodos do 
ano, como os andorinhões e os estorninhos, apesar de apresentarem uma frequência relativa muito 
elevada (Tabela III.13.1. 7 em anexo), geralmente as suas colisões causam danos reduzidos às 
aeronaves (embora existam exceções, em particular no caso dos estorninhos). 

Na Tabela 3.6 estão listados os grupos avifaunísticos considerados no presente relatório seguindo a 
ordem do ranking final para a totalidade do período estudado. 

As gaivotas, flamingos, garças e afins e os corvos-marinhos surgem nos três primeiros lugares. Os 
alcatrazes são de ocorrência acidental na área mas por terem grandes dimensões, são susceptíveis de 
causar danos significativos tal como os patos e gansos.  

A lista de espécies prioritárias relativamente ao risco relativo de colisão não é idêntica em todas as 
épocas do ano (Tabela III.13.1. 8 a Tabela III.13.1. 10 em anexo). É no entanto visível que algumas 
espécies aparecem recorrentemente nos primeiros lugares do ranking final. São elas o Corvo-marinho 
(de setembro a fevereiro, período em que ocorre na área), a Gaivota-de-asa-escura e a Gaivota-de-
patas amarelas. 
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A Águia-de-asa-redonda também aparece ao longo do ano nos 10 primeiros lugares enquanto a Garça-
real, o Flamingo e o Pato-real surgem nos 11 primeiros lugares em sete das oito campanhas e o 
Colhereiro em cinco campanhas. A Cegonha-branca, espécie com uma eleveda severidade de dano, 
ocupou os 10 primeiros lugares em quatro campanhas, sendo que em duas delas ficou em primeiro. 
De acrescentar o Pombo-torcaz, que surge na lista dos 10 primeiros em duas campanhas. 

Tabela 3.6 – Lista dos grupos avifaunísticos do potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e 
frequência relativa para a totalidade do período estudado. 

Grupo 
Ranking de severidade 

relativa 
Ranking de frequência 

relativa 
Média Ranking final 

Gaivotas 5 1 3 1 

Flamingos, Garças e afins 3 6 4,5 2 

Corvos-marinhos 2 8 5 3 

Gaivotas pequenas 9 4 6,5 4 

Pombos e rolas 10 5 7,5 5 

Aves de rapina diurnas 6 9 7,5 5 

Limícolas 8 7 7,5 5 

Patos e gansos 4 12 8 8 

Estorninhos 15 3 9 9 

Alcatrazes 1 18 9,5 10 

Andorinhões 18 2 10 11 

Galliformes 7 16 11,5 12 

Corvídeos 13 10 11,5 12 

Andorinhas-do-mar 11 14 12,5 14 

Passeriformes 14 11 12,5 14 

Aves de rapina nocturnas 12 17 14,5 16 

Limícolas pequenas 16 13 14,5 16 

Abelharucos 17 15 16 18 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Para que possam ser adotadas as medidas de minimização adequadas, pelas entidades competentes 
em matéria de segurança aeroportuária, é necessário identificar os vários fatores de risco. 

Esta análise de risco deve partir do estudo que foi realizado previamente à construção do aeroporto, 
mas deve ser avaliada periodicamente, uma vez que durante a fase de construção e de operação do 
aeroporto os habitats existentes serão profundamente alterados (International Birdstrike Committee 
2006; Nikolajeff 2014). Essa alteração nos habitats e nos níveis de perturbação gerada pela atividade 
do aeroporto vão, previsivelmente, causar alterações na comunidade de aves local. É muito 
importante atualizar o conhecimento da densidade, distribuição, movimentos e identidade das aves da 
área onde está implantado o aeroporto quando se pretende reduzir o número de colisões (Shamoun-
Baranes et al. 2008).  

Possíveis fontes de atração para as aves devem ser identificadas. Nalguns casos a identificação dos 
recursos que atraem as aves será evidente, noutros é casos é possível que esta identificação não seja 
óbvia. Havendo alguma incerteza, dever-se-á recorrer ao aconselhamento de especialistas 
(International Birdstrike Committee 2006). 

À fase inicial de estudos deverá ser elaborado um plano de medidas de controlo de avifauna que 
deverá ser dirigido às espécies que representam um risco mais elevado. Este plano deverá iniciar-se 
ainda antes dos trabalhos de construção do aeroporto de modo a aumentar a sua eficácia e a permitir 
avaliações periódicas, ajustes e adaptações ao plano desde a sua implantação no terreno (Blokpoel 
1999, International Birdstrike Committee 2006). 

Apresentam-se em seguida algumas medidas/recomendações que deverão integrar um plano de 
controlo de avifauna. As medidas estão agrupadas em três sub-capítulos, tendo em conta cada um dos 
três principais recursos a que se dirigem (alimento, água, abrigo/locais de nidificação). 

Alimento 

A disponibilidade de alimento é um dos principais fatores de atracão de fauna em geral, e avifauna em 
particular. Um programa eficiente de gestão dos habitats na envolvente do aeroporto deve assegurar 
a inexistência de fontes de alimento para a avifauna, em particular para as espécies que comportam 
riscos mais elevados para a segurança aeroportuária. 

Uma vez que as gaivotas são o grupo de aves que comportam maior risco, e uma vez que são aves que 
frequentemente utilizam aterros sanitários e lixeiras (ex: Belant 1997) é essencial que não existam 
estas infraestruturas nas imediações do aeroporto. De acordo com as recomendações da ICAO (2006) 
não devem existir aterros sanitários, lixeiras ou equiparados a menos de 13 km do aeroporto, já que 
ainda não foi identificado nenhum método eficaz para prevenir a aproximação de aves para 
alimentação, que permita a manutenção dessas áreas sem potenciar a ocorrência de movimentos de 
avifauna. 

Num raio de 13 km da BA6 existem dois aterros sanitários: o de Palmela e o do Seixal, respetivamente 
a 11 km e a 12,5 km, a contar do final da Pista 01/19, conforme é possível visualizar na Figura seguinte. 

Recomenda-se assim que sejam estabelecidos contactos entre a ANA e a AMARSUL (entidade 

responsável pela gestão dos aterros sanitários existentes nas imediações do futuro Aeroporto do 

Montijo), no sentido de assegurar a implementação de medidas articuladas para minimizar a 

movimentos de gaivotas nas imediações do futuro Aeroporto. 
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Figura III.13.1.4.1 – Localização de aterros sanitários na envolvente próxima da BA6 

Algumas ações relacionadas com a prática agrícola são passíveis de atrair determinados grupos de 
avifauna em busca de alimento (ex: a cultura de arroz é extremamente atrativa para muitas aves que 
apresentam elevado risco para a segurança aeronáutica). Assim, deverão ser identificadas nas 
imediações do aeroporto áreas agrícolas que possam atrair aves em busca de alimento. Deve-se 
incentivar práticas de gestão que reduzam a atratividade dessas áreas para as aves, o que, de certo 
modo, é também já a preocupação dos agricultores, de modo a não reduzir a produtividade das 
respetivas produções. De facto, a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, 
realiza mesmo estudos específicos sobre a matéria, com monitorização de técnicas de espantamento 
das aves. No âmbito das preocupações dos agricultores, teve mesmo lugar, uma campanha de 
monitorização com radar Merlin (componentes horizontal e vertical), realizada no período de maio a 
junho de 2013, pela BIO3 em parceria com a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila 
Franca de Xira e a Sarimay: “Caraterização da atividade da avifauna associada à sementeira do arroz, 
através de um sistema de radar”.  

Sempre que possível, deve-se manipular as espécies e/ou a altura do coberto vegetal (Morgenroth 
2005) e remover árvores e arbustos. 

Deve-se controlar populações de ratos e remover rapidamente animais atropelados nos terrenos do 
aeroporto (Blackwell & Wright 2006) que possam atrair aves necrófagas (como as gaivotas). Foi 
também sugerido que é preferível cortar a relva/erva de noite, quando a maioria das aves não está 
ativa, já que imediatamente após o corte, os relvados tornam-se muito atrativos para as aves, uma vez 
que insetos e outros invertebrados se tornam mais facilmente acessíveis (Nikolajeff 2014). 
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Água 

Uma vez que a BA6 se situa nas imediações de um corpo de água de grandes dimensões como é o 
estuário do Tejo, local onde se registam das densidades de aves mais elevadas de Portugal (Catry et al. 
2010), a presença de água é um dado seguro e incontornável 

Assim, a gestão de habitats deve cingir-se aos corpos de água onde se pode intervir. 

Na envolvente do Aeroporto, açudes e outros pequenos corpos de água com potencial de atração de 
aves (é frequente as gaivotas utilizarem pequenos corpos de água doce para tomarem banho) devem 
ser eliminados. Outras medidas alternativas a considerar são a diminuição da extensão de açudes, o 
aumento da inclinação das margens e a proibição de atividades relacionadas com a caça e a pesca (já 
que a estas atividades estão geralmente associadas medidas de gestão que garantem a existência de 
recursos alimentares de que a avifauna também usufrui).  

Não se devem criar pontos de água desnecessários (por exemplo, para fins decorativos) nas 
imediações do aeroporto. 

Determinadas topografias do terreno e topologias de solo favorecem o estabelecimento de charcas 
temporárias, em particular nos períodos de maior pluviosidade. A presença destes espelhos de água 
deve ser evitada, já que constituem um importante polo de atração de aves.  

Nalguns casos tem sido sugerido cobrir com rede/bolas flutuantes pontos de água, como valas de 
drenagem ou estações de tratamento de água (Blackwell & Wright 2006). 

 

Abrigo/locais de nidificação 

A presença de vegetação arbórea constitui um polo de atração para diversos tipos de aves, não só pelo 
facto dessas manchas de vegetação proporcionarem abrigo, mas também, em muitos casos porque 
proporcionam suporte de nidificação e importantes fontes de alimento. Muitas manchas de árvores 
são utilizadas como dormitório por aves que se concentram em grandes números antes do anoitecer. 

Durante a fase de operação do aeroporto, as medidas anteriormente propostas devem continuar a ser 
postas em prática, mas poderá ser necessário adotar medidas ativas de afastamento das aves da área 
do aeroporto (International Birdstrike Committee 2006). Algumas destas medidas poderão entrar em 
conflito com legislação existente sobre proteção de espécies selvagens e/ou necessitarem de 
autorizações especiais. Assim, será necessário e desejável articular estas medidas com instituições 
como o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) ou a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA). 

Alguns métodos ativos de afastamento de aves usados em aeroportos, ou previamente propostos para 
aplicação em aeroportos são os seguintes: 

• Falcoaria – uso de aves de rapina treinadas para capturar ou afastar outras aves. É de 
evidenciar que a utilização de aves de rapina (predadores naturais) é o método mais eficaz 
amplamente utilizado em diversos aeroportos nacionais e internacionais. Os falcões são 
versáteis e podem ser treinados para afugentar diferentes espécies, como sejam gaivotas, 
corvos-marinhos, outros; 

• Métodos sonoros – emissão de ruídos como reprodução de sons de predadores, emissão de 
vocalizações de alarme de aves, pistolas pirotécnicas ou canhões de gás. Os sons podem ser 
emitidos de forma aleatória para adiar a habituação; 
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• Métodos visuais – espantalhos, bandeiras, luzes, modelos de predadores (pousados ou em voo 
do tipo papagaio), cadáveres empalhados; 

• Barreiras físicas – para impedir o acesso das aves aos recursos eventualmente existentes no 
aeroporto (alimento, água, abrigo, locais de nidificação), como por exemplo e se possível redes 
em aberturas de acesso a hangares ou outros edifícios, espigões que impedem as aves de 
pousar em determinados locais, redes para impedir a colocação de ninhos de andorinha; 

• Armadilhas – Podem ser eficazes para capturar espécies protegidas, de modo a prevenir a sua 
colisão com aeronaves e possibilitar a sua libertação noutro local, exemplo adequado para 
corujas (rapinas noturnas), que nidificam ou que se abrigam em hangares, como é o caso atual 
da BA6); 

• Uso de químicos – químicos letais, repelentes ou outros. O seu uso deve ser cuidadosamente 
ponderado e articulado com as autoridades que tutelam a conservação da natureza em 
Portugal; 

• Assegurar, em articulação com o ICNF, a implementação de uma estratégia de controlo das 
populações de gaivotas, uma vez que estas têm aumentado sendo difícil o seu controlo em 
áreas com fácil disponibilização de alimento (resíduos, restos de peixe abandonados, outros). 

Deve-se ter em conta que poucos métodos foram avaliados de forma rigorosa no que diz respeito à 
sua eficácia (International Birdstrike Committee 2006), devendo a sua eficácia ser regularmente 
testada. 

Hoje em dia os radares podem ser usados como sistemas de aviso em tempo real, que permitem atuar 
em termos de espantamento das aves e/ou no atraso/alteração da(s) rota(s) da(s) aeronave(s) (Kelly et 
al. 2000, 2007, Ruhe 2005). 

Como referido anteriormente, é necessário que a avaliação do risco de colisão seja um processo 
contínuo. Assim, recomenda-se que seja realizada monitorização desse risco de forma direta e indireta 
durante todo o período de funcionamento do aeroporto. 

Em primeiro lugar é de extrema importância reportar corretamente todos os eventos de Bird Strike 
(Nicholls & Bell 2005, International Birdstrike Committee 2006 Nikolajeff 2014). 

As incidências de bird strike devem ser definidas em 3 categorias (International Birdstrike Committee 
2006): 

Strikes confirmados 

• Todas as colisões reportadas entre aves (ou outros animais) e aeronaves para as quais há 
evidências sob a forma de uma carcaça, restos da ave ou danos sofridos pelo avião; 

• Todas as aves (ou outros animais) encontrados mortos no aeroporto para os quais não há 
outra causa óbvia de mortalidade (ex: atropelado por carros, colisão com janelas). 

Strikes não confirmados 

• Colisões reportadas entre aves (ou outros animais) e aviões para os quais nenhuma evidência 
física foi encontrada. 
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Incidentes graves 

• Incidentes em que a presença de aves (ou outros animais) no aeroporto ou nas suas 
imediações tem um efeito num voo, quer se tenha encontrado evidências de um bird strike ou 
não.  

Deve ser garantido que a identificação das espécies é feita corretamente. Existem já técnicas 
moleculares que permitem a identificação através de pequenos fragmentos/penas (International 
Birdstrike Committee 2006), mesmo quando não se conseguem obter carcaças razoavelmente 
intactas. 

Deve ser disponibilizado o máximo de informação (ex: altitude, localização, espécie, número) 
(International Birdstrike Committee 2006). 

Paralelamente à monitorização dos bird strikes deve continuar-se a monitorizar a avifauna presente 
nas imediações do aeroporto, de preferência com recurso a radar. Por um lado, é importante avaliar o 
risco após a construção e consequentes alterações nas comunidades avifaunísticas, por outro lado 
alguns grupos de aves apresentam marcadas variações inter-anuais nos seus efetivos ocorrentes na 
área do estuário do Tejo. Esta monitorização deve igualmente procurar determinar a localização e 
características de dormitórios e outros locais de concentração de aves. A monitorização deverá ser 
utilizada para avaliar a eficácia das medidas de gestão de habitat e de espantamento que estejam a ser 
aplicadas. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo permitiu confirmar que a área da BA6 tem uma grande utilização por parte de 
diversas espécies de aves. 

Assim, ao longo das oito campanhas realizadas entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, foram 
detetados mais de três milhões de alvos correspondentes a alvos no radar horizontal. Uma proporção 
elevada dos movimentos observados realizou-se a alturas suscetíveis de causar risco para a segurança. 

Como se suspeitava, as aves aquáticas e em especial as gaivotas representam o maior perigo em 
termos de potenciais colisões. É também de destacar a presença de outras aves aquáticas de grandes 
dimensões, como os corvos-marinhos, os flamingos, as garças, os colhereiros ou os patosApesar das 
alterações que a construção de um aeroporto acarreta, e que forçosamente serão desfavoráveis para a 
generalidade da comunidade de aves presente no local, prevê-se que boa parte das aves 
potencialmente geradoras de risco mais elevado para a segurança aeronáutica permaneçam na área, 
pelo que deverá ser implementado um conjunto extenso de medidas de minimização adequadas, 
incluindo um Plano de Gestão de Habitats e um o Plano de Gestão e Controlo de Risco de Colisão com 
Avifauna. 

Apesar das alterações que a construção de um aeroporto acarreta, e que forçosamente alterarão as 
condições de habitat e ecológicas para a generalidade da comunidade de aves presentes no local, 
prevê-se que boa parte das aves potencialmente geradoras de risco mais elevado para a segurança 
aeronáutica permaneçam na área, pelo que deverá ser implementado um conjunto extenso de 
medidas de minimização adequadas, incluindo um Plano de Gestão de Habitats e um o Plano de 
Gestão e Controlo de Risco de Colisão com Avifauna. 

A maior dificuldade é que a área da BA6 encontra-se junto ao estuário do Tejo, que é a zona do país 
onde ocorrem as maiores densidades de aves (Catry et al. 2010). Aqui os principais fatores de atração 
das aves são praticamente impossíveis de controlar.  

Acresce o facto das populações de algumas das espécies mais problemáticas se encontrarem a 
aumentar (caso das gaivotas e dos corvos-marinhos), em grande medida devido a fatores 
antropogénicos, como a presença de lixeiras e aterros, as descargas de pescado junto à costa e a 
disponibilização de locais seguros de nidificação no caso das gaivotas; e o aumento do número de 
albufeiras e de pisciculturas no caso dos corvos-marinhos. Sabe-se que associado às alterações do 
meio promovidas pelo Homem, as alterações climáticas estão igualmente a ter efeitos na distribuição, 
abundância e fenologia das espécies (Jonzén et al. 2006, Huntley et al. 2007), o que poderá traduzir-se 
em alterações no risco de colisão para a área em análise. 

Assim, propõem-se diversas medidas que correspondem às boas práticas internacionais que poderão 
contribuir para minimizar os riscos de colisão de aeronaves com aves. Estas medidas passam pela 
gestão do habitat e pela adoção de ações com vista ao afugentamento das aves, mas passam também 
muito pela correta monitorização, que permitirá avaliar, de forma mais segura, o risco a cada 
momento. 
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ANEXO III.13.1.1 

Tabela III.13.1. 1 – Registos de bird strike durante operações de aterragem/descolagem e eventos registados na fase de 
aproximação ao aeródromo (dados cedidos pela BA6) entre 2011 e 2016. 

ANO 
ATERRAGENS OU DESCOLAGENS 

(entre os 100 e 300 pés) 

NOS TRAÇADOS DE APROXIMAÇÃO 

(entre os 100 e 3000 pés) 

2016 (até 7 nov.) 2 2 

2015 6 7 

2014 11 3 

2013 7 5 

2012 4 6 

2011 4 5 

 

Tabela III.13.1. 2 – Registos de bird strike relativos ao Aeroporto Humberto Delgado (Aeroporto de Lisboa) em 2016 e 2017. 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO DATA DANOS 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo 12/05/2017 sem danos 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo 23/06/2017 sem danos 

Peneireiro Falco tinnunculus 06/07/2016 sem danos 

Peneireiro Falco tinnunculus 07/07/2017 sem danos 

Gaivota Larídeo não identificado 09/02/2016 sem danos 

Gaivota Larídeo não identificado 18/01/2017 com danos 

Coruja Strigiforme não identificado 26/04/2016 sem danos 

Coruja Strigiforme não identificado 18/07/2017 sem danos 

Pombo Columba sp. 30/04/2016 sem danos 

Pombo Columba sp. 14/06/2016 sem danos 

Pombo Columba sp. 10/08/2016 sem danos 

Pombo Columba sp. 10/09/2016 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 22/06/2016 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 12/08/2016 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 12/07/2017 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 25/07/2017 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 2017 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 2017 sem danos 

Andorinhão Apus sp. 2017 sem danos 

Petinha Anthus sp. 01/12/2017 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 12/07/2017 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 25/07/2017 sem danos 
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Tabela III.13.1. 3 – – Registos de bird strike relativos ao Aeroporto de Faro em 2016 e 2017. 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO DATA DANOS 

Pato Anatídeo não identificado 29/04/2016 sem danos 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 22/04/2016 sem danos 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 05/04/2017 sem danos 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 20/05/2017 sem danos 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 29/06/2017 sem danos 

Carraceiro Bubulcus ibis 01/09/2017 sem danos 

Águia-pesqueira Pandion haliaaetus 27/02/2016 sem danos 

Águia-pesqueira Pandion haliaaetus 2017 sem danos 

Peneireiro Falco tinnunculus 04/09/2017 sem danos 

Borrelho Charadrius sp. 01/12/2016 sem danos 

Gaivota Larídeo não identificado 28/08/2017 sem danos 

Pombo Columba sp. 24/09/2016 sem danos 

Pombo Columba sp. 21/10/2017 sem danos 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis 28/02/2016 sem danos 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis 07/01/2017 sem danos 

Andorinha-daurica Cecropis daurica 15/07/2016 sem danos 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum 03/04/2016 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 09/05/2016 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 27/04/2017 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 02/05/2017 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 25/05/2017 sem danos 

Andorinha Hirundídeo não identificado 30/08/2017 sem danos 

Pintarroxo Carduelis cannabina 06/03/2016 sem danos 

Pardal Passer domesticus 23/04/2017 sem danos 

“Pita” ? 09/01/2017 sem danos 
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Tabela III.13.1. 4 – – Parâmetros utilizados no cálculo do ranking do risco relativo de colisão. 

GRUPO/ESPÉCIE 
CAPACIDADE DE 

EVITAR COLISÕES 
USO DE 

AEROPORTOS 
PESO (G) 

SEVERIDADE 
DO DANO 

MOVIMENTOS 
DIMENSÃO 

MÉDIA BANDO 
MOVS/HORA 

Patos e gansos 0,6 0,12 1358 19,012 322 6,27 0,29 

Pato-colhereiro (Anas clypeata) 0,6 0,1 600 8,4 1 10,00 0,00 

Piadeira (Anas penelope) 0,6 0,1 772 10,801 1 1,00 0,00 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 0,5 0,2 1080 15,12 204 3,86 0,18 

Pato não identificados 0,6 0,1 1080 15,12 97 11,69 0,09 

Ganso-bravo (Anser anser) 0,7 0,1 3465 48,503 2 27,00 0,00 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 0,6 0,1 1152 16,128 17 2,12 0,02 

Galliformes 0,8 0,8 478 6,685 6 3,33 0,01 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 0,8 0,8 478 6,685 6 3,33 0,01 

Alcatrazes 0,5 0,1 3000 41,993 1 1,00 0,00 

Alcatraz-comum (Morus bassanus) 0,5 0,1 3000 41,993 1 1,00 0,00 

Corvos-marinhos 0,5 0,1 2430 34,02 1177 4,64 1,06 

Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax 
carbo) 

0,5 0,1 2430 34,02 1177 4,64 1,06 

Flamingos, Garças e afins 0,7 0,27 1496 20,94 708 3,07 0,64 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 0,7 0,3 1050 14,7 8 1,13 0,01 

Garça-real (Ardea cinerea) 0,7 0,2 1500 21 381 1,24 0,34 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 0,5 0,6 345 4,83 21 1,90 0,02 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 0,7 0,5 3400 47,6 10 24,40 0,01 

Garça não identificada (Egretta sp) 0,7 0,2 1515 21,21 1 8,00 0,00 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 0,7 0,2 470 6,58 135 1,74 0,12 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 0,7 0,1 3000 42 54 12,20 0,05 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 0,8 0,1 1600 22,4 91 3,91 0,08 
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GRUPO/ESPÉCIE 
CAPACIDADE DE 

EVITAR COLISÕES 
USO DE 

AEROPORTOS 
PESO (G) 

SEVERIDADE 
DO DANO 

MOVIMENTOS 
DIMENSÃO 

MÉDIA BANDO 
MOVS/HORA 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus)  0,8 0,2 580 8,12 7 22,86 0,01 

Aves de rapina diurnas 0,55 0,23 652 9,13 1268 1,15 1,14 

Açor (Accipiter gentilis) 0,2 0,1 277 3,878 43 1,14 0,04 

Gavião (Accipiter nisus) 0,2 0,2 190 2,66 6 1,17 0,01 

Açor/Gavião 0,2 0,1 277 3,878 3 1,00 0,00 

Águia-calçada (Aquila pennata) 0,7 0,1 835 11,69 41 1,07 0,04 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 0,7 0,5 800 11,2 429 1,24 0,39 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 0,7 0,1 630 8,82 238 1,10 0,21 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) 0,7 0,1 430 6,02 2 1,00 0,00 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 0,7 0,2 1720 24,08 8 1,00 0,01 

Águia-caçadeira (Circus pygargus) 0,7 0,1 305 4,27 1 1,00 0,00 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 0,7 0,3 248 3,472 112 1,08 0,10 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 0,2 0,2 789 11,046 6 1,00 0,01 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco tinnunculus) 0,7 0,8 204 2,856 205 1,08 0,18 

Milhafre-preto (Milvus migrans) 0,7 0,5 785 10,99 10 2,10 0,01 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 0,5 0,1 1525 21,35 163 1,32 0,15 

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) 0,7 0,1 763 10,675 1 1,00 0,00 

Limicolas  0,50 0,20 338 4,73 294 13,16 0,27 

Limicolas não identificadas 0,5 0,3 306 4,284 127 36,86 0,11 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) 0,7 0,6 762 10,668 1 2,00 0,00 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 0,5 0,1 518 7,252 27 9,04 0,02 
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GRUPO/ESPÉCIE 
CAPACIDADE DE 

EVITAR COLISÕES 
USO DE 

AEROPORTOS 
PESO (G) 

SEVERIDADE 
DO DANO 

MOVIMENTOS 
DIMENSÃO 

MÉDIA BANDO 
MOVS/HORA 

Pernilongo (Himantopus himantopus) 0,5 0,1 180 2,52 2 2,00 0,00 

Fuselo (Limosa lapponica) 0,6 0,1 334 4,669 2 33,00 0,00 

Milherango (Limosa limosa) 0,6 0,1 290 4,053 21 11,81 0,02 

Milherango/Fuselo 0,6 0,1 312 4,368 18 7,28 0,02 

Maçarico-real (Numenius arquata) 0,5 0,1 725 10,15 1 1,00 0,00 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) 0,5 0,1 383 5,362 16 5,88 0,01 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 0,7 0,8 185 2,59 36 60,36 0,03 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 0,5 0,1 240 3,3656 14 10,43 0,01 

Alfaiate (Recurvirostra avosetta) 0,5 0,1 311 4,354 1 3,00 0,00 

Perna-verde-comum (Tringa nebularia) 0,4 0,1 174 2,429 2 1,50 0,00 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 0,5 0,2 129 1,806 19 6,63 0,02 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 0,9 0,7 215 3,01 7 6,57 0,01 

Limícolas pequenas 0,40 0,20 56 0,78 80 16,52 0,07 

Limicola pequena não identificada 0,5 0,5 62 0,868 23 43,61 0,02 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,5 0,2 43 0,6034 14 20,29 0,01 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,4 0,1 50 0,7 11 12,18 0,01 

Pilrito-pequeno (Calidris minuta) 0,4 0,1 26 0,3577 1 1,00 0,00 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus) 

0,5 0,3 48 0,6678 9 25,44 0,01 

Borrelho-grande-de-coleira     (Charadrius hiaticula) 0,4 0,1 54 0,756 18 6,39 0,02 

Rola-do-mar (Arenaria interpres) 0,4 0,2 111 1,547 4 6,75 0,00 

Gaivotas pequenas 0,60 0,52 313 4,38 982 2,38 0,89 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 0,6 0,8 275 3,85 822 2,48 0,74 

Guincho-comum/Gaivota-de-cabeça-preta 0,6 0,8 313 4,382 17 2,65 0,02 
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GRUPO/ESPÉCIE 
CAPACIDADE DE 

EVITAR COLISÕES 
USO DE 

AEROPORTOS 
PESO (G) 

SEVERIDADE 
DO DANO 

MOVIMENTOS 
DIMENSÃO 

MÉDIA BANDO 
MOVS/HORA 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 

0,6 0,8 350 4,9 143 2,02 0,13 

Gaivotas  0,40 0,80 989 13,85 7948 3,81 7,17 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 0,4 0,8 820 11,48 2169 4,01 1,96 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 0,4 0,8 1157 16,198 262 2,32 0,24 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-escura  0,4 0,8 989 13,846 5517 5,11 4,97 

Andorinhas-do-mar 0,60 0,2 297 4,16 397 2,17 0,36 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons) 0,6 0,2 58 0,805 62 4,37 0,06 

Garajau-grande (Hydroprogne caspia) 0,6 0,1 634 8,876 4 1,00 0,00 

Gaivina-comum (Sterna hirundo) 0,6 0,1 145 2,03 2 1,00 0,00 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus sandvicensis) 0,6 0,1 221 3,087 295 1,78 0,27 

Andorinha-do-mar não identificada 0,6 0,1 427 5,9822 34 1,79 0,03 

Pombos e rolas 0,3 0,7 303 4,242 799 2,72 0,72 

Pombo-doméstico (Columba livia) 0,3 0,9 393 5,502 89 7,97 0,08 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 0,3 0,7 465 6,51 549 2,05 0,50 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 0,3 0,7 194 2,716 106 2,06 0,10 

Rola-brava (Streptopelia turtur) 0,3 0,2 143 2,002 55 1,49 0,05 

Strigiformes 0,5 0,5 295 4,13 1 1,00 0,00 

Coruja-do-nabal (Asio flammeus) 0,5 0,5 295 4,13 1 1,00 0,00 

Andorinhões 0,3 0,5 47 0,658 419 151,44 0,38 

Andorinhão preto (Apus apus) 0,3 0,5 41 0,574 75 178,57 0,07 
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GRUPO/ESPÉCIE 
CAPACIDADE DE 

EVITAR COLISÕES 
USO DE 

AEROPORTOS 
PESO (G) 

SEVERIDADE 
DO DANO 

MOVIMENTOS 
DIMENSÃO 

MÉDIA BANDO 
MOVS/HORA 

Andorinhão-pálido (Apus pallidus) 0,3 0,5 50 0,7 10 19,50 0,01 

Andorinhão-preto / Andorinhão-pálido 0,3 0,5 50 0,7 334 149,30 0,30 

Abelharucos 0,5 0,5 51 0,7084 7 7,38 0,01 

Abelharuco (Merops apiaster) 0,5 0,5 50,60 0,71 7,00 13,57 0,01 

Passeriformes 0,4 0,6 96,35 1,35 36,00 16,90 0,03 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,7 1 19 0,2702 12 19,58 0,01 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) 0,5 0,5 15 0,2163 2 12,00 0,00 

Verdilhão (Chloris chloris) 0,5 0,5 29 0,4004 2 12,50 0,00 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 0,7 1 23 0,3164 8 17,88 0,01 

Pardal-de-telhado (Passer domesticus) 0,5 1 28 0,392 2 11,00 0,00 

Milheirinha-europeia (Serinus serinus) 0,5 0,5 12 0,1673 1 23,00 0,00 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) 0,3 0,5 19 0,2604 2 10,50 0,00 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) 0,3 0,5 17 0,238 6 20,67 0,01 

Andorinha-dáurica (Cecropis daurica) 0,3 0,5 22 0,3115 1 25,00 0,00 

Corvideos 0,1 0,4 246 3,444 573 6,95 0,52 

Gralha-preta (Corvus corone) 0,1 0,9 530 7,42 245 1,98 0,22 

Charneco (Cyanopica cooki) 0,1 0,1 72 1,008 157 22,38 0,14 

Pega (Pica pica) 0,1 0,5 220 3,08 35 1,89 0,03 

Gaio (Garulus glandarius) 0,1 0,1 162 2,268 136 1,57 0,12 

Estorninhos 0,5 0,9 80 1,12 213 46,41 0,19 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 0,5 0,9 80 1,12 120 25,33 0,11 

Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris) 0,5 0,9 81 1,127 1 12,00 0,00 

Estorninho não identificado 0,5 0,9 80 1,12 92 101,89 0,08 
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Figura III.13.1. 1 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de dezembro durante o período diurno (n = 12.799 alvos). 

 
Figura III.13.1. 2 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de dezembro durante o período noturno (n = 25.343 alvos). 
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Figura III.13.1. 3 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de janeiro durante o período diurno (n = 9.238 alvos). 

 

Figura III.13.1. 4 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de janeiro durante o período noturno (n =8.564 alvos). 
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Figura III.13.1. 5 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de fevereiro durante o período diurno (n =15.233 alvos). 

 

Figura III.13.1. 6 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de fevereiro durante o período noturno (n =17.144 alvos). 
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Figura III.13.1. 7 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de abril/maio durante o período diurno (n = 174.039 alvos). 

 

Figura III.13.1. 8 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de abril/maio durante o período noturno (n = 35.995 alvos). 
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Figura III.13.1. 9 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de julho durante o período diurno (n = 197.137 alvos). 

 

Figura III.13.1. 10 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de julho durante o período noturno (n = 302.635 alvos). 
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Figura III.13.1. 11 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de setembro durante o período diurno (n = 94.124 alvos). 

 

Figura III.13.1. 12 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de setembro durante o período noturno (n = 445.080 alvos). 
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Figura III.13.1. 13 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de outubro durante o período diurno (n = 220.638 alvos). 

 

Figura III.13.1. 14 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de outubro durante o período noturno (n = 942.579 alvos). 
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Figura III.13.1. 15 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de novembro durante o período diurno (n = 159.174 alvos). 

 

Figura III.13.1. 16 - Número de movimentos/hora por quadrícula de 500 x 500 m detetados pelo radar horizontal durante a 
campanha de novembro durante o período noturno (n = 405.167 alvos). 
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Tabela III.13.1. 5 – Percentagem do número de movimentos e do número de indivíduos detetados pelo radar horizontal e validados pelos observadores para cada grupo de espécies. 

 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL-MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

GRUPO %Movs %Inds %Movs %Inds %Mov %Inds %Movs %Inds %Movs %Inds %Movs %Inds %Movs %Inds %Movs % Inds 

Patos e gansos 4,33 14,36 2,99 2,71 3,79 4,10 2,07 0,31 2,12 0,37 2,12 7,21 2,33 3,15 1,52 2,13 

Corvos-marinhos 18,50 8,76 22,39 21,75 6,21 1,67 - - 1,52 0,10 3,53 7,85 4,80 3,15 11,68 1,70 

Flamingos, Garças e afins 1,18 0,63 1,99 4,06 2,41 2,43 8,28 2,06 16,67 1,60 4,80 7,96 1,16 0,68 0,85 0,29 

Aves de rapina diurnas 2,36 0,95 2,99 0,47 2,41 0,32 0,69 0,05 6,06 0,20 8,05 2,43 1,31 0,36 1,35 0,11 

Gaivotas 70,47 39,60 59,70 17,79 78,28 56,30 65,52 41,47 34,24 5,58 77,68 71,30 85,17 83,28 77,50 24,67 

Andorinhas-do-mar - - - - - - - - 3,03 0,32 0,99 0,32 0,44 0,10 0,68 0,05 

Limícolas 3,15 35,69 6,97 50,73 4,83 33,75 6,21 15,25 7,27 4,69 0,99 1,77 3,34 7,12 1,69 5,67 

Pombos e rolas - - 1,99 2,13 1,72 1,35 - - 0,91 0,03 1,13 0,52 0,58 0,52 0,17 0,15 

Andorinhões - - - - - - 16,55 40,34 26,97 86,84 0,14 0,09 - - - - 

Passeriformes - - 1,00 0,36 0,34 0,09 0,69 0,52 1,21 0,27 0,56 0,55 0,87 1,63 4,57 65,22 

Número total 254 947 201 1922 290 2222 145 1941 330 13250 708 3453 688 3075 591 7923 
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Tabela III.13.1. 6 – Número de movimentos e número de indivíduos para cada espécie e grupo registado pelos observadores visuais  

 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Patos e gansos 0,15 2,15 0,23 1,22 0,33 1,67 0,35 0,76 0,32 0,95 0,24 2,61 0,24 1,19 0,26 3,38 0,27 1,71 

Ganso-bravo (Anser anser) - - - - - - - - - - - - - - 0,02 0,41 0,01 0,05 

Tadorna (Tadorna tadorna) 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,09 0,18 0,01 0,02 - - - - 0,02 0,03 0,01 0,03 

Piadeira (Anas penelope) - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 0,04 0,32 0,10 0,38 0,22 0,87 0,22 0,50 0,30 0,88 0,17 0,78 0,13 0,51 0,04 0,68 0,17 0,66 

Pato-colhereiro (Anas clypeata) - - 0,01 0,12 - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Anas sp. - - - - - - - - - - 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 

Pato não identificado 0,10 1,80 0,10 0,70 0,11 0,78 0,03 0,08 0,01 0,06 0,07 1,82 0,12 0,68 0,18 2,25 0,08 0,96 

Galliformes - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 - - 0,01 0,03 - - 0,02 0,07 0,01 0,02 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 - - 0,01 0,03 - - 0,02 0,07 0,01 0,02 

Alcatrazes - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 

Alcatraz-comum (Morus bassanus) - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 

Corvos-marinhos 1,99 5,62 2,91 34,31 2,10 6,53 0,01 0,01 0,05 0,06 0,24 1,67 0,65 1,47 2,57 5,10 0,99 4,61 

Corvo-marinho-de-faces-brancas  
(Phalacrocorax carbo) 

1,99 5,62 2,91 34,31 2,10 6,53 0,01 0,01 0,05 0,06 0,24 1,67 0,65 1,47 2,57 5,10 0,99 4,61 

Flamingos, garças e afins 0,28 0,32 0,36 0,95 0,38 1,47 0,81 1,53 0,82 2,07 0,62 2,56 0,46 1,08 0,70 3,58 0,60 1,84 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) - - 0,01 0,41 0,04 0,96 0,04 0,34 0,06 0,80 0,09 0,38 0,02 0,04 0,05 1,45 0,05 0,56 

Carraceiro (Bubulcus ibis) - - - - - - 0,07 0,18 0,04 0,06 - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 

Garça-branca-pequena (Egretta 
garzetta) 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,12 0,17 0,18 0,28 0,10 0,16 0,16 0,42 0,12 0,17 0,11 0,20 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 

Garça-real (Ardea cinerea) 0,17 0,18 0,24 0,24 0,23 0,27 0,53 0,76 0,49 0,63 0,32 0,41 0,16 0,17 0,27 0,29 0,32 0,40 

Garça não identificada - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - - - - - 0,01 0,01 
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 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 0,01 0,03 - - 0,01 0,01 - - - - 0,02 0,71 - - 0,02 0,68 0,01 0,21 

Íbis-preta (Plegadis falcinellus) - - - - - - - - 0,02 0,17 - 0,53 0,01 0,03 - - 0,01 0,13 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 0,07 0,08 0,07 0,27 0,07 0,18 0,02 0,06 0,02 0,08 0,06 0,35 0,11 0,41 0,24 0,98 0,08 0,30 

Garça não identificada/cegonha - - - - - - - - 0,01 0,03 - - - - - - 0,01 0,01 

Aves de rapina diurnas 1,33 1,60 1,77 2,11 1,09 1,23 1,16 1,24 0,75 0,85 1,65 2,10 0,66 0,74 0,99 1,13 1,11 1,31 

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) - - - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 0,25 0,32 0,26 0,27 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,13 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 

Milhafre-preto (Milvus migrans) - - - - - - 0,02 0,05 0,03 0,06 - - - - - - 0,01 0,02 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) - - - - - - 0,01 0,01 0,02 0,02 - - - - - - 0,01 0,01 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 0,28 0,37 0,41 0,46 0,35 0,38 0,16 0,16 0,13 0,13 0,20 0,22 0,07 0,07 0,25 0,27 0,20 0,22 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

Águia-caçadeira (Circus pygargus) - - - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Circus sp. 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 - - - - - - - - 0,01 0,01 

Açor (Accipiter gentilis) 0,04 0,04 0,05 0,05 - - 0,01 0,01 0,09 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 

Gavião (Accipiter nisus) - - - - - - - - 0,02 0,02 - - - - - - 0,01 0,01 

Accipiter sp. 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 

Águia-d'asa-redonda (Buteo buteo) 0,37 0,42 0,58 0,81 0,38 0,49 0,47 0,50 0,24 0,28 0,55 0,72 0,21 0,24 0,25 0,35 0,36 0,45 

Águia-calçada (Aquila pennata) 0,01 0,01 - - - - 0,09 0,10 0,04 0,04 0,07 0,08 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 0,13 0,18 0,15 0,17 0,11 0,11 0,02 0,02 0,03 0,03 0,36 0,55 0,12 0,15 0,14 0,15 0,14 0,18 

Rapina não identificada - - 0,05 0,05 0,04 0,04 0,07 0,07 0,02 0,02 0,07 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 

Peneireiro-de-dorso-malhado   (Falco 
tinnunculus) 

0,17 0,18 0,27 0,28 0,15 0,16 0,27 0,28 0,10 0,11 0,23 0,27 0,11 0,12 0,17 0,17 0,17 0,19 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 0,02 0,02 0,01 0,01 - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Falcão não identificado - - - - - - 0,01 0,01 - - - - - - - - - - 

Limícolas 0,18 8,71 0,55 31,35 0,56 25,62 0,22 5,08 0,26 4,17 0,27 2,17 0,28 4,39 0,56 7,69 0,34 8,55 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 0,01 0,13 0,03 0,64 0,06 1,37 - - 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 0,07 0,02 0,08 0,02 0,21 

Pernilongo (Himantopus himantopus) - - - - - - - - 0,01 0,02 - - - - - - 0,01 0,01 

Alfaiate (Recurvirostra avosetta) - - - - - - - - - - 0,01 0,01 - - - - 0,01 0,01 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) - - - - - - 0,01 0,02 - - - - - - - - 0,01 0,01 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 

0,02 0,64 - - 0,01 0,05 - - - - 0,05 0,17 0,01 0,06 0,02 0,04 0,02 0,10 

Borrelho-de-coleira-interrompida 
(Charadrius alexandrinus) 

0,04 1,77 - - 0,02 0,29 - - 0,01 0,03 - - - - 0,02 0,23 0,01 0,19 

Charadrius sp. 0,01 0,55 - - 0,01 0,48 0,01 0,02 0,01 0,01 - - 0,01 0,05 0,02 0,17 0,01 0,11 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) - - 0,31 18,50 0,08 5,35 - - - - - - - - 0,01 0,14 0,03 1,83 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis 
squatarola) 

0,01 0,09 0,01 0,03 0,01 0,67 0,01 0,17 0,02 0,07 0,01 0,01 - - 0,02 0,17 0,01 0,12 

Pluvialis sp. - - 0,01 1,16 0,01 0,10 - - - - - - - - - - 0,01 0,09 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 0,02 0,21 0,01 0,12 0,01 0,04 - - - - - - - - 0,02 0,10 0,01 0,04 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) - - - - 0,01 0,02 - - - - 0,01 0,49 0,03 0,60 0,05 0,50 0,01 0,24 

Pilrito-pequeno (Calidris minuta) - - - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) - - - - - - - - 0,01 0,03 0,01 0,17 0,01 0,22 0,04 0,37 0,01 0,11 

Calidris sp. 0,01 1,10 0,03 4,06 0,02 2,39 0,01 0,03 0,01 0,13 0,02 0,07 0,03 1,18 0,03 0,23 0,02 0,85 

Calidris sp./Charadrius sp. - - - - - - 0,02 0,68 - - - - - - - - 0,01- 0,07 

Milherango (Limosa limosa) 0,01 0,03 - - 0,01 0,76 0,01 0,33 0,03 0,04 0,02 0,19 0,03 0,40 - - 0,02 0,21 

Fuselo (Limosa lapponica) 0,01 0,66 - - - - - - - - - 0,03 - - - - -0,01 0,06 

Limosa sp. - - - - - - - - - - 0,01 0,02 0,06 0,56 0,03 0,17 0,02 0,11 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) - - - - 0,01 0,09 0,01 0,02 0,05 0,32 - - - - 0,01 0,02 0,01 0,08 
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 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Maçarico-real (Numenius arquata) - - - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Numenius sp. - - 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01 0,08 - - - - - - 0,05 0,23 0,01 0,04 

Perna-vermelho-comum (Tringa 
totanus) 

- - - - - - 0,02 0,25 0,04 0,16 0,01 0,06 - - 0,02 0,33 0,02 0,11 

Perna-verde-comum (Tringa nebularia) - - - - - - - - - - - - - - 0,02 0,02 0,01 0,01 

Tringa sp. - - 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 

Rola-do-mar (Arenaria interpres) - - - - - - - - - - - - - - 0,03 0,21 0,01 0,02 

Limícolas não identificadas 0,02 3,52 0,10 6,78 0,30 13,98 0,12 3,48 0,08 3,35 0,08 0,90 0,05 1,25 0,18 4,71 0,11 3,95 

Gaivotas 2,88 9,08 8,52 26,22 7,33 60,06 3,52 16,27 2,70 9,08 9,25 42,92 13,15 63,32 12,51 40,34 7,53 33,62 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 

- - - - - - - - 0,10 0,19 0,34 0,75 0,20 0,39 0,05 0,07 0,12 0,24 

Guincho-comum (Chroicocephalus 
ridibundus) 

0,18 0,77 0,83 2,33 0,45 0,95 0,03 0,16 0,33 1,01 0,51 1,25 0,88 2,68 2,49 4,75 0,69 1,72 

Chroicocephalus ridibundus/Ichthyaetus 
melanocephalus 

- - - - - - - - - - 0,04 0,05 0,02 0,12 0,05 0,09 0,01 0,04 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 0,74 1,65 4,29 8,59 2,14 5,78 0,30 1,53 0,57 2,78 2,23 11,27 3,10 17,39 2,10 5,09 1,83 7,33 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus 
michahellis) 

0,11 0,14 0,07 0,08 0,01 0,01 0,16 0,27 0,38 1,09 0,43 0,92 0,15 0,38 0,08 0,11 0,22 0,51 

Larus michahellis/Larus fuscus 1,86 6,52 3,33 15,21 4,73 53,33 3,03 14,31 1,32 4,02 5,69 28,67 8,79 42,32 7,75 30,23 4,65 23,77 

Gaivota não identificada - - - - - - - - - - - - 0,01 0,04 - - 0,01 0,01 

Andorinhas-do-mar 0,29 0,75 0,51 0,57 0,12 0,14 0,13 0,33 0,36 1,21 0,34 0,71 0,31 0,64 0,59 0,87 0,01 0,01 

Garajau-grande (Hydropogne caspia) - - 0,03 0,03 - - - - - - - - 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 

0,28 0,74 0,48 0,53 0,12 0,14 0,03 0,06 0,06 0,07 0,32 0,69 0,29 0,60 0,59 0,86 0,25 0,44 
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 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Gaivina-comum (Sterna hirundo) - - - - - - - - 0,01 0,01 - - - - - - 0,01 0,01 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula 
albifrons) 

- - - - - - 0,04 0,07 0,22 1,03 0,01 0,01 - - - - 0,05 0,23 

Andorinha do mar não identificada 0,01 0,01 - - - - 0,06 0,20 0,08 0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 0,05 

Pombos e rolas 0,21 1,24 0,89 3,64 0,55 1,58 1,14 2,94 1,26 2,21 0,61 1,75 0,32 1,00 0,30 1,70 0,71 1,93 

Pombo-doméstico (Columba livia) 0,04 0,67 0,09 1,74 0,06 0,46 0,16 1,31 0,09 0,43 0,10 0,69 0,04 0,15 0,02 0,08 0,08 0,60 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 0,12 0,34 0,61 0,99 0,42 0,92 0,82 1,35 0,76 1,12 0,35 0,71 0,21 0,59 0,27 1,56 0,46 0,95 

Columba sp. 0,03 0,21 0,17 0,90 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,07 0,01 0,01 0,01 0,06 0,03 0,12 

Rola-brava (Streptopelia turtur) - - - - 0,01 0,04 0,07 0,12 0,18 0,25 - - - - - - 0,05 0,07 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,11 0,08 0,14 0,19 0,33 0,14 0,28 0,06 0,24 - - 0,09 0,18 

Streptopelia sp. - - - - - - - - 0,02 0,04 - - - - - - 0,01 0,01 

Aves de rapina nocturnas - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

Coruja-do-nabal (Asio flammeus) - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

Andorinhões - - - - - - 0,69 23,93 1,31 238,77 0,01 0,16 - - - - 0,35 53,52 

Andorinhão-preto (Apus apus) - - - - - - 0,25 6,59 0,17 49,69 - - - - - - 0,06 11,30 

Andorinhão-pálido (Apus pallidus) - - - - - - - - 0,03 0,68 0,01 0,11 - - - - 0,01 0,16 

Apus sp. - - - - - - 0,44 17,35 1,10 188,41 - 0,05 - - - - 0,28 42,06 

Abelharucos - - - - - - - - 0,03 0,37 - - - - - - 0,01 0,08 

Abelharuco (Merops apiaster) - - - - - - - - 0,03 0,37 - - - - - - 0,01 0,08 

Passeriformes 0,50 8,78 0,56 7,21 0,55 5,52 0,40 3,27 0,81 11,55 0,79 6,90 0,71 7,20 0,93 70,52 0,70 14,67 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo 
rustica) 

- - - - - - 0,01 0,08 - 0,04 - - - - - - 0,01 0,02 

Andorinha-dáurica (Cecropis daurica) - - - - - - - - - - - 0,12 - - - - 0,01 0,02 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbica) - - - - - - 0,02 0,49 - 0,13 0,01 0,15 - - - - 0,01 0,10 
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 DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO ABRIL/MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL 

 Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind Mov Ind 

Hirundinidae - - - - - - - - - - - 0,07 - - - - 0,01 0,01 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,02 0,40 0,01 0,46 0,02 0,48 - - - - - - - - 0,05 0,83 0,01 0,20 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 0,01 0,34 - - - - - - - - - - - - 0,05 0,85 0,01 0,12 

Motacilla sp. - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,08 0,01 0,01 

Gaio (Garrulus glandarius) 0,07 0,12 0,01 0,01 - - 0,07 0,07 0,15 0,18 0,12 0,22 0,27 0,50 0,05 0,05 0,11 0,18 

Charneco (Cyanopica cooki) 0,09 2,38 0,12 2,76 0,11 2,29 0,04 0,58 0,28 5,59 0,09 1,80 0,10 3,03 0,11 2,93 0,13 2,96 

Pega (Pica pica) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,10 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,17 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 

Gralha-preta (Corvus corone) 0,13 0,22 0,23 0,56 0,31 0,76 0,13 0,16 0,14 0,23 0,32 0,60 0,22 0,46 0,17 0,35 0,21 0,41 

Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris) - - - - - - - - - - - - - - 0,01 0,09 0,01 0,01 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 0,08 1,95 0,16 3,26 0,06 1,88 0,07 1,84 0,19 5,16 0,15 3,36 0,01 0,37 0,01 0,61 0,10 2,56 

Sturnus sp. 0,09 3,37 - - - - - - - - 0,02 0,30 0,10 2,62 0,46 64,71 0,08 7,91 

Pardal-de-telhado (Passer domesticus) - - - - - - - - 0,01 0,09 - - - - - - 0,01 0,02 

Milheirinha-europeia (Serinus serinus) - - - - - - - - - - - - 0,01 0,12 - - 0,01 0,02 

Verdilhão (Chloris chloris) - - - - - - - - 0,01 0,04 - - 0,01 0,07 - - 0,01 0,02 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) - - - - - - - - - - 0,01 0,11 - - - - 0,01 0,02 

Passeriformes não identificados - - 0,01 0,15 - - - - 0,01 0,06 - - - - - - 0,01 0,02 

Ave não identificada 0,02 0,75 0,03 0,22 - - 0,02 0,06 0,02 0,03 0,06 0,55 0,06 0,52 0,02 0,33 0,03 0,30 

Total 7,8 39,0 16,4 107,8 13,1 103,8 8,5 55,4 8,7 271,3 14,1 64,1 16,9 81,6 19,4 134,7 13,0 122,9 
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Figura III.13.1. 17 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de dezembro (n = 263). 

 

 
Figura III.13.1. 18 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de janeiro (n = 735). 
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Figura III.13.1. 19 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de fevereiro (n = 767). 

 

 

Figura III.13.1. 20 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de abril/maio (n = 428). 
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Figura III.13.1. 21 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de julho (n = 685). 

 

 

Figura III.13.1. 22 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de setembro (n = 1.796). 
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Figura III.13.1. 23 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de outubro (n = 2.606). 

 

 

Figura III.13.1. 24 - Movimentos de gaivotas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de novembro (n = 1.624). 
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Figura III.13.1. 25 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de dezembro (n = 16). 

 

 

Figura III.13.1. 26 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de janeiro (n = 47). 
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Figura III.13.1. 27 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de fevereiro (n = 59). 

 

 

Figura III.13.1. 28 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de abril/maio (n = 27). 
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Figura III.13.1. 29 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de julho (n = 67). 

 

 

Figura III.13.1. 30 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de setembro (n = 55). 
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Figura III.13.1. 31 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de outubro (n = 56). 

 

 

Figura III.13.1. 32 - Movimentos de limícolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de novembro (n = 68). 
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Figura III.13.1. 33 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de dezembro (n = 181).  

 

 

Figura III.13.1. 34 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de janeiro (n = 251).  
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Figura III.13.1. 35 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de fevereiro (n = 220).  

 

 

Figura III.13.1. 36 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de abril/maio (n = 1).  
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Figura III.13.1. 37 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de julho (n = 13). 

 

 

Figura III.13.1. 38 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de julho (n = 42). 
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Figura III.13.1. 39 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de outubro (n = 129). 

 

 

Figura III.13.1. 40 - Movimentos de corvos-marinhos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
no período de amostragem de novembro (n = 330). 
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Figura III.13.1. 41 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente durante o 
período de amostragem de dezembro (n = 14). 

 

 

Figura III.13.1. 42 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 durante o período de 
amostragem de janeiro (n = 20).  
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Figura III.13.1. 43 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente durante o 
período de amostragem de fevereiro (n = 35).  

 

 

Figura III.13.1. 44 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente durante o 
período de amostragem de abril/maio (n = 42). 
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Figura III.13.1. 45 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente durante o 
período de amostragem de julho (n = 81). 

 

 

Figura III.13.1. 46 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no período 
de amostragem de setembro (n = 47). 
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Figura III.13.1. 47 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no período 
de amostragem de outubro (n = 46). 

 

 

Figura III.13.1. 48 - Movimentos de patos registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no período 
de amostragem de novembro (n = 33). 
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Figura III.13.1. 49 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de amostragem de dezembro (n = 25). 

 

 

Figura III.13.1. 50 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de amostragem de janeiro (n=31). 
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Figura III.13.1. 51 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de fevereiro (n=40). 

 

 

Figura III.13.1. 52 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de abril/maio (n=98). 
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Figura III.13.1. 53 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de julho (n=209). 

 

 

Figura III.13.1. 54 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de setembro (n=123). 
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Figura III.13.1. 55 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de outubro (n = 93). 

 

 

Figura III.13.1. 56 - Movimentos de flamingos, garças e afins registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente durante o período de estudo de novembro (n = 89). 
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Figura III.13.1. 57 - Movimentos de aves de rapina diurnas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de dezembro (n = 121).  

 

 

Figura III.13.1. 58 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de janeiro (n = 153). 
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Figura III.13.1. 59 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de fevereiro (n = 114). 

 

 

Figura III.13.1. 60 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de abril/maio (n = 141). 
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Figura III.13.1. 61 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de julho (n = 190). 

 

 

Figura III.13.1. 62 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de setembro (n = 325). 
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Figura III.13.1. 63 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de outubro (n = 130). 

 

 

Figura III.13.1. 64 - Movimentos de aves de rapina diurnas registadas por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de novembro (n = 126). 
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Figura III.13.1. 65 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de dezembro (n = 26). 

 

 

 
Figura III.13.1. 66 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de janeiro (n = 44). 
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Figura III.13.1. 67 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de fevereiro (n = 13). 

 

 

Figura III.13.1. 68 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de abril/maio (n = 16). 
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Figura III.13.1. 69 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de julho (n = 91). 

 

 

Figura III.13.1. 70 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de setembro (n = 68). 
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Figura III.13.1. 71 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de outubro (n = 66). 

 

 

Figura III.13.1. 72 - Movimentos de andorinhas-do-mar registados por observadores visuais na área da BA6 e sua 
envolvente no período de amostragem de novembro (n = 77). 
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Figura III.13.1. 73 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de monitorização de dezembro (n = 19). 

 

 

Figura III.13.1. 74 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de monitorização de janeiro (n = 20). 
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Figura III.13.1. 75 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de monitorização de fevereiro (n = 35). 

 

 

Figura III.13.1. 76 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de monitorização de abril/maio (n = 139). 
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Figura III.13.1. 77 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de monitorização de julho (n = 320). 

 

 

Figura III.13.1. 78 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de setembro (n = 119). 
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Figura III.13.1. 79 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de outubro (n = 77). 

 

 

Figura III.13.1. 80 - Movimentos de pombos e rolas registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente no 
período de amostragem de novembro (n = 119). 
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Figura III.13.1. 81 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de dezembro (n = 45). 

 

 

Figura III.13.1. 82 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de janeiro (n = 49). 
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Figura III.13.1. 83 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de fevereiro (n = 58). 

 

 

Figura III.13.1. 84 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de abril/maio (n = 49). 
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Figura III.13.1. 85 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de julho (n = 217). 

 

 

Figura III.13.1. 86 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de setembro (n = 217). 
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Figura III.13.1. 87 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de outubro (n = 150). 

 

 

Figura III.13.1. 88 - Movimentos de passeriformes registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de novembro (n = 145). 
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Figura III.13.1. 89 - Movimentos de andorinhões registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de abril/maio (n = 87). 

 

Figura III.13.1. 90 - Movimentos de andorinhões registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de julho (n = 371). 
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Figura III.13.1. 91 - Movimentos de andorinhões registados por observadores visuais na área da BA6 e sua envolvente 
durante o período de amostragem de setembro (n = 145). 

 

Tabela III.13.1. 7 – Número de alvos por classe de altura 

CLASSE DE ALTURA 
(M) 

PERÍODO DE AMOSTRAGEM  

D
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SE
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N
O

V
EM

B
R

O
 

0-10 20 4 2 1 4 114 125 168 

10 - 40 61 38 84 135 646 735 1 061 1 186 

40 - 120 444 1 252 607 732 4 559 3838 3 165 7 873 

120 -200 429 463 779 699 6 815 3595 3 171 7 307 

200 - 500 636 387 664 1 277 10 612 5 889 4 273 10 509 

500 - 1000 191 54 675 1 593 7 681 2964 1 719 6 542 

>1000 99 49 678 2 286 2 757 1 378 838 1 813 

Total 1880 2 247 3 489 6 723 33 074 1 8513 14 352 35 398 
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Figura III.13.1. 92 - Variação horária da altura média de voo na campanha de dezembro (n=1.880). 

 
Figura III.13.1. 93 - Variação horária da altura média de voo na campanha de janeiro (n=2.247). 

 
Figura III.13.1. 94 - Variação horária da altura média de voo na campanha de fevereiro (n=3.489). 
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Figura III.13.1. 95 - Variação horária da altura média de voo na campanha de abril/maio (n=6.723). 

 
Figura III.13.1. 96 - Variação horária da altura média de voo na campanha de julho (n=33.074). 

 

Figura III.13.1. 97 - Variação horária da altura média de voo na campanha de setembro (n=9.333). 
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Figura 0.1 – Variação horária da altura média de voo na campanha de outubro (n=14.352). 

 

Figura III.13.1. 98 - Variação horária da altura média de voo na campanha de novembro (n=35.398). 
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Tabela III.13.1. 8 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a totalidade do período estudado. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax 
carbo) 34,02 5 0,2464 10 7,5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-escura  13,85 16 8,1310 1 8,5 2 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,0770 20 11 3 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 2,5065 4 11 3 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,1751 13 12 5 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0416 24 13,5 6 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0596 23 16,5 7 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0710 21 17 8 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,1685 15 17 8 

Patos não identificados 15,12 13 0,0614 22 17,5 10 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0257 34 20,5 11 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,2132 12 23 12 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,1726 14 25,5 13 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,6331 9 27 14 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0097 48 28 16 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 4,90 39 0,1251 17 28 16 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0393 26 28 16 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,8812 8 29,5 18 

Ganso-bravo (Anser anser) 48,50 1 0,0034 61 31 19 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0297 29 31 19 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus)  8,12 29 0,0231 36 32,5 21 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 2,59 60 1,0972 7 33,5 22 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0165 41 34 23 

Milhafre-preto (Milvus migrans) 10,99 21 0,0066 50 35,5 24 

Estorninho não identificado 1,12 69 3,8036 3 36 25 

Peneireiro-de-dorso-malhado (Falco tinnunculus) 2,86 57 0,1116 18 37,5 27 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,0115 43 37,5 27 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 1,2331 6 37,5 27 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0110 45 38 29 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 24,08 6 0,0010 71 38,5 30 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Andorinhão-preto / Andorinhão-pálido 0,70 77 6,7443 2 39,5 31 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0019 68 40 32 

Garça não identificada (Egretta sp) 21,21 9 0,0010 71 40 32 

Guincho-comum/Gaivota-de-cabeça-preta 4,38 42 0,0195 39 40,5 34 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0028 65 41 35 

Limicola pequena não identificada 0,87 72 0,2261 11 41,5 36 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0413 25 41,5 36 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus sandvicensis) 3,09 54 0,0284 31 42,5 38 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0017 70 42,5 38 

Andorinhão preto (Apus apus) 0,57 81 1,8114 5 43 40 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0108 46 43 40 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0229 37 44,5 42 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 3,01 56 0,0261 33 44,5 42 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0134 42 45 44 

Milherango/Fuselo 4,37 43 0,0071 49 46 45 

Alcatraz-comum (Morus bassanus) 41,99 4 0,0000 90 47 46 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) 5,36 38 0,0042 58 48 47 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 11,05 20 0,0002 78 49 49 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) 10,67 24 0,0008 74 49 49 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0317 27 49 49 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0033 63 49,5 51 

Fuselo (Limosa lapponica) 4,67 41 0,0036 60 50,5 52 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons) 0,81 73 0,0293 30 51,5 54 

Pato-colhereiro (Anas clypeata) 8,40 28 0,0005 75 51,5 54 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0066 50 51,5 54 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,27 87 0,1483 16 51,5 54 

Garajau-grande (Hydroprogne caspia) 8,88 26 0,0002 78 52 57 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 0,32 85 0,0903 19 52 57 

Piadeira (Anas penelope) 10,80 22 0,0001 84 53 59 

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) 10,68 23 0,0001 84 53,5 60 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus) 0,67 79 0,0310 28 53,5 60 

Andorinhão-pálido (Apus pallidus) 0,70 77 0,0264 32 54,5 62 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 1,81 66 0,0114 44 55 63 

Abelharuco (Merops apiaster) 0,71 75 0,0214 38 56,5 64 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,60 80 0,0256 35 57,5 65 

Maçarico-real (Numenius arquata) 10,15 25 0,0000 90 57,5 65 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) 6,02 35 0,0001 84 59,5 67 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0030 64 59,5 67 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0009 73 61 69 

Rola-brava (Streptopelia turtur) 2,00 65 0,0044 57 61 69 

Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris) 1,13 68 0,0049 55 61,5 71 

Coruja-do-nabal (Asio flammeus) 4,13 47 0,0002 78 62,5 72 

Alfaiate (Recurvirostra avosetta) 4,35 44 0,0001 84 64 73 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) 0,24 89 0,0168 40 64,5 74 

Águia-caçadeira (Circus pygargus) 4,27 46 0,0001 84 65 75 

Pardal-de-telhado (Passer domesticus) 0,39 83 0,0099 47 65 75 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0019 68 65,5 77 

Açor/Gavião 3,88 49 0,0001 84 66,5 79 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE DANO 

(ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,70 77 0,0048 56 66,5 79 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula) 0,76 74 0,0041 59 66,5 79 

Verdilhão (Chloris chloris) 0,40 82 0,0056 52 67 81 

Gavião (Accipiter nisus) 2,66 59 0,0003 76 67,5 82 

Rola-do-mar (Arenaria interpres) 1,55 67 0,0019 68 67,5 82 

Pernilongo (Himantopus himantopus) 2,52 61 0,0002 78 69,5 84 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) 0,22 90 0,0054 53 71,5 85 

Milheirinha-europeia (Serinus serinus) 0,17 91 0,0052 54 72,5 86 

Perna-verde-comum (Tringa nebularia) 2,43 62 0,0001 84 73 87 

Andorinha-dáurica (Cecropis daurica) 0,31 86 0,0034 61 73,5 88 

Gaivina-comum (Sterna hirundo) 2,03 64 0,0001 84 74 89 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) 0,26 88 0,0028 65 76,5 90 

Pilrito-pequeno (Calidris minuta) 0,36 84 0,0000 90 87 91 
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Tabela III.13.1. 9 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de dezembro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,2812 7 6 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 2,0847 1 8,5 2 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 0,5282 4 11 3 

Pato não identificados 15,12 13 0,1083 14 13,5 4 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,0116 27 14,5 5 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,0458 18 14,5 5 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,1464 12 15,5 7 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0319 21 17 8 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0247 24 17 8 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0088 28 18 10 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0062 30 18,5 11 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0013 36 24 12 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,1812 11 24 12 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0262 22 24,5 15 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0023 34 24,5 15 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,5282 4 24,5 15 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,0716 16 25 17 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0198 26 28 18 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0008 40 28,5 19 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,3698 6 28,5 19 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 11,05 20 0,0009 38 29 21 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0066 29 30 22 

Fuselo (Limosa lapponica) 4,67 41 0,0396 20 30,5 23 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0031 33 33 24 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0670 17 34,5 25 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 3,01 56 0,1317 13 34,5 25 

Estorninho não identificado 1,12 69 1,5154 2 35,5 27 

Peneireiro-de-dorso-malhado (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,0986 15 36 28 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 0,8765 3 36 28 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0442 19 36,5 30 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) 6,02 35 0,0008 40 37,5 31 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0007 42 39 32 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0020 35 41,5 33 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0044 32 42,5 34 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0009 38 43,5 35 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus) 0,67 79 0,2658 9 44 36 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0046 31 44,5 37 

Açor/Gavião 3,88 49 0,0002 44 46,5 38 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,27 87 0,2773 8 47,5 39 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 0,32 85 0,2388 10 47,5 39 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0238 25 48 41 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 0,76 74 0,0255 23 48,5 42 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0006 43 49 43 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0012 37 50 44 

 

Tabela III.13.1. 10 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante todo o mês de janeiro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 1,7158 4 4,5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 4,8688 2 9 2 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 2,7499 3 10,5 3 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0284 22 12,5 4 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0341 18 14 5 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,2841 10 14,5 6 

Pato não identificados 15,12 13 0,0417 16 14,5 6 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0383 17 15 8 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0213 25 16 9 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0087 26 17 10 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,0260 24 17,5 11 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0024 30 22,5 13 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0501 15 22,5 13 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,4697 8 22,5 13 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,2070 11 22,5 13 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0325 19 23 16 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0014 34 23 16 

Limicolas não identificadas 4,28 45 1,0176 7 26 18 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0319 21 26 18 

Pato-colhereiro (Anas clypeata) 8,40 28 0,0070 28 28 20 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 11,05 20 0,0005 37 28,5 21 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 1,1189 6 28,5 21 

Garajau-grande (Hydroprogne caspia) 8,88 26 0,0021 32 29 23 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,0074 27 29,5 24 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 2,59 60 10,3583 1 30,5 25 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0032 29 31 26 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0560 14 33 27 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 3,01 56 0,0731 13 34,5 28 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,1559 12 34,5 28 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 1,4664 5 37 30 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0320 20 37 30 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0009 35 42 32 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0017 33 43 33 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0024 30 44 34 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0006 36 45,5 35 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0276 23 47 36 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,27 87 0,3247 9 48 37 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0001 38 50,5 38 
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Tabela III.13.1. 11 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de fevereiro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,3265 8 6,5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 17,0648 1 8,5 2 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0669 16 9,5 3 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 1,8482 4 11 4 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0870 13 13 5 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,1707 10 14,5 6 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0375 20 15 7 

Pato não identificados 15,12 13 0,0470 17 15 7 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0145 26 16,5 9 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,0033 34 18 10 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0057 31 19,5 11 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,1928 9 21,5 12 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0688 14 22 13 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,0031 35 23 14 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0684 15 23 14 

Limicolas não identificadas 4,28 45 2,0970 3 24 16 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,1239 11 24 16 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0268 22 24,5 18 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0011 39 25,5 19 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,4544 6 28,5 20 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,0122 27 29,5 21 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0067 29 31 22 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 2,59 60 2,9933 2 31 22 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0459 18 33 24 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,0910 12 34,5 25 

Maçarico-real (Numenius arquata) 5,36 38 0,0043 33 35,5 26 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 0,8477 5 37 27 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0335 21 37 27 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 3,01 56 0,0241 23 39,5 29 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0086 28 41 30 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0060 30 41 30 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0221 25 41,5 32 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0048 32 43,5 33 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,27 87 0,3347 7 47 34 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0229 24 47,5 35 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus) 0,67 79 0,0430 19 49 36 

Rola-brava (Streptopelia turtur) 2,00 65 0,0023 36 50,5 37 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 0,76 74 0,0019 37 55,5 38 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,60 80 0,0019 37 58,5 39 
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Tabela III.13.1. 12 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante os meses de abril/maio. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 4,5891 1 8,5 1 

Gavião (Accipiter nisus) 21,00 10 0,1073 11 10,5 2 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0237 20 11,5 3 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,0870 12 11,5 3 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 0,4906 6 12 5 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,1760 9 14 6 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0503 16 14,5 7 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0109 27 19,5 8 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,2839 8 21 9 

Milhafre-preto (Milvus migrans) 10,99 21 0,0173 22 21,5 10 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0046 37 22 11 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,3538 7 22 11 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 24,08 6 0,0012 41 23,5 13 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0069 32 24,5 14 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Patos não identificados 15,12 13 0,0049 36 24,5 14 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,0004 45 25 16 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,5230 5 25 16 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0008 43 25,5 18 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0242 19 26 19 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0115 26 26,5 20 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0141 23 26,5 20 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0544 15 27,5 22 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0017 40 27,5 22 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) 10,67 24 0,0069 32 28 24 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,0105 28 30 25 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0119 25 30,5 26 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,0791 13 32 27 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,1569 10 33,5 28 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0198 21 34,5 29 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 0,8308 4 36,5 30 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0294 17 37,5 31 

Andorinhão-preto / Andorinhão-pálido 0,70 77 2,6086 2 39,5 32 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) 5,36 38 0,0012 41 39,5 32 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0087 30 41,5 34 

Andorinhão preto (Apus apus) 0,57 81 0,9903 3 42 35 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 1,81 66 0,0247 18 42 35 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0052 35 43,5 37 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0035 38 46 38 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0025 39 47 39 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0002 46 47,5 40 

Açor/Gavião 3,88 49 0,0002 46 47,5 40 

Rola-brava (Streptopelia turtur) 2,00 65 0,0074 31 48 42 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons) 0,81 73 0,0089 29 51 43 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) 0,24 89 0,0742 14 51,5 44 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0058 34 52,5 45 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0007 44 53,5 46 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) 0,26 88 0,0124 24 56 47 

 

Tabela III.13.1. 13 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de julho. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,3481 8 9,5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 1,2885 4 10 2 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0565 20 11,5 3 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 0,8923 5 11,5 3 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0880 17 13,5 5 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0886 16 14,5 6 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,0983 13 16 7 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0066 34 20,5 8 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,2359 9 21,5 9 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Milhafre-preto (Milvus migrans) 10,99 21 0,0208 26 23,5 10 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 24,08 6 0,0033 42 24 11 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,1153 11 24 11 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,0030 44 24,5 13 

Garça não identificada (Egretta sp) 21,21 9 0,0044 40 24,5 13 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,5037 6 25,5 15 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus)  8,12 29 0,0278 24 26,5 16 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,0014 51 26,5 16 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 4,90 39 0,0930 15 27 18 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0210 25 27,5 19 

Patos não identificados 15,12 13 0,0033 42 27,5 19 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0388 23 28 21 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,4841 7 29 22 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0014 51 29,5 23 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0094 33 30 24 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0030 44 30,5 25 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0025 47 31 26 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0009 54 33 27 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0178 28 34 28 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) 5,36 38 0,0158 30 34 28 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0062 36 36 30 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 2,3281 3 36 30 

Peneireiro-de-dorso-malhado (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,0598 19 38 32 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0698 18 38 32 

Andorinhão-preto / Andorinhão-pálido 0,70 77 28,3275 1 39 34 

Andorinhão preto (Apus apus) 0,57 81 7,4709 2 41,5 35 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons) 0,81 73 0,1234 10 41,5 35 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0008 56 43,5 37 

Abelharuco (Merops apiaster) 0,71 75 0,0939 14 44,5 39 

Andorinhão-pálido (Apus pallidus) 0,70 77 0,1020 12 44,5 39 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0050 37 44,5 39 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0560 21 46 41 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0045 39 46,5 42 

Milherango/Fuselo 4,05 48 0,0026 46 47 43 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0038 41 47 43 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 1,81 66 0,0162 29 47,5 45 

Rola-brava (Streptopelia turtur) 2,00 65 0,0150 31 48 46 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0021 48 48,5 47 

Águia-caçadeira (Circus pygargus) 4,27 46 0,0003 59 52,5 49 

Pardal-de-telhado (Passer domesticus) 0,39 83 0,0435 22 52,5 49 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0016 50 52,5 49 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0018 49 56 51 

Gavião (Accipiter nisus) 2,66 59 0,0009 54 56,5 52 

Verdilhão (Chloris chloris) 0,40 82 0,0109 32 57 53 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) 0,24 89 0,0190 27 58 54 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 0,67 79 0,0047 38 58,5 55 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

alexandrinus) 

Pernilongo (Himantopus himantopus) 2,52 61 0,0008 56 58,5 55 

Gaivina-comum (Sterna hirundo) 2,03 64 0,0005 58 61 57 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) 0,26 88 0,0065 35 61,5 58 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,70 77 0,0013 53 65 59 

 

Tabela III.13.1. 14 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de setembro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,2499 8 5 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 9,1753 1 8,5 2 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,2959 6 8,5 2 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 3,6063 2 10 4 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,0834 16 10,5 5 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,2532 7 13 6 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Patos não identificados 15,12 13 0,1092 14 13,5 7 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0570 19 14,5 8 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0268 27 15 9 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0781 17 15 9 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0280 25 16 11 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0276 26 17 12 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus)  8,12 29 0,0843 15 22 13 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 4,90 39 0,3611 5 22 13 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,1499 11 22,5 15 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,1863 9 23 16 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0539 20 25 17 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 0,6003 4 27,5 18 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 24,08 6 0,0007 52 29 20 

Garça-branca-grande (Ardea alba) 14,70 15 0,0030 43 29 20 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,1344 13 29 20 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0054 42 29,5 22 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0151 35 31 23 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0221 30 31,5 24 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,0184 31 31,5 24 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,1529 10 33,5 26 

Guincho-comum/Gaivota-de-cabeça-preta 4,38 42 0,0253 28 35 27 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 1,5137 3 36 28 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0417 22 38 30 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0282 24 38 30 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0584 18 38 30 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0014 46 38,5 32 

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) 10,68 23 0,0003 56 39,5 33 

Estorninho não identificado 1,12 69 0,1358 12 40,5 34 

Maçarico-real (Numenius arquata) 10,15 25 0,0002 58 41,5 35 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0112 36 42 36 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0014 46 43 37 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Fuselo (Limosa lapponica) 4,67 41 0,0017 45 43 37 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0006 54 45 39 

Milherango/Fuselo 4,37 43 0,0011 49 46 40 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0084 37 46 40 

Alfaiate (Recurvirostra avosetta) 4,35 44 0,0007 52 48 42 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,60 80 0,0489 21 50,5 43 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0180 32 51,5 44 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0004 55 52 45 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0007 52 52,5 46 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0022 44 53,5 47 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 1,81 66 0,0057 41 53,5 47 

Andorinhão-pálido (Apus pallidus) 0,70 77 0,0165 34 55,5 49 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 0,76 74 0,0069 39 56,5 50 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) 0,22 90 0,0287 23 56,5 50 

Andorinhão-preto / Andorinhão-pálido 0,70 77 0,0072 38 57,5 52 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,70 77 0,0069 39 58 53 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Gavião (Accipiter nisus) 2,66 59 0,0002 58 58,5 54 

Andorinha-dáurica (Cecropis daurica) 0,31 86 0,0180 32 59 55 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) 0,24 89 0,0230 29 59 55 

Limicola pequena não identificada 0,87 72 0,0012 48 60 57 

Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons) 0,81 73 0,0011 49 61 58 

Pilrito-pequeno (Calidris minuta) 0,36 84 0,0002 58 71 59 

 

Tabela III.13.1. 15 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de outubro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,0734 11 8 1 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 13,5429 1 8,5 2 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 5,5658 2 10 3 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,1205 9 10 3 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,0854 10 14,5 5 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,0514 16 14,5 5 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,0327 23 15 7 

Patos não identificados 15,12 13 0,0407 20 16,5 8 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0238 27 18,5 9 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0074 31 19,5 10 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,0030 36 19,5 10 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,1247 8 21 12 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 4,90 39 0,1884 5 22 13 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0594 14 23,5 14 

Alcatraz-comum (Morus bassanus) 41,99 4 0,0003 44 24 15 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0415 18 24 15 

Limicolas não identificadas 4,28 45 0,1877 6 25,5 17 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 1,2854 3 27 18 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,0415 18 27,5 19 

Guincho-comum/Gaivota-de-cabeça-preta 4,38 42 0,0560 15 28,5 20 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0004 42 29,5 21 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0048 34 30,5 22 

Íbis-preto (Plegadis falcinellus)  8,12 29 0,0051 32 30,5 22 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 11,05 20 0,0004 42 31 24 

Milherango/Fuselo 4,37 43 0,0334 22 32,5 25 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0037 35 33 26 

Peneireiro-de-dorso-malhado  (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,0683 12 34,5 27 

Garajau-grande (Hydroprogne caspia) 8,88 26 0,0003 44 35 28 

Estorninho não identificado 1,12 69 1,1812 4 36,5 29 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0022 38 37 30 

Milherango (Limosa limosa) 4,05 48 0,0239 26 37 30 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,0360 21 37,5 32 

Rola-turca (Streptopelia decaocto) 2,72 58 0,0501 17 37,5 32 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 0,1670 7 38 34 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0016 39 39,5 35 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0189 28 40 36 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0004 42 45,5 37 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,60 80 0,0605 13 46,5 38 

Açor/Gavião 3,88 49 0,0001 46 47,5 39 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0005 40 47,5 39 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0303 25 48 41 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0050 33 48 41 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,70 77 0,0087 30 53,5 43 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 0,76 74 0,0023 37 55,5 44 

Verdilhão (Chloris chloris) 0,40 82 0,0186 29 55,5 44 

Milheirinha-europeia (Serinus serinus) 0,17 91 0,0305 24 57,5 46 
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Tabela III.13.1. 16 – Lista de espécies prioritárias para o potencial risco de colisão e respectivos rankings de severidade relativa e frequência relativa para a futura navegação aérea local 
durante o mês de novembro. 

ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 47,60 2 0,5632 11 6,5 1 

Corvo-marinho-de-faces-brancas 
(Phalacrocorax carbo) 34,02 5 0,5999 10 7,5 2 

Flamingo (Phoenicopterus roseus) 42,00 3 0,2390 14 8,5 3 

Gaivota-de-patas-amarela/Gaivota-d'asa-
escura  13,85 16 22,7484 2 9 4 

Gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus) 11,48 18 3,8276 4 11 5 

Colhereiro (Platalea leucorodia) 22,40 7 0,1845 17 12 6 

Patos não identificados 15,12 13 0,3175 12 12,5 7 

Pato-real (Anas platyrhynchos) 15,12 13 0,1591 18 15,5 8 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 11,20 19 0,2879 13 16 9 

Ganso-bravo (Anser anser) 48,50 1 0,0676 32 16,5 10 

Garça-real (Ardea cinerea) 21,00 10 0,0951 25 17,5 11 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 16,20 11 0,0801 27 19 12 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 6,51 34 0,7697 8 21 13 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) 21,35 8 0,0179 41 24,5 14 

Limicolas não identificadas 4,28 45 1,6601 5 25 15 

Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) 3,85 51 5,3638 3 27 16 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 6,69 32 0,1030 22 27 16 

Pato-branco (Tadorna tadorna) 16,13 12 0,0043 45 28,5 18 

Gralha-preta (Corvus corone) 7,42 30 0,0740 30 30 19 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) 8,82 27 0,0451 35 31 20 

Águia-calçada (Aquila pennata) 11,69 17 0,0038 46 31,5 21 

Guincho-comum/Gaivota-de-cabeça-preta 4,38 42 0,1030 22 32 22 

Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) 6,58 33 0,0551 33 33 23 

Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus 
melanocephalus) 4,90 39 0,0772 28 33,5 24 

Estorninho não identificado 1,12 69 68,4695 1 35 25 

Pombo-doméstico (Columba livia) 5,50 37 0,0483 34 35,5 26 

Peneireiro-de-dorso-malhado (Falco 
tinnunculus) 2,86 57 0,2303 15 36 27 

Ostraceiro (Haematopus ostralegus) 7,25 31 0,0089 42 36,5 28 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Garajau-de-bico-preto (Thalasseus 
sandvicensis) 3,09 54 0,1212 20 37 29 

Abibe-comum (Vanellus vanellus) 3,01 56 0,1464 19 37,5 30 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) 11,05 20 0,0007 56 38 32 

Piadeira (Anas penelope) 10,80 22 0,0011 54 38 32 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 2,59 60 0,1902 16 38 32 

Estorninho-preto (Sturnus unicolor) 1,12 69 0,6437 9 39 34 

Milherango/Fuselo 4,37 43 0,0236 39 41 35 

Carraceiro (Bubulcus ibis) 4,83 40 0,0054 43 41,5 36 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 3,47 52 0,0451 35 43,5 37 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) 6,02 35 0,0013 52 43,5 37 

Maçarico-galego (Numenius phaeopus) 5,36 38 0,0018 50 44 39 

Andorinha-do-mar não identificada 5,98 36 0,0011 54 45 40 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 0,32 85 1,4018 6 45,5 41 

Coruja-do-nabal (Asio flammeus) 4,13 47 0,0045 44 45,5 41 

Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris) 1,13 68 0,0965 24 46 43 
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ESPÉCIE 
SEVERIDADE DE 

DANO (ALLAN, 2006) 

RANKING DE 
SEVERIDADE 

RELATIVA 

ÍNDICE DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

RANKING DE 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
MÉDIA RANKING FINAL 

Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) 3,37 53 0,0197 40 46,5 44 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 0,27 87 1,3642 7 47 45 

Perna-vermelho-comum (Tringa totanus) 1,81 66 0,0769 29 47,5 46 

Açor (Accipiter gentilis) 3,88 49 0,0018 50 49,5 47 

Pilrito-das-praias (Calidris alba) 0,60 80 0,1180 21 50,5 48 

Charneco (Cyanopica cooki) 1,01 71 0,0690 31 51 49 

Pega (Pica pica) 3,08 55 0,0027 48 51,5 50 

Rola-do-mar (Arenaria interpres) 1,55 67 0,0386 37 52 51 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus) 0,67 79 0,0805 26 52,5 52 

Perna-verde-comum (Tringa nebularia) 2,43 62 0,0021 49 55,5 53 

Gaio (Garulus glandarius) 2,27 63 0,0013 52 57,5 54 

Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) 0,70 77 0,0350 38 57,5 54 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 
hiaticula) 0,76 74 0,0036 47 60,5 56 
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Tabela III.13.1. 17 – Tabela de marés relativo ao período da primeira campanha de campo (dezembro 2016). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

07/12/2016 01:44 1,35 08:26 3,17 

07/12/2016 14:30 1,24 21:11 3,01 

08/12/2016 02:59 1,36 09:39 3,19 

08/12/2016 15:44 1,18 22:26 3,11 

09/12/2016 04:14 1,25 10:52 3,30 

09/12/2016 16:52 1,04 23:32 3,31 

10/12/2016 05:22 1,06 11:56 3,48 

10/12/2016 17:53 0,84   

11/12/2016 06:21 0,82 12:54 3,67 

11/12/2016 18:48 0,65   

12/12/2016 07:15 0,60 13:48 3,82 

12/12/2016 19:39 0,50   

 

 

Tabela III.13.1. 18 – Tabela de marés relativo ao período da segunda campanha de campo (janeiro 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

23/01/2017 05:49 1,34 12:15 2,87 

23/01/2017 18:14 1,23   

24/01/2017   00:42 3,04 

24/01/2017 06:43 1,18 13:07 3,01 

24/01/2017 19:00 1,09   

25/01/2017   01:27 3,21 

25/01/2017 07:27 1,00 13:51 3,15 

25/01/2017 19:40 0,94   

26/01/2017   02:08 3,38 

26/01/2017 08:06 0,84 14:30 3,28 

26/01/2017 20:17 0,81   

27/01/2017   02:47 3,53 

27/01/2017 08:42 0,69 15:09 3,40 

27/01/2017 20:53 0,69 03:25 3,66 

28/01/2017 09:18 0,57 15:47 3,50 

28/01/2017 21:30 0,59   

29/01/2017   04:03 3,74 

29/01/2017 09:54 0,50 16:25 3,56 
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DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

29/01/2017 22:06 0,54   

30/01/2017   04:42 3,78 

30/01/2017 10:31 0,46 17:03 3,57 

30/01/2017 22:44 0,53   

 

 

Tabela III.13.1. 19 – Tabela de marés relativo ao período da terceira campanha de campo (fevereiro 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

20/02/2017 03:40 1,54 10:08 2,67 

20/02/2017 16:21 1,53 22:53 2,78 

21/02/2017 05:06 1,48 11:34 2,74 

21/02/2017 17:36 1,43   

22/02/2017   00:04 2,93 

22/02/2017 06:12 1,31 12:37 2,92 

22/02/2017 18:31 1,25   

23/02/2017   00:58 3,15 

23/02/2017 07:01 1,10 13:26 3,12 

23/02/2017 19:16 1,05   

24/02/2017   01:43 3,38 

24/02/2017 07:42 0,88 14:08 3,33 

24/02/2017 19:55 0,84   

25/02/2017   02:24 3,59 

25/02/2017 08:20 0,68 14:47 3,52 

25/02/2017 20:33 0,66   

26/02/2017   03:04 3,78 

26/02/2017 08:57 0,51 15:26 3,68 

26/02/2017 21:10 0,51   

27/02/2017   03:44 3,92 

27/02/2017 09:34 0,39 16:05 3,78 

27/02/2017 21:48 0,41   
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Tabela III.13.1. 20 – Tabela de marés relativo ao período da quarta campanha de campo (abril/maio 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

18/04/2017 01:55 1,40  08:21 2,95 

18/04/2017 14:13 1,56  20:48 3,02 

19/04/2017 02:59 1,54 09:27 2,82 

19/04/2017 15:27 1,68 22:01 2,95 

20/04/2017 04:23 1,57 10:55 2,82 

20/04/2017 16:56 1,65 23:26 3,01 

21/04/2017 05:43 1,45 12:17 2,98 

21/04/2017 18:10 1,48   

14/05/2017   06:01 3,41 

14/05/2017 11:45 1,02 18:16 3,53 

15/05/2017 00:09 1,02 06:35 3,30 

15/05/2017 12:19 1,15 18:51 3,42 

16/05/2017 00:47 1,14 07:14 3,16 

16/05/2017 12:57 1,29 19:31 3,29 

 

Tabela III.13.1. 21 – Tabela de marés relativo ao período da quinta campanha de campo (julho 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

14/07/2017 00:51 0,84 07:23 3,27 

14/07/2017 13:03 0,97 19:41 3,44 

15/07/2017 01:35 0,92 08:09 3,19 

15/07/2017 13:50 1,06 20:29 3,34 

16/07/2017 02:25 1,01 09:02 3,12 

16/07/2017 14:47 1,15 21:26 3,24 

17/07/2017 03:25 1,08 10:06 3,09 

17/07/2017 15:54 1,20 22:33 3,19 

18/07/2017 04:34 1,09 11:17 3,14 

18/07/2017 17:09 1,16 23:46 3,22 

19/07/2017 05:45 1,02 12:27 3,28 

19/07/2017 18:22 1,03   

20/07/2017   00:57 3,33 

20/07/2017 06:52 0,90 13:31 3,48 
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DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

20/07/2017 19:28 0,83   

21/07/2017   02:01 3,49 

21/07/2017 07:53 0,74 14:30 3,69 

21/07/2017 20:27 0,62   

22/07/2017   03:00 3,64 

22/07/2017 08:48 0,60 15:25 3,87 

22/07/2017 21:21 0,45   

23/07/2017   03:54 3,76 

23/07/2017 09:38 0,50 16:16 4,01 

23/07/2017 22:11 0,34   

24/07/2017   04:44 3,82 

24/07/2017 10:26 0,45 17:04 4,07 

24/07/2017 22:57 0,32   

25/07/2017   05:31 3,81 

25/07/2017 11:11 0,48 17:49 4,04 

25/07/2017 23:42 0,38   

26/07/2017   06:15 3,73 

26/07/2017 11:54 0,57 18:33 3,92 

26/07/2017 00:25 0,52   

27/07/2017   06:58 3,59 

27/07/2017 12:36 0,71 19:15 3,73 

27/07/2017 01:06 0,71   

28/07/2017   07:39 3,41 

28/07/2017 13:19 0,90 19:56 3,49 

29/07/2017 01:49 0,92   

 

Tabela III.13.1. 22 – Tabela de marés relativo ao período da sexta campanha de campo (setembro 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

15/09/2017 05:12 1,39 11:57 3,30 

15/09/2017 18:04 1,23   

16/09/2017   00:41 3,27 

16/09/2017 06:33 1,26 13:10 3,50 

16/09/2017 19:15 1,02   

17/09/2017   01:46 3,48 
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DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

17/09/2017 07:36 1,05 14:09 3,74 

17/09/2017 20:10 0,80   

18/09/2017   02:39 3,69 

18/09/2017 08:27 0,85 14:59 3,93 

18/09/2017 20:56 0,63   

19/09/2017   03:25 3,84 

19/09/2017 09:11 0,69 15:44 4,06 

19/09/2017 21:37 0,54   

20/09/2017   04:07 3,93 

20/09/2017 09:51 0,60 16:25 4,09 

20/09/2017 22:15 0,52   

21/09/2017   04:45 3,95 

21/09/2017 10:28 0,58 17:03 4,05 

21/09/2017 22:50 0,57   

22/09/2017   05:21 3,90 

22/09/2017 11:03 0,63 17:38 3,93 

22/09/2017 23:23 0,67   

23/09/2017   05:55 3,79 

23/09/2017 11:37 0,75 18:11 3,76 

23/09/2017 23:56 0,83   

24/09/2017   06:26 3,65 

24/09/2017 12:11 0,91 18:42 3,56 

25/09/2017 00:29 1,02 06:58 3,48 

25/09/2017 12:46 1,11 19:14 3,35 

26/09/2017 01:04 1,23 07:32 3,29 

26/09/2017 13:26 1,33 19:52 3,13 

27/09/2017 01:45 1,46 08:15 3,10 

27/09/2017 14:17 1,55 20:42 2,92 

28/09/2017 02:43 1,67 09:15 2,95 

28/09/2017 15:31 1,70 21:56 2,79 

29/09/2017 04:08 1,78 10:38 2,90 

29/09/2017 17:05 1,69 23:34 2,81 

30/09/2017 05:38 1,72 12:04 3,01 

30/09/2017 18:21 1,54   
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Tabela III.13.1. 23 – Tabela de marés relativo ao período da sétima campanha de campo (outubro 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

01/10/2017   00:48 2,99 

01/10/2017 06:43 1,53 13:07 3,23 

01/10/2017 19:14 1,32   

02/10/2017   01:40 3,22 

02/10/2017 07:30 1,31 13:55 3,47 

02/10/2017 19:57 1,08   

03/10/2017   02:23 3,45 

03/10/2017 08:11 1,07 14:38 3,70 

03/10/2017 20:35 0,87   

04/10/2017   03:02 3,67 

04/10/2017 08:49 0,85 15:18 3,90 

04/10/2017 21:12 0,68   

05/10/2017   03:41 3,85 

05/10/2017 09:27 0,67 15:58 4,05 

05/10/2017 21:49 0,55   

06/10/2017   04:20 3,97 

06/10/2017 10:05 0,55 16:38 4,13 

06/10/2017 22:26 0,48   

07/10/2017   04:59 4,03 

07/10/2017 10:43 0,49 17:19 4,13 

07/10/2017 23:05 0,49   

08/10/2017   05:39 4,03 

08/10/2017 11:23 0,52 18:01 4,05 

08/10/2017 23:45 0,59   

09/10/2017   06:21 3,94 

09/10/2017 12:06 0,63 18:45 3,89 

10/10/2017 00:27 0,77 07:06 3,79 

10/10/2017 12:53 0,82 19:33 3,66 

11/10/2017 01:15 1,01 13:40 3,60 

11/10/2017 11:45 1,05 07:26 3,41 

12/10/2017 03:21 1,27 09:00 3,40 

12/10/2017 15:00 1,26 21:45 3,21 

13/10/2017 03:32 1,46 10:20 3,30 

13/10/2017 16:29 1,35 23:13 3,17 

14/10/2017 05:03 1,49 11:45 3,36 
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DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA HORA COTA 

14/10/2017 17:56 1,26   

15/10/2017   00:31 3,30 

15/10/2017 06:22 1,35 12:56 3,53 

15/10/2017 19:02 1,08   

16/10/2017   01:32 3,50 

16/10/2017 07:22 1,15 13:52 3,72 

16/10/2017 19:53 0,90   

17/10/2017   02:21 3,69 

17/10/2017 08:10 0,95 14:40 3,88 

17/10/2017 20:36 0,77   

18/10/2017   03:04 3,83 

18/10/2017 08:51 0,80 15:22 3,96 

18/10/2017 21:14 0,69   

19/10/2017   03:43 3,91 

19/10/2017 09:28 0,72 16:01 3,97 

19/10/2017 21:49 0,67   

20/10/2017   04:19 3,93 

20/10/2017 10:04 0,70 16:36 3,92 

20/10/2017 22:22 0,70   

21/10/2017   04:53 3,89 

21/10/2017 10:38 0,73 17:10 3,82 

21/10/2017 22:54 0,78   

22/10/2017   05:25 3,80 

22/10/2017 11:10 0,82 17:41 3,69 

22/10/2017 23:25 0,90   

23/10/2017   05:55 3,69 

23/10/2017 11:43 0,95 18:11 3,53 

23/10/2017 23:56 1,05   

 

 

Tabela III.13.1. 24 – Tabela de marés relativo ao período da oitava campanha de campo (novembro 2017). 

DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA DATA HORA 

17/11/2017   02:18 3,75 

17/11/2017 08:06 0,83 14:36 3,72 

17/11/2017 20:23 0,78   
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DATA 
BAIXA-MAR PREIA-MAR 

HORA COTA DATA HORA 

18/11/2017   02:54 3,78 

18/11/2017 08:42 0,79 15:12 3,69 

18/11/2017 20:56 0,78   

19/11/2017   03:28 3,76 

19/11/2017 09:16 0,80 15:45 3,62 

19/11/2017 21:28 0,83   

20/11/2017   03:59 3,71 

20/11/2017 09:48 0,84 16:16 3,53 

20/11/2017 22:00 0,90   

21/11/2017   04:30 3,64 

21/11/2017 10:21 0,92 16:48 3,43 

21/11/2017 22:31 1,01   

22/11/2017   05:01 3,54 

22/11/2017 10:55 1,01 17:20 3,30 

22/11/2017 23:04 1,14   

23/11/2017   05:35 3,43 

23/11/2017 11:32 1,13 17:57 3,17 

23/11/2017 23:41 1,28   

24/11/2017   06:13 3,30 

24/11/2017 12:14 1,27 18:40 3,03 

25/11/2017 00:25 1,43 07:00 3,16 

25/11/2017 13:06 1,39 19:34 2,90 

26/11/2017 01:23 1,56 07:59 3,05 

26/11/2017 14:12 1,47 20:45 2,85 

27/11/2017 02:39 1,61 09:13 3,02 

27/11/2017 15:28 1,44 22:04 2,91 

28/11/2017 03:57 1,53 10:29 3,11 

28/11/2017 16:37 1,30 23:13 3,09 

29/11/2017 05:03 1,35 11:33 3,29 

29/11/2017 17:35 1,10   

30/11/2017   00:08 3,32 

30/11/2017 05:58 1,11 12:28 3,50 

30/11/2017 18:25 0,87   
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1 Background 

As part of the process of identifying additional runway capacity for the airport at Lisbon, an Environmental 

Impact Assessment (EIA) has been carried out for a potential site at Montijo military airbase. Two studies 

were commissioned, one on the airbase itself and one at a location beneath the approach and departure 

corridors at Ponta Erva. As well as assessing the possible impact of the development on local bird 

populations, these studies have assessed the potential flight safety risk posed by birds to civil airport 

operations at Montijo. This short note presents a summary of a review of the reports produced from these 

studies and makes recommendations for a change in the way the results are presented. 

 

The review was carried out by Dr John Allan, Senior Consultant with Birdstrike Management Ltd (BML). Dr 

Allan has previously published a number of papers on birdstrike risk assessment, including developing the 

methodologies that form the basis of the risk assessments used in both reports and are standard practice at 

most aerodromes around the world. Dr Allan and BML also has over 15 year’s experience of working with 

bird detection radars as tools for assessing the birdstrike risk to aircraft. 

 

2 The use of the risk assessment matrix developed by Allan (2006). 

 

In an effort to benchmark their findings against other airports, both consultants have adapted a risk 

assessment methodology published by Allan (2006). This methodology was developed for use at operational 

airports where the reporting and identification of actual birdstrikes was of a sufficiently high standard. 

Experience has shown that the birdstrike record at an airport during the preceding 5 years is the best 

predictor available of the likely birdstrike rate in the coming years.  There have been several attempts to 

develop indexes that predict what the birdstrike rate will be in the future at an airport, but so far none have 

proved as accurate as the previous birdstrike rate. Obviously this measure is not available for an airport that 

is yet to be built. 

 

The consultants have therefore adapted a method used previously in Portugal (Hart et al. 2007). Hart’s 

approach only predicts the relative risk posed by different bird species and cannot predict the number of 

birdstrike that will actually occur. Unfortunately, Hart used the same risk matrix as developed by Allan 

(2006) and over the past 10 years this has led to a number of problems when the relative risk level 

calculated using the Hart method has been misinterpreted as providing a measure of the number of 

birdstrikes (and hence the absolute level of risk) that will occur when an airport becomes operational.  For 

example, if the authors arbitrarily place the species with the highest calculated index in the ‘very high’ 

probability column of the matrix, readers might infer a strike rate of more than 10 per year for that species 

(the value used for a ‘very high probability by Allan (2006)). In fact all we actually know is that the 

calculated value for that species is higher than for others sampled - we cannot know how many strikes will 

actually occur. 

 

For the avoidance of any misunderstanding by readers, it would therefore be better if the consultants 

avoided the use of the full matrix developed by Allan (2006) and instead presented the data as two ranked 

lists, one for the relative frequency index (based on the radar and ground-truthing data corrected for 

avoidance and other factors (the equation for which needs to be clearly stated) and the second for the 

relative ranks of likely strike severity (based on species body mass and using the equation from Allan, 2006). 

These lists can then be combined by taking the average rank for each species to produce a final list that 

might be titled Birds Of Greatest Concern.  This would identify those species that may require further 

consideration as the bird management strategies for the  

 

airport are developed but will help to avoid any possible misinterpretation of the data by third parties who 

could mistakenly convert these relative measurements into actual strike numbers. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO 

O presente Estudo com Radar dos Movimentos de Aves na Ponta da Erva enquadra-se nos trabalhos 
que se encontram a ser desenvolvidos no âmbito dos Estudos Ambientais em curso para o Aeroporto 
do Montijo na Base Aérea do Montijo e Respetivas Acessibilidades, que a PROFICO AMBIENTE se 
encontra a realizar para a ANA, ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. tendo sido elaborado pela empresa 
BIOINSIGHT para a PROFICO AMBIENTE. 

O presente documento constitui o Relatório Final – (abril de 2019) relativo ao Estudo com radar do 
movimento das aves na Ponta da Erva. 

O presente estudo tem como objetivo geral o estudo com radar dos movimentos de aves na Ponta da 
Erva, tendo como objetivos específicos: 

• Recolher informação respeitante à ecologia e utilização do espaço aéreo pela comunidade 
ornítica;  

• Identificar as áreas, altitudes e períodos diários com maior atividade, nos meses estudados;  

• Classificar o risco relativo de colisão de aves com as aeronaves civis nos alinhamentos de rotas 
de aproximação e descolagem do futuro aeroporto civil do Montijo, a localizar na Base Aérea 
nº 6, no Montijo, para as espécies elencadas. 

Este relatório abrange três campanhas de monitorização, que decorreram nos meses de agosto, 
setembro e novembro de 2017, apresentando os resultados finais relativos às três campanhas de 
amostragem, para os três objetivos da monitorização. 

É ainda apresentada a informação recolhida durante as sessões de ground truthing, nomeadamente as 
espécies identificadas na área de estudo e grupos funcionais considerados no âmbito do mesmo. 

Para cumprir os objetivos definidos neste estudo, foi delineado um esquema experimental direcionado 
para a comunidade de aves que utiliza a Lezíria Sul de Vila Franca de Xira, área que será intercetada 
pelas rotas de aproximação e descolagem do futuro aeroporto civil do Montijo. 

O estudo foi realizado a partir das instalações do Espaço de Visitação e Observação de Aves (EVOA) 
(Figura III.13.2.2.1).  

Foi utilizado o sistema de radar MerlinTM Avian Radar System, tecnologia desenvolvida e construída 
pela empresa DeTect, Inc. (http://detect-inc.com). Trata-se de um equipamento de radar constituído 
por tecnologia de ponta, que permite detetar e monitorizar a atividade de alvos biológicos em voo, 
estando particularmente vocacionado para seguir aves e morcegos. O sistema é composto por duas 
antenas, que funcionam de forma distinta (uma que procede à amostragem no plano horizontal 
(Horizontal Scanning Radar – HSR) e a outra no plano vertical (Vertical Scanning Radar – VSR), e por 
todo o sistema de hardware de suporte ao seu funcionamento. Os radares horizontal e vertical têm 
princípios de funcionamento diferentes e atuam de forma independente um do outro, situação 
comum a todos os sistemas de radar. O sistema utiliza um pacote de software especializado no 
seguimento de aves em voo, que permite o seu seguimento em tempo real e armazenamento 
automático de toda a informação produzida em bases de dados. 

O radar horizontal – HSR esteve em funcionamento a 4 milhas náuticas, o que se traduz numa área de 
amostragem com 7408 m de raio. Quanto à área amostrada pelo radar vertical – VSR, esta 
corresponde a uma faixa até uma distância de 1 milha náutica (Figura III.13.2.2.1). 

http://detect-inc.com/
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Após trabalhos preparatórios, a primeira campanha de amostragem de avifauna com recurso ao radar 
teve início em meados de agosto de 2017, a segunda campanha teve início em meados de setembro e 
a terceira campanha teve início no princípio de novembro. 

Durante a monitorização foram realizadas as seguintes tarefas: 

• Transporte e instalação do Radar nas instalações do Espaço de Visitação e Observação de Aves 

(EVOA); 

• Parametrização do radar para a área de estudo e objetivos estabelecidos, nomeadamente 

definição dos pressupostos de funcionamento do radar e determinação da forma como é feita 

a identificação e seguimento dos alvos; 

• Três campanhas de amostragem com Radar HSR e VSR; 

• Três campanhas de ground truthing; 

• Classificação dos targets por grupo funcional, para o radar HSR, e classificação por tamanho, 

para o radar VSR 

• Classificação relativa do potencial de colisão com aeronaves, na área de estudo, e estimativa 

do dano, por espécie. 

1.2. COLISÕES DE AVES COM AERONAVES 

A colisão entre uma aeronave e uma ave é denominada bird strike. Os bird strikes representam um 
problema de segurança para a navegação aérea, ocorrendo de forma bastante frequente e com todo o 
tipo de aeronaves. É expectável que este tipo de eventos continue a aumentar com o aumento do 
número de voos comerciais e o número populacional de determinadas espécies de aves mais 
propensas a strikes, seguindo a tendência das últimas 3 décadas, em que se verificou um aumento em 
5 vezes do número de bird strikes (Kivanc & Dempsey, 2014). 

A maioria dos bird strikes não representam perigo efetivo para a vida humana, sendo estimado que 
ocorra um bird strike fatal por cada bilião de horas de voo (Miller et al., 2010). No final de 2012, os bird 
strikes traduziam-se na perda de pelo menos 276 vidas humanas e destruição de 108 aeronaves civis 
(Thorpe, 2012). 

A ocorrência de bird strikes de menor gravidade tem um forte impacte na indústria e significa danos 
onerosos, sendo estimado, de forma conservadora, que a aviação comercial mundial sofre custos 
anuais que variam entre cerca de 1200 milhões (Allan and Orosz, 2001) e 2000 milhões de dólares 
americanos (Dolbeer and Wright, 2008), decorrente da reparação de danos causados nas aeronaves, 
atrasos e cancelamento de voos e respetivas indemnizações associadas. 

O nível de risco de ocorrência de um bird strike depende de um conjunto de fatores, tais como a 
localização geográfica da infraestrutura aeroportuária, a atratividade dos locais de passagem das 
aeronaves para comunidades de aves, a densidade do tráfego aéreo e a altitude das aeronaves em 
zonas com número elevado de movimentações de aves.  
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No caso de ocorrência efetiva de um bird strike, a perigosidade do mesmo varia com os diferentes 
momentos de voo da aeronave (que requerem diferentes potências do motor, o que 
consequentemente implica que os rotores tenham números de rotações por minuto diferentes), 
componentes da aeronave atingidos, densidade da ave e número de indivíduos envolvidos no evento. 
A densidade da ave é um dos fatores mais importantes, sendo que este varia bastante de espécie para 
espécie, uma vez que a massa da ave e a velocidade da aeronave são os dois valores que afetam a 
energia cinética do bird strike. Destes dois valores, a velocidade tem uma influência mais acentuada 
nas consequências do que a massa do pássaro, sendo a energia cinética calculada de acordo com a 
fórmula: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = (
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

2
) × (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)2 

De forma geral, aves que pesem mais do que 1,8 kg ou que tenham a tendência de formar bandos em 
voo são aquelas que podem causar os danos mais graves a aeronaves. O comportamento em bando 
aumenta a probabilidade de impacto, e pode provocar um bird strike com impactos múltiplos na 
aeronave (ACI 2013). 

Nos Estados Unidos da América, a Administração Federal de Aviação (FAA) mantém, desde 1990, uma 
base de dados nacional relativa à ocorrência de bird strikes (Dolbeer 2006). Com base na informação 
recolhida, os programas de minimização de bird strikes têm-se focado nas aves que dispersam a partir 
de ambientes aeroportuários (Cleary and Dolbeer 2005 in Dolbeer 2006), uma vez que, no final de 
2015, cerca de 71% dos bird strikes tinham ocorrido abaixo dos 500 pés (AGL; Dolbeer et al. 2016). No 
final de 2004 verificava-se as mesmas percentagens (Dolbeer, 2006). 

No final de 2004, os dados disponíveis indicavam que apenas 29% dos bird strikes, ocorridos até então, 
tinham ocorrido acima dos 500 pés. Contudo, acima desta altura, os bird strikes que causaram danos 
substanciais representavam 44% do total de bird strikes que causaram danos substanciais. Ou seja, a 
proporção de bird strikes que causam danos substanciais acima de 500 pés é superior à proporção de 
bird strikes ocorridos acima de 500 pés, relativamente ao número total de ocorrências. 

A proporção de bird strikes que causaram danos substanciais foi de 3,6%, abaixo dos 500 pés, e 6,0% 
entre os 500 e os 3500 pés, enquanto acima dos 3500 pés a proporção baixa para 3,2% (Dolbeer, 
2006). 

Dolbeer (2006) define ambiente aeroportuário como a área até 10 000 pés (3 048 m) de distância da 
pista, sendo a distância à pista onde usualmente as aeronaves em aproximação para aterragem 
começam a circular abaixo dos 500 pés (cerca de 150 m). A extremidade da área de estudo 
monitorizada no presente projeto, que se encontra mais próxima da pista prevista do Aeroporto do 
Montijo encontra-se a cerca de 28 000 pés (cerca de 8 530 m) da mesma, sendo que o local onde se 
encontra instalado o radar se encontra a 52 400 pés (cerca de 15 970 m). 

O ponto mais baixo a que se espera que as aeronaves atravessem a extremidade sudoeste da área 
amostrada, deverá variar entre valores a rondar os 1 500 pés (cerca de 462 m) durante a aterragem, 
Durante a descolagem, a altitude nessa extremidade deverá rondar os 2500 pés (cerca de 762 m), 
altitude abaixo da qual se verificam 88 % dos bird strikes (Dolbeer, 2006).  

Neste ponto, as aeronaves encontrar-se-ão por cima do estuário do Tejo, fora da zona de vasa, sendo 
expectável que a movimentação de aves seja inferior à que se verifica na zona imediatamente 
contígua à Ponta da Erva. 
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A menor altitude a que as aeronaves se encontrarão na aproximação à pista, ao passar por cima da 
Ponta da Erva, não deverá ser inferior aos 3 000 pés (cerca de 914 m), altitude abaixo da qual se 
verifica cerca de 90% dos bird strikes (Dolbeer, 2006).  

Na rota de descolagem, com um ângulo mais acentuado do que na aproximação à pista, as aeronaves 
atravessarão a área da Ponta da Erva em altitudes a rondar os 4 000 pés (1 219 m), altitude abaixo da 
qual se verifica mais de 95% dos bird strikes (Dolbeer, 2006).  

Verifica-se, portanto, que às altitudes a que as aeronaves atravessarão a área de estudo, as 
percentagens de bird strikes verificadas historicamente são baixas. Contudo, verifica-se que podem 
ocorrer altitudes de voo que coincidem com as altitudes onde se verifica uma maior relação entre os 
danos substanciais causados e o número de bird strikes, ainda que esses valores possam estar 
influenciados pelos valores durante a descolagem, momento de maior risco. Devido ao facto de o 
estuário do Tejo representar uma área de extrema importância para a avifauna, com uma abundância 
elevada de movimentos, com picos de abundância elevados em época de migração, e coincidindo com 
uma secção das rotas de descolagem e de aterragem, revela-se muito importante avaliar o uso do 
espaço em várias bandas de altitude nesta área. 

A área alvo de uma análise de risco deve incluir, portanto, não só toda a área do aeroporto, mas 
também as zonas previstas para as rotas de aproximação e descolagem (ACI 2013). 

De sublinhar, também, que nos EUA já foram registados, ainda que pontualmente, bird strikes em 
altitudes até 32 000 pés (9 750 m) (Cleary et al. 2005 in Dolbeer 2006), e em África a 37 000 pés 
(11 300 m) (Laybourne 1974 in Dolbeer 2006). 

Verifica-se que, no período considerado por Dolbeer (2006), ocorreram 2,5 vezes mais bird strikes 
durante o dia do que durante a noite. Contudo, no período diurno ocorreram 4,5 vezes mais voos. Ou 
seja, no período noturno ocorrerem 1,8 vezes mais bird strikes por aeronave, do que durante o dia. 
Este resultado traduz a grande ocorrência de bird strikes acima dos 500 pés, durante a noite. 61% dos 
bird strikes reportados ocorreram durante a noite, enquanto os movimentos de aeronaves 
representam apenas 18% do total. Acima dos 500 pés, ocorrem, portanto, cerca de 7 vezes mais bird 
strikes por movimento de aeronaves do que durante o dia. Tal justifica também uma análise dos 
movimentos de aves por período diário. 

A informação disponível para o caso português (GPIAA 2010) aponta que nos aeroportos portugueses, 
entre os anos de 2006 e 2009, os bird strikes ocorreram 50% das vezes durante o voo de aterragem e 
44,1% durante a descolagem, e apenas 5,9% noutros momentos. Não existe informação disponível 
sobre as altitudes a que ocorreram.  

O presente Estudo concentra-se, portanto, numa área em que se verificam as rotas de aproximação e 
descolagem, momentos em que as aeronaves se encontram mais expostas ao risco de colisão com 
aves, mas em altitudes onde normalmente a ocorrência de bird strikes é menor, mas numa região de 
importância ecológica elevada que torna de elementar importância um conhecimento aprofundado 
sobre a área de estudo e a utilização do espaço aéreo pela comunidade avifaunística. 

1.3. UTILIZAÇÃO DE RADARES EM ESTUDOS DE AVIFAUNA 

Os sistemas de radar são utilizados em estudos de ornitologia desde há várias décadas (Rosa et al., 
2016), sendo utilizado com diferentes fins, desde monitorização e curtailment em parques eólicos e 
Linhas elétricas (e.g. Desholm & Kahlert 2005, Krijgsveld et al. 2009, Plonczkier & Simms 2012), 
estudos sobre movimentos migratórios (e.g. Cooper et al. 1991, Diehl et al. 2003, Mead et al. 2010), 
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até à avaliação e gestão do risco de bird strikes em ambiente aeroportuário (e.g. Burger 1983, Klope et 
al. 2009, Nohara et al. 2011). 

Estes sistemas apresentam várias vantagens significativas, comparativamente a observadores 
humanos, nomeadamente: 

• Detetabilidade de aves em áreas alargadas e a alturas muito maiores (e.g. Buurma & Bruderer 
1994, Poot et al. 2008, Dokter et al. 2011).; 

• Capacidade de deteção de aves de forma contínua;  

• Produção de data-sets de grande dimensão e com alta-resolução; 

• Análise mais precisa do uso do espaço e da atividade ao longo do tempo. 

Estas características revelam-se de extrema importância no âmbito do presente Estudo, permitindo a 
análise das movimentações a diferentes bandas de altitude, com especial foco nas bandas onde se 
prevê que as aeronaves se apresentem nas suas rotas de descolagem e aterragem. A observação visual 
dos movimentos de aves apresenta limitações impeditivas da deteção de aves em determinadas 
circunstâncias – distâncias e altitudes elevadas, situações de pouca visibilidade (condições 
atmosféricas adversas ou noite).  

É essencial que a amostragem seja direcionada para as altitudes onde se prevê que as aeronaves se 
encontrem, nos corredores de aproximação à pista e descolagem, que abranja todos os períodos, em 
contínuo, incluindo aqueles de condições adversas para a observação, que permita uma caracterização 
precisa e completa de todos os movimentos de avifauna, sendo que uma amostragem ao nível do solo 
não seria completamente representativa do que efetivamente ocorre a tais altitudes. 

Os sistemas de radar modernos minimizam a necessidade de operadores humanos na análise da 
informação, estando munidos de softwares automáticos e algoritmos que processam um grande 
volume de dados, e permitem interpretar o sinal em bruto recolhido pelo radar e fornecer informação 
em tempo real relativamente a cada target, como a classe de tamanho e velocidade (Klope et al. 2009, 
Chen et al. 2012, Dokter et al. 2013) Da mesma forma, podem ter um funcionamento autónomo em 
contínuo, permitindo a obtenção de dados de forma constante para períodos de tempo alargados. 

Contudo, os sistemas de radar apresentam também limitações. O nível da tecnologia atual não 
permite distinguir cabalmente entre aves e morcegos, nem a identificação ao nível da espécie. Alguns 
sistemas mais sofisticados (tais como o MerlinTM Avian Radar System, utilizado no estudo) têm a 
potencialidade de detetar, seguir e agrupar por classes de tamanho automaticamente. O sistema de 
radar não consegue, por si só, distinguir em que grupo funcional se insere cada alvo detetado sendo 
necessário complementar a deteção automática do Radar com validação no terreno (ground truthing). 

Esta atividade consiste em fazer a observação in loco dos objetos e associar essa informação aos alvos 
(targets) que estão a ser identificados automaticamente pelo radar. O objetivo desta análise é utilizar 
os registos validados para machine learning, “treinando” os classificadores automáticos que 
permitirão, posteriormente, discriminar os restantes alvos detetados pelo radar, desde que a amostra 
seja robusta o suficiente para essa classificação. 
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1.4. ANTECEDENTES DO PROJETO 

No âmbito dos Estudos Ambientais para o Aeroporto do Montijo, decorreram em 2017 trabalhos na 
Base Aérea nº 6 (BA6), no Montijo, com recurso a radares, visando aprofundar o conhecimento 
disponível até à data sobre os movimentos de avifauna naquela área, identificar as áreas com maior 
concentração de movimentos de aves ao longo do ano, bem como a análise das relações entre os 
padrões espaciais e temporais obtidos e a características dos habitats, usos do solo e vegetação 
existentes na área de estudo.  

Esse Estudo com Radar, realizado pela STRIX, foi planeado de forma a decorrer ao longo de um ano, 
com campanhas de duração de cinco dias/campanha, num total de 7 (sete) campanhas, com início em 
dezembro de 2016 e término em outubro de 2017. Já durante o decorrer do projeto, e por solicitação 
do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), foi identificada a necessidade de reforçar a 
amostragem. Assim, adicionou-se uma campanha em novembro e aumentou-se o esforço, por 
campanha, para 14 dias de amostragem com radar e 10 dias de validações visuais a partir da quinta 
campanha (inclusive).  

O ICNF considerou ainda necessário efetuar a monitorização com radar (horizontal e vertical) do 
movimento das aves no local designado por Ponta da Erva (lezíria a sul da reta do Cabo, EN 10), 
abrangendo os meses de agosto, setembro e novembro (nomeadamente devido à ocorrência de 
bandos de cegonha-branca nesta zona, por vezes efetuando voos as grande altura, e cuja presença 
está associada à presença dos arrozais existentes na zona), com um período mínimo de amostragem 
com radar de 14 dias por mês.  

Nesse seguimento, foi produzido, pela BIOINSIGHT, um Relatório do estudo com versão final datada de 
março de 2018.  

Com a reformulação do EIA do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades ao longo do final de 
2018 e início de 2019, houve lugar à consulta de especialistas externos, entre os a consulta pela ANA, 
S.A. ao consultor especialista em birdstrike Dr. John Allan. 

Da apreciação a ambos os estudos de risco de colisão, nomeadamente o estudo de movimentos de 
aves na BA6 (produzido pela STRIX) e o estudo de movimentos de aves na Ponta da Erva (produzido 
pela BIOINSIGHT) pelo referido especialista, em março de 2019, resultaram algumas recomendações 
relativas ao formato de apresentação dos resultados e contributos à sua discussão, cuja Nota Técnica 
rececionada segue anexa ao presente documento (Anexo III.13.2.10). 

Em março de 2019, decorrente da necessidade de pormenorização das rotas em estudo e de novas 
rotas alternativas, a Navegação Aérea de Portugal, E. PE (NAV Portugal) verificou que rota inicialmente 
estudada para a descolagem de aeronaves civis da Pista 01 ao Aeroporto do Montijo (descolagem para 
norte) deveria ser atualizada, tendo sido substituída pela rota do canal dos Mouchões. Dados os novos 
desenvolvimentos, houve lugar à reformulação do Relatório Final do Estudo com Radar do Movimento 
das Aves na Ponta da Erva, cuja nova versão data de abril de 2019. 

É, portanto, neste contexto que surge o estudo complementar reportado no presente documento 
“Estudo com Radar dos Movimentos de Aves na Ponta da Erva”, desenvolvido pela BIOINSIGHT.  
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2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo realizou-se na Lezíria Sul de Vila Franca de Xira, na proximidade do lugar Ponta da Erva, a 
partir das instalações do EVOA (Figura III.13.2.2.1), abrangendo a zona sul da Lezíria Grande, a margem 
de Alverca, Mouchão de Alhandra, Mouchão do Lombo do Tejo, Vasa-Sacos e Pancas. Trata-se de uma 
área desarborizada, dominada por biótopos agrícolas (culturas anuais de sequeiro e regadio, arrozais) 
e livre de núcleos urbanos. É ainda abrangida uma porção substancial do estuário do Tejo, 
nomeadamente a zona de vasa na área mais nordeste do estuário.  

A área de estudo será atravessada pelo corredor de aproximação das naves à pista 19 (Figura 
III.13.2.2.1 e Tabela III.13.2.2.1) do Aeroporto do Montijo (na Base Aérea nº6) e pelo corredor de 
descolagem da pista 01 (Figura III.13.2.2.1 e Tabela III.13.2.2.1). 

A área de estudo insere-se, quase na sua totalidade, na Reserva Natural do Estuário do Tejo, estando 
listada como uma Área Importante para as Aves (IBA – Important Bird Area; PT021), como Sítio da 
Rede Natura 2000 - Estuário do Tejo (PTZPE0010), estando ainda classificada na Lista de Sítios Ramsar. 

2.2. ÁREA AMOSTRADA 

Tendo em consideração as características do equipamento e da área de estudo, o raio de amostragem 
do radar horizontal foi definido para 4 milhas náuticas e o radar vertical para 1 milha náutica, que se 
traduziram em áreas gerais de amostragem de 7 408m de raio para o primeiro e 1 853m de raio para o 
segundo (Figura III.13.2.2.1). 

A área apresenta um relevo plano e desarborizado, pelo que, nos trabalhos preparatórios, não se 
verificaram áreas problemáticas para a correta deteção de alvos biológicos, sendo residual a presença 
de clutter (ruído ou ecos de radiação indesejada) (Figura III.13.2.2.2 e Figura III.13.2.2.3), não tendo 
sido necessário excluir áreas problemáticas da análise. 
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Figura III.13.2.2.1 – Área amostrada e corredores (preliminares) de aproximação à pista e descolagem  

Tabela III.13.2.2.1 – Altitudes previstas das aeronaves nos pontos assinalados no corredor de aproximação à pista 19 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

ALVES 3 000 914,4 

ALVAS 3 000 914,4 

Ponto X 1 516,86 462,3 

 

Tabela III.13.2.2.2– Altitudes previstas das aeronaves nos pontos assinalados no corredor de descolagem da pista 01, com a 
inclinação padrão de 10% 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

BIRDS 2 500 762 

VIRUS 4 000 1 219,2 
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Figura III.13.2.2.2– Representação do mapa de clutter para o radar horizontal (4 milhas náuticas) 

 

Figura III.13.2.2.3 – Representação do mapa de clutter para o radar vertical (1 milha náutica)  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 
ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO - ANEXO 13.2 – COLISÃO DAS AVES NA PONTA DA ERVA 

ABRIL 2019 • VERSÃO 01 
 

10  

 

2.3. PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

As ações de monitorização de aves com radar incluíram a realização de 3 amostragens com radar e de 
ground truthing – em agosto, setembro e novembro de 2017, conforme solicitado pelo ICNF (ver 
capítulo relativo aos Antecedentes). O presente relatório abrange todas as campanhas de amostragem 
e de ground truthing. Na Tabela III.13.2.2.3 encontra-se discriminado o cronograma dos trabalhos 
realizados durante o período em análise. 

Para cada campanha de amostragem estava prevista a recolha efetiva e ininterrupta (24 horas diárias) 
de dados de radar durante 14 dias consecutivos, num total acumulado de recolha de dados de 42 dias 
(1 008 horas de observação). Este período máximo de observação sofreu uma ligeira diminuição em 
função do reabastecimento de geradores e operações de manutenção. Não obstante, foi assegurada a 
amostragem de 98% do tempo previsto (Tabela III.13.2.2.4). 

Tabela III.13.2.2.3– Calendarização dos trabalhos referentes à monitorização com radar da comunidade de aves no Ponta 
da Erva, nas três campanhas. Nas células estão indicados os dias de cada mês em que os trabalhos foram efetuados. 

CAMPANHA 
DATAS DA AMOSTRAGEM COM 

RADAR 
DATAS DAS SESSÕES DE GROUND 
TRUTHING DE AVES E VEÍCULOS 

DURAÇÃO DA AMOSTRAGEM 
COM RADAR 

1 16 a 30 de agosto de 2017 16, 17 e 18 de agosto de 2017 14 dias 

2 
18 de setembro a 1 de outubro de 

2017 
18, 19, 21, 22 e 25 de setembro de 

2017 
14 dias 

3 6 a 20 de novembro de 2017 6, 7, 8 e 9 de novembro de 2017 14 dias 

 

Tabela III.13.2.2.4– Esforço de amostragem dos radares HSR e VSR, em minutos, nas três campanhas de amostragem 

 HSR VSR 

 AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO 

PERÍODO DE RECOLHA DE 
DADOS 

21 072 19 531 19 509 20 895 19 531 19504 

PERÍODO COM CLUTTER 
DE CHUVA 

0 0 0 756 0 0 

MANUTENÇÃO/MAU 
FUNCIONAMENTO 

167 45 0 900 24 0 

PERÍODO COM DADOS 20 905 19 486 19 509 19 239 19 507 19504 

 

2.4. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

2.4.1. VISITAS TÉCNICAS E TESTES PRELIMINARES 

No dia 2 de agosto de 2017 houve lugar a uma visita técnica ao local onde se encontrava instalado o 
radar, onde foram executados trabalhos de manutenção no mesmo e se deu início à preparação e 
parametrização do software. O radar foi ainda preparado para o transporte até à área de estudo. 
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2.4.2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA RADAR 

No dia 9 de agosto de 2017 foi executado o transporte do sistema de radar até às instalações do EVOA. 
O solo foi estabilizado, de forma a evitar abaixamentos durante as amostragens, onde o radar foi 
nivelado e alinhado no eixo pretendido para a amostragem pelo VSR. Neste dia foi também instalada a 
vedação, para-raios e sistema de vigilância. 

Nos dias 10 e 11 de agosto de 2017 procedeu-se à parametrização do sistema do radar, ajustado à 
área de estudo e distâncias de amostragem pretendidas, bom como à análise do clutter da área. 

2.5. RECOLHA DE DADOS COM O SISTEMA DE RADAR 

2.5.1. SISTEMA DE RADAR 

O sistema de radar MerlinTM Avian Radar Systems, desenvolvido pela empresa norte americana 
DeTect, Inc. permite detetar e monitorizar a atividade de alvos biológicos e não biológicos, associando 
movimentos aos mesmos através de um algoritmo interno, estando particularmente vocacionado para 
seguir aves e morcegos.  

O sistema é composto por duas antenas de radar que funcionam de forma distinta – uma que procede 
à amostragem no plano horizontal, recolhendo dados paralelamente ao solo e outra que procede à 
amostragem no plano vertical, recolhendo dados perpendicularmente ao solo – e por todo o sistema 
de hardware de suporte ao seu funcionamento. O sistema utiliza um pacote de software especializado 
que permite o seguimento de aves em voo, bem como o armazenamento automático de toda a 
informação produzida numa base de dados (Microsoft SQL Serve 2008). Trata-se um de um sistema 
preciso e fiável, que regista informação 24 horas por dia, em qualquer condição climatérica. 

Os dados recolhidos pelas antenas e os dados processados pelo software MerlinTM são disponibilizados 
em tempo real no monitor dos computadores associados ao radar, pelo que podem ser analisados em 
simultâneo com a sua obtenção, permitindo assim associar um conjunto de parâmetros adicionais aos 
alvos detetados. Trata-se de um sistema portátil e com potencial para ser autónomo, podendo ser 
controlado remotamente, desde que uma rede de internet com qualidade esteja disponível.  

O radar MerlinTM foi instalado junto às instalações do EVOA, onde foi instalado um perímetro de 
segurança em redor do equipamento através da colocação de uma vedação e sistema de vigilância 24h 
(com recurso a videovigilância, alarme de instrução e dispositivo de posicionamento GPS), para 
permitir a notificação do responsável pelos trabalhos e das forças de autoridade em caso de acesso 
não autorizado ao equipamento.  

O local de amostragem foi ajustado tendo em consideração restrições de acesso local bem como da 
localização prevista das rotas de descolagem e de aproximação à pista para aterragem. 

O radar horizontal foi parametrizado para cobrir a área compreendida numa circunferência de raio de 
4 milhas náuticas, e 24º de amplitude, por forma a abranger os pontos ALVES e ALVAS, abrangendo 
igualmente os pontos BIRDS e VIRUS, como referência para a nova rota de descolagem, bem como 
uma fração importante dos percursos de aproximação e descolagem (Figura III.13.2.2.1, Tabela 
III.13.2.2.1). 

Relativamente ao radar vertical, o mesmo foi programado para funcionar a 1 milha náutica (1,85 km) e 
numa banda máxima de 22º de largura. Esta configuração permite recolher movimentos dentro duma 
fatia dos corredores de aproximação e descolagem (Figura III.13.2.2.1). 
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O radar horizontal (HSR – Horizontal Scanning Radar) apresenta as seguintes especificações técnicas:  

• antena de 200W Kelvin Hughes, Solid-State, Doppler, com elevada performance para separar 
alvos biológicos de clutter. Esta melhor performance reflete-se numa melhor deteção de alvos 
de pequena dimensão e eliminação de uma parte do clutter originado pela chuva; 

• S-band com frequência da energia eletromagnética entre 2 e 4GHz;  

• rotação da antena entre 12 e 24 rpm; 

• 3 pulsos simultâneos, que maximiza a deteção a bandas de distância diferentes;  

• amplitude de side lobes >= 65dB; 

• amplitude dinâmica de 126dB para melhor deteção de alvos de pequena e grande dimensão; 

• sinal mínimo discernível de -125 dB; 

• output digital ou analógico; 

• LAN 1000MB; 

• monitorização interna – sem necessidade de componentes RF para monitorização;  

• alcance até 6 milhas náuticas, num raio de 360º; 

• sistema GPS que permite georreferenciar todas as aves registadas e visualizar o ser percurso – 
direção e distância na área coberta pelo feixe de radar; 

• abertura do feixe de 24º acima do nível do solo. 

• os principais parâmetros recolhidos são: direção, velocidade e localização do alvo/movimento.  

O radar vertical (VSR – Vertical Scanning Radar) apresenta as seguintes características:  

• antena de 25kW Magnetron que oscila as microndas, ou seja, os campos eletromagnéticos são 
usados para produzir um elevado output energético; 

• X-band com frequência de energia eletromagnética entre 7 e11,2GHz;  

• rotação da antena entre 12 a 24 rpm; 

• amplitude de side lobes >= 65dB; 

• sinal mínimo discernível de -125 dB; 

• output digital ou analógico; 

• LAN 1000MB; 

• alcance de 0,75 a 2 milhas náuticas; 

• abertura do feixe de 22º; 

• amostragem desde o nível do solo até aos 15000 pés (4 572m). 

Características das antenas: 

• Horizontal: Comprimento 3,7m com (até) 0,7º de largura do sinal 

• Vertical: Comprimento de 3,9m com (até) 2º de largura do sinal 
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Figura III.13.2.2.4– Local de instalação do sistema de radar. Radar de banda S em disposição horizontal (no topo) e radar de 
banda X em disposição vertical (em baixo) 

 

2.5.2. AMOSTRAGEM COM RADAR 

Foi utilizado o software de deteção de rotas MerlinTM v4.6.5.0, que aplica algoritmos às imagens 
recolhidas pelo radar, e extrai os alvos biológicos de acordo com as parametrizações do radar, fazendo 
uma primeira triagem dos dados no que toca a objetos não biológicos. Neste período os parâmetros 
do HSR foram os seguintes: 

• Dual Static Mode: selecionado; 

• Static Target Filter: Maximum 2 a 100%;  

• CAT: 350; 

• Minimum Intensity: 350;  

• Range Fitness e Bearing Fitness ambos a 0.  

No caso do VSR os parâmetros foram: 

• Dual Static Mode: selecionado; 

• Static Target Filter: Maximum 2 a 100%;  

• CAT: 0; 

• Minimum Intensity: 320;  

• Range Fitness e Bearing Fitness ambos a 0. 
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2.5.3. GROUND TRUTHING DOS DADOS RECOLHIDOS PELO RADAR 

Submeteu-se os dados recolhidos pelo radar a um processo de classificação assistida através de 
algoritmos de machine learning, recorrendo a dados de validação.  

Para a aplicação desta abordagem associaram-se aos alvos e movimentos registados pelo radar a 
informação obtida por amostragens no terreno – processo denominado ground truthing, que implica a 
realização de amostragens por humanos em simultâneo com as amostragens de radar. 

Com os dados destas amostragens, construiu-se uma base de dados de alvos identificados até grupos 
de espécies, a qual serviu posteriormente para treinar o algoritmo do classificador e aplicar o modelo 
aos restantes alvos detetados pelo radar durante o seu período de funcionamento.  

Foram realizadas 3 saídas de campo para ground truthing, nas datas constantes na Tabela III.13.2.2.3 

A seleção dos locais onde se efetuou o ground truthing teve em conta as seguintes limitações: 

• Acessibilidades no local, com vários portões, cercados e canais de rega; 

• Boa visibilidade para áreas amostradas pelo radar; 

• Atividade de aves; 

• Qualidade da rede de telecomunicações reduzida no local; 

Para a realização do ground truthing estiveram envolvidos pelo menos 2 técnicos em simultâneo: 

• Técnico de radar, presente no radar e responsável pelo registo dos grupos de espécies, 

sempre que se efetuava uma correspondência entre os pontos detetados pelo radar 

horizontal ou vertical e os movimentos efetuados pelas aves, e detetados pelo técnico de 

avifauna. A comunicação com o técnico especialista em avifauna, quando este se encontrava 

nos pontos de amostragem anteriormente descritos, aconteceu em tempo real, com recurso 

a comunicações móveis; 

• Técnico especialista em avifauna, que dispunha de binóculos e telescópio para observação e 

identificação das espécies de aves presentes.  

 

2.6. TRATAMENTO DE DADOS  

2.6.1. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO REGISTADA COM RADAR  

Os algoritmos de deteção e tracking no software MERLINTM localizam objetos relativos a alvos 
biológicos (targets), em cada scan efetuado pelo radar (plot). A definição de um objeto como target 
está dependente da parametrização feita no sistema de radar (vide 2.3.2) e de características como 
tamanho e velocidade, entre outras.  

Um track (ou rota) consiste na sequência de plots que compõem o trilho de um determinado target 
dentro da cobertura do radar, enquanto esse objeto for definido como target, em sequência temporal 
à medida que o radar efetua scans. Quando um target, que cumpre os critérios de semelhança a uma 
ave, é detetado num mínimo de três em quatro scans sequenciais, é armazenado na base de dados do 
sistema como track. Um objeto definido como target vai sendo adicionado ao track desde que cumpra 
o critério de ser detetado em 3 dos 4 últimos scans ou plots efetuados. 
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Estes tracks possuem diversos parâmetros associados (2.4.1.1; 2.4.1.2).  

Apesar de os critérios para a identificação de aves terem sido desenvolvidos para criar tracks de 
targets que sejam mais provavelmente aves, estas não são distinguíveis de morcegos. Da mesma 
forma, insetos ou clutter são ocasionalmente identificados como targets aves/morcego de forma 
errada. 
Contudo, esta inclusão de targets que não aves/morcegos é minimizada através da otimização das 
configurações operacionais no software.  

É de sublinhar que um eco individual do radar individual não representa necessariamente uma ave ou 
morcego individual, sendo que um indivíduo que se desloque para dentro e fora do feixe do radar (em 
voo circular, por exemplo) poderá ser "contado" pelo sistema de radar múltiplas vezes. Bandos de aves 
podem também ser registados como targets individuais se os indivíduos não forem distinguíveis. Por 
esta razão, é de sublinhar que o número de tracks não representa uma contagem absoluta de 
indivíduos, nem proporção nesta fase, devendo ser analisado sob uma perspetiva de relatividade das 
movimentações em diferentes períodos na área. 
 
Dentro do sistema MERLINTM, a cada target é atribuído um atributo alfa-numérico de 128-dígitos que 
facilita a análise em amostragens prolongadas. Assim, um eco individual do radar é referido como 
target biológico e, quando contados em conjunto, estes representam um índice da atividade de aves 
ou nível de exposição por um determinado período de tempo.  
 
De forma a minimizar os tracks de “falsos” targets (insetos, clutter do solo, interferência), quer nos 
dados do radar horizontal quer nos dados do radar vertical, os objetos que apenas foram considerados 
targets uma única vez depois de serem definidos como tal (criando apenas uma entrada na base de 
dados) são considerados de baixa qualidade e eliminados da base de dados.  

Após a recolha dos dados, há lugar a uma pré-verificação e validação dos dados através do software 
MerlinTM Reviewer, de acordo com os procedimentos definidos pela DeTect. Desse modo, todos os 
dados recolhidos são analisados em imagens de trackplots, cada um correspondente a um período de 
15 minutos, e classificados de acordo com diferentes tipos de eventos que se tenham verificado e que 
possam ser identificados – aircraft, birds, bat, boat, clutter, insects, radar issue, rain, sea clutter, 
custom. Os períodos de 15 minutos classificados como chuva (rain) durante o Review são excluídos da 
análise posterior, bom como qualquer outro tipo de evento que possa provocar uma contaminação 
dos dados, sendo estes períodos excluídos do conjunto de dados (dataset), e ajustado o esforço de 
amostragem. 

Após efetuar a classificação dos dados, denominada review, estes podem ser analisados e consultados 
no software MerlinTM Reporter, no caso particular com base no sistema Aircraft Birdstrike Avoidance 
Radar, da Detect, Inc. Aqui, os alvos biológicos foram analisados em termos do número de tracks (HSR 
e VSR), direção (HSR) e altitude de voo (VSR). Os dados foram ponderados pelo esforço de 
amostragem – tempo de funcionamento do respetivo radar (vide 2.2).  
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Figura III.13.2.2.5 - Exemplo de trackplot de 15 minutos do radar vertical (VSR), analisado no software MerlinTM Reviewer 

 

Figura III.13.2.2.6- Exemplo de trackplot de 15 minutos do radar horizontal (HSR), analisado no software MerlinTM 
Reviewer 

 



  

17 

 

2.6.2. RADAR HORIZONTAL - HSR 

Contagem de Targets 

Os dados do HSR são registados a partir de todos os targets detetados dentro da cobertura do HSR e 
utilizados para desenvolver informação quanto à taxa de passagem e movimento de targets na área 
amostrada pelo HSR. A informação sobre data e hora é atribuída com base no último plot de cada 
track. 

As Taxas de Passagem de Alvos (Target Passage Rates - TPR) são produzidas contando o número de 
tracks que ocorrem na área abrangida pelo HSR e então padronizados em taxas horárias ao dividir a 
contagem dos tracks pelo número de minutos com dados do radar num determinado período, depois 
de subtraído o tempo com dados perdidos os contaminados, e multiplicando por 60. 

Orientação 

Durante a exportação da informação do SQL Server, são recolhidas várias variáveis. Um dos 
parâmetros mais utilizados, em particular para a visualização dos dados, é a orientação do track – 
designada por Heading. 

Os valores recolhidos no Heading encontram-se em ângulos, os quais são convertidos em pontos 
cardeais de acordo com um intervalo de ângulos definido para cada ponto cardeal, tal como ilustrado 
na Figura III.13.2.2.7.  

Desta forma, a cada ponto recolhido no radar é-lhe atribuído um ponto cardeal. Como se pretende ter 
a informação da direção global de cada rota ou track, é necessário definir uma medida de associação 
para os diferentes pontos cardeais que estão associados a um único track. Assume-se que a direção 
global de cada rota é dada pela moda dos pontos cardeais em cada track, e esta é calculada utilizando 
queries no SQL e fórmulas baseadas em Zar (1999). 

 

Figura III.13.2.2.7 - Ilustração da passagem de ângulos para os seguintes pontos cardeais: N – Norte, NE – Noroeste, E – 
Este, SE – Sudeste, S – Sul, SW - Sudoeste, W – Oeste e NW – Noroeste. As curvas representam os intervalos considerados 
em cada ponto cardeal e o ponto preto indica o ângulo inicial contido em cada intervalo. 

Neste relatório serão apresentados os resultados finais para as médias de TPR para cada data, a TPR 
durante cada hora de cada data e a TPR média para cada uma das 24 horas diárias, bem como a TPR 
média por hora, de acordo com a orientação de voo (N, NW, W, SW, S, SE, E e NE) durante o período 
de monitorização (3 campanhas). Estes parâmetros foram calculados com o intuito de analisar os 
padrões de variação diária e horária na área de estudo, bem como de acordo com as várias fases de 
maré, em cada campanha (Anexo III.13.2.1 e Anexo III.13.2.2). 
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Os resultados integram ainda os dados provenientes da classificação dos alvos por grupo funcional 
(vide 2.6.6). 

2.6.3. RADAR VERTICAL - VSR 

Contagem de targets 

Nos dados recolhidos pelo radar vertical, para além das variáveis de interesse para o ajuste dos 
classificadores, é também recolhida a altitude de cada target em relação ao ponto onde se encontra o 
radar (nível zero).  

A posição e altitude associada a cada track é retirada do plot que produz o target com a maior área, 
uma vez que este scan é aquele que tem a maior probabilidade de ter a melhor “visão” do target. 
Teoricamente, este é o scan com o target mais próximo do feixe do radar, e, logo, aquele com o menor 
erro na medição da altitude. Os dados obtidos são truncados a 1km (500m para cada lado do eixo 
central do feixe do VSR), permitindo analisar o fluxo de aves (alvos biológicos), traduzido no número 
de tracks/km/hora. 

Uma vez que se pretende verificar a que altitudes os alvos biológicos ocorrem, e se estas são 
coincidentes com as altitudes previstas para os corredores de descolagem e aproximação ao aeroporto 
previstos, efetua-se contagens por track. À semelhança do HSR, as Taxas de Passagem de Alvos (Target 
Passage Rates - TPR) são produzidas contando o número de tracks que ocorrem na área abrangida 
pelo HSR e então normalizando a um período de 60 minutos, depois de excluído o tempo com dados 
perdidos os contaminados.  

Altitude 

Atendendo à localização relativa do radar face aos corredores de aproximação das naves à pista 19 e 
de descolagem da pista 01 do Aeroporto do Montijo (na Base Aérea nº6), na análise de dados 
consideraram-se ainda três intervalos de altitude acima do nível do solo (Above Ground Level - AGL): 0-
2000 pés (AGL sem passagem de aeronaves); 2000-4000 pés (AGL do corredor de aproximação e 
descolagem); 4000-6000 pés (AGL sem passagem de aeronaves). Foram efetuados gráficos que 
permitem analisar o perfil de altitude dos alvos biológicos por dia e por banda de altitude, por época 
de amostragem. 

No presente relatório são apresentados os resultados finais das 3 campanhas de amostragem, para os 
valores médios de TPR por hora e por dia amostrados, bem como os valores médios de TPR por classe 
de altitude, considerando a categorização dos dados por classes de 100 pés (classes dos 0-100 até 
5900-6000 pés), e por banda de altitude (considerando os intervalos identificados no parágrafo 
anterior). São ainda apresentados os resultados provenientes da classificação por classes de tamanho, 
nas diferentes bandas de altitude. Apesar de estar previsto que as aeronaves se desloquem, na área de 
estudo, apenas na banda 2000-4000 pés, foram consideradas as 3 bandas de altitude para efeito de 
análise comparativa da proporção de movimentos de aves às diferentes altitudes.  
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2.6.4. ANÁLISE ESPACIAL 

Adicionalmente, realizou-se uma análise espacial para a área abrangida por cada radar (HSR e VSR), 
através da divisão destas áreas numa grelha regular de 32 x 32 células, de acordo com o software Hot 
Spot Analysis da DeTect, Inc. Criou-se assim uma classificação simplificada da ocupação do espaço com 
os dados recolhidos em cada um dos períodos. Associou-se a cada célula o número de tracks que a 
atravessavam durante os períodos de tempo estabelecidos, com o intuito de detetar algum padrão na 
utilização do espaço por potenciais alvos biológicos e analisar de forma mais intuitiva a intensidade da 
utilização das diferentes bandas de altitude, bem como efetuar a comparação entre as diferentes 
campanhas. 

As taxas de passagem em cada quadrícula são apresentadas de forma relativa, através de um 
gradiente de cores. A quadrícula com a cor vermelha opaca é aquela que apresenta o valor máximo 
para o período de tempo representado, e a quadrícula transparente é aquele que apresenta o valor 
mínimo. Todas as outras quadrículas apresentam níveis de transparência diferentes dentro deste 
gradiente.  

2.6.5. INTRODUÇÃO DOS DADOS DE GROUND TRUTHING 

A informação obtida durante o Ground truthing foi inserida e associada aos tracks correspondentes, 
com recurso a uma plataforma que extrai os tracks e os representa num mapa em tempo real quer 
para o HSR quer para o VSR. Nesta plataforma, após selecionado um track identificado cabalmente por 
ambos os técnicos (operador de radar e especialista em avifauna), é associada informação sobre o 
número de indivíduos e o grupo funcional a que pertence. Os targets foram classificados dentro de 9 
grupos funcionais: Passeriformes e outras aves pequenas; Pombos; Aquáticas – pequenas, médias e 
grandes; Gaivotas; Cegonhas e outras planadoras; Falcões; Águias. 
 

 

Figura III.13.2.2.8 - Exemplo do display utilizado, em tempo real, durante as sessões de Ground truthing no radar horizontal 
(HSR) 
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Figura III.13.2.2.9 - Exemplo do display utilizado, em tempo real, durante as sessões de Ground truthing no radar vertical 
(VSR) 

 

2.6.6. CLASSIFICAÇÃO DOS ALVOS POR GRUPO FUNCIONAL E 
CLASSE DE TAMANHO  

2.6.6.1. RADAR HORIZONTAL (HSR) – CLASSIFICAÇÃO SUPERVISADA POR MACHINE 
LEARNING 

Durante o período de recolha de dados com recurso a radar foram identificados cerca de 119 milhões 
de alvos que foram submetidos à classificação por Machine Learning, fazendo uso dos dados das 
sessões de ground truthing para treinar um conjunto de classificadores binários desenvolvidos a partir 
do algoritmo de Random Forest (Breiman 2001). O algoritmo Random Forest é considerado 
genericamente muito eficiente (Gislason et al. 2006, Rodriguez-Galiano et al. 2012), sendo menos 
sensível a valores extremos, ao tamanho e a grandes desequilíbrios da amostra de treino (Chen et al. 
2004, Na et al. 2010) e capaz de produzir resultados equiparáveis a outros algoritmos de 
aprendizagem como Suport Vector Machine (Adam et al. 2014) ou Redes Neuronais (Khatami et al. 
2016). 

Os classificadores foram desenvolvidos inicialmente para todos os grupos funcionais identificados no 
terreno, tendo-se avaliado a sua eficácia global de classificação relativamente à exatidão, sensibilidade 
(taxa de ‘positivos’ corretamente classificados como tal - recall), especificidade (taxa de ‘negativos’ 
corretamente classificados como tal) e ajustamento pela estatística de AUC (Area Under the Curve). Os 
grupos iniciais foram aglutinados de forma parcimoniosa para que os níveis de eficácia se situassem 
idealmente sempre acima dos 0.75, o que não se conseguiu apenas para a especificidade do grupo 
Outras aves. 
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Durante o processo de construção dos classificadores e por se verificar desequilíbrios muito elevados 
nas amostras de treino, utilizou-se o método SMOTE (Chawla et al. 2002) para construção de amostras 
sintéticas equilibradas (grupo em causa vs todas as outras aves). 

Do processo de identificação de compromisso entre a discriminação dos grupos funcionais e eficácia 
global dos modelos resultaram sete classificadores (Tabela III.13.2.2.5). As métricas apresentadas 
abaixo referem-se à aplicação do modelo às amostras independentes de teste. 

Tabela III.13.2.2.5 – Características dos modelos construídos para os grupos submetidos à classificação supervisada 

 MÉTRICAS DE EFICÁCIA DO MODELO 

GRUPO EXATIDÃO SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE AUC 

Gaivotas 0.849 0.817 0.855 0.889 

Aquáticas médias 

e grandes 
0.795 0.802 0.789 0.879 

Aquáticas pequenas 0.866 0.814 0.871 0.868 

Aves planadoras 0.824 0.827 0.810 0.875 

Aves de rapina 0.746 0.778 0.744 0.827 

Outras aves 0.772 0.775 0.707 0.823 

 

Todos os modelos Random Forest foram construídos com n=1000 árvores e um número flexível de 
variáveis a incluir em cada nó de decisão (mtry) definido pelo método de grelha (grid search). Foram 
utilizadas validação cruzada de 5 frações (5-fold), reamostradas 5 vezes (5 repeats). Optou-se por 
manter inalterado o valor de threshold = 0.5 entre a sensibilidade (true positives) e especificidade (true 
negatives). 

Para evitar o sobre ajustamento dos modelos, os dados de ground truthing foram divididos em 
amostras de treino e de validação (ou teste) e o conjunto de variáveis independentes foram testadas 
relativamente a sua correlação através do teste de Spearman, tendo-se mantido na construção dos 
modelos aquelas cujo valor de r foi inferior a 0.7. Todas as variáveis utilizadas foram normalizadas para 
média=0 e variância=1 antes da construção e aplicação dos classificadores. 

A estratégia de classificação adotada seguiu o procedimento desenvolvido por Rosa et al. 2016 e 
consistiu em construir classificadores binários para os grupos indicados acima e de os aplicar 
hierarquicamente ao conjunto global dos dados de radar para que a cada aplicação de um classificador 
utilize o subconjunto de dados não identificados pelo classificador que lhe antecedeu (Figura 
III.13.2.2.10). 
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Figura III.13.2.2.10– Hierarquia de aplicação dos classificadores aos dados de radar. 

A classificação dos alvos abrangeu apenas o período com maior atividade aeroportuária, que se prevê 
vir a ser compreendido entre as 6 e as 0 horas, de acordo com legislação, nomeadamente o 
Regulamento Geral do Ruído, que proíbe, nos aeroportos e aeródromos não abrangidos pelo disposto 
no Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro, a aterragem e a descolagem de aeronaves civis 
entre as 0 e as 6 horas, salvo por motivo de força maior. 

Todas as análises foram realizadas em R (R Core Team 2017) com recurso ao package caret (Kuhn 
2017), data.table (Dowle and Srinivasan 2017) e tydiverse (Wickham 2017). 

 

2.6.6.2. RADAR VERTICAL (VSR) – DETECT, INC. 

Dadas as características do projeto, nomeadamente às altitudes que se preveem para passagem de 
aeronaves civis na área em estudo, e uma vez que a recolha de dados de Ground truthing é um 
processo extremamente difícil e moroso, não foi possível obter uma quantidade de dados de Ground 
truthing robusta o suficiente para efetuar a classificação dos alvos por grupo funcional, para o radar 
vertical (VSR). Como abordagem alternativa, foi executada uma classificação relativa das classes de 
tamanho padrão dos alvos registados no radar vertical. Esta componente de processamento dos dados 
foi realizada pela equipa técnica da DeTect, Inc. 

Os dados relativos aos targets identificados pelo radar MERLIN incluem um número único de Track ID, 
bem como mais de 80 campos de informação relacionados com data, hora, localização, velocidade, 
direção, tamanho, forma e altura acima do nível do radar. A contagem do número de Track IDs, 
permite ao utilizado quantificar a atividade relativas a escalas espaciais e temporais, como altitude, 
localização geográfica, e períodos diurnos, noturnos e sazonais, respetivamente, sendo os targets 
identificados pelo radar MERLIN, também classificados por categorias de tamanho com base nos 
valores configurados na base de dados SQL do MERLIN, definidos pelo utilizador. 
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De forma a relacionar a contagem da atividade dos targets com um cálculo de risco baseado em radar, 
como por exemplo na Gestão de Risco Operacional, é importante classificar os targets identificados 
por classes de tamanho, que é traduzida pela área que um target ocupa em pixels. 

Os reports produzidos pelo sistema MERLIN ABAR, por padrão, subdividem os targets em quatro 
classes, mas podem ser customizados para as necessidades do utilizador, com base em técnicas de 
classificação mais avançadas. Neste relatório, os targets foram distinguidos entre as classes Pequeno, 
Médio, Grande e Bandos. 

Os valores de referência utilizados neste estudo são os que constam na Tabela III.13.2.2.6. O limite dos 
pixéis considerados para a classe de tamanho ‘Pequeno’ foi muito baixo, por forma a limpar a 
presença de insetos dos resultados globais. Assim, poderá ocorrer alguma sobreposição entre as 
classes de aves de porte médio e pequeno, com indivíduos de aves de menores dimensões a serem 
ainda incluídos na classe de tamanho ‘Médio’. Uma vez que os dados resultantes na classe “Pequeno” 
correspondem maioritariamente a insetos que foram registados no VSR, os movimentos obtidos nesta 
classe de tamanho foram ignorados posteriormente, na análise apresentada nos capítulos seguintes. 

Tabela III.13.2.2.6– Limites das áreas dos targets, em pixels, considerados para cada uma das classes de tamanho. 

TAMANHO DO TARGET (PIXELS) AREA MÍNIMA DO TARGET (PIXELS) ÁREA MÁXIMA DO TARGET (PIXELS) 

Pequeno 0 <6 

Médio >= 6 <16 

Grande >=16 <26 

Bando >=26 <10000 

 

No servidor SQL do MERLIN, o tamanho de cada target poderá também ser calculado em tempo real, 
podendo ser, igualmente, encontrado na base de dados armazenada no SQL, no campo ‘Class’. À 
medida que a distância de um target ao radar aumenta, o tamanho, forma e refletividade do mesmo 
alteram-se. De forma a medir e corrigir estas diferenças, é necessário medir um target calibrado, a 
diferentes distâncias. Para analisar o tamanho, a DeTect mede o target calibrado a diferentes 
distâncias, e analisa os resultados com base nas alterações no tamanho do target, ao nível do pixel, a 
diferentes distâncias. 

É determinado um fator de correção e aplicado ao tamanho medido de cada um dos targets, em 
relação à distância. A correção dos targets compensa as alterações do tamanho, de forma que torna 
possível fazer uma contagem do tamanho dos targets dos 0 aos 6000 pés acima do nível do solo (AGL), 
de forma consistente. 

Uma análise mais aprofundada das características dos targets, que permita uma classificação mais fina 
até ao nível dos grupos funcionais, só pode ser realizada através de um ground truthing extensivo, com 
a verificação de targets de diferentes tamanhos a distâncias diferentes, sob condições climatéricas 
distintas. Devido às características de funcionamento do radar vertical (VSR), este trabalho implica um 
esforço de amostragem superior ao que estava previsto no presente trabalho.  

2.7. CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DO RISCO 

Foi feita uma classificação relativa de risco de bird strike, adaptada a partir da obra de Allan (2006), e 
seguindo as recomendações feitas pelo autor para a situação específica do Aeroporto do Montijo. 
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A metodologia descrita em Allan (2006) é aplicada à fase operacional de um aeroporto, consistindo no 
cruzamento entre a probabilidade de ocorrência de bird strike de cada espécie identificada/relevante 
na área, com a estimativa da probabilidade de uma colisão de uma dessas espécies causar danos a 
uma aeronave. O resultado final desta análise é uma matriz que combina 5 categorias de risco de bird 
strike com 5 categorias de probabilidade de dano, obtendo-se três níveis de risco global, e onde se 
insere cada uma das espécies identificadas. 
 
No presente estudo, a análise é feita em fase de pré-construção, não havendo dados de bird strike 
disponíveis na área de estudo. De acordo com o especialista e autor desta metodologia, John Allan, a 
melhor forma de estimar a probabilidade de ocorrência de colisão é com base no registo de bird 
strikes dos 5 anos anteriores, e dita a experiência que as alternativas e índices que têm sido criados em 
vários estudos são bastante menos precisos. 
 
Assim, no presente estudo, apenas foi possível elencar e classificar as espécies que deverão merecer 
maior atenção nas fases posteriores do projeto, e determinar que espécies transportam maior risco 
relativamente a outras, não sendo possível determinar qual o número de bird strikes esperado, para 
cada uma delas ou na globalidade. Assim sendo, não é possível associar um dos cinco níveis de 
probabilidade de risco de colisão às espécies estudadas (muito elevada, elevada, média, baixa, muito 
baixa) e, da mesma forma, torna-se inexequível a construção de uma matriz de risco nos mesmos 
moldes do que é descrito em Allan (2006). 
 
Em alternativa à elaboração de uma matriz de risco e de acordo com as recomendações de John Allan, 
foi calculado um Índice de Frequência Relativa para cada espécie, sendo essa classificação cruzada com 
a classificação da estimativa da probabilidade de dano em caso de colisão, obtendo-se a classificação 
final das espécies que devem merecer especial atenção nas fases posteriores do projeto. 
 
Sublinha-se que a classificação resultante é representativa apenas das épocas do ano amostradas em 
2017, correspondentes ao final do verão (final época de dispersão) e início do outono (início da época 
de migração). 
 

2.7.1. ÍNDICE DE FREQUÊNCIA RELATIVA 

Na metodologia proposta por Allan (2006), a probabilidade de bird strike para cada espécie é calculada 
com base no registo de strikes ocorridos localmente, analisando o número de ocorrência com cada 
espécie nos últimos 5 anos.  
 
No presente estudo, tratando-se de uma fase anterior à fase de operação, não existem registos 
disponíveis para o Aeroporto do Montijo. Numa fase preliminar, foi aferida a existência dados de bird 
strikes recentes, os quais foram disponibilizados pela ANA (dados não publicados) para presente 
Estudo (Anexo III.13.2.3), relativos a dois outros aeroportos: aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa 
(localização mais próxima), e aeroporto de Faro (condições de habitat semelhantes). Acrescendo à 
distância destes 2 aeroportos à área de estudo, estão apenas disponíveis os dados de bird strike 
relativos a 2 anos, 2016 e 2017, e cuja informação fornecida não permite aferir acerca da rota da 
aeronave (descolagem; aterragem) nem da altitude no momento do strike, não possuindo a robustez 
necessária para uma eventual extrapolação quanto às espécies que apresentam maior risco na área 
em estudo. 
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Assim, e de acordo com as recomendações feitas pelo especialista e autor do artigo supracitado, foi 
determinado um Índice de Frequência Relativa para cada espécie. Esta classificação permite-nos 
elencar as espécies que deverão merecer maior atenção nas fases posteriores do projeto, e 
determinar que espécies transportam mais risco comparativamente a outras, não sendo possível 
determinar qual o número de bird strikes esperado. 
 
O Índice de Frequência Relativa seguiu a linha do que foi efetuado em estudos anteriores para o Novo 
Aeroporto de Lisboa (Hart et al. 2007, Morgado et al. 2009, Nemus 2010), também em fase de pré-
construção, de forma a que seja possível uma comparação na entre os diferentes estudos. 
 
O Índice de Frequência Relativa foi determinado, sobretudo, através da adaptação da metodologia 
descrita no estudo de Hart et al. (2007), tendo sido incorporados os seguintes fatores: 

• comportamento de avoidance; 

• utilização relativa do buffer de 500m das rotas de descolagem e aproximação, por grupo 
funcional, em relação à restante área amostrada por radar (Figura III.13.2.2.11);  

• Índice de abundância na área de estudo (com base em bibliografia); 

• dimensão média dos bandos (com base nas observações de campo e bibliografia); 

• número de movimentos estimado para cada grupo funcional e por espécie, às altitudes de 
risco para a descolagem e aproximação (2000-4000 pés). 

O fator comportamento de avoidance teve por base o trabalho de Hart et al. (2007).  
 
A utilização de cada um dos buffers (Figura III.13.2.2.11), das rotas de aproximação e descolagem, 
consistiu na análise da proporção relativa de utilização de cada um dos grupos funcionais dentro 
desses buffers, em relação à utilização da restante área amostrada, com base nas contagens obtidas 
pelo radar HSR e na respetiva classificação dos targets por grupos funcionais.  
 
A dimensão média dos bandos foi obtida com base nas observações de campo durante o processo de 
ground truthing e, para as espécies que não foram registadas no ground truthing mas que foram 
consideradas, com base em trabalhos anteriores. 
 
O índice de abundância foi criado tendo por base os dados médios de contagens, constantes em 
Lourenço et al. (2018), para os meses em que decorreu a amostragem com radar. 
 
O número de movimentos estimado para cada grupo funcional, foi obtido através das contagens do 
radar horizontal (HSR) e respetiva classificação por grupos funcionais. Assumiu-se que a proporção de 
movimentos de cada grupo funcional obtido para os movimentos registados radar horizontal, seja 
semelhante nas várias altitudes, extrapolando-se dessa forma o número de movimentos por grupo 
funcional também para o radar vertical. Obteve-se assim os movimentos por grupo funcional às 
altitudes de risco correspondentes a cada um dos buffers das rotas de descolagem e aproximação. O 
número de movimentos por dia por grupo funcional foi distribuído equitativamente por cada uma das 
espécies incluídas em cada um dos grupos.  

Da multiplicação destes fatores resulta uma classificação do Índice de Frequência Relativa para cada 
espécie elencada, na banda de altitude relevante (2000-4000 pés) (Anexo III.13.2.4 e Anexo III.13.2.5).  
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2.7.2. ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE DE DANO 

A probabilidade de ocorrer dano numa aeronave, provocado pelo bird strike de uma determinada 
espécie, foi estimada a partir da regressão linear descrita por Allan (2006) (Anexo III.13.2.6). Esta 
regressão define a relação entre a massa média de uma espécie de ave e a proporção de colisões 
dessa espécie que originam danos, tendo sido baseada na percentagem de incidentes que causaram 
danos a aeronaves no Reino Unido no período 1976-1996 (Allan 2006).  
 
A relação entre massa e probabilidade de dano é significativa (R2 = 0.627, p < 0.001), e a regressão 
linear pode ser usada para calcular a proporção de bird strikes que se prevê que provoquem danos 
para qualquer espécie de massa conhecida, com base na seguinte equação: 

𝑥 = 0,014𝑦 

onde 𝑥 é a % de colisões com essa espécie que resultaram em dano e 𝑦 é o peso médio dessa espécie 
em gramas.  

 

Figura III.13.2.2.11 – Área amostrada, corredores de aproximação à pista e descolagem e respetivos buffers de 500m 
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3. RESULTADOS 

3.1. REGISTOS CONTÍNUOS DO RADAR HORIZONTAL (HSR) 

O número total de rotas registadas pelo radar horizontal no período amostrado foi de 22 413 071: i) 6 
979 913 durante a amostragem de agosto; ii) 6 724 394 durante a amostragem de setembro; iii) 8 708 
763 durante a amostragem de novembro. Verifica-se um número de movimentos da mesma ordem de 
grandeza nas três campanhas, com uma tendência de subida do número de movimentos verificados, 
na amostragem de novembro. 

As Figura III.13.2.3.1, Figura III.13.2.2.2 e Figura III.13.2.3.3 representam o nº médio de rotas por hora 
recolhidas em cada dia de amostragem, de cada uma das campanhas. Verifica-se apenas ligeiras 
flutuações nos resultados, coerentes com as condições atmosféricas estáveis que se verificaram, com 
períodos de chuva muito pontuais, ao longo dos três períodos de amostragem. 

 

Figura III.13.2.3.1- Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 1ª campanha de amostragem, no HSR 

 

Figura III.13.2.3.2 - Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 2ª campanha de amostragem, no HSR 
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Figura III.13.2.3.3- Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 3ª campanha de amostragem, no HSR 

Na Figura III.13.2.3.4, Figura III.13.2.3.5 e Figura III.13.2.3.6 representam-se os valores médios de 
tracks por hora, para cada hora diária, em cada uma das campanhas. Verifica-se padrões de atividade 
diária muito semelhantes entre os três períodos de amostragem. 

 

Figura III.13.2.3.4- Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 1ª campanha de amostragem, no HSR 

 

Figura III.13.2.3.5- Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 2ª campanha de amostragem, no HSR 
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Figura III.13.2.3.6 - Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 3ª campanha de amostragem, no HSR 

Nas Figura III.13.2.3.7, Figura III.13.2.3.8 e Figura III.13.2.3.9 apresenta-se a representação gráfica das 
orientações de voo predominantes por hora, com base na média do Target Passage Rate (TPR) por 
hora, para cada orientação. 

No Anexo III.13.2.1 é possível comparar a proporção de movimentos pelas diferentes fases da maré, e 
diferentes direções, durante o período diurno e noturno. Também no Anexo Anexo III.13.2.2 consta a 
proporção da média de movimentos por hora, por fase do dia e fase da maré, independentemente da 
direção de voo.  

 

Figura III.13.2.3.7 - Representação gráfica das orientações de voo predominantes por hora, com base na média do Target 
Passage Rate (TPR) por hora, para cada orientação, da 1ª campanha de amostragem, no HSR 
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Figura III.13.2.3.8- Representação gráfica das orientações de voo predominantes por hora, com base na média do Target 
Passage Rate (TPR) por hora, para cada orientação, da 2ª campanha de amostragem, no HSR 

 

Figura III.13.2.3.9 - Representação gráfica das orientações de voo predominantes por hora, com base na média do Target 
Passage Rate (TPR) por hora, para cada orientação, da 3ª campanha de amostragem, no HSR 

3.1.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE MOVIMENTOS DE AVES 

Foi realizada uma análise espacial para a área abrangida por cada radar, através da divisão das áreas 
estudadas sob uma grelha regular de 32 x 32 células.  
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Esta classificação simplificada do uso do espaço, é feita com base no número de tracks que atravessam 
cada quadrícula, nos períodos de tempo estabelecidos, neste caso do total de tempo de cada uma das 
amostragens. 

As taxas de passagem em cada quadrícula são apresentadas de forma relativa em cada uma das 
amostragens, não sendo indicativas de uma maior ou menor intensidade entre eles. A representação é 
feita através de um gradiente de cores, em que a quadrícula com a cor vermelha opaca é aquela que 
apresenta o valor máximo para o período de tempo representado, e a quadrícula transparente é 
aquele que apresenta o valor mínimo, apresentando todas as outras quadrículas um nível de 
transparência diferente dentro deste gradiente.  

Na campanha de agosto verificou-se que na quadrícula com o maior número de tracks se 
contabilizaram 130 041, no total de todo o período de amostragem; na campanha de setembro a 
quadrícula com o maior número contabilizou 101 389 tracks; em novembro a quadrícula com o maior 
número contabilizou 131 377 tracks. 

 

 

Figura III.13.2.3.10 - Intensidade de uso da área de estudo em número total de tracks por quadrícula (32x32) no período 
amostrado na primeira campanha, no HSR (mínimo – 155 tracks; máximo – 130 041 tracks) 
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Figura III.13.2.3.11- Intensidade de uso da área de estudo em número total de tracks por quadrícula (32x32) no período 
amostrado na segunda campanha, no HSR (mínimo – 105 tracks; máximo – 101 389 tracks) 
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Figura III.13.2.3.12 - Intensidade de uso da área de estudo em número total de tracks por quadrícula (32x32) no período 
amostrado na terceira campanha, no HSR (mínimo – 108 tracks; máximo – 131 377 tracks) 

3.2. REGISTOS CONTÍNUOS DO RADAR VERTICAL (VSR) 

O número total de rotas registadas pelo radar vertical no período amostrado foi de 2 078 934: i) 626 
809 durante a amostragem de agosto; ii) 1 028 536 durante a amostragem de setembro; iii) 423 589 
durante a amostragem de novembro. Ao contrário do que se verificou nos dados obtidos pelo radar 
horizontal, verificou-se um aumento substancial no número de movimentos da primeira para a 
segunda campanha, e novo decréscimo acentuado na terceira campanha, apresentando inclusive o 
valor mais baixo das três. 

Nas Figura III.13.2.3.13, Figura III.13.2.3.14, e Figura III.13.2.3.15, pode ver-se representado o número 
médio de rotas por hora recolhidas em cada dia de amostragem, de cada uma das campanhas, pelo 
radar vertical.  

Verifica-se uma flutuação muito mais acentuada nos resultados entre os dias de amostragem e entre 
campanhas, comparativamente com o que se verifica no radar horizontal. Esta flutuação não parece 
obedecer a nenhum padrão, sendo provável que seja de natureza estocástica. 
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Figura III.13.2.3.13 - Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 1ª campanha de amostragem, no VSR 

 

Figura III.13.2.3.14- Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 2ª campanha de amostragem, no VSR 

 

Figura III.13.2.3.15- Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, para cada dia da 3ª campanha de amostragem, no VSR 

 

Na Figura III.13.2.3.16, Figura III.13.2.3.17 e Figura III.13.2.3.18 encontra-se representado os valores 
médios de tracks por hora, para cada hora diária, em cada uma das campanhas. Tal como nos 
resultados obtidos pelo radar horizontal, verifica-se padrões de atividade diária muito semelhantes 
nos três períodos de amostragem. 
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Contudo, na área amostrada pelo radar vertical, observa-se um aumento acentuado do número de 
movimentos a partir do amanhecer, verificando-se o pico de atividade no período compreendido 
sensivelmente entre as 10:00 h e 13:00 h. Este aumento é também bastante mais acentuado na 2ª e 3ª 
campanhas de amostragem. Após este período verifica-se um decréscimo progressivo do número de 
movimentações até ao anoitecer, onde se verifica novo aumento. O padrão durante a noite parece ser 
semelhante ao que se verifica nos dados do radar horizontal, com um decréscimo progressivo até às 
horas que antecedem o amanhecer. 

 

Figura III.13.2.3.16- Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 1ª campanha de amostragem, no VSR 

 

Figura III.13.2.3.17 - Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 2ª campanha de amostragem, no VSR 

 

Figura III.13.2.3.18- Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora diária, da 3ª campanha de amostragem, no VSR 

TPR Médio por Hora 
(1ª campanha - agosto) 
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Nas Figura III.13.2.3.19, Figura III.13.2.3.20 apresenta-se a média do Target Passage Rate (TPR) por 
hora, por 100 pés (cerca de 30 m), para cada dia do período amostrado. De notar que a média obtida 
para as bandas de 100 pés dentro da Banda 1, que não se prevê que seja atravessada por aeronaves, 
representa uma proporção muito superior àquela que se verifica na Banda 2 – banda a ser atravessada 
por aeronaves na aproximação à pista e descolagem. Os resultados para Banda 3, que também não se 
prevê vir a ser atravessada na área de estudo pelas aeronaves, revelam números de movimentos 
muito inferiores aos registados nas restantes bandas. 

Entre campanhas, não parece existir diferenças significativas na proporção das diferentes bandas. 

 

Figura III.13.2.3.19 - Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, por cada 100 pés dentro de cada banda, para os dias 
amostrados na 1ª campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 
4000-6000 pés [1220-1830 m). 

 

Figura III.13.2.3.20 - Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, por cada 100 pés, para os dias amostrados na 2ª 
campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés 
[1220-1830 m). 
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Figura III.13.2.3.21 - Média do Target Passage Rate (TPR) por hora, por cada 100 pés, para os dias amostrados na 3ª 
campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés 
[1220-1830 m). 

Nas Figura III.13.2.3.22, Figura III.13.2.3.23 e Figura III.13.2.3.24 apresenta-se a média do Target 
Passage Rate (TPR) por hora, por 100 pés, para o período amostrado. Verifica-se que a proporção 
entre o número de movimentos nas duas primeiras bandas é semelhante aquilo que se verifica na 
análise por dia de amostragem. No período noturno verifica-se um ligeiro aumento no número de 
movimentos na Banda 2, nomeadamente entre o anoitecer e a hora que antecede o amanhecer, 
sendo a relação entre o número de movimentos das duas bandas neste período menor do que o que 
se verifica nas restantes horas. 

 

Figura III.13.2.3.22- Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora, por cada 100 pés, para o período amostrado na 1ª 
campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés 
[1220-1830 m). 

 

Figura III.13.2.3.23 - Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora, por cada 100 pés, para o período amostrado na 2ª 
campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés 
[1220-1830 m). 
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Figura III.13.2.3.24 - Média do Target Passage Rate (TPR) por cada hora, por cada 100 pés, para o período amostrado na 3ª 
campanha, no VSR (Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés 
[1220-1830 m). 

Nas Figura III.13.2.3.26, Figura III.13.2.3.27 e Figura III.13.2.3.28 pode observar-se a distribuição da 
média do Target Passage Rate (TPR) por dia, em classes de 100 pés. Desta forma é possível analisar a 
diferença relativa do número de movimentos nas diferentes classes de altitude.  

Em todas as campanhas verifica-se um decréscimo de movimentos com o aumento da altitude. Na 
primeira campanha verifica-se que este decréscimo ocorre de forma quase linear, entre os 500 e os 
2 500 pés (152 – 762 m). Na segunda campanha, verificando-se o mesmo decréscimo, verifica-se que 
este ocorre entre os 400 e os 6 000 pés (122 – 1830 m), o mesmo acontecendo na terceira campanha 
de amostragem. 

No voo de aproximação à pista, está previsto que uma secção substancial da área de estudo seja 
atravessada pelas aeronaves à altitude de 3 000 pés, altitude onde ainda se verificam valores relativos 
de movimentações consideráveis. Entre o ponto ALVAS e o ponto X verifica-se um abaixamento da 
altitude de voo dos 3 000 pés até sensivelmente 1 500 pés (Figura XIII.2.3.25), altitude com valores de 
movimentações substanciais. Esta secção do corredor, contudo, atravessa uma área em que os 
resultados parecem evidenciar ocorrer um menor número relativo de movimentações (vide secção 
seguinte, 3.2.1.). 

No voo de descolagem, o momento mais delicado no que toca à ocorrência de bird strikes, está 
previsto que a maior parte da área de estudo seja atravessa a altitudes entre 2500 (ponto BIRDS) e 
4000 (ponto VIRUS) pés (Figura III.13.2.2.1 e Tabela III.13.2.2.2). A secção final da rota, ainda dentro da 
área de estudo, é feita a uma altitude já acima dos 4000 pés, mas na área menos relevante em termos 
de movimentos de aves (vide secção seguinte, 3.2.1.). É de realçar que a Banda 3 (4 000 – 6 000 pés) 
apresenta valores relativos muito baixos em comparação com as outras duas bandas.  
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Figura III.13.2.3.26- Média do Target Passage Rate (TPR) por dia, por cada 100 pés, para o período amostrado na 1ª 
campanha, no VSR (as linhas a vermelho representam a divisão pelas bandas: Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 
2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés [1220-1830 m). 
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Figura III.13.2.3.27 - Média do Target Passage Rate (TPR) por dia, por cada 100 pés, para o período amostrado na 2ª 
campanha, no VSR (as linhas a vermelho representam a divisão pelas bandas: Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 
2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés [1220-1830 m). 
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Figura III.13.2.3.28- Média do Target Passage Rate (TPR) por dia, por cada 100 pés, para o período amostrado na 3ª 
campanha, no VSR (as linhas a vermelho representam a divisão pelas bandas: Banda 1 - 0-2000 pés [0-610 m]; Banda 2 – 
2000-4000 pés [610-1220 m]; Banda 3 – 4000-6000 pés [1220-1830 m). 

 

3.2.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE MOVIMENTOS DE AVES 

Para o radar vertical foi igualmente realizada uma análise espacial, também através da divisão das 
áreas estudadas em 32 x 32 células, sendo que neste caso se trabalha no plano vertical, permitindo 
assim uma análise do número de movimentações, e consequentemente intensidade de uso, a 
diferentes bandas de altitude.  

Esta classificação simplificada do uso do espaço é também feita com base no número de tracks que 
atravessam cada quadrícula, nos períodos de tempo estabelecidos, ou seja, do total de tempo de cada 
uma das amostragens. 

Também aqui, as taxas de passagem em cada quadrícula são apresentadas de forma relativa em cada 
uma das amostragens, não sendo indicativas de uma maior ou menor intensidade entre eles, 
utilizando-se a mesma lógica de representação recorrendo a um gradiente de cores.  
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Na campanha de agosto verificou-se que na quadrícula com o maior número de tracks se 
contabilizaram 69 891 movimentos, no total de todo o período de amostragem; na campanha de 
setembro a quadrícula com o maior número contabilizou 112 540 tracks; na campanha de novembro a 
quadrícula com o maior número contabilizou 13 236 tracks, bastante abaixo das quadrículas com mais 
movimentos das restantes campanhas. 

Confirma-se que, quer numa quer noutra amostragem, a Banda 1 é aquele que apresenta um maior 
número de movimentos estando a grande maioria destes concentrados abaixo deste limite. Acima dos 
2 000 pés verifica-se ainda uma utilização significativa, sobretudo até aos 3 000 pés, altitude a partir 
do qual os movimentos se tornam muito menos numerosos. Na terceira campanha, os movimentos 
parecem mais uniformemente distribuídos nas altitudes mais baixas. 

 

 

Figura III.13.2.3.29- Intensidade de uso em bandas de altitude (em pés) em número total de tracks por quadrícula (32x32) 
no período amostrado na primeira campanha, no VSR (mínimo – 0 tracks; máximo – 69 891 tracks) 
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Figura III.13.2.3.30- Intensidade de uso em bandas de altitude (em pés) em número total de tracks por quadrícula (32x32) 
no período amostrado na segunda campanha, no VSR (mínimo – 0 tracks; máximo – 112 540 tracks) 
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Figura III.13.2.3.31 - Intensidade de uso em bandas de altitude (em pés) em número total de tracks por quadrícula (32x32) 
no período amostrado na terceira campanha, no VSR (mínimo – 0 tracks; máximo – 13 236 tracks) 

 

3.3. OBSERVAÇÕES DE GROUND TRUTHING 

No decorrer das duas campanhas de Ground truthing foram classificados 1 664 movimentos de aves, 
correspondentes a 27 021 indivíduos de 43 espécies (Tabela III.13.2.3.1). 

A Tabela III.13.2.3.2 resume as espécies observadas em ambas as campanhas e que contribuíram para 
a classificação dos vários grupos funcionais durante as sessões de ground truthing.  

De sublinhar ainda que estes resultados refletem apenas o número de movimentos que foi possível 
associar cabalmente a um track, por ambos os técnicos, não sendo necessariamente representativo da 
proporção dos diferentes grupos funcionais.  

Contudo, as seguintes espécies foram aquelas que se revelaram mais presentes durante as sessões de 
ground truthing: Íbis-preto, Pato-real e Milherango. Outras espécies, como a cegonha-branca, apesar 
de bastante presentes, sobretudo na zona norte da área de estudo, apresentaram comportamento 
sobretudo de alimentação na área (ausência de voo) ou de voos esporádicos a muito baixa altitude, 
pelo que não contribuíram da mesma forma na classificação de tracks. 
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Foram definidos 9 grupos funcionais de aves, de acordo com a massa e tipo de voo: Passeriformes e 
outras aves pequenas; Pombos; Aquáticas – pequenas, médias e grandes; Gaivotas; Cegonhas e outras 
planadoras; Falcões; Águias. 

Estes dados foram utilizados para a classificação de targets das 3 campanhas. 

Tabela III.13.2.3.1 – Número de entradas no processo de Ground truthing e número de indivíduos total, por grupo 
funcional 

GRUPO FUNCIONAL ENTRADAS DE GROUND TRUTHING NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

Aquáticas grandes (corvos-marinhos e 
ardeídeos) 

196 1671 

Cegonhas e outras planadoras 278 8192 

Aquáticas médias (anatídeos) 597 10591 

Águias 39 39 

Falcões 33 33 

Aquáticas pequenas (Charadriiformes, 
excepto gaivotas) 

181 5826 

Gaivotas 296 554 

Pombos 9 80 

Passeriformes e outras aves pequenas 35 35 
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Tabela III.13.2.3.2 – Espécies identificadas por grupo funcional e utilizadas na classificação de tracks, durante as sessões de 
Ground truthing 

GRUPO FUNCIONAL ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE AGO. SET. NOV. 

Aquáticas grandes 
(corvos-marinhos e 

ardeídeos) 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae 
Corvo-marinho-

comum 
Phalacrocorax carbo X X X 

Ciconiformes Ardeidae 

Carraceiro Bubulcus ibis X X  

Garça-branca-
pequena 

Egretta garzetta X X  

Garça-real Ardea cinerea X X  

Cegonhas e outras 
planadoras 

Ciconiformes 

Ciconiidae Cegonha-branca Ciconia ciconia X X X 

Therskiornithidae 
Íbis-preto Plegadis falcinellus X X X 

Colhereiro-europeu Platalea leucorodia X X  

Phoenicopteri-formes Phoenicopteridae Flamingo 
Phoenicopterus 

roseus 
X X  

Aquáticas médias 
(anatídeos) 

Anseriformes Anatidae 

Tadorna Tadorna tadorna   X X 

Frisada Anas strepera X X X 

Marrequinha-
comum 

Anas crecca   X X 

Pato-real Anas platyrhynchos X X X 

Arrábio Anas acuta   X X 

Pata-colhereiro Anas clypeata   X X 

Ganso-bravo Anser anser   X 

Águias Accipitriformes 
Accipitridae 

Águia-cobreira Circaetus gallicus   X  

Águia-sapeira Circus aeruginosus X   X 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus X    

Tartaranhão- 
azulado 

Circus cyaneus   X 

Águia-d'asa-redonda Buteo buteo X    

Águia-calçada Hieraaetus pennatus X X  

Águia-de-Bonelli Hieraaetus fasciatus   X X 

Milhafre-real Milvus milvus   X 

Pandionidae Águia-pesqueira Pandion haliaetus X   X 

Falcões 
Accipitriformes Accipitridae Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus   X X 

Falconiformes Falconidae Peneireiro Falco tinnunculus X X X 

Aquáticas pequenas 
(charadriiformes, 
excepto gaivotas) 

Charadriiformes 

Recurvirostridae 

Pernilongo 
Himantopus 
himantopus 

  X X 

Alfaiate 
Recurvirostra 

avosetta 
  X X 

Charadriidae 
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola   X  

Abibe Vanellus vanellus   X 

Scolopacidae 

Pilrito-de-peito-
preto 

Calidris alpina   X X 

Combatente Philomachus pugnax   X  

Milherango Limosa limosa   X X 

Maçarico-real Numenius arquata X X  

Perna-vermelha Tringa totanus   X  

Gaivotas Charadriiformes Laridae 

Guincho-comum Larus ridibundus X X X 

Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus X X X 

Gaivota-de-patas- Larus michahellis   X X 
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GRUPO FUNCIONAL ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE AGO. SET. NOV. 

amarelas 

 
Gaivota-de-cabeça-

preta 
Larus melanocephalus   X 

Sternidae Garajau-comum Sterna sandvicensis X    

Pombos Columbiformes Columbidae Pombo-das-rochas Columba livia   X X 

Passeriformes e 
outras aves pequenas 

Apodiformes Apodidae 
Andorinhão-
preto/pálido 

Apus sp. X X X 

Passeriformes Corvidae Gralha-preta Corvus corone X X X 

 

3.4. CLASSIFICAÇÃO DOS ALVOS POR GRUPO FUNCIONAL (HSR) E 
TAMANHO (VSR) 

3.4.1. RADAR HORIZONTAL (HSR) – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO 
FUNCIONAL 

Do processo de identificação de compromisso entre a discriminação dos grupos funcionais e eficácia 
global dos modelos resultaram sete classificadores (Tabela III.13.2.2.5 e Tabela III.13.2.3.3).  

Do processo de classificação, resultou um número de alvos classificados de 6 grupos funcionais, sendo 
que 2 deles foram agrupados num só grupo, e um sétimo que engloba os restantes grupos funcionais 
que não foi possível discriminar (Tabela III.13.2.3.3). 

Verifica-se que o grupo das gaivotas é aquele que apresenta um maior número de movimentos na 
área, seguido do grupo das Planadoras, Falconiiformes e Aves aquáticas grandes e médias (Tabela 
III.13.2.3.3, Figura III.13.2.3.32, Figura III.13.2.3.33 e Figura III.13.2.3.34). 

 

Tabela III.13.2.3.3– Classificadores e número de alvos classificados, e fração desses alvos classificados que ocorrem em 
ambos os buffers das rotas, de aproximação e descolagem 

CLASSIFICADORES 
Nº DE ALVOS 

CLASSIFICADOS 

ALVOS CLASSIFICADOS DENTRO 
DO BUFFER DE 500M DA ROTA 

DE APROXIMAÇÃO 

ALVOS CLASSIFICADOS DENTRO 
DO BUFFER DE 500M DA ROTA DE 

DESCOLAGEM 

Aves aquáticas M/L 3 006 357 678 778 172 813 

Aves aquáticas S 190 879 36 714 5 827 

Aves Planadoras 3 556 360 524 725 445 924 

Falconiiformes 3 569 329 722 936 420 339 

Gaivotas 24 434 923 3 309 319 3 302 113 

Outras 2 899 195 635 572 397 428 

Total 37 657 043 5 908 044 4 744 444 
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Através da análise da média de tracks classificados por Grupo Funcional, por hora, verifica-se picos de 
atividade distintos entre os vários grupos funcionais, sobretudo entra o grupo das gaivotas e os 
restantes. Os padrões são, contundo, semelhantes ao longo das três campanhas (Figura III.13.2.3.32, 
Figura III.13.2.3.33 e Figura III.13.2.3.34) 

 
Figura III.13.2.3.32- Média de Tracks classificados por Grupo Funcional por cada hora diária considerada, relativo à 1ª 

campanha de amostragem, no HSR 

 
Figura III.13.2.3.33 - Média de Tracks classificados por Grupo Funcional por cada hora diária considerada, relativo à 2ª 

campanha de amostragem, no HSR 

 
Figura III.13.2.3.34- Média de Tracks classificados por Grupo Funcional por cada hora diária considerada, relativo à 3ª 

campanha de amostragem, no HSR 
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Na Figura III.13.2.3.35 e Figura III.13.2.3.36encontram-se as percentagens de movimentos de cada um 
dos grupos funcionais classificados, no total das três campanhas, no buffer de 500m de cada uma das 
rotas, de aproximação e descolagem, na banda de altitude 2000-4000 pés, que se prevê ser 
atravessada por aeronaves em ambas as rotas. 

 

 

Figura III.13.2.3.35– Percentagem de movimentos de cada um dos grupos funcionais classificados, nas três campanhas, no 
buffer de 500m da rota de aproximação, à altitude 2000-4000 pés (610-1220 m) 

 

Figura III.13.2.3.36 – Percentagem de movimentos de cada um dos grupos funcionais classificados, nas três campanhas, no 
buffer de 500m da rota de aproximação, à altitude 2000-4000 pés (1220-1830 m) 

 

3.4.2. RADAR VERTICAL (VSR) - CLASSIFICAÇÃO POR TAMANHO 

Do processo de classificação em classes de tamanho relativo, com base no tamanho do pixel, 
resultaram quatro classes de tamanho: pequeno, médio, grande e bandos.  

A classe de tamanho “Médio” é aquele que apresenta um maior número de movimentos na área, em 
todas as altitudes (Figura III.13.2.3.37). Na Figura III.13.2.3.37 estão registadas as médias de tracks por 
hora, por classe de tamanho, por cada uma das 3 bandas de altitude. A proporção entre as classes de 
tamanho é muito semelhante nas 3 bandas de altitude. 
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Figura III.13.2.3.37- Média de Tracks classificados por hora, por classe de tamanho, por banda de altitude, relativo às 3 

campanha de amostragem, no radar vertical (VSR) 

Na Figura III.13.2.3.38, Figura III.13.2.3.39 e Figura III.13.2.3.40 encontra-se a média de Tracks 
classificados por classe de tamanho, por hora do dia, para as 3 campanhas de amostragem. Observa-se 
um padrão semelhante entre as diferentes campanhas. A classe de tamanho “Médio” é a mais 
numerosa em todas as horas do dia. Verifica-se que nas horas mais quentes é o único período em que 
a classe de tamanho “Pequeno” é mais numerosa que as classes grande e bandos, situação que deverá 
estar relacionada com o facto dos alvos inseridos nesta classe correspondam essencialmente a insetos, 
pelo que se depreende que ao ignorar esses movimentos, se esteja a eliminar a presença de insetos no 
resultado final e na análise de risco. 

 

 
Figura III.13.2.3.38 - Média de Tracks classificados por classe de tamanho, por hora diária, relativo à 1ª campanha de 

amostragem, no VSR 
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Figura III.13.2.3.39 - Média de Tracks classificados por classe de tamanho, por hora diária, relativo à 2ª campanha de 

amostragem, no VSR 

 
Figura III.13.2.3.40- Média de Tracks classificados por classe de tamanho, por hora diária, relativo à 3ª campanha de 

amostragem, no VSR 

3.5. CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DO RISCO 

Os resultados da classificação relativa do risco, das primeiras 25 espécies, são apresentados na Tabela 
III.13.2.3.4 e Tabela III.13.2.3.5, relativas, respetivamente, ao corredor de aterragem e de aproximação 
(ambos na banda de altitude 2000-4000 pés).  

Os resultados completos podem ser consultados nos Anexo III.13.2.7 e Anexo III.13.2.8. 

Verifica-se que as espécies que se sobrepõem nas posições no topo da classificação de ambos os 
corredores são, sobretudo, planadoras de grandes dimensões e gaivotas, nomeadamente cegonha-
branca (Ciconia ciconia), flamingo (Phoenicopterus roseus), colhereiro (Platalea leucorodia), íbis-preto 
(Plegadis falcinellus) e gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus). Isto é reflexo não só da sua classificação 
do Índice de Frequência Relativa, mas também da classificação da estimativa de dano (construída com 
base no peso médio da espécie). 
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Tabela III.13.2.3.4– Classificação relativa do risco de bird strike das primeiras 25 espécies, para o corredor de aterragem 
(2000 a 4000pés (610 – 1220 m)). 

ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL Rank de Frequência 
Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 1 3 2 1 

Anas platyrhynchos 2 13 7,5 2 

Phoenicopterus roseus 15 2 8,5 3 

Platalea leucorodia 13 9 11 4 

Plegadis falcinellus 3 23 13 5 = 

Larus fuscus 8 18 13 5 = 

Anas clypeata 5 24 14,5 7 = 

Larus michahellis 19 10 14,5 7 = 

Anas acuta 16 14 15 9 = 

Phalacrocorax carbo 25 5 15 9 = 

Ardea cinerea 23 8 15,5 11 

Anser anser 31 1 16 12 

Anas penelope 12 21 16,5 13 

Anas strepera 21 15 18 14 

Fulica atra 18 19 18,5 15 

Anas crecca 7 31 19 16 = 

Larus melanocephalus 10 28 19 16 = 

Tadorna tadorna 29 11 20 18 

Larus ridibundus 6 36 21 19 

Hieraaetus fasciatus 41 4 22,5 20 

Sterna sandvicensis 11 35 23 21 = 

Limosa limosa 14 32 23 21 = 

Egretta garzetta 20 26 23 21 = 

Circaetus gallicus 41 6 23,5 24 

Sturnus sp. 4 46 25 25 
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Tabela III.13.2.3.5– Classificação relativa do risco de bird strike das primeiras 25 espécies, para o corredor de descolagem 
(2000 a 4000pés (610 – 1220 m)).  

ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL Rank de Frequência 
Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 1 3 2 1 

Phoenicopterus roseus 9 2 5,5 2 

Platalea leucorodia 8 9 8,5 3 

Larus michahellis 11 10 10,5 4 

Larus fuscus 4 18 11 5 

Plegadis falcinellus 2 23 12,5 6 = 

Anas platyrhynchos 12 13 12,5 6 = 

Anser anser 29 1 15 8 

Phalacrocorax carbo 26 5 15,5 9 

Ardea cinerea 24 8 16 10 

Anas acuta 19 14 16,5 11 

Larus melanocephalus 6 28 17 12 = 

Hieraaetus fasciatus 30 4 17 12 = 

Circaetus gallicus 30 6 18 14 

Anas clypeata 14 24 19 15 = 

Anas strepera 23 15 19 15 = 

Larus ridibundus 3 36 19,5 17 = 

Anas penelope 18 21 19,5 17 = 

Fulica atra 20 19 19,5 19 = 

Tadorna tadorna 28 11 19,5 19 = 

Sterna sandvicensis 7 35 21 21 = 

Milvus milvus 30 12 21 21 = 

Hieraaetus pennatus 27 16 21,5 23 

Pandion haliaetus 37 7 22 24 

Anas crecca 15 31 23 25 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE AVES 

4.1.1. RADAR HORIZONTAL – HSR 

O número de rotas registadas pelo radar horizontal no período amostrado foi semelhante nas duas 
primeiras campanhas. Na terceira campanha, ocorreu um aumento no número de rotas registadas, 
que se poderão dever a movimentos migratórios mais numerosos nesse período.  

Verificou-se padrões semelhantes de atividade ao longo do dia e de todo o período de amostragem, 
para as três campanhas. Verifica-se um aumento do número de movimentos com o amanhecer, 
havendo um decréscimo progressivo dos movimentos até ao mínimo diário que se verifica 
sensivelmente no período compreendido entre as 11:00 h e 14:00 h. Após este período verifica-se um 
aumento progressivo do número de movimentações até ao anoitecer. Nas três campanhas verificou-se 
que a hora de maior atividade coincidiu com a hora (média) do anoitecer nos três meses. Também se 
verifica um decréscimo ligeiro ao longo da noite até às primeiras horas de luz. 

Verifica-se também que no período compreendido entre as 6:00 h e as 18:00 h, ou seja, na quase 
totalidade do período diurno, a quantidade de movimentos por cada umas das 8 orientações 
estabelecidas, se revela bastante uniforme. Contudo, no período noturno e nas últimas horas do 
período diurno, parece haver uma clara predominância dos movimentos com orientação para sul e 
sudoeste, sobretudo nas duas primeiras campanhas, independentemente da maré (Figura 3.7, 3.8 e 
3.9, Anexo III.13.2.1). Na terceira campanha, são mais números os movimentos para sul e norte, na 
mesma ordem de grandeza.  

Não sendo claro as razões da tendência dos voos para sul, esta poderá estar relacionada com 
movimentos de aves que se alimentam nas zonas de arrozais na lezíria, e que após o anoitecer se 
dirijam progressivamente para refúgios a sul. As orientações de voo predominantes em novembro 
poderão ser reflexo de movimentos migratórios a ocorrer na área de estudo, nesse mês. 

Foi ainda analisada a proporção da média de movimentos por hora, por fase do dia e por fase da maré, 
recolhido pelo radar horizontal (Anexo III.13.2.2), onde se verificou, na generalidade, uma grande 
uniformidade dos movimentos médios em todos os períodos diários, e momentos da maré, pelo que, 
na ausência de padrões definidos, não se aprofundou a análise quanto ao uso da área em função 
destes fatores. O facto de serem recolhidos dados da totalidade das espécies na área de estudo, 
obtendo-se números muito elevados, provoca a diluição dos padrões de uso do espaço que pudessem 
ser verificados para cada um dos grupos funcionais. 

Após a análise dos movimentos classificados, verifica-se, porém, que o grupo das gaivotas apresenta o 
seu pico de atividade em horas diferentes dos restantes grupos, tendo início perto das 11 horas, até ao 
anoitecer. Os restantes grupos aparentam ter um pico de atividade nas primeiras horas do dia. Os 
padrões são semelhantes entre as três campanhas, sendo a diferença ao nível do número de 
movimentos entre campanhas. 

Verifica-se que o grupo das gaivotas é aquele que apresenta um maior número de movimentos na 
área, provavelmente potenciado pelo grande número de movimentos de indivíduos isolados. Os 
seguintes grupos com maior número de movimentos classificados, são as Planadoras, Falconiiformes e 
Aves aquáticas grandes e médias (Tabela III.13.2.3.3, Figura III.13.2.3.32,Figura III.13.2.3.33, Figura 
III.13.2.3.34). 
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Quanto à análise espacial, verificou-se que no mês de agosto, as quadrículas com maior número de 
movimentos se concentram sobretudo na zona das lagoas do EVOA, e na área de lezíria 
imediatamente a norte. Na campanha de setembro e novembro, parece ocorrer uma utilização 
relativa maior na área de vasa, e de forma mais dispersa pela margem/sapal, a sul da localização do 
radar. Tal poderá ser motivado pela presença em maior número de espécies limícolas, que dependem 
das zonas de vasa estuarina para alimentação, e da vegetação halófila para refúgio, podendo assim 
estar a contribuir de forma mais relevante para o total de movimentos registados pelo radar. Também 
a noroeste, na zona de lezíria, se verifica uma mancha de quadrículas com um número elevado de 
movimentos, que durante os trabalhos de ground truthing se concluiu corresponder a uma área com 
movimentações agrícolas, tendo sido observados grandes aglomerados de gaivotas, cegonhas, íbis, 
garças e abibes, associado a esses movimentos agrícolas. 

4.1.2. RADAR VERTICAL – VSR 

O número total de tracks registados pelo radar vertical (VSR) teve grandes variações entre as 3 
campanhas, com 626 809 durante a amostragem de agosto, 1 028 536 durante a amostragem de 
setembro e 423 589 durante a amostragem de novembro. Este é um padrão díspar daquilo que se 
verificou no radar horizontal (HSR). Contudo, de sublinhar que os dois radares atuam em planos 
diferentes, sendo que o radar vertical abrange apenas uma pequena secção no plano horizontal, 
podendo ser mais sensível a fatores estocásticos, ou a pequenas variações nos padrões de uso do 
espaço, na área de estudo. Dento de cada campanha, verifica-se igualmente grandes variações entre 
as contagens dos vários dias de cada uma delas. O padrão diário, contudo, aparenta ser semelhante 
entre as três campanhas, com um aumento acentuado do número de movimentos a partir do 
amanhecer, e o pico de atividade no período compreendido sensivelmente entre as 10:00 h e 13:00 h. 
Este aumento é mais acentuado na 2ª e 3ª campanhas de amostragem. Após este período verifica-se 
um decréscimo progressivo do número de movimentações até ao anoitecer, onde se verifica novo 
aumento. Este padrão é diferente do padrão obtido pelo radar horizontal. Tal pode dever-se a um 
aumento da atividade de insetos nas horas de maior calor, ou apenas um padrão de atividade 
tendencialmente diferente das espécies que usam mais esta área, na pequena fração varrida pelo 
radar vertical. 

Os dados obtidos pelo radar vertical demonstram uma redução da utilização do espaço aéreo, a partir 
dos 2000 pés (Figura III.13.2.3.19, Figura III.13.2.3.20 e Figura III.13.2.3.21) 

Através da análise dos movimentos nas Figura III.13.2.3.26, Figura III.13.2.3.27 e Figura III.13.2.3.28 
(distribuição da média do Target Passage Rate (TPR) por dia, em classes de 100 pés), verifica-se um 
padrão semelhante entre as campanhas de agosto e novembro, tendo o mês de setembro uma maior 
proporção de movimentos a altitudes mais baixas. 

Na Figura III.13.2.3.38, Figura III.13.2.3.39 e Figura III.13.2.3.40, onde consta a média de tracks 
classificados por classe de tamanho, por hora do dia, para as 3 campanhas de amostragem, é 
demonstrado um padrão semelhante entre as diferentes campanhas.  

A classe de tamanho “Médio” é a mais numerosa em todas as horas do dia, podendo tal dever-se a um 
overlap das espécies de aves de porte médio e pequeno, devido aos limites dos pixels selecionados 
para a classificação por tamanho. Procurou-se, com um limite baixo, incluir apenas insetos e aves 
muito pequenas na classe de tamanho pequena, por forma a eliminar esses dados da estimação final 
de número de movimentos por banda.  
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Verifica-se que nas horas mais quentes é o único período em que a classe de tamanho “Pequeno” é 
mais numerosa que as classes grande e bandos, pelo que se considera que, ao ignorar esses 
movimentos, se tenha eliminado com sucesso uma fração importante de movimentos de insetos do 
resultado final e da análise de risco. 

Quanto à análise espacial, na campanha de agosto foi contabilizado um número de 69 891 tracks na 
quadrícula mais numerosa; na campanha de setembro 112 540 tracks na quadrícula mais numerosa; e 
na campanha de novembro 13 236 tracks na quadrícula mais numerosa, um número bastante inferior 
em relação às anteriores campanhas. 

Contudo, analisando o mapa de distribuição espacial, verifica-se que os movimentos em agosto e 
setembro foram bastante mais concentrados no centro do feixe do radar vertical, enquanto em 
novembro esses movimentos foram mais dispersos pelas quadrículas mais próximas do solo e mais 
afastados do centro do feixe. 

4.2. CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DO RISCO  

A classificação relativa do risco, para cada um dos corredores considerados (aterragem e descolagem), 
são o produto de fatores como o peso, intensidade de uso da área, abundância e dados 
comportamentais das várias espécies de aves na área de estudo.  

Dessa forma, verifica-se que em ambos os corredores (aterragem e descolagem), que atravessam a 
banda de 2000 a 4000 pés, as espécies que apresentam o maior risco relativo correspondem 
sobretudo a espécies de aves planadoras de grande dimensão – ciconiiformes, gaivotas e flamingos. 
Estes resultados são produto não só das dimensões elevadas dos indivíduos destas espécies, mas 
também do facto dessas espécies terem propensão para formação de bandos, podendo ocorrer em 
números consideráveis à altitude analisada.  

Verifica-se que, nas posições de topo das classificações de ambos os corredores, há alguma 
sobreposição das espécies que ali constam, o que está de acordo com alguma sobreposição que se 
verifica entre os corredores considerados na análise. 

A cegonha-branca, devido ao seu grande porte, mas também devido à grande atividade que 
demonstra na área, com movimentos expetáveis às altitudes analisadas, é a espécie que apresenta 
maior risco relativo de colisão em ambas as classificações. 

Nas posições de topo de ambas as classificações, verifica-se ainda a presença de flamingo, íbis-preto, 
colhereiro e gaivota-de-asa-escura.  

A presença de flamingo e colhereiro nas posições de topo prende-se sobretudo com o seu peso.  

Quanto a íbis-preto, esta é uma espécie bastante mais proeminente em grandes bandos, e à altitude 
analisada (tendo ficado na 2ª e 3ª posição da classificação da probabilidade relativa de colisão, no 
corredor de descolagem e aterragem, respetivamente).  

Quanto a gaivota-de-asa-escura, os resultados apontam uma grande quantidade de movimentos de 
gaivotas, sendo o grupo funcional com o maior número de movimentos classificados em ambos os 
corredores, reflexo da sua propensão a um voo mais errático, e em que os tracks recolhidos 
correspondem normalmente a 1 só indivíduo, apesar de ocorrerem em bandos dispersos.  
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É de referir que, apesar de Gaivota-de-patas-amarelas aparecer numa posição elevada nas 
classificações, é uma espécie muito menos proeminente na área de estudo do que gaivota-de-asa-
escura. Contudo, uma vez que a classificação não permite chegar à espécie, mas apenas ao grupo 
funcional ‘gaivotas’, a classificação da espécie acaba por ser sobrestimada, dado o grande número de 
movimentos da globalidade do grupo. A aplicação do Índice de Abundância (construído com base nas 
contagens em Lourenço et al. (2018)) não é suficiente para baixar a classificação da espécie. 

Os anatídeos têm também alguns representantes nas posições no topo de ambas as classificações. 
Esta presença relaciona-se, sobretudo, com a tendência a formar bandos em números elevados, e ao 
grande número de movimentos na área, nomeadamente nas imediações das lagoas do EVOA. Este 
resultado parece estar em concordância com o estudo de Dolbeer (2006), baseado em dados de bird 
strike em aeroportos em operação, onde é apontado que os grupos de espécies com maior proporção 
de colisões a altitudes superiores a 3500 pés correspondem, na sua maioria, à familia Anatidae, 
seguidos de outras espécies aquáticas de grande porte. 

No global, os resultados estão de acordo com o que poderia ser esperado à partida, e com o que se 
verifica noutros aeroportos, com as espécies planadoras de maiores dimensões, gaivotas e anatídeos a 
serem aquelas que têm um risco maior associado, à banda de altitude estudada, e que deverão 
merecer maior atenção nos Planos de Gestão de Risco de Vida Selvagem. 

4.3. RECOMENDAÇÕES 

O risco de bird strike deve ser abordado como qualquer outro risco para a segurança aérea. Deve 
ocorrer a identificação, avaliação e gestão de risco, no sentido de mitigar o mesmo, assente num 
Sistema de Gestão de Segurança (ACI 2013).  

O presente documento surge na sequência duma identificação que já ocorreu de um potencial risco 
presente na área de estudo, nomeadamente aquele associado à presença de uma elevada 
concentração de espécies de avifauna, na zona da Ponta da Erva, com potencial para colisão com 
aeronaves, sendo uma área que coincide com rotas de aproximação e descolagem previstas para o 
Aeroporto do Montijo.  

Na sequência desta identificação foi feita uma estimativa da probabilidade de dano no caso de 
ocorrência de bird strike, para as espécies identificadas como relevantes, seguido de uma classificação 
relativa da probabilidade de ocorrência do mesmo, para cada espécie, com base num conjunto de 
dados recolhidos quer da amostragem que decorreu com radar, quer da bibliografia, nomeadamente 
intensidade de uso da área, abundância e dados comportamentais das várias espécies de aves na área 
de estudo.  

O produto destes dois fatores – estimativa da probabilidade de dano e classificação da probabilidade 
relativa de colisão, foi uma classificação relativa do risco que cada espécie representa, em cada um dos 
corredores previstos, para aterragem e descolagem.  

As medidas de mitigação de risco devem surgir na sequência desta avaliação prévia. São, geralmente, 
criados Planos de Gestão de Risco de Vida Selvagem, aplicáveis a ambiente aeroportuário, que 
consistem numa gestão dos habitats imediatamente circundantes ao aeroporto e em medidas de 
espantamento que permitam o afastamento de espécies com risco de bird strike associado.  

Associado ao Plano de Gestão é comum a implementação de um Sistema de Avaliação, que aborda o 
sucesso do Plano de Gestão e das medidas nele constantes, e que envolve um esforço constante de 
avaliação das populações de fauna nas imediações do aeroporto, e o registo das ações de gestão de 
habitat e fauna, bem como o registo pormenorizado de todas as ocorrências de bird strikes. 
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As características singulares de cada aeroporto e das áreas circundantes, implicam uma gestão 
integrada e adaptativa que dê resposta aos diferentes desafios que são apresentados a cada um deles. 
Também as áreas próximas aos aeroportos, mas fora da área de implementação do mesmo, podem 
justificar uma gestão do habitat ou uso do solo, contudo fogem ao controlo do operador do aeroporto, 
estando essa gestão dependente de acordos firmados entre o mesmo e os proprietários de terrenos 
circundantes ou outros stakeholders. 

A área de estudo abrangida por este trabalho apresenta características únicas para a presença de 
espécies de avifauna, sendo um importante ponto de paragem (stop-over) para um grande número de 
espécies nas suas rotas migratórias. Apesar da sua distância à área prevista para a implementação do 
aeroporto do Montijo (cerca de 8kms entre as extremidades mais próximas da área de estudo (raio de 
amostragem do HSR) e do aeroporto), o facto de ser atravessada pelas rotas de aterragem e de 
descolagem a altitudes que comportam risco, conjuntamente com o facto de albergar este elevado 
número de aves, sobretudo nos períodos migratórios, justificam um olhar sobre a avaliação do risco de 
colisão, não como algo pontual, mas como um esforço que deve ser contínuo e estendido no tempo, 
nesta área.  

Dada à natureza desta área do presente estudo, quer em termos da extensão da área relevante e da 
distância ao aeroporto, quer em termos da importância ecológica internacional, com vários estatutos 
de proteção, as medidas de gestão que são convencionalmente utilizadas em ambiente aeroportuário, 
e mesmo aquelas normalmente aplicadas nas áreas circundantes, não são de todo aplicáveis na área 
em questão, devendo o foco ser direcionado na adoção de estratégias que evitem ou minimizem o 
risco e a medidas de monitorização e avaliação contínua do risco de bird strike. 

Propõe-se a elaboração de um Plano específico, ajustado à realidade do local, que deve ser elaborado 
e implementado em estreita ligação com o Comité Nacional de Bird/Wildlife Strike, com o ICNF, com a 
APA, com a NAV e com a ANAC, entidade em Portugal responsável pela promoção da segurança aérea.  

Compete ainda à ANAC assegurar que os procedimentos constantes do manual de aeródromo 
relativos ao controlo de aves/vida selvagem estão devidamente desenvolvidos e implementados como 
parte integrante do Sistema de Gestão de Segurança Operacional (SMS), seguindo as recomendações 
internacionais para a redução de risco de bird strike (ICAO 2012, ACI 2013). 

Monitorização com Radar 

O estudo efetuado abrangeu apenas uma parte do período anual, tendo abrangido o período 
correspondente a um pico potencial nos movimentos de aves. Decorrente das limitações do tempo de 
amostragem (3 campanhas de 14 dias), aliado à dificuldade de efetuar o ground truthing para o VSR às 
altitudes em estudo (até 4000 pés), ressalva-se que o presente estudo teve algumas limitações ao nível 
dos dados que foi possível analisar, em particular a classificação de alvos no plano vertical. Por esta 
razão, assume-se que o índice relativo de risco para algumas espécies poderá estar sobrestimado, 
sendo relevante recolher mais informação que permita afinar os resultados obtidos. 

Um maior esforço de ground truthing dos targets recolhidos pelo radar vertical (VSR), apesar da 
extrema dificuldade associada devido às altitudes em estudo, poderá permitir refinar a análise, 
obtendo, além dos movimentos correspondentes a cada classe de tamanho às diferentes altitudes, 
informação dos grupos funcionais que efetuam esses voos às diferentes altitudes, sem recorrer a 
inferências com base no radar horizontal (HSR), de menor precisão. 
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É recomendado que se proceda a uma monitorização que abranja, pelo menos, um ano inteiro antes 
da entrada em exploração do Aeroporto, de forma a caracterizar os movimentos, padrões sazonais e 
diários na área de estudo, nas diferentes épocas fenológicas. É de sublinhar que o presente estudo 
decorreu apenas nos meses de agosto, setembro e novembro, não sendo representativo do que 
acontece na área de estudo nas restantes épocas do ano. Os resultados dessa monitorização serão um 
importante a uma avaliação de risco estratégica, e uma base para implementação de sistemas de 
gestão de risco de vida selvagem.  

É de referir que a tecnologia de radar atual permite, não apenas a avaliação de risco estratégica, mas 
também uma monitorização em tempo real da movimentação de aves e do nível de risco associado, 
em fase de exploração, sendo utilizada internacionalmente como ferramenta de análise de risco em 
tempo real. Este acompanhamento é feito com recurso a software dedicado a ambiente 
aeroportuário. 

A melhor alternativa passa pela implementação de uma monitorização integrada, que permita a 
combinação do acompanhamento em tempo real de situações de risco, com o esforço contínuo de 
avaliação da área, investigando-se os períodos de maior uso da área, ao longo do dia e das várias 
épocas fenológicas ao longo do ano, bem como a análise das condições em que ocorreram bird strikes, 
procurando identificar padrões de ocorrência dos mesmos na área em questão. 

É aconselhável que um eventual Programa de Gestão de Vida Selvagem que venha a ser implementado 
inclua matrizes de risco de colisão, e uma revisão contínua das mesmas, se possível alimentadas não 
só pelos dados de bird strike (com base numa base de dados de ocorrências desta natureza, 
permanentemente atualizada, seguindo as melhores práticas internacionais), mas também com a 
informação que advier da monitorização com radar. 

A implementação de sistemas de radar em apoio contínuo a aeroportos de voos comerciais tem 
permitido uma redução até 50% dos custos associados à ocorrência de bird strikes, sobretudo em 
altitudes mais baixas (AGL), onde a ocorrência de bird strikes representa a maior fatia dos danos 
económicos associado a eventos de bird strike. 

Outras medidas a considerar 

Dado o elevado número de movimentos que se registaram na zona da Ponta da Erva e lagoas do 
EVOA, que será atravessada quer pela rota de aterragem à pista 19, quer pela rota de descolagem da 
pista 01 do futuro Aeroporto do Montijo, deverá ser avaliada a exequibilidade do ponto de vista 
aeronáutico, de uma alteração às rotas que estão previstas, no sentido de as deslocar para as áreas 
que apresentem menor número de movimentos. 

Face a estas recomendações, a NAV Portugal, por solicitação da ANA, procedeu, entre novembro e 
dezembro de 2018, a estudos de rotas alternativas, visando o ajustamento das rotas de aterragem à 
Pista 19 e de descolagem da Pista 01 do Aeroporto. A análise de risco relativo para estas novas rotas 
estudadas é apresentada no Anexo III.13.2.11, deste documento. 
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5. CONCLUSÕES 

No presente relatório, relativo ao Estudo com Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva, foram 
apresentados os resultados das 3 campanhas de amostragem abrangidas pelo período em análise – 
agosto, setembro e novembro de 2017 – correspondentes ao final da época de dispersão/início da 
migração. 

As amostragens foram realizadas com recurso a 2 radares (antenas) permitindo a recolha de dados 
relativos aos movimentos de aves no plano horizontal (Horizontal Scanning Radar – HSR) no plano 
vertical (Vertical Scanning Radar – VSR) na área em estudo. Os dados recolhidos foram analisados 
numa perspetiva de conhecer os padrões de variação dos movimentos de aves na área de estudo ao 
longo dos vários dias de amostragem e das horas do dia (HSR e VSR), bem como atendendo à 
orientação de voo e uso do espaço no plano horizontal (HSR) e à altitude de voo e uso do espaço no 
plano vertical (VSR), bem como a distribuição do número de movimentos pelas diferentes bandas de 
altitude. Procurou-se ainda refinar a análise com classificadores, que permitiram determinar o número 
de movimentos por grupos funcionais (no radar horizontal), ou por classe de tamanho (no radar 
vertical). Estes resultados permitiram classificar o risco relativo de cada espécie, na banda de altitude 
que se prevê vir a ser atravessada pelas aeronaves, em ambas as rotas – 2000-4000 pés. 

Verifica-se que na Banda 1 (0 – 2 000 pés) ocorreram substancialmente mais movimentações do que 
nas restantes, com uma redução progressiva do número de movimentações com o aumento da 
altitude. Uma vez que as amostragens abrangeram o final da época fenológica de dispersão (agosto) e 
a época fenológica de migração (setembro e novembro), foi efetuada uma análise comparativa entre 
as três campanhas, tendo-se verificado que a atividade em termos dos movimentos contabilizados foi 
relativamente semelhante entre campanhas. O terceiro mês de amostragem, novembro, foi aquele 
que apresentou maiores diferenças, sendo das três campanhas a que teve o maior número de 
movimentações detetadas pelo radar horizontal, e ao mesmo tempo o menor número de 
movimentações detetadas pelo radar vertical. 

As análises por época fenológica, períodos diários e marés, e dos padrões de utilização do espaço não 
revelaram diferenças significativas entres os três meses analisados. Os padrões que pudessem ser 
potencialmente identificados, poderão acabar diluídos na vasta quantidade de movimentos por toda a 
área de estudo. 

Através da análise das movimentações identificadas pelo radar horizontal, mais representativo da 
globalidade da área de estudo, verificou-se um aumento acentuado dessas movimentações no mês de 
novembro, não sendo descabido atribuir esse aumento a um atraso no período migratório de 2017, e 
concentração neste mês, motivado pelas condições meteorológicas atípicas que se verificaram neste 
ano. 

Este documento apresenta ainda uma classificação relativa do risco de colisão de aves com as 
aeronaves civis nos alinhamentos de rotas de aproximação à pista 19 e descolagem da pista 01 do 
futuro Aeroporto do Montijo (na Base Aérea nº6), na zona da Ponta da Erva. Foram feitas duas 
classificações, uma para cada corredor, verificando-se alguma sobreposição das espécies que ocupam 
os lugares superiores da mesma. Essas espécies pertencem sobretudo a planadoras de maiores 
dimensões, gaivotas e anatídeos, espécies com propensão para formar bandos e voaram a altitudes 
superiores, sobretudo no decorrer das suas rotas migratórias. 
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É de sublinhar que as classificações obtidas são apenas representativas do período analisado, que 
coincide com um pico de migração, onde as espécies estudadas ocorrem em números muito elevados 
na área de estudo. Dada a natureza da área de estudo que ao nível de importância ecológica, quer ao 
nível da distância para o aeroporto em estudo, será importante efetuar-se um estudo integrado com a 
duração de, pelo menos, 1 ano, de forma a caracterizar os movimentos na área de estudo noutras 
épocas fenológicas, e identificar quais os padrões de utilização diária nessas épocas. 

Pode também ser avaliada a exequibilidade de um ajuste de rotas que evite as áreas com maior 
quantidade de movimentos, nomeadamente sobre a zona da Ponta da Erva, cabendo à NAV a 
avaliação dessa exequibilidade, do ponto de vista aeronáutico. Como referido anteriormente, à data 
da elaboração deste relatório, já foi feita uma análise pela NAV, cujas rotas alternativas se apresentam 
no Anexo III.13.2.11. 

Por último, atendendo à natureza da área em estudo e de toda a zona do estuário do Tejo, 
recomenda-se que seja assegurada uma monitorização e avaliação do risco de colisão em contínuo, no 
âmbito de um eventual Programa de Gestão de Vida Selvagem que venha a ser implementado. 
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ANEXO III.13.2.1 - PROPORÇÃO DA MÉDIA DE MOVIMENTOS POR HORA, POR FASE DO DIA E POR FASE DA MARÉ, RECOLHIDO PELO RADAR HORIZONTAL 
(HSR) 
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ANEXO III.13.2.2 PROPORÇÃO DE MOVIMENTOS POR MARÉ E 
DIREÇÃO, DURANTE O DIA E NOITE, EM PERCENTAGEM, NO HSR  
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ANEXO III.13.2.3 INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA ANA, S.A. 
RELATIVA A BIRD STRIKE PARA OS AEROPORTOS HUMBERTO 
DELGADO (AHD) E DE FARO (AFR) 

AERO-
PORTO 

ANO ESPÉCIE DATA DANOS LOCALIZAÇÃO 

AHD 

2016 

- Pombo (4) 

- 10/09/2016; 
10/08/2016; 
14/06/2016; 
30/04/2016 

- Sem danos 
- Pista 03/21 entre o TWY P e o TWY HS; - 
03 Início até Fim TDZ; pista 35 junto á 
intercecção com os U's; 

- Andorinhão (2) 
- 12/08/2016; 
22/06/2016 

- Sem danos - 03 Início até Fim TDZ  

- Falcão Peneireiro - 06/07/2016 - Sem danos - 03 Início até Fim TDZ  

- Coruja -26/04/2016 - Sem danos - 03 Início até Fim TDZ 

- Gaivota -09/02/2016 - Sem danos 
- Fim da Zona de Toque até Inicio da Outra 
Oposta  

2017 

- Pitinha - 1/12/2017 - Sem danos - Início da Pista 03 até HS 

- Andorinhas (2) 
- 3/08/2017; 
25/07/2017 

- Sem danos - 03 Início até Fim TDZ  

- Andorinhão (5) 
- 25/07/2017; 
12/07/2017 

- Sem danos 
- Zona de toque da RWY03 e no Lado 
esquerdo da pista junto ao HS 

- Coruja -18/07/2017 - Sem danos - 03 Início até Fim TDZ  

- Falcão Peneireiro - 07/07/2017 - Sem danos - 03 Início até Fim TDZ 

- Águia de Asa 
Redonda(2) 

- 23/06/2017; 
12/05/2017 

- Sem danos 
- Fim da Zona de Toque até Inicio da Outra 
Oposta  

- Gaivota - 18/01/2017 - Com danos 
- Fim da Zona de Toque até Inicio da Outra 
Oposta  

AFR 

2016 

- Cegonha - 22/04/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

- Borrelho Charadrius - 01/12/2016 - Sem danos - Em frente ao VOR  

- Pombo - 24/09/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

- Andorinha Dáurica - 15/07/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  10 

- Andorinha - 09/05/2016 - Sem danos -  RWY 28  

- Pato - 29/04/2016 - Sem danos - Interceção do TWY "C" com a pista  

- Andorinha dos Beirais  - 03/04/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

- Pintarroxo - 06/03/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

- Pitinha dos Prados - 28/02/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

- Águia Pesqueira - 27/02/2016 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque  28 

2017 

- Pombo - 21/10/2017 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque 28 

- Falcão Peneireiro - 04/09/2017 - Sem danos 
- Fim da Zona de Toque até Inicio da Outra 
Oposta  

- Carraceiro - 08/08/2017 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque 28 

- Águia Pesqueira - 01/09/2017 - Sem danos -Fim da Pista 10 

- Andorinha (4) 
- 30/08/2017; 
25/05/2017 

- Sem danos 
- Zona de toque 28;pista 10; berma direita 
RWY 10 em frente ao stand 18 

- Gaivota - 28/08/2017 - Sem danos - Início até Fim da Zona de Toque 28 

- Cegonha (3) 
- 29/06/2017; 
20/05/2017; 
05/04/017 

- Sem danos 
-Pista 28; No LD  esquerdo da RWY, frente 
ao VOR-DME. 

- Pardal - 23/04/2017 - Sem danos - 600m do inicio da RWY 10 lado esquerdo 

- Pita - 09/01/2017 - Sem danos - RWY 28 APÓS TWY C1   

- Pitinha dos Prados - 07/01/2017 - Sem danos - Zona de rotação RWY 10  



 

ANEXO III.13.2.4 ÍNDICE DE FREQUÊNCIA RELATIVA (CORREDOR DE 
DESCOLAGEM) 

ESPÉCIE 
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
RANK DE FREQUÊNCIA RELATIVA  

Ciconia ciconia 3111,7 1 

Plegadis falcinellus 2641,8 2 

Larus ridibundus 2140,1 3 

Larus fuscus 1426,7 4 

Sturnus sp. 1109,3 5 

Larus melanocephalus 951,2 6 

Sterna sandvicensis 713,4 7 

Platalea leucorodia 420,9 8 

Phoenicopterus roseus 387,1 9 

Hirundinidae 367,0 10 

Larus michahellis 317,1 11 

Anas platyrhynchos 200,7 12 

Columba livia 148,7 13 

Anas clypeata 135,5 14 

Anas crecca 73,9 15 

Elanus caeruleus 40,9 16 = 

Falco tinnunculus 40,9 16 = 

Mareca penelope 31,9 18 

Anas acuta 24,6 19 

Fulica atra 16,6 20 

Egretta garzetta 14,1 21 

Apus sp. 14,0 22 

Anas strepera 12,3 23 

Ardea cinerea 9,4 24 

Limosa limosa 9,1 25 

Phalacrocorax carbo 7,2 26 

Hieraaetus pennatus 6,2 27 
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ESPÉCIE 
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
RANK DE FREQUÊNCIA RELATIVA  

Tadorna tadorna 5,7 28 

Anser anser 5,5 29 

Circaetus gallicus 5,5 30 = 

Circus aeruginosus 5,5 30 = 

Circus pygargus 5,5 30 = 

Circus cyaneus 5,5 30 = 

Buteo buteo 5,5 30 = 

Hieraaetus fasciatus 5,5 30 = 

Milvus milvus 5,5 30 = 

Pandion haliaetus 3,9 37 

Pluvialis squatarola 3,8 38 

Bubulcus ibis 3,4 39 

Recurvirostra avosetta 3,0 40 

Vanellus vanellus 2,4 41 

Tringa totanus 1,9 42 

Numenius arquata 1,8 43 

Calidris alpina 1,7 44 

Philomachus pugnax 1,1 45 

Corvus corone 0,9 46 

Himantopus himantopus 0,6 47 

Limosa lapponica 0,5 48 

Pluvialis apricaria 0,5 49 

Charadrius hiaticula 0,1 50 

 

  



 

ANEXO III.13.2.5 ÍNDICE DE FREQUÊNCIA RELATIVA (CORREDOR DE 
ATERRAGEM) 

ESPÉCIE 
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
RANK DE FREQUÊNCIA RELATIVA  

Ciconia ciconia 3661,2 1 

Anas platyrhynchos 3547,1 2 

Plegadis falcinellus 3108,3 3 

Sturnus sp. 2661,8 4 

Anas clypeata 2395,9 5 

Larus ridibundus 1787,3 6 

Anas crecca 1306,3 7 

Larus fuscus 1191,5 8 

Hirundinidae 880,7 9 

Larus melanocephalus 794,4 10 

Sterna sandvicensis 595,8 11 

Mareca penelope 563,9 12 

Platalea leucorodia 495,3 13 

Limosa limosa 465,0 14 

Phoenicopterus roseus 455,4 15 

Anas acuta 435,4 16 

Columba livia 356,8 17 

Fulica atra 293,1 18 

Larus michahellis 264,8 19 

Egretta garzetta 249,8 20 

Anas strepera 217,7 21 

Pluvialis squatarola 193,9 22 

Ardea cinerea 166,5 23 

Recurvirostra avosetta 152,1 24 

Phalacrocorax carbo 127,4 25 

Vanellus vanellus 122,1 26 

Elanus caeruleus 112,5 27 = 
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ESPÉCIE 
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
RANK DE FREQUÊNCIA RELATIVA  

Falco tinnunculus 112,5 27 = 

Tadorna tadorna 100,9 29 

Tringa totanus 98,5 30 

Anser anser 97,7 31 

Numenius arquata 92,4 32 

Calidris alpina 86,9 33 

Bubulcus ibis 59,5 34 

Philomachus pugnax 55,4 35 

Apus sp. 33,7 36 

Himantopus himantopus 31,9 37 

Limosa lapponica 27,9 38 

Pluvialis apricaria 25,4 39 

Hieraaetus pennatus 15,0 40 

Circaetus gallicus 13,1 41 = 

Circus aeruginosus 13,1 41 = 

Circus pygargus 13,1 41 = 

Circus cyaneus 13,1 41 = 

Buteo buteo 13,1 41 = 

Hieraaetus fasciatus 13,1 41 = 

Milvus milvus 13,1 41 = 

Pandion haliaetus 9,3 48 

Charadrius hiaticula 3,9 49 

Corvus corone 2,1 50 

 

 

 

  



 

ANEXO III.13.2.6 ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE DE DANO 

ESPÉCIE PROBABILIDADE DE DANO (%) 
RANK DE PROBABILIDADE DE 

DANO 

Anser anser 51,69 1 

Phoenicopterus roseus 50,11 2 

Ciconia ciconia 46,77 3 

Hieraaetus fasciatus 35,64 4 

Phalacrocorax carbo 33,60 5 

Circaetus gallicus 24,29 6 

Pandion haliaetus 22,78 7 

Ardea cinerea 21,07 8 

Platalea leucorodia 19,50 9 

Larus michahellis 17,85 10 

Tadorna tadorna 17,65 11 

Milvus milvus 17,25 12 

Anas platyrhynchos 16,94 13 

Anas acuta 14,35 14 

Anas strepera 13,86 15 

Hieraaetus pennatus 13,65 16 

Buteo buteo 13,53 17 

Larus fuscus 12,32 18 

Fulica atra 11,69 19 

Numenius arquata 11,03 20 

Mareca penelope 10,80 21 

Circus aeruginosus 9,37 22 

Plegadis falcinellus 9,28 23 

Anas clypeata 8,90 24 

Corvus corone 8,08 25 

Egretta garzetta 7,77 26 

Circus cyaneus 7,38 27 

Larus melanocephalus 5,46 28 

Limosa lapponica 4,96 29 

Circus pygargus 4,83 30 
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ESPÉCIE PROBABILIDADE DE DANO (%) 
RANK DE PROBABILIDADE DE 

DANO 

Anas crecca 4,51 31 

Limosa limosa 4,41 32 

Bubulcus ibis 4,35 33 

Recurvirostra avosetta 4,28 34 

Sterna sandvicensis 4,20 35 

Columba livia 4,12 36 = 

Larus ridibundus 4,12 36 = 

Elanus caeruleus 3,62 38 

Falco tinnunculus 3,53 39 

Pluvialis squatarola 3,37 40 

Vanellus vanellus 3,16 41 

Philomachus pugnax 2,79 42 

Pluvialis apricaria 2,46 43 

Himantopus himantopus 2,30 44 

Tringa totanus 1,89 45 

Sturnus sp. 1,12 46 

Charadrius hiaticula 0,90 47 

Calidris alpina 0,63 48 

Apus sp. 0,56 49 

Hirundinidae 0,23 50 

 

  



 

ANEXO III.13.2.7 CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DE RISCO (CORREDOR DE 
DESCOLAGEM) 

ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL Índice de 
Frequência 

Relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 3111,7 1 3 2 1 

Phoenicopterus roseus 387,1 9 2 5,5 2 

Platalea leucorodia 420,9 8 9 8,5 3 

Larus michahellis 317,1 11 10 10,5 4 

Larus fuscus 1426,7 4 18 11 5 

Plegadis falcinellus 2641,8 2 23 12,5 6 = 

Anas platyrhynchos 200,7 12 13 12,5 6 = 

Anser anser 5,5 29 1 15 8 

Phalacrocorax carbo 7,2 26 5 15,5 9 

Ardea cinerea 9,4 24 8 16 10 

Anas acuta 24,6 19 14 16,5 11 

Larus melanocephalus 951,2 6 28 17 12 = 

Hieraaetus fasciatus 5,5 30 4 17 12 = 

Circaetus gallicus 5,5 30 6 18 14 

Anas clypeata 135,5 14 24 19 15 = 

Anas strepera 12,3 23 15 19 15 = 

Larus ridibundus 2140,1 3 36 19,5 17 = 

Anas penelope 31,9 18 21 19,5 17 = 

Fulica atra 16,6 20 19 19,5 19 = 

Tadorna tadorna 5,7 28 11 19,5 19 = 

Sterna sandvicensis 713,4 7 35 21 21 = 

Milvus milvus 5,5 30 12 21 21 = 

Hieraaetus pennatus 6,2 27 16 21,5 23 

Pandion haliaetus 3,9 37 7 22 24 

Anas crecca 73,9 15 31 23 25 

Egretta garzetta 14,1 21 26 23,5 26 = 

Buteo buteo 5,5 30 17 23,5 26 = 

Columba livia 148,7 13 36 24,5 28 
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ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL Índice de 
Frequência 

Relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Sturnus sp. 1109,3 5 46 25,5 29 

Circus aeruginosus 5,5 30 22 26 30 

Elanus caeruleus 40,9 16 38 27 31 

Falco tinnunculus 40,9 16 39 27,5 32 

Limosa limosa 9,1 25 32 28,5 33 = 

Circus cyaneus 5,5 30 27 28,5 33 = 

Hirundinidae 367,0 10 50 30 35 = 

Circus pygargus 5,5 30 30 30 35 = 

Numenius arquata 1,8 43 20 31,5 37 

Apus sp. 14,0 22 49 35,5 38 = 

Corvus corone 0,9 46 25 35,5 38 = 

Bubulcus ibis 3,4 39 33 36 40 

Recurvirostra avosetta 3,0 40 34 37 41 

Limosa lapponica 0,5 48 29 38,5 42 

Pluvialis squatarola 3,8 38 40 39 43 

Vanellus vanellus 2,4 41 41 41 44 

Tringa totanus 1,9 42 45 43,5 45 = 

Philomachus pugnax 1,1 45 42 43,5 45 = 

Himantopus himantopus 0,6 47 44 45,5 47 

Calidris alpina 1,7 44 48 46 48 = 

Pluvialis apricaria 0,5 49 43 46 48 = 

Charadrius hiaticula 0,1 50 47 48,5 50 

 

 



 

ANEXO III.13.2.8 CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DE RISCO (CORREDOR DE 
ATERRAGEM) 

ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL 
Índice de 

Frequência 
Relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 3661,2 1 3 2 1 

Anas platyrhynchos 3547,1 2 13 7,5 2 

Phoenicopterus roseus 455,4 15 2 8,5 3 

Platalea leucorodia 495,3 13 9 11 4 

Plegadis falcinellus 3108,3 3 23 13 5 = 

Larus fuscus 1191,5 8 18 13 5 = 

Anas clypeata 2395,9 5 24 14,5 7 = 

Larus michahellis 264,8 19 10 14,5 7 = 

Anas acuta 435,4 16 14 15 9 = 

Phalacrocorax carbo 127,4 25 5 15 9 = 

Ardea cinerea 166,5 23 8 15,5 11 

Anser anser 97,7 31 1 16 12 

Anas penelope 563,9 12 21 16,5 13 

Anas strepera 217,7 21 15 18 14 

Fulica atra 293,1 18 19 18,5 15 

Anas crecca 1306,3 7 31 19 16 = 

Larus melanocephalus 794,4 10 28 19 16 = 

Tadorna tadorna 100,9 29 11 20 18 

Larus ridibundus 1787,3 6 36 21 19 

Hieraaetus fasciatus 13,1 41 4 22,5 20 

Sterna sandvicensis 595,8 11 35 23 21 = 
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ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL 
Índice de 

Frequência 
Relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Limosa limosa 465,0 14 32 23 21 = 

Egretta garzetta 249,8 20 26 23 21 = 

Circaetus gallicus 13,1 41 6 23,5 24 

Sturnus sp. 2661,8 4 46 25 25 

Numenius arquata 92,4 32 20 26 26 

Columba livia 356,8 17 36 26,5 27 = 

Milvus milvus 13,1 41 12 26,5 27 = 

Pandion haliaetus 9,3 48 7 27,5 29 

Hieraaetus pennatus 15,0 40 16 28 30 

Recurvirostra avosetta 152,1 24 34 29 31 = 

Buteo buteo 13,1 41 17 29 31 = 

Hirundinidae 880,7 9 50 29,5 33 

Pluvialis squatarola 193,9 22 40 31 34 

Circus aeruginosus 13,1 41 22 31,5 35 

Elanus caeruleus 112,5 27 38 32,5 36 

Falco tinnunculus 112,5 27 39 33 37 

Vanellus vanellus 122,1 26 41 33,5 38 = 

Bubulcus ibis 59,5 34 33 33,5 38 = 

Limosa lapponica 27,9 38 29 33,5 38 = 

Circus cyaneus 13,1 41 27 34 41 

Circus pygargus 13,1 41 30 35,5 42 

Tringa totanus 98,5 30 45 37,5 43 = 

Corvus corone 2,1 50 25 37,5 43 = 



 

ESPÉCIE 

COLISÃO SEVERIDADE 

MÉDIA DOS 
RANKS 

RANK FINAL 
Índice de 

Frequência 
Relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa  

Rank de 
Probabilidade de 

Dano 

Philomachus pugnax 55,4 35 42 38,5 45 

Calidris alpina 86,9 33 48 40,5 46 = 

Himantopus himantopus 31,9 37 44 40,5 46 = 

Pluvialis apricaria 25,4 39 43 41 48 

Apus sp. 33,7 36 49 42,5 49 

Charadrius hiaticula 3,9 49 47 48 50 
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ANEXO III.13.2.9 TABELA BASE PARA A CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DE RISCO DE COLISÃO DE AVES COM AERONAVES 

 

      

PARÂMETROS 
PARA 

ESTIMATIVA DA 
PROBABILIDADE 

DE DANO 

PARÃMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE FREQUÊNCIA RELATIVA 

GRUPO 
CLASSIFICADO 

GRUPO 
FUNCIONAL 

ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE PESO (MÉDIO) AVOIDANCE 
ÍNDICE DE 

ABUNDÂNCIA 

USO DO 
BUFFER 
APROX. 

USO DO 
BUFFER 
DESC. 

Nº MÉDIO DE IND. 
POR BANDO 

Nº MOVIMENTOS/DIA 
POR ESPÉCIE (APROX.) 

Nº MOVIMENTOS/DIA 
POR ESPÉCIE (DESC.) 

Aquáticas 
Grandes 

+ 
Aquáticas 

Médias 

Aquáticas grandes 
(corvos-marinhos 

e ardeídeos) 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo 2400 0,5 0,3 0,9 0,2 4 

236,0 60,1 

Ciconiformes Ardeidae 

Carraceiro Bubulcus ibis 311 0,5 0,2 0,9 0,2 2,8 

Garça-branca-pequena Egretta garzetta 555 0,7 0,6 0,9 0,2 2,8 

Garça-real Ardea cinerea 1505 0,7 0,4 0,9 0,2 2,8 

Aquáticas médias 
(anatídeos) 

Anseriformes Anatidae 

Tadorna Tadorna tadorna 1261 0,5 0,1 0,9 0,2 9,5 

Piadeira Mareca penelope 772 0,5 0,3 0,9 0,2 17,7 

Frisada Anas strepera 990 0,5 0,1 0,9 0,2 20,5 

Marrequinha-comum Anas crecca 322 0,6 0,5 0,9 0,2 20,5 

Pato-real Anas platyrhynchos 1210 0,5 0,5 0,9 0,2 66,8 

Arrábio Anas acuta 1025 0,5 0,2 0,9 0,2 20,5 

Pata-colhereiro Anas clypeata 636 0,6 0,4 0,9 0,2 47 

Ganso-bravo Anser anser 3692 0,5 0,1 0,9 0,2 9,2 

Gruiformes Rallidae Galeirão Fulica atra 835,0 0,6 0,5 0,9 0,2 4,6 

Cegonhas e 
outras 

planadoras 

Cegonhas e outras 
planadoras 

Ciconiformes 

Ciconiidae Cegonha-branca Ciconia ciconia 3341 0,7 0,6* 0,6 0,6 24,5 

593,0 504 Therskiornithidae 
Íbis-preto Plegadis falcinellus 662,5 0,8 0,3 0,6 0,6 36,4 

Colhereiro-europeu Platalea leucorodia 1393 0,8 0,3 0,6 0,6 5,8 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Flamingo 
Phoenicopterus 

roseus 
3579 0,8 0,8 0,6 0,6 2 

Aquáticas 
Pequenas 

Aquáticas 
pequenas 

(charadriiformes, 
excepto gaivotas) 

Charadriiformes 

Recurvirostridae 

Pernilongo 
Himantopus 
himantopus 

164 0,6 0,7 0,8 0,1 6,3 

15,1 2,4 

Alfaiate 
Recurvirostra 

avosetta 
306 0,6 0,6 0,8 0,1 35 

Charadriidae 

Borrelho-grande-de-
coleira 

Charadrius hiaticula 64 0,4 0,8 0,8 0,1 1 

Tarambola dourada Pluvialis apricaria 176 0,7 0,2 0,8 0,1 15 

Tarambola cinzenta Pluvialis squatarola 240,4 0,7 0,9 0,8 0,1 25,5 

Abibe Vanellus vanellus 226 0,9 0,4 0,8 0,1 28,1 

Scolopacidae 

Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina 45,1 0,4 1,0 0,8 0,1 18 

Combatente Philomachus pugnax 199 0,6 0,3 0,8 0,1 25,5 

Milherango Limosa limosa 315 0,6 1,0 0,8 0,1 64,2 

Fuselo Limosa lapponica 354 0,6 0,7 0,8 0,1 5,5 

Maçarico-real Numenius arquata 788 0,6 0,5 0,8 0,1 25,5 

Perna-vermelha Tringa totanus 135 0,4 0,8 0,8 0,1 25,5 

Gaivotas Gaivotas Charadriiformes Laridae 

Guincho-comum Larus ridibundus 294 0,6 0,9 0,5 0,6 1,8 

3677,6 3669,6 

Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus 880 0,4 0,9 0,5 0,6 1,8 

Gaivota-de-patas-
amarelas 

Larus michahellis 1275 0,4 0,2 0,5 0,6 1,8 

Gaivota-de-cabeça-
preta 

Larus 
melanocephalus 

390 0,6 0,4 0,5 0,6 1,8 
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PARÂMETROS 
PARA 

ESTIMATIVA DA 
PROBABILIDADE 

DE DANO 

PARÃMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE FREQUÊNCIA RELATIVA 

GRUPO 
CLASSIFICADO 

GRUPO 
FUNCIONAL 

ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE PESO (MÉDIO) AVOIDANCE 
ÍNDICE DE 

ABUNDÂNCIA 

USO DO 
BUFFER 
APROX. 

USO DO 
BUFFER 
DESC. 

Nº MÉDIO DE IND. 
POR BANDO 

Nº MOVIMENTOS/DIA 
POR ESPÉCIE (APROX.) 

Nº MOVIMENTOS/DIA 
POR ESPÉCIE (DESC.) 

Sternidae Garajau-comum Sterna sandvicensis 300 0,6 0,3 0,5 0,6 1,8 

Falcões Falcões 
Accipitriformes Accipitridae Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus 258,5 0,7 0,1 0,8 0,5 1 

2008,5 1168 
Falconiformes Falconidae Peneireiro Falco tinnunculus 252 0,7 0,1 0,8 0,5 1 

Outras 

Águias Accipitriformes 
Accipitridae 

Águia-cobreira Circaetus gallicus 1735 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

207,8 129,9 

Águia-sapeira Circus aeruginosus 669 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus 345 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Tartaranhão-azulado Circus cyaneus 527 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Águia-d'asa-redonda Buteo buteo 966,5 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus 975 0,8 0,1 0,9 0,6 1 

Águia-de-Bonelli Hieraaetus fasciatus 2545,6 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Milhafre-real Milvus milvus 1231,8 0,7 0,1 0,9 0,6 1 

Pandionidae Águia-pesqueira Pandion haliaetus 1627 0,5 0,1 0,9 0,6 1 

Pombos Columbiformes Columbidae Pombo-das-rochas Columba livia 294 0,3 0,6* 0,9 0,6 10,6 

Passeriformes e 
outras aves 
pequenas 

Apodiformes Apodidae 
Andorinhão-
preto/pálido 

Apus sp. 40,3 0,3 0,6* 0,9 0,6 1 

Passeriformes 

Hirundinidae Andorinhas Hirundinidae 16,3 0,5 0,6* 0,9 0,6 15,7 

Sturnidae Estorninhos Sturnus sp. 80 0,5 0,6* 0,9 0,6 47,5 

Corvidae Gralha-preta Corvus corone 577 0,1 0,1 0,9 0,6 1,1 

 
* Valor do Índice foi calculado com base noutras fontes bibliográficas 
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1 Background 

As part of the process of identifying additional runway capacity for the airport at Lisbon, an Environmental 

Impact Assessment (EIA) has been carried out for a potential site at Montijo military airbase. Two studies 

were commissioned, one on the airbase itself and one at a location beneath the approach and departure 

corridors at Ponta Erva. As well as assessing the possible impact of the development on local bird 

populations, these studies have assessed the potential flight safety risk posed by birds to civil airport 

operations at Montijo. This short note presents a summary of a review of the reports produced from these 

studies and makes recommendations for a change in the way the results are presented. 

 

The review was carried out by Dr John Allan, Senior Consultant with Birdstrike Management Ltd (BML). Dr 

Allan has previously published a number of papers on birdstrike risk assessment, including developing the 

methodologies that form the basis of the risk assessments used in both reports and are standard practice at 

most aerodromes around the world. Dr Allan and BML also has over 15 year’s experience of working with 

bird detection radars as tools for assessing the birdstrike risk to aircraft. 

 

2 The use of the risk assessment matrix developed by Allan (2006). 

 

In an effort to benchmark their findings against other airports, both consultants have adapted a risk 

assessment methodology published by Allan (2006). This methodology was developed for use at operational 

airports where the reporting and identification of actual birdstrikes was of a sufficiently high standard. 

Experience has shown that the birdstrike record at an airport during the preceding 5 years is the best 

predictor available of the likely birdstrike rate in the coming years.  There have been several attempts to 

develop indexes that predict what the birdstrike rate will be in the future at an airport, but so far none have 

proved as accurate as the previous birdstrike rate. Obviously this measure is not available for an airport that 

is yet to be built. 

 

The consultants have therefore adapted a method used previously in Portugal (Hart et al. 2007). Hart’s 

approach only predicts the relative risk posed by different bird species and cannot predict the number of 

birdstrike that will actually occur. Unfortunately, Hart used the same risk matrix as developed by Allan 

(2006) and over the past 10 years this has led to a number of problems when the relative risk level 

calculated using the Hart method has been misinterpreted as providing a measure of the number of 

birdstrikes (and hence the absolute level of risk) that will occur when an airport becomes operational.  For 

example, if the authors arbitrarily place the species with the highest calculated index in the ‘very high’ 

probability column of the matrix, readers might infer a strike rate of more than 10 per year for that species 

(the value used for a ‘very high probability by Allan (2006)). In fact all we actually know is that the 

calculated value for that species is higher than for others sampled - we cannot know how many strikes will 

actually occur. 

 

For the avoidance of any misunderstanding by readers, it would therefore be better if the consultants 

avoided the use of the full matrix developed by Allan (2006) and instead presented the data as two ranked 

lists, one for the relative frequency index (based on the radar and ground-truthing data corrected for 

avoidance and other factors (the equation for which needs to be clearly stated) and the second for the 

relative ranks of likely strike severity (based on species body mass and using the equation from Allan, 2006). 

These lists can then be combined by taking the average rank for each species to produce a final list that 

might be titled Birds Of Greatest Concern.  This would identify those species that may require further 

consideration as the bird management strategies for the  

 

airport are developed but will help to avoid any possible misinterpretation of the data by third parties who 

could mistakenly convert these relative measurements into actual strike numbers. 
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Disclaimer 

Birdstrike Management Ltd. hereby excludes all liability for any claim, loss, demands or damages of any kind whatsoever (whether such claims, loss, demands 

or damages were foreseeable, known or otherwise) arising out of or in connection with the preparation of any technical or scientific  report , including without 

limitation, indirect or consequential loss or damage; loss of actual or anticipated profits (including loss of profits on contracts); loss of revenue; loss of 

business; loss of opportunity; loss of anticipated savings; loss of goodwill; loss of reputation; loss of damage to or corruption of data; loss of use of money or 

otherwise, and whether or not advised of the possibility of such claim, loss demand or damages and whether arising in tort (including negligence), contract or 

otherwise. This statement does not affect your statutory rights. 

Nothing in this  disclaimer excludes or limits Birdstrike Management Ltd.’s  liability for: (a) death or personal injury caused by Birdstrike Management Ltd.’s 

negligence (or that of its employees, agents or directors); or (b) the tort of deceit; [or (c) any breach of the obligations implied by Sale of Goods Act 1979 or 

Supply of Goods and Services Act 1982 (including those relating to the title, fitness for purpose and satisfactory quality of goods);] or (d) any liability which 

may not be limited or excluded by law (e) fraud or fraudulent misrepresentation.  

The parties agree that any matters are governed by English law and irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English courts. 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO   

Da avaliação das áreas com maior número de movimentos, e da análise da classificação relativa de 
risco de colisão de aves com aeronaves civis obtidas no Estudo com Radar do Movimento das Aves na 
Ponta da Erva, resultou a recomendação de que se avaliasse a exequibilidade de um ajuste das rotas 
em causa, com o intuito de mitigar o risco nesta zona, que permitisse evitar (ou reduzir) o 
atravessamento das áreas em questão (coincidentes com o maior número de movimentos registados). 
As recomendações foram efetuadas do ponto de vista estritamente ecológico, abstido de qualquer 
consideração aeronáutica, seja a nível dos pressupostos de engenharia ou de segurança.  

Face às recomendações dadas, a NAV Portugal procedeu, entre novembro e dezembro de 2018, a 
estudos de rotas alternativas, visando o ajustamento das rotas de aterragem à Pista 19 e de 
descolagem da Pista 01 do Aeroporto. Destes estudos, resultaram:  

 A 30 de novembro de 2018 foi rececionado um Relatório no qual foi apresentado um cenário 
alternativo para a rota de descolagem e um cenário alternativo para a rota de descolagem 
(Mendonça, 2018a); 

 A 20 de dezembro de 2018 foi rececionado um Relatório no qual foram apresentados mais 
dois cenários alternativos para a rota de descolagem (Mendonça, 2018b).  

O presente documento visa a determinação do número de movimentos por grupo funcional em função 

dos cenários alternativos fornecidos pela NAV Portugal, e a determinação da classificação relativa de 

risco para cada um desses cenários.  

Este documento pretende, assim, contribuir para uma análise comparativa face aos resultados obtidos 

para os corredores de voo do Projeto proposto e estudado no EIA, através do fornecimento de 

informação a nível dos movimentos de aves registados nas áreas coincidentes com os referidos 

cenários alternativos. 
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2. METODOLOGIA 

Dos elementos fornecidos pela NAV Portugal, foram estudados os seguintes cenários de alternativas: 

 1 cenário alternativo para a rota de aproximação à Pista 19 denominado “Proposta de 

Aproximação Pista 19” em verde na Figura III.13.2.7.11.2.1. 

 2 cenários alternativos de descolagem da Pista 01, denominados “Descolagem Pista 01 similar 

à Aproximação para Pista 19” (a verde na Figura 2.1) e “Descolagem Pista 01 - Este da Ponta da 

Erva” (com 2 gradientes distintos: 7,5% e 10%) (a amarelo na Figura III.13.2.7.11.2.1). 

Para além dos cenários acima listados, no estudo efetuado pela NAV Portugal, datado de dezembro de 

2018 (Mendonça, 2018b), consta ainda um outro cenário de alternativa para descolagem da Pista 01, 

então designada por “Descolagem Pista 01 “Canal entre Mouchões””. Em 2019, houve por parte da 

ANA, S.A. e da NAV Portugal uma reavaliação aos corredores de voo de base preliminares estudados, 

tendo havido substituição da rota base de descolagem base da Pista 01 (por não ser viável nas 

condições iniciais estudadas) pela designada “Descolagem Pista 01 “Canal entre Mouchões”, a qual 

passou a ser a rota base de descolagem para o Projeto e, como tal, estudada no EIA do Aeroporto do 

Montijo e Respetivas Acessibilidades. 

Os cenários propostos pela NAV tiverem em consideração eventuais condicionantes existentes a nível 

da gestão do espaço aéreo, quer a nível de possível corredor, quer a nível das altitudes de voo 

(Mendonça 2018a, b). Dos estudos efetuados pela NAV Portugal, resultaram os cenários que se 

analisam neste documento e que se apresentam na Figura III.13.2.7.11.2.1. 

As altitudes de voo associadas a cada um dos pontos de referência das rotas alternativas, constantes 

da Figura III.13.2.7.11.2.1, foram igualmente fornecidas pela NAV Portugal e resumem-se na Tabela 

III.13.2.7.11.2-1. 

Procedeu-se à reanálise dos dados recolhidos com recurso a radar para os movimentos de avifauna na 

Ponta da Erva e sua envolvente, para as três alternativas apresentadas, de forma a quantificar a 

atividade de aves coincidente com cada um dos corredores alternativos proposto, bem como proceder 

a classificação de risco relativo para cada um deles, tendo em consideração a altura de passagem das 

aeronaves. Sublinha-se que foram considerados os dados recolhidos no estudo decorrido entre agosto 

e novembro de 2017. 

A metodologia aplicada para classificação dos alvos em espécies/grupos de espécies, assim como da 

extração dos movimentos nos corredores em estudo, bem como os métodos de análise de dados e 

parâmetros considerados para a classificação relativa do risco de colisão seguiram o descrito no Estudo 

com Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva. Desta forma, critérios e pressupostos são 

comuns e os resultados são diretamente comparáveis entre si.  

Especifica-se que, atendendo aos pontos de referência elencados na Tabela III.13.2.7.11.2-1, no plano 

vertical, e seguindo a metodologia aplicada no referido estudo, na análise de dados agora efetuada 

considerou-se igualmente o intervalo de altitude acima do nível do solo (Above Ground Level - AGL): 

2000-4000 pés.  

Neste aspeto, refere-se que o cenário considerado para a “Proposta de Aproximação Pista 19” e para a 

“Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19”, para além de corresponder a um corredor 

de voo com a mesma localização (Figura III.13.2.7.11.2.1), resultaram em altitudes de referência muito 
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semelhantes, conforme fornecido pela NAV Portugal e, em consequência, com resultados equivalentes 

ao nível dos movimentos de aves, tendo sido determinada uma única contabilização dos alvos 

classificados nesses corredores, e uma única classificação relativa do risco de colisão de aves com 

aeronaves para as rotas alternativas em questão. 

Da mesma forma, ainda no que concerne à análise de dados, verificou-se ainda que os cenários 

considerados para “Descolagem Pista 01 - Este da Ponta da Erva”” em termos do gradiente de 

inclinação – 7,5% ou 10% - resultaram em altitudes de referência muito semelhantes, conforme 

fornecido pela NAV Portugal e, em consequência, com resultados equivalentes ao nível dos 

movimentos de aves. Foi considerado o intervalo de altitude referido no parágrafo anterior, para 

uniformização, tendo sido determinada uma única contabilização dos alvos classificados nesse 

corredor, e uma única classificação relativa do risco de colisão de aves com aeronaves para a rota 

alternativa em questão.  



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS  

ANEXO 13 – ANÁLISE DE RISCO - ANEXO 13.2 - COLISÃO AVES NA PONTA DA ERVA – ANEXO III.13.2.11 – ROTAS ALTERNATIVAS 

ABRIL 2019  VERSÃO 01 

 

4  

 

 

Figura III.13.2.7.11.2.1 – Rotas alternativas estudadas pela NAV Portugal (aterragem à Pista 19, descolagem da Pista 19 e descolagem da Pista 01) e seu 

enquadramento com a localização dos corredores de voo propostos no Projeto (estudados no EIA), e área amostrada pelo radar instalado na Ponta da Erva. 

Tabela III.13.2.7.11.2-1 – Altitudes fornecidas pela NAV Portugal para os pontos de referência assinalados 

nos corredores alternativos estudados e respetivos gradientes de inclinação. 

 

“PROPOSTA DE APROXIMAÇÃO PISTA 19” (GRADIENTE 5,24%) 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

FAP 2 500 762 

JACKI 3 000 914,4 

CARLO 3 000 914,4 

FOXLI 4 000 1 219,2 

“DESCOLAGEM DA PISTA 01 “SIMILAR À APROXIMAÇÃO À PISTA 19”” (GRADIENTE 5%) 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

JACKI 3 000 914,4 

CARLO 4 000 1 219,2 

FOXLI 4 000 1 219,2 

“DESCOLAGEM DA PISTA 01 “ESTE DA PONTA DA ERVA”” (GRADIENTE 7,5%) 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

PISCO 1 750 518,16 

DANIL 4 000 1 219,2 

FOXLI 4 000 1 219,2 

“DESCOLAGEM DA PISTA 01 “ESTE DA PONTA DA ERVA”” (GRADIENTE 10%) 

PONTO ALTITUDE (PÉS) ALTITUDE (METROS) 

PISCO 2 300 701,04 

DANIL 4 000 1 219,2 

FOXLI 4 000 1 219,2 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de alvos classificados, e fração desses alvos classificados que ocorrem nos corredores 

alternativos, encontram-se na Tabela III.13.2.7.11.3-1 e os resultados obtidos para a classificação 

relativa de risco de colisão de aves, tendo por base as rotas alternativas fornecidas pela NAV Portugal, 

encontram-se na Tabela III.13.2.7.11.3-2 (rota alternativa de aproximação “Proposta de Aproximação 

Pista 19” e “Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19”) e Tabela III.13.2.7.11.3-3 (rota 

alternativa de  “Descolagem Pista 01 -Este da Ponta da Erva”). 

Para o cenário considerado para a alternativa de aproximação à Pista 19, a rota estudada pela NAV 

Portugal propõe que a inflexão para Este se dê mais a Norte face à rota original, evitando a passagem 

por cima da Ponta da Erva. Da mesma forma, em sentido contrário, a descolagem da Pista 01 “similar à 

aproximação à Pista 19”, prevê uma inflexão para oeste mais a norte do que se verifica na rota 

original. No que respeita aos movimentos de aves registados com radar que coincidem com o referido 

corredor, verifica-se que esse é o cenário em que ocorre um menor número de movimentos de aves. 

Também o somatório do índice de risco de todas as espécies, é o que apresenta o menor valor global. 

No que respeita à rota alternativa de “Descolagem Pista 01 - Este da Ponta da Erva”, a rota estudada 

pela NAV Portugal propõe que a inflexão para Este ocorra mais a Sul relativamente à rota original e à 

outra alternativa. No que respeita aos movimentos de aves registados com radar que coincidem com o 

referido corredor, verifica-se que, nesse cenário, ocorre um menor número de movimentos de aves 

relativamente ao que se verifica nas rotas originais constantes do Estudo com Radar do Movimento 

das Aves na Ponta da Erva, mas superior ao que se verifica na alternativa de descolagem da Pista 01 

“similar à aproximação à Pista 19”. O somatório do índice de risco de todas as espécies, apresenta o 

segundo menor valor global, relativamente à alternativa e às rotas originalmente propostas. 

Em relação às espécies que constam nas posições de topo da classificação relativa de risco, verifica-se 

uma grande semelhança grande entre as espécies que constam nas classificações das alternativas e 

das classificações das rotas apresentadas no Estudo com Radar do Movimento das Aves na Ponta da 

Erva, com a presença transversal de cegonha-branca (Ciconia ciconia), flamingo (Phoenicopterus 

roseus), gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) e íbis-preto (Plegadis falcinellus).  
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Tabela III.13.2.7.11.3-1 - Classificadores e número de alvos classificados, e fração desses alvos classificados que ocorrem 

nos corredores alternativos 

CLASSIFICADORES 
Nº DE ALVOS 

CLASSIFICADOS 

ALVOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

CORREDOR “PROPOSTA DE 

APROXIMAÇÃO PISTA 19” E 

“DESCOLAGEM PISTA 01 SIMILAR À 

APROXIMAÇÃO PARA PISTA 19” 

ALVOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

CORREDOR “DESCOLAGEM PISTA 01 - 

ESTE DA PONTA DA ERVA”” 

Aves aquáticas M/L 3 006 357 33 571 343 739 

Aves aquáticas S 190 879 165 7 609 

Aves Planadoras 3 556 360 431 319 329 158 

Falconiiformes 3 569 329 207 719 2 468 242 

Gaivotas 24 434 923 2 493 313 350 724 

Outras 2 899 195 188 909 223 485 

Total 37 657 043 3 354 996 3 722 957 

 

Tabela III.13.2.7.11.3-2– Classificação relativa do risco de bird strike, para a rota alternativa de aproximação “Proposta de 

Aproximação Pista 19” e “Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19”. 

"Proposta de Aproximação Pista 19" 
"Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19" 

Espécie 

Colisão Severidade 

Média dos Ranks Rank Final Índice de 
Frequência 

relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa 

Rank 
Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 3009,8 1 3 2 1 

Phoenicopterus roseus 374,4 8 2 5 2 

Platalea leucorodia 407,2 7 9 8 3 

Larus michahellis 199,5 10 10 10 4 

Larus fuscus 897,7 4 18 11 5 

Plegadis falcinellus 2555,3 2 23 12,5 6 

Anas platyrhynchos 19,5 13 13 13 6 

Hieraaetus fasciatus 1,3 24 4 14 8 

Circaetus gallicus 1,3 24 6 15 9 

Larus melanocephalus 598,5 5 28 16,5 10 

Anas acuta 2,4 20 14 17 11 

Milvus milvus 1,3 24 12 18 12 

Anser anser 0,5 36 1 18,5 12 

Anas clypeata 13,2 14 24 19 14 

Hieraaetus pennatus 1,5 22 16 19 15 

Larus ridibundus 1346,6 3 36 19,5 15 

Pandion haliaetus 0,9 32 7 19,5 17 

Phalacrocorax carbo 0,7 34 5 19,5 17 
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"Proposta de Aproximação Pista 19" 
"Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19" 

Espécie 

Colisão Severidade 

Média dos Ranks Rank Final Índice de 
Frequência 

relativa 

Rank de 
Frequência 

Relativa 

Rank 
Probabilidade de 

Dano 

Anas penelope 3,1 19 21 20 19 

Fulica atra 1,6 21 19 20 19 

Sterna sandvicensis 448,9 6 35 20,5 21 

Buteo buteo 1,3 24 17 20,5 21 

Ardea cinerea 0,9 33 8 20,5 23 

Circus aeruginosus 1,3 24 22 23 24 

Anas strepera 1,2 31 15 23 25 

Tadorna tadorna 0,6 35 11 23 26 

Columba livia 35,4 12 36 24 26 

Anas crecca 7,2 17 31 24 28 

Egretta garzetta 1,4 23 26 24,5 29 

Circus cyaneus 1,3 24 27 25,5 30 

Elanus caeruleus 12,1 15 38 26,5 31 

Falco tinnunculus 12,1 15 39 27 32 

Circus pygargus 1,3 24 30 27 33 

Sturnus sp. 263,8 9 46 27,5 33 

Hirundinidae 87,3 11 50 30,5 35 

Numenius arquata 0,1 43 20 31,5 35 

Corvus corone 0,2 39 25 32 37 

Apus sp. 3,3 18 49 33,5 38 

Limosa limosa 0,4 37 32 34,5 38 

Bubulcus ibis 0,3 38 33 35,5 40 

Recurvirostra avosetta 0,1 41 34 37,5 41 

Limosa lapponica 0,0 47 29 38 42 

Pluvialis squatarola 0,1 40 40 40 43 

Vanellus vanellus 0,1 42 41 41,5 44 

Tringa totanus 0,1 43 45 44 45 

Philomachus pugnax 0,0 46 42 44 45 

Pluvialis apricaria 0,0 47 43 45 47 

Calidris alpina 0,1 43 48 45,5 48 

Himantopus himantopus 0,0 47 44 45,5 48 

Charadrius hiaticula 0,0 50 47 48,5 50 
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Tabela III.13.2.7.11.3-3– Classificação relativa do risco de bird strike, para a rota alternativa de  “Descolagem Pista 01 “Este 

da Ponta da Erva”. 

"Descolagem Pista 01 “Este da Ponta da Erva” 
(Gradiente 7,5% e 10%) 

Espécie 

Colisão Severidade 

Média dos 
Ranks 

Rank 
Final Índice de 

Frequência relativa 
Rank de Frequência 

Relativa 
Rank Probabilidade de 

Dano 

Ciconia ciconia 828,1 6 3 4,5 1 

Anas platyrhynchos 1245,6 2 13 7,5 2 

Phoenicopterus roseus 103,0 18 2 10 3 

Larus fuscus 1103,0 4 18 11 4 

Larus michahellis 245,1 12 10 11 5 

Platalea leucorodia 112,0 17 9 13 6 

Anas clypeata 841,3 5 24 14,5 6 

Anas acuta 152,9 16 14 15 8 

Plegadis falcinellus 703,0 8 23 15,5 9 

Anser anser 34,3 31 1 16 10 

Ardea cinerea 58,5 25 8 16,5 11 

Phalacrocorax carbo 44,8 28 5 16,5 12 

Larus melanocephalus 735,4 7 28 17,5 12 

Anas penelope 198,0 14 21 17,5 14 

Larus ridibundus 1654,5 1 36 18,5 15 

Anas strepera 76,4 22 15 18,5 15 

Fulica atra 102,9 19 19 19 17 

Anas crecca 458,7 10 31 20,5 17 

Tadorna tadorna 35,4 30 11 20,5 19 

Sterna sandvicensis 551,5 9 35 22 19 

Limosa limosa 226,2 13 32 22,5 21 

Hieraaetus fasciatus 5,9 41 4 22,5 21 

Egretta garzetta 87,7 21 26 23,5 23 

Numenius arquata 44,9 27 20 23,5 24 

Circaetus gallicus 5,9 41 6 23,5 25 

Sturnus sp. 1205,7 3 46 24,5 26 

Columba livia 161,6 15 36 25,5 26 

Milvus milvus 5,9 41 12 26,5 28 

Pandion haliaetus 4,2 48 7 27,5 29 

Hieraaetus pennatus 6,8 40 16 28 30 

Recurvirostra avosetta 74,0 23 34 28,5 31 

Buteo buteo 5,9 41 17 29 32 

Pluvialis squatarola 94,3 20 40 30 33 

Hirundinidae 398,9 11 50 30,5 33 
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"Descolagem Pista 01 “Este da Ponta da Erva” 
(Gradiente 7,5% e 10%) 

Espécie 

Colisão Severidade 

Média dos 
Ranks 

Rank 
Final Índice de 

Frequência relativa 
Rank de Frequência 

Relativa 
Rank Probabilidade de 

Dano 

Circus aeruginosus 5,9 41 22 31,5 35 

Vanellus vanellus 59,4 24 41 32,5 35 

Limosa lapponica 13,6 38 29 33,5 37 

Bubulcus ibis 20,9 35 33 34 38 

Circus cyaneus 5,9 41 27 34 38 

Elanus caeruleus 33,9 32 38 35 40 

Tringa totanus 47,9 26 45 35,5 41 

Falco tinnunculus 33,9 32 39 35,5 42 

Circus pygargus 5,9 41 30 35,5 43 

Corvus corone 0,9 50 25 37,5 44 

Philomachus pugnax 27,0 34 42 38 45 

Calidris alpina 42,3 29 48 38,5 45 

Himantopus himantopus 15,5 36 44 40 47 

Pluvialis apricaria 12,3 39 43 41 48 

Apus sp. 15,2 37 49 43 48 

Charadrius hiaticula 1,9 49 47 48 50 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos estudos efetuados pela NAV Portugal, E. PE., para possíveis rotas alternativas nos 

corredores de voo de aproximação à Pista 19 e de descolagem da Pista 01 no futuro Aeroporto do 

Montijo, foram calculados o número de alvos classificados e foi feita uma classificação relativa do risco 

de colisão de aves com aeronaves civis, para os cenários apresentados.  

A determinação das classificações relativas de risco foi efetuada com base nos movimentos de aves 

registados com radar no âmbito do Estudo com Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva, tendo 

sido seguida a mesma metodologia de processamento e análise de dados. Ressalva-se que, tal como 

no referido estudo, todos os resultados obtidos se baseiam num estudo que abrangeu três campanhas 

de amostragem, nos meses de agosto, setembro e novembro de 2017.  

No que respeita aos principais resultados obtidos na classificação relativa de risco, verifica-se que 

algumas espécies ocorrem transversalmente nas posições de topo das classificações de todas as rotas 

analisadas (alternativas e originais): cegonha-branca (Ciconia ciconia), flamingo (Phoenicopterus 

roseus), gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) e íbis-preto (Plegadis falcinellus) (Tabela III.13.2.7.11.4-1). 

 

Tabela III.13.2.7.11.4-1– Comparativo das 10 primeiras espécies da classificação relativa do risco de bird strike das rotas 

base, rota alternativa de aproximação “Proposta de Aproximação Pista 19” e “Descolagem Pista 01 similar à Aproximação 

para Pista 19”, e rota alternativas de “Descolagem Pista 01 “Este da Ponta da Erva”. 

RANK 
FINAL 

CORREDOR BASE DE 
APROXIMAÇÃO À PISTA 

19  

CORREDOR BASE DE 
DESCOLAGEM PISTA 01 

"PROPOSTA DE 
APROXIMAÇÃO PISTA 19"  

&  
"DESCOLAGEM PISTA 01 

SIMILAR À APROXIMAÇÃO 
PARA PISTA 19" 

"DESCOLAGEM PISTA 01 
“ESTE DA PONTA DA 

ERVA” 
(GRADIENTE 7,5% E 10%) 

1 Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia 

2 Anas platyrhynchos Phoenicopterus roseus Phoenicopterus roseus Anas platyrhynchos 

3 Phoenicopterus roseus Platalea leucorodia Platalea leucorodia Phoenicopterus roseus 

4 Platalea leucorodia Larus michahellis Larus michahellis Larus fuscus 

5 Plegadis falcinellus Larus fuscus Larus fuscus Larus michahellis 

6 Larus fuscus Plegadis falcinellus Plegadis falcinellus Platalea leucorodia 

6 Anas clypeata Anas platyrhynchos Anas platyrhynchos Anas clypeata 

8 Larus michahellis Anser anser Hieraaetus fasciatus Anas acuta 

9 Anas acuta Phalacrocorax carbo Circaetus gallicus Plegadis falcinellus 

10 Phalacrocorax carbo Ardea cinerea Larus melanocephalus Anser anser 

 

No que respeita ao número de alvos classificados em cada um dos corredores há a referir que, no 

global, as alternativas apresentadas têm um menor número de movimentos no seu corredor, 

comparativamente com as rotas originais, sendo a proposta de “aproximação à Pista 19” e 

“descolagem Pista 01 similar à aproximação para Pista 19” as que apresentam os menores valores 
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globais. Contudo, deve ser tido em consideração que o radar foi centrado com base na localização das 

rotas originais, pelo que os resultados obtidos para as rotas alternativas "Proposta de Aproximação 

Pista 19" e "Descolagem Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19" poderão ter sido influenciados 

pela sua maior distância ao radar, devido a uma potencial menor detetabilidade de movimentos 

nesses corredores (sendo esta apenas uma hipótese, não confirmada), apesar de a área analisada 

desta rota (buffer de 500m) ser ligeiramente inferior à área analisada dos corredores base. Não 

obstante, é de especial relevância assinalar que as alternativas apresentadas têm também menores 

valores de ‘ciconiiformes e aves planadoras’ e ‘gaivotas’, sendo que a alternativa "Descolagem Pista 01 

- Este da Ponta da Erva” apresenta valores significativamente inferiores a todas as outras rotas 

estudadas.  

De referir ainda que, apesar da alternativa "Descolagem Pista 01 - Este da Ponta da Erva” ser aquela 

que tem menores números das espécies mais relevantes em termos de risco, no seu corredor, deverá 

ter-se presente que a escolha dessa rota poderá ter outras implicações, nomeadamente ao nível do 

impacte por perturbação provocado, uma vez que atravessa uma área relevante de alimentação de 

espécies limícolas. Posto isto, face aos cenários estudados e atendendo à informação disponível, as 

rotas alternativas mais favoráveis poderão ser a "Proposta de Aproximação Pista 19" e "Descolagem 

Pista 01 similar à Aproximação para Pista 19".  

Sublinha-se que o presente documento pretende ser uma ferramenta de apoio, contribuindo com 

informação para a decisão sobre a viabilidade dos cenários considerados. Uma vez que as análises de 

baseiam nos movimentos de avifauna existente na área em análise, este documento não enquadra 

nem analisa outras questões relacionadas com a segurança aeroportuária propriamente dita, nem 

outros parâmetros a nível dos condicionalismos existentes para a gestão do espaço aéreo em causa.  
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