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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ÂMBITO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Monitorização (RM) da Avifauna, referente às 

campanhas realizadas em fase de construção, dando cumprimento ao Programa de Monitorização 

(PM) da Intervenção de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz, para a Fase 

de Construção, elaborado de acordo com as normas legais em vigor, com o respetivo Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA), Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e Declaração sobre a Conformidade Ambiental do 

Projeto de Execução (DCAPE) emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, a 30 de abril de 

2015.  

O trabalho foi realizado no âmbito do concurso público de prestação de serviços para a 

“Implementação do Programa de Monitorização da Intervenção de Requalificação e Valorização do 

«Sítio» da Barrinha de Esmoriz”, promovido pela Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A., de forma a avaliar-

se os eventuais impactes decorrentes da implementação do Projeto de Requalificação e Valorização 

do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz. 

O presente programa de monitorização tem como objetivo geral identificar eventuais impactes 

na avifauna decorrentes da implementação do projeto, nomeadamente alterações nas comunidades 

de aves. 

O fator ambiental considerado no presente RM é a Avifauna, no período correspondente à 

fase de construção, tendo sido realizadas 3 campanhas de monitorização com os seguintes objetivos: 

 Determinar as espécies presentes nos habitats da área do projeto, em termos de 

distribuição, riqueza específica e abundância, em particular espécies com estatuto de 

conservação desfavorável durante os três períodos de monitorização (migrações outonais, 

invernada e nidificação); 

 Estudar a utilização do habitat pelas aves e identificar áreas sensíveis e/ou locais de 

nidificação durante os três períodos de monitorização (migrações outonais, invernada e 

nidificação). 
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1.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO E DO PROJETO 

A área de estudo do presente plano de monitorização da avifauna do projeto de Intervenção 

de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz, localiza-se no distrito de Aveiro, 

nos concelhos de Espinho (freguesia de Paramos) e de Ovar (freguesia de Esmoriz), a cerca de 2,5km 

a sul de Espinho (Figura 1). Engloba toda a área de influência do referido projeto, na área envolvente 

da lagoa conhecida por Barrinha de Esmoriz ou Lagoa de Paramos. Esta é uma lagoa costeira de 

média dimensão, onde desaguam duas linhas de água principais: a ribeira de Lamas ou Rio Maior (a 

norte) e a vala de Maceda (a sul).   

 

Figura 1 – Área de Estudo (fonte: Agri-Pro Ambiente 2014) 
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A Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos é a zona húmida mais significativa no litoral 

Norte de Portugal entre a ria de Aveiro e o estuário do Rio Minho (Costa et al., 2003), 

encontrando-se classificada como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) na Rede Natura 2000, 

“Barrinha de Esmoriz” (PTCON0018).  

É uma área particularmente relevante para as comunidades avifauna, estando 

classificada como Área Importante para as Aves (IBA – Important Bird Area) “Barrinha de 

Esmoriz e Lagoa de Paramos” (PT036), destacando-se a sua importância para a conservação de 

espécies como a Águia-sapeira (Circus aeruginosus), residente nesta área, o Pernilongo 

(Himantopus himantopus), descrito como migrador reprodutor / residente, o Garçote 

(Ixobrychus minutus), descrito como migrador reprodutor, a garça-vermelha (Ardea purpurea), 

como migrador de passagem e o Pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica), descrito como 

invernante. Para além destas, este IBA destaca-se ainda pela sua importância para as 

populações nidificantes de borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus) e de 

passeriformes associados ao biótopo caniçal, bem como pela sua importância significativa para 

passeriformes migradores transarianos em particular durante a migração outonal (Costa et al., 

2003). 

De forma a compreender a presença e distribuição das espécies bem como 

compreender os eventuais impactes provocados pelo projeto é necessário conhecer os 

biótopos presentes na área de estudo na anterior à intervenções. O conhecimento da situação 

de referência ao nível dos biótopos presentes e a forma como estes são afetados durante a 

fase de construção permitirá uma análise mais efetiva dos resultados, e compreender 

eventuais perturbações e uso da área de estudo pelas espécies. Na Figura 2 encontra-se 

esquematizada a distribuição dos diferentes biótopos na área de estudo, cartografados na fase 

de pré-construção (Bio3. 2015).  
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Figura 2 - Carta de biótopos da Barrinha de Esmoriz na fase pré-construção (adaptado de Bio3, 2015).  

 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

De acordo com o n.º 5 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º151-B/2013, de 31 de outubro, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

projeto em causa apresenta um programa de monitorização para os descritores considerados mais 

sensíveis. Essa imposição legal foi formalizada na Declaração de Impacte Ambiental com parecer 

Favorável Condicionado, emitida a 6 de outubro de 2014, e na Decisão sobre a Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) com parecer Conforme Condicionado, emitida a 30 de 

abril de 2015. 
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1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente RM encontra-se estruturado de acordo com as notas técnicas constantes no Anexo 

V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, sendo constituído pelos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1: Introdução 

 Capítulo 2: Antecedentes 

 Capítulo 3: Descrição do programa de monitorização 

 Capítulo 4: Resultados e análise dos resultados 

 Capítulo 5: Conclusão 

 Capítulo 6: Bibliografia 

 Capítulo 7: Anexos. 

No capítulo Introdução, expõe-se o âmbito e objetivos da monitorização, a descrição da 

área de estudo, o enquadramento legal, a estrutura do presente relatório e equipa técnica. No 

Capítulo 2, descrevem-se os antecedentes referentes a documentação de projeto e fases de 

estudo relacionados com as monitorizações do fator ambiental a que se refere o presente RM. 

O programa de monitorização, onde são descritos os parâmetros registados e a frequência de 

amostragem, os locais e a metodologia de amostragem, os métodos de tratamento e critérios 

de avaliação de dados, apresenta-se no Capítulo 3. No Capítulo 4, são apresentados os 

resultados obtidos e a sua análise. No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões e no Capítulo 

6 descreve-se a bibliografia consultada. No último capítulo são apresentados os anexos ao RM. 
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1.5 AUTORIA TÉCNICA  

A descrição da equipa técnica responsável pela monitorização é apresentada na Tabela 1. 

A equipa de monitorização da avifauna contém a especialização e competência para o planear, 

executar, monitorizar e controlar. 

Tabela 1 – Equipa técnica responsável 

NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Sérgio Lopes 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Engenharia Mecânica 

Doutor em Riscos Naturais e Tecnológicos 

Coordenação Geral 

João Martinho 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente (pré-

Bolonha) 

Mestre em Tecnologias Ambientais 

Coordenação e verificação do 

relatório 

Duarte Mendes 

Licenciatura em Biologia 

Pós-graduação em Gestão da fauna selvagem e 

conservação dos seus recursos genéticos 

Amostragem da avifauna 

Análise SIG 

Elaboração do Relatório 

Carla Maia 

Licenciatura em Biologia 

Mestrado em Ecologia Aplicada 

Doutorada em Biologia 

Análise SIG 

Elaboração do Relatório 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 CONSIDERAÇÕES E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz enquadra-se no 

Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, e tem como 

objetivo a requalificação e valorização dos sistemas aquáticos degradados com vista à conservação 

dos seus valores naturais e promoção da sua vivência sendo da responsabilidade da Polis Litoral – Ria 

de Aveiro. a gestão, coordenação e a execução do investimento na Operação Integrada de 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, nos termos definidos no respetivo Plano Estratégico. 

Assim, a referida Sociedade promoveu, em fase de Anteprojeto, um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental do Projeto de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz, 

com o objetivo de dar resposta às disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, tendo sido emitida a 

respetiva DIA em 6 de outubro de 2014, com parecer favorável condicionado ao cumprimento de um 

conjunto de condições expressas na DIA, para desenvolvimento em fase de Projeto de Execução. 

Após elaboração do projeto de execução, foi elaborado o RECAPE do Projeto de Requalificação 

e Valorização do “Sitio” Barrinha de Esmoriz, que terminou a 30 de abril de 2015, com a emissão da 

DCAPE com parecer favorável condicionado ao cumprimento de um conjunto de elementos a 

entregar, medidas de minimização e execução de planos de monitorização.  

Desta forma, surge a necessidade da Implementação do Programa de Monitorização da 

avifauna da Intervenção de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz. 

Em 2015, foi efetuada uma campanha de monitorização, em fase de pré-dragagem, para aferir 

a situação de referência das comunidades avifaunísticas, antes de qualquer intervenção, sendo 

efetuada uma campanha de amostragens nos dias 2 e 3 de setembro de 2015 e emitido o respetivo 

relatório em 30 de setembro de 2015 (Bio3, 2015).  

Já no período de monitorização relativo à fase de construção foram elaborados dois relatórios 

preliminares correspondentes às campanhas de monitorização da época das migrações outonais 

(relatório entregue em 26 de janeiro de 2017) e da época de invernada (entregue em 01 de fevereiro 

de 2017 ). Na sequência da primeira campanha de amostragens realizada em outubro de 2016, foi 

emitida uma nota técnica a 20 de janeiro de 2017, solicitando a inclusão de mais um ponto de 

amostragem num local com maior visibilidade para a área montante da lagoa.  
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O presente RM consiste no relatório anual de monitorização da avifauna, em fase de 

construção, dando cumprimento ao Programa de Monitorização (PM) da Intervenção de 

Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz.  

 

2.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Durante a fase de construção são implementadas as medidas de minimização preconizadas 

na DIA e DCAPE por forma a minimizar ou anular qualquer impacte negativo da implementação do 

projeto. Para a avifauna em particular, segundo estes documentos, os impactes do projeto sobre os 

sistemas ecológicos são maioritariamente positivos. A DIA refere que “o grupo da avifauna aquática 

é aquele em que os impactes positivos terão maior visibilidade, face ao aumento da área de habitat 

aquático disponível”. Ainda assim, são referidos como impactes negativos da dragagem da Barrinha a 

“perturbação/ destruição de habitats naturais, com destaque para o habitat prioritário 91E0, os 

habitats costeiros 1140 e 1150* (Prioritário) e os habitats dunares 2110 e 2120; afetação de uma 

área de caniçal, importante biótopo de utilização faunística, sobretudo pela avifauna”. 

Neste documentos não são referidas medidas de minimização especificas para a avifauna. 

Ainda assim, várias das medidas de minimização de caracter geral referidas contribuem para redução 

dos impactes potenciais sobre a avifauna. Entre as medidas de minimização com influência sobre as 

comunidades de aves selvagens destacam-se as especificações relativas às dragagens, que incluem a 

tipologia das dragas a utilizar procurando minimizar os impactes decorrentes desta ação, 

nomeadamente a ressuspensão e dispersão dos sedimentos na coluna de água. A DIA e a DCAPE 

referem ainda que durante dragagem deve ser evitada a erosão das margens de Lagoa, contribuindo 

indiretamente para a estabilidade de biótopos importantes para a avifauna. Outras medidas relativas 

às dragagens com impacte nas aves incluem: a restrição das dragagens à área absolutamente 

necessária para o efeito; a limitação temporal das operações de dragagem, que devem 

preferencialmente ser efetuadas durante um período contínuo e no menor espaço de tempo 

possível; os dragados apenas podem ser depositados nos locais de depósito previstos, alvo de 

medidas de contenção adequadas de forma a restringir o espraiamento natural dos materiais 

dragados e a consequente contaminação dos solos e dos recursos hídricos, etc.  

Outras medidas com influência na avifauna referem-se às intervenções relativas à 

implementação do percurso pedonal e ciclável, bem como do observatório de aves. Refere-se que 

estas ações devem efetuar-se entre setembro e fevereiro, evitando impactes negativos no período 
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de nidificação das espécies de aves. Ainda neste contexto, é sugerido limitar as ações pontuais de 

desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos às zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra, reduzindo ao mínimo a fragmentação do habitat 

resultado dessas ações.  

Finalmente, as medidas minimização que preconizam a redução das movimentações de 

pessoas e máquinas, emissão de poeiras e  produção de ruido, asseguram uma redução ao 

mínimo indispensável de outras perturbações causadas pela obra sobre as comunidades 

avifaunísticas. 

 

2.3 RECLAMAÇÕES 

Até à data a que se refere o presente relatório, não foram registadas comunicações de 

reclamações em relação à Avifauna. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Os locais, parâmetros, frequência e metodologias a adotar, são os definidos no PM em vigor 

elaborado em conformidade com o DCAPE. Na sequencia da nota técnica de 20 de janeiro de 2017, 

elaborada após a primeira campanha de amostragens na fase de construção, procedeu-se a uma 

alteração dos locais de amostragem para as campanhas subsequentes (ver ponto 3.2).  

3.1 PARÂMETROS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Tendo em consideração os objetivos do programa de monitorização da avifauna, 

nomeadamente, avaliar os eventuais impactes decorrentes da implementação do Projeto de 

Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz, foram considerados como objeto de 

monitorização os seguintes parâmetros:  

 Espécies presentes – distribuição, riqueza específica e abundância (com destaque para as que 

apresentam estatuto de conservação);  

 Áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação – definição das manchas e uso do habitat;  

 Perturbações causadas pelas ações de obra ou outras na área do projeto.  

Na Tabela 2 encontram-se sistematizados todos os parâmetros avaliados, juntamente com o 

tipo de quantificação, objetivo, metodologia e calendarização, tal como previstos no plano de 

monitorização da avifauna. 
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Tabela 2 - Síntese dos parâmetros avaliados. 

PARÂMETRO QUANTIFICAÇÃO OBJETIVO METODOLOGIA 
EPOCAS DE 

AMOSTRAGEM 

1. Distribuição 
Presença / 
Ausência 

Confirmação da 
presença das 

espécies e sua 
distribuição 

Pontos de escuta 
(identificação visual e 

auditiva) 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

Procura de ninhos nidificação 

2. Riqueza 
Específica 

Número de 
Espécies 

Confirmação da 
presença das 

espécies 

Pontos de escuta 
(identificação visual e 

auditiva) 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

Procura de ninhos nidificação 

3. Abundância 
Número de 
Indivíduos 

Determinação da 
estabilidade das 

populações 

Pontos de escuta 
(identificação visual e 

auditiva) 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

Procura de ninhos nidificação 

4. 
Perturbações 

aparentes 

Descrição 
qualitativa 

Identificação das 
perturbações 

(naturais e 
artificiais) 

Cartografia e registo 
das perturbações 

(inclui tipologias das 
obras, iluminação, 

número de visitantes) 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

5. Uso do 
habitat 

Presença / ausência 

Determinar as 
variáveis que 

condicionam o uso 
do habitat por 

parte das espécies 

Relacionar a presença 
com as variáveis de 

habitat 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

6. 
Características 

de habitat 

Variáveis de habitat 
com importância 
para as espécies 

Determinação dos 
aspetos de habitat 

determinantes para 
a ocorrência da 

espécie 

Cartografia e registo de 
variáveis de habitat 

Migrações 
outonais; 

invernada; 
nidificação 

 

Os trabalhos de campo relativos à fase de construção foram executados em três campanhas de 

monitorização, nomeadamente:  

 Campanha de outubro de 2016 (1ª campanha de monitorização da avifauna em fase 

construção): correspondente ao período de migrações outonais, realizada no dia 26 de 

outubro de 2016. 

 Campanha de janeiro de 2017 (2ª campanha de monitorização da avifauna em fase 

construção): correspondente ao período de Invernada, realizada no dia 24 de janeiro de 

2017. 
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 Campanha de abril 2017 (3ª campanha de monitorização da avifauna em fase 

construção): correspondente ao período reprodutor, realizada no dia 28 de abril de 2017.  

As três campanhas executadas correspondem às monitorizações propostas no PM da avifauna, 

completando o ciclo anual de monitorização previsto durante a fase de construção. Tendo em conta 

a data de início das operações, a primeira campanha de monitorizações da avifauna da fase de 

construção correspondente ao período das migrações outonais, ajustou-se para o mês de outubro de 

2016. 

3.2 LOCAIS E METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

Para a caracterização das comunidades de aves foi implementada uma metodologia baseada 

no método pontual, em estações de escuta. Nesta metodologia, durante um período temporal 

estabelecido previamente, são registados todos os contactos visuais e auditivos realizados por um 

observador a partir de uma localização pré-definida (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995). Neste caso, a 

monitorização foi efetuada com do recurso a pontos de escuta, com distância fixa de 250 m e 

duração de 10 minutos em 6 locais de amostragem pré-definidos, identificados PM da avifauna 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Pontos de amostragem definidos no programa de monitorização 

LOCAL DE AMOSTRAGEM LOCALIZAÇÃO OBJETIVO 

A01 Sul do projeto, no cordão dunar 
Avaliação da perturbação dos trabalhos de 

deposição de areias 

A02 
Na área social, a sul do caminho 

misto em saibro 

Avaliação da perturbação dos trabalhos de 
colocação dos passadiços, remoção das 
infestantes e plantação dos módulos de 

vegetação 

A03 
A Sul do projeto, no afluente junto 

ao estacionamento de Ovar 

Avaliação da perturbação da presença do 
estaleiro sul e dos trabalhos de remoção 
das infestantes e plantação dos módulos 

de vegetação 

A04 
A Nordeste do projeto, perto do 

afluente 
Ponto de controlo 

A05 
Na margem sul da lagoa, junto à 

praia 

Avaliação da perturbação das dragagens e 
dos trabalhos de remoção das infestantes 

e plantação dos módulos de vegetação 

A06 No local do futuro observatório 
Avaliação da perturbação das dragagens e 
dos trabalhos de remoção das infestantes 

e plantação dos módulos de vegetação 
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Para os pontos de escuta A01 a A05 procurou-se utilizar a localização exata da fase de pré-

construção de forma a obter resultados comparáveis. O ponto A06 foi adicionado apenas para a fase 

de construção correspondendo ao local de instalação de um observatório de avifauna (Figura 3).  

De forma complementar, na 1ª campanha da fase de construção, realizada no dia 26 de 

outubro, constatou-se que os pontos de amostragem definidos não apresentavam visibilidade sobre 

as áreas de maior importância para a avifauna, nomeadamente as áreas da lagoa rodeada por caniçal 

denso. Por essa razão, na sequência dessa campanha de monitorização foi elaborada uma nota 

técnica (entregue em 20 de janeiro de 2017) sugerindo a definição de mais um ponto de escuta 

numa área com essas características. Assim, para as campanhas subsequentes (campanhas de 

inverno e primavera de 2017) foi definido o ponto A07, sendo monitorizados os 7 pontos de escuta 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Localização dos pontos de amostragem de avifauna da fase de construção. 



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
RELATÓRIO 2 – CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

RM_AVIFAUNA_201706_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 19 

 

 

Para o ponto de amostragem adicionado (ponto A07, Tabela 4 e Figura 4), a área da lagoa 

observada  inclui-se nas áreas alvo das dragagens e o caniçal envolvente foi alvo de intervenções de 

requalificação para a construção do passadiço. 

 

Tabela 4 - Pontos de amostragem A07. 

LOCAL DE AMOSTRAGEM LOCALIZAÇÃO OBJETIVO 

A07 
Por trás do ginásio (Travessa do Cais da 
Barrinha), junto a uma pequena vala no 
caniçal com boa visibilidade para a lagoa  

Avaliação das comunidades de 
avifauna na zona central da lagoa 

 

 

Figura 4 - Ponto de escuta A07, monitorizado a partir da segunda campanha de monitorização da 

avifauna. 
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3.3 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS  

Pelo método dos pontos de escuta, com distância fixa de 250 m e duração de 10 minutos, foram 

determinados, os seguintes índices faunísticos:  

a) Riqueza específica total – número total de espécies detetadas em cada campanha de 

amostragem. Para o seu cálculo foram consideradas todas as espécies detetadas na banda 

<250m (pontos de escuta), bem como o número total de espécies detetadas incluindo 

espécies identificadas fora dos pontos de amostragem (outras observações); 

b) Riqueza específica relativa – número médio de espécies por ponto de amostragem. Para o 

seu cálculo foram apenas consideradas as espécies detetadas na banda <250m; 

c) Abundância relativa – número médio de indivíduos por ponto de amostragem. Para o seu 

cálculo foram apenas consideradas as espécies detetadas na banda <250m; 

d) Abundância total por espécie – número total de indivíduos por espécie. Para o seu cálculo 

foram apenas consideradas as espécies detetadas na banda <250m. 

Os resultados da monitorização efetuada através dos pontos de escuta foram incluídos num 

Sistema de Informação Geográfica, de modo a produzir resultados cartográficos de fácil 

compreensão. 

Para espécies ameaçadas, e/ou espécies importantes definidas no IBA Barrinha de Esmoriz 

foram mapeadas as suas observações, tendo sido efetuada uma análise com o objetivo de definir os 

locais de alimentação, repouso e nidificação. Todas estas observações foram inseridas em ambiente 

SIG para análise da sua distribuição. 

A avaliação do efeito de exclusão deverá ser efetuada pela análise da evolução dos índices ao 

longo das diferentes fases e tendo em conta dados de base. Ainda assim, nesta fase os dados obtidos 

apenas são comparáveis com a campanha efetuada na fase pré-dragagem, em setembro de 2015, 

para os pontos de escuta A01 a A05, definidos desde a fase de pré-construção (Bio3, 2015).  

Todos os dados obtidos foram complementados com o registo de variáveis ambientais, de 

forma a poder interpretar e explicar a distribuição e estado das comunidades definindo medidas de 

minimização e de compensação. 

Dada a reduzida informação de referência comparável e o reduzido volume de dados obtidos 

na implementação do design experimental definido no plano de monitorização, não se considerou 

adequado aplicar métodos estatísticos para uma análise univariada e multivariada (e.g. regressão 

logística) para aferir o efeito dos parâmetros ambientais selecionados na presença/ausência das duas 
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espécies. Procurou-se efetuar uma análise qualitativa detalhada, capaz de fornecer o máximo de 

informações possíveis sobre as comunidades e a forma como estas são afetadas pela implementação 

das ações do projeto.  

 

3.4 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DADOS  

Sempre que possível, os dados obtidos nas diferentes campanhas de monitorização são 

comparados com dados anteriores, em particular com a campanha de monitorização da fase de pré-

construção (Bio3, 2015) e também com outros estudos de caracterização efetuados no âmbito do 

anteprojeto, e outras informações bibliográficas relativas a esta área, de modo a avaliar a evolução 

da densidade das populações locais, a sua distribuição e adaptação às novas condições. 

 

3.5 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS OU FATORES EXÓGENOS COM OS LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Procura-se ainda avaliar a relação entre outros fatores exógenos e os resultados obtidos em 

termos dos padrões de distribuição e abundância da comunidade em estudo. Estes fatores incluem, 

por exemplo, existência ou construção de outras infraestruturas nas proximidades, a ocorrência de 

incêndios ou a incidência de outros fatores de perturbação (obras, abertura de acessos, etc.) que 

afetem a área de estudo e que não estejam relacionados com o projeto. 

A Barrinha de Esmoriz está atualmente sujeita a uma elevada pressão ambiental. Vários 

fatores exógenos ao projeto (como a perturbação humana decorrente da presença e pisoteio; a 

presença de resíduos urbanos; a qualidade da água que depende dos efluentes urbanos e industriais; 

a flutuação do nível de água e a alteração da dinâmica salina e do período de submersão dos 

biótopos associadas à abertura do dique fusível) influenciam fortemente a distribuição, riqueza e 

abundância de aves neste sistema lagunar costeiro (Agri-Pro ambiente, 2014; Bio3, 2015). Na 

avaliação efetuada dos impactes relativos à fase de construção são considerados estes fatores 

exógenos referenciados em fases anteriores, bem como outros fatores de perturbação detetados 

durante as campanhas da fase de construção, nomeadamente o ruído provocado pela maquinaria 

utilizada, bem como a presença humana para realização dos trabalhos afetos à construção.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CAMPANHA DE MIGRAÇÕES OUTONAIS 

A campanha de amostragem do período de migração outonal da fase de construção realizada 

ainda antes das operações de dragagem, decorreu sob condições ambientais favoráveis 

(nomeadamente temperatura amena e vento fraco) tendo sido monitorizados os seis pontos de 

escuta propostos no programa de monitorizações para a fase de construção. 

Durante esta campanha apenas o ponto A05, localizado junto ao cordão dunar que liga a 

barrinha ao mar, apresentava visibilidade para a área da lagoa. Ainda assim, esta área é a zona da 

lagoa com menor interesse para a maioria das espécies aquáticas uma vez que é uma área exposta, 

com reduzida proteção e abrigos encontrando-se ainda sujeita a maior perturbação devido à sua 

localização imediatamente adjacente às áreas de praia. 

Dada a inacessibilidade, devido à altura e densidade do caniçal que circundava a massa de 

água, o ponto A06 (correspondente ao futuro observatório), foi efetuado nesta campanha na zona de 

caniçal, sem visibilidade sobre a lagoa.  

De forma a complementar aos dados obtidos nos pontos de escuta foram ainda consideradas 

todas as observações de espécies efetuadas na área do projeto não detetadas nos locais de 

amostragem. No caso das espécies ameaçadas consideram-se todas as observações destas espécies, 

efetuadas dentro ou fora dos pontos de escuta definidos.  

 

4.1.1 Riqueza Específica e distribuição das espécies 

Na campanha de monitorização de avifauna realizada em outubro de 2016, foi possível 

identificar 26 espécies de aves nos 6 pontos de amostragem considerados. Além destas, outras 18 

foram detetadas na área envolvente, fora dos locais definidos (Tabela 1 do Anexo I). No total foram 

inventariadas nesta campanha 45 espécies pertencentes a 8 ordens (Tabela 1 do Anexo II).  

Nos pontos de amostragem da zona de influência do projeto na fase de construção foram 

identificadas 21 espécies com uma riqueza específica média foi de 6,6 espécies, enquanto na Zona 

Controlo (ponto A04) foram detetadas 9 espécies (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Riqueza específica  

PONTO DE ESCUTA RIQUEZA ESPECÍFICA MÉDIA RIQUEZA ESPECIFICA GLOBAL 

Pontos de amostragem (5 pontos) 6,6 Espécies 21 espécies 

Ponto controlo (ponto A04) 9 Espécies 9 espécies 

Outras observações - 18 espécies 

 

O ponto A01 foi o que apresentou menor diversidade tendo apenas sido detetadas 3 espécies. 

Os pontos A05 e o ponto controlo A04 foram os que apresentaram maior riqueza de espécies tendo 

sido detetadas 9 espécies em ambos (Figura 5). 

A fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e as 

gaivotas das espécies Larus fuscus / Larus michahellis, são as espécies identificadas em mais locais, 

tendo sido detetadas em 3 dos 6 pontos de amostragem. 

 

 

Figura 5 - Riqueza especifica relativa. 

 

Das 26 espécies inventariadas nos pontos de amostragem nenhuma apresenta estatutos de 

conservação desfavorável. Ainda assim, destaca-se que fora desses locais foram identificadas duas 

espécies, nomeadamente o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), classificado como Vulnerável 

(VU) para as suas populações residentes e invernantes; e a Narceja (Gallinago gallinago), classificada 

como Criticamente em Perigo (CR) como reprodutora, e pouco preocupante (LC) para as suas 

populações invernantes. 
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As espécies com estatutos de conservação desfavoráveis, de acordo com o Livro Vermelho de 

Vertebrados de Portugal – LVVP (Cabral et al., 2005), e detetadas na campanha de outono de 2016, 

apresentam-se na Tabela 6. Nesta campanha não foram detetadas espécies referenciadas no IBA 

Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos. 

 

Tabela 6 - Espécies de aves detetadas na área de estudo com estatuto de conservação desfavorável 

ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

(LVVP) 

Actitis hypoleucos maçarico-das-rochas VU (residentes) e VU (invernantes) 

Gallinago gallinago narceja CR (residentes) e LC (invernantes) 

 

4.1.2 Abundância  

No total, nos pontos de escuta foram registados 703 contactos com aves. Os pontos de 

amostragens com maior número de indivíduos identificados foram o ponto A05 com 524 indivíduos 

identificados e o ponto A01 com 123 (Tabela 7). Nos restantes pontos o número total de indivíduos 

identificados variou entre os 11, no ponto A04 e os 21 no ponto A03 (Tabela 7). Nos pontos A05 e 

A01 foram detetados dois grandes bandos de gaivotas com, respetivamente, 500 (número estimado) 

e 117 indivíduos das espécies Larus fuscus / Larus michahellis. Estas espécies, ambas abundantes ao 

longo de toda a costa nacional, com estatuto de conservação Pouco Preocupante (segundo o Livro 

Vermelho de Vertebrados de Portugal, Cabral et al., 2005), formam frequentemente grande bandos 

mistos. Além disso, em particular os indivíduos imaturos são frequentemente difíceis de identificar 

até à espécie tendo por isso sido consideradas em conjunto. No total foram contabilizados 621 

indivíduos destas espécies nos 6 pontos de amostragem, representando cerca de 88% do total das 

aves identificadas (Tabela 1 do Anexo 1). 

 

Tabela 7 - Total de indivíduos identificados. 

 
PE A01 PE A02 PE A03 

PE A04 
(controlo) 

PE A05 PE A06 

Numero total de indivíduos 
identificados 

123 21 12 11 524 12 
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Considerando que a grande variação no número total de indivíduos por ponto de amostragem, 

devido à presença destes dois grandes bandos, não reflete a importância dos locais para as 

comunidades de avifauna optou-se por efetuar uma análise das abundâncias excluindo estas duas 

espécies. Verifica-se assim que o número de indivíduos identificados por minuto para cada local varia 

entre os 0,6 no ponto A01 e os 2,4 no ponto A05 (Figura 6). O ponto A05, único local com visibilidade 

sobre a lagoa, apesar de se localizar numa zona com alguma perturbação, é o que apresenta uma 

maior abundância de aves tendo sido detetados 24 indivíduos de 8 espécies diferentes (além das já 

referidas 500 gaivotas). No ponto A01, localizado na zona de praia a sul da barrinha (local de 

deposição de dragados), excluindo L. fuscus / L. michahellis, foram apenas detetados mais 6 

indivíduos de duas espécies. 

 

 

Figura 6 - Abundância relativa (nº de indivíduos por minuto) para os 6 pontos de amostragem, 

excluindo os 2 grandes bandos de L. fuscus / L. michahellis. 

 

Comparando a abundância relativa média entre os pontos de amostragem e o ponto controlo 

(A04), verifica-se que excluindo os 2 grandes bandos de L. fuscus / L. michahellis, estas são muito 

semelhantes (1,4 e 1,1 indivíduos por minuto). Por outro lado, incluindo essas espécies, a abundância 

relativa média dos pontos de amostragem é muito superior com o registo médio de 11,5 indivíduos 

por minuto (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Abundância relativa media com e sem 2 grandes bandos de L. fuscus / L. michahellis. 

Ponto de escuta 

Abundância relativa média 

(Nº Ind/min/ PE), 

Excluindo Larus sp. 

Abundância relativa média 

(Nº Ind/min/ PE), 

Incluindo Larus sp. 

Pontos de amostragem (5 pontos) 1,4 (Ind/min) 11,5(Ind/min) 

Ponto controlo (ponto A04) 1,1 (Ind/min) 1,1 (Ind/min) 

4.1.3 Perturbações aparentes 

Na campanha de outubro de 2016 não foram detetadas alterações significativas nos habitats 

na maioria dos pontos de escuta avaliados. Na Tabela 9 e da Figura 7 à Figura 13 encontram-se 

sistematizadas as informações sobre os locais de amostragem e o registo das perturbações 

detetadas.  

Verificou que na campanha de outubro de 2016 ainda não se tinham iniciado as operações de 

dragagens. As poucas alterações verificadas referem-se a ações de desmatação e limpeza de 

vegetação com impactos reduzidos nas comunidades de avifauna. 

 

Tabela 9 - Registo de perturbações aparentes nos pontos de escuta e áreas envolventes na 

campanha de amostragem de avifauna de outubro de 2016. 

PONTO DE ESCUTA PERTURBAÇÕES APARENTES 

A01 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto 

A02 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto 

A03 Operações de desmatação e corte de invasoras. Ruído das máquinas de corte. 

A04 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto 

A05 

Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto. Operações de 
desmatação na área florestal envolvente. 

Após a realização do ponto de escuta foram detetadas atividades desportivas na lagoa 
(sem influência nos dados do PE A05) 

A06 
A amostragem foi efetuada numa fase prévia as movimentações especificas de construção 
do passadiço e observatório. Apenas se verificam movimentações de limpeza de invasoras 

e cortes de vegetação (caniçal) na zona próxima da estrada. 

Áreas 
envolventes 

Sem registos de outras perturbações relevantes. Na data da realização desta campanha 
verificaram-se poucas operações associadas ao projeto 
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Figura 7 - Ponto A01 na campanha de outubro de 2016. Sem registo de perturbações. 

 

 

Figura 8 - Ponto A02 na campanha de outubro de 2016. Sem registo de perturbações. 
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Figura 9 - Ponto A03 na campanha de outubro de 2016. Operações de desmatação e corte de 

invasoras. 

 
Figura 10 - Ponto A04 na campanha de outubro de 2016. Sem registo de perturbações. 
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Figura 11 - Ponto A05 na campanha de outubro de 2016. Sem registo de perturbações na área da 

lagoa durante o ponto de amostragem realizado. 

 

 
Figura 12 - Ponto A05 na campanha de outubro de 2016. Atividade desportiva na lagoa. 
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Figura 13 - Ponto A06 na campanha de outubro de 2016. Apenas se verificam movimentações de 

limpeza de invasoras e cortes de vegetação (caniçal) na zona próxima do caminho.  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
RELATÓRIO 2 – CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

RM_AVIFAUNA_201706_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 31 

 

4.1.4 Características e Uso do Habitat 

Para uma correta avaliação do uso dos habitats disponíveis por parte das espécies é 

fundamental estabelecer os biótopos base utilizados pelas aves. Catry & Pacheco (in Atlas das Aves 

Nidificantes em Portugal, 2008) definiram para as aves nidificantes uma divisão em 6 categorias 

principais: aquático, marinho, florestal, agrícola, matos, marinho e indiferenciado. Seguindo esta 

classificação, adaptada para todas as espécies identificadas na campanha das migrações outonais, 

verifica-se que o biótopo aquático é mais utilizado pelas espécies identificadas na área de estudo 

(cerca de 29% das espécies) (Tabela 10). Por outro lado, dado reduzido número de espécies total 

detetado, as aves comuns típicas de habitats agrícolas, florestais e a biótopos indiferenciados (que 

podem ocorrer numa grande diversidade de biótopos) representam uma percentagem muito elevada 

do número total de espécies.  

 

Tabela 10 - Distribuição das espécies identificadas na área de estudo na campanha de outubro pelos 

grupos de biótopos definidos por Catry & Pacheco (in Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 2008). 

Biótopos Espécies 

Aquático 13 

Marinho 3 

Florestal 11 

Agrícola 8 

Indiferenciado 10 

 

Estas categorias permitem uma imagem de base da distribuição das espécies pelos biótopos. 

Ainda assim, para uma avaliação mais precisa da utilização e da importância dos biótopos procurou-

se efetuar uma análise mais detalhada da utilização dos biótopos presentes. Optou-se assim por uma 

divisão destes biótopos em subtipos, identificando o habitat específico de ocorrência dos vários 

indivíduos de cada espécie. Ao contrário da classificação anterior, elaborada com o objetivo de 

definir tipologias de biótopos de reprodução, neste caso, considera-se especificamente os locais 

onde as espécies foram detetadas. De forma a uniformizar a classificação, os indivíduos detetados 

em voo sobre diferentes biótopos não foram considerados. Na Tabela 11 encontram-se definidos os 

biótopos e subtipos de biótopos considerados na Barrinha de Esmoriz, com a distribuição das 

espécies detetadas em cada um deles.  
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Tabela 11 - Tipo e subtipo de biótopo onde foram detetadas as diferentes espécies na campanha de 

amostragem de outubro de 2016.  

BIÓTOPOS (EQUIPA 

ATLAS, 2008) 
SUBTIPO DE BIÓTOPO ESPÉCIES DETETADAS 

Aquático 

Coluna de água 
Phalacrocorax carbo; Anas crecca; Anas platyrhynchos; Larus fuscus/ 

Larus michahellis 

Margens, lodaçais e 
areais a descoberto 

Phalacrocorax carbo; Egretta garzetta; Ardea cinérea; Anas crecca; 
Anas platyrhynchos; Charadrius hiaticula; Calidris alba; Calidris 

alpina; Gallinago gallinago; Actitis hypoleucos; Larus fuscus/ Larus 
michahellis; Chroicocephalus ridibundus; Motacilla cinérea; Motacilla 

alba 

Caniçais Gallinula chloropus; Saxicola rubicola; Cettia cetti; 

Marinho 

Dunas Sem espécies detetadas 

Praia rochosa ou 
arenosa 

Calidris alba; Larus fuscus/ Larus michahellis; Ichthyaetus 
melanocephalus; 

Área marinha 
Phalacrocorax carbo; 

Larus fuscus/ Larus michahellis; 

Florestal 

Pinhal, eucaliptal ou 
outras formações 

arbóreas 

Columba palumbus; Erithacus rubecula; Turdus merula; Sylvia 
atricapila; Phylloscopus collybyta; Periparus ater; Cyanistes 

caeruleus; Pica pica; Fringilla coelebs; Serinus serinus 

Acacial Buteo búteo; Troglodytes troglodytes; Turdus merula; 

Bosquetes ripícolas 
Troglodytes troglodytes; Erithacus rubecula; Cettia cetti; Phylloscopus 

collybyta; Phylloscopus trochilus; Aegithalos caudatus; 

Agrícola 

Agrícola Sturnus unicolor; Carduelis chloris 

Juncal Cisticola juncidis; Corvus corone 

Áreas abertas com ou 
sem vegetação 

herbácea 

Falco tinnunculus; Alauda arvenses; Anthus pratensis: Phoenicurus 
ochruros; Cisticola juncidis; Pica pica; Corvus corone 

Indiferenciado Área Urbana 
Columba livia; Streptopelia decaocto; Hirundo rustica; Erithacus 

rubecula; Turdus merula; Passer domesticus; 

 

Verifica-se que os biótopos florestais, agrícolas e urbanos foram utilizados exclusivamente por 

espécies comuns, bem adaptadas e que se encontram bem distribuídas a nível regional.  

A importância da Barrinha de Esmoriz para a avifauna centra-se essencialmente nos biótopos 

aquáticos e área costeira adjacente. Os habitats marinhos foram utilizados no período de 

amostragem por gaivotas, corvos-marinhos e uma espécie limícola (Calidris alba). Já os habitats 

aquáticos associados à lagoa, foram o biótopo com maior diversidade especifica tendo sido aí 

detetadas 17 espécies. Em particular as Margens, lodaçais e areais a descoberto são os habitats 

fundamentais para alimentação e repouso de anatídeos, ralídeos, garças, corvos-marinhos, gaivotas, 

aves limícolas e alguns passeriformes.  

Durante os trabalhos de campo verificou-se ainda que dos 6 pontos de amostragem definidos 

e monitorizados nesta campanha apenas o ponto A05 permitia visibilidade sobre os habitats 

aquáticos, especificamente da área jusante da lagoa. Esta zona corresponde a uma área mais 
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exposta, com menor possibilidade de refúgio, em comparação com a área mais a montante, que se 

encontra rodeada por uma densa mancha de caniçal (Figura 14 e Figura 15). O ponto de escuta A04 

(ponto controlo) localiza-se numa área de caniçal afastado das áreas inundadas e o ponto A06 

(futuro observatório) não permitia nesta fase acesso às margens da lagoa. De forma complementar, 

procurou-se durante os trabalhos de campo percorrer aos locais mais a montante (através de 

transetos não sistemáticos), procurando obter acessos a locais com visibilidade para os biótopos 

utilizados pelas aves aquáticas. Nos poucos pontos com visibilidade detetaram-se várias espécies de 

aves que não tinham sido detetados na área jusante da lagoa, incluindo as duas únicas com estatuto 

de ameaça identificadas nesta campanha de amostragem , o maçarico-das-rochas  e a narceja (Figura 

16). 

 

 

Figura 14 - Pormenor da zona montante da lagoa. Margens expostas. 
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Figura 15 - Pormenor da zona jusante da lagoa. Margens rodeadas por caniçal (local onde foi 

observado o maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos). 

 
Figura 16 - Localização dos pontos de amostragem e locais de deteção das duas espécies com 

estatuto de conservação desfavorável encontradas na campanha de outubro de 2016. 
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Nesta campanha de amostragem não foi detetada nenhuma das espécies importantes 

referenciadas no IBA Barrinha de Esmoriz. No entanto, refere-se que essas espécies (águia-sapeira, 

pernilongo, garçote, garça-vermelha, pisco-de-peito-azul, borrelho-de-coleira-interrompida e os 

passeriformes associados ao biótopo caniçal) utilizarão, preferencialmente biótopos aquáticos, 

especialmente as áreas da lagoa rodeadas pela densa mancha de caniçal (Figura 17).  

Pelos dados obtidos nas amostragens por pontos de escuta na presente campanha não podem 

ser tiradas muitas conclusões sobre o uso dos habitats pelas espécies de avifauna. Apesar de não ter 

sido avaliada de forma sistemática pela realização de pontos de escuta, a área mais alargada da lagoa 

e caniçal envolvente poderá funcionar como zona de repouso e alimentação das várias espécies de 

aves aquáticas identificadas em observações complementares na presente campanha.  

 

 
Figura 17 - Área fundamental para a avifauna detetada na campanha de amostragem do período das 

migrações outonais. 
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4.2 CAMPANHA DE INVERNO 

A campanha de amostragem do período de invernada, na fase de construção, decorreu sob 

condições ambientais favoráveis (nomeadamente temperatura amena e vento fraco) tendo sido 

efetuados os seis pontos de escuta propostos no PM para a fase de construção. Nesta fase foi ainda 

acrescentado o ponto de escuta A07, proposto na nota técnica de 20 de janeiro de 2017, com o 

objetivo de obter dados sistemáticos num local com visibilidade sobre as áreas mais importantes da 

lagoa para a avifauna, nomeadamente a zona mais larga da lagoa envolvida por uma densa mancha 

de caniçal.  

Nesta fase, apesar de se encontrar em construção o passadiço de acesso ao futuro 

observatório, foi possível efetuar a amostragem do ponto A06 na localização especifica do 

observatório, junto ao plano de água.  

De forma a complementar os dados obtidos nos pontos de escuta foram ainda consideradas 

todas as observações de espécies efetuadas na área do projeto não detetadas nos locais de 

amostragem. No caso das espécies ameaçadas consideram-se todas as observações destas espécies, 

efetuadas dentro ou fora dos pontos de escuta definidos.  

4.2.1 Riqueza Específica e distribuição das espécies 

Na campanha de monitorização de Avifauna realizada em janeiro de 2017, foi possível 

identificar 45 espécies de aves nos 7 pontos de amostragem considerados. Além destas, outras 4 

espécies foram detetadas na área envolvente, fora dos locais e/ou períodos de amostragem 

definidos (Tabela 2 do Anexo II). No total foram inventariadas nesta campanha 49 espécies 

pertencentes a 9 ordens (Tabela 1 do Anexo II). 

Nos pontos de amostragem da zona de influência do projeto na fase de construção a foram 

identificadas 42, espécies com uma riqueza específica média de 10,5 espécies, enquanto no ponto 

controlo (ponto A04) foram detetadas 8 espécies (Tabela 12).  

  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
RELATÓRIO 2 – CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

RM_AVIFAUNA_201706_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 37 

 

Tabela 12 - Riqueza específica  

PONTO DE ESCUTA RIQUEZA ESPECÍFICA MÉDIA RIQUEZA ESPECIFICA GLOBAL 

Pontos de amostragem (6 pontos) 10,5 espécies 42 espécies 

Ponto controlo (ponto A04) 8 espécies 8 espécies 

Outras observações  4 espécies 

 

O ponto A01 foi o que apresentou menor diversidade tendo apenas sido detetadas 7 espécies. 

O ponto A07 foi o que apresentou maior riqueza tendo sido detetadas 20 espécies (Figura 18). A 

alvéola-branca (Motacilla alba), o melro-preto (Turdus merula) e a felosa-comum (Phylloscopus 

collybyta), são as espécies identificadas em mais locais, tendo sido detetadas em 4 dos 7 pontos de 

amostragem (Tabela 2 do Anexo I). 

 

 
Figura 18 - Riqueza específica relativa. 

 

Das 45 espécies inventariadas nos pontos de escuta nesta campanha, 5 apresentam estatutos 

de conservação desfavorável e uma, o Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), 

apesar de não ser classificada como ameaçada, está referenciada no IBA Barrinha da Esmoriz e Lagoa 

de Paramos. Entre as espécies classificadas, destacam-se três não detetadas na campanha de 

Outono: a negrola (Melanitta nigra), classificada como Em Perigo (EN), observada em pequenos 

bandos na zona costeira (ponto A01); a águia-sapeira (Circus aeruginosus), classificada como 

Vulnerável (VU) para as suas populações reprodutoras e invernantes, tendo sido observado 1 macho 

no ponto A06 e um casal observado desde a zona do Aeródromo (ambas observações de indivíduos 

em voo sobre a zona mais larga da lagoa e área de caniçal); e a petinha-ribeirinha (Anthus spinoletta), 
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classificada como Em Perigo (EN) como reprodutora e pouco preocupante (LC) como 

invernante, observada na margem da lagoa no ponto A05. Destaca-se ainda a identificação de 

2 Famegos (Larus canus), uma espécie invernante relativamente rara em Portugal, não 

estando classificada no Livro vermelho dos vertebrados de Portugal. 

As espécies com estatutos de conservação desfavoráveis, de acordo com o Livro 

Vermelho de Vertebrados de Portugal – LVVP (Cabral et al., 2005), bem como as referenciadas 

no IBA Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos, detetadas na campanha de primavera de 

2017, apresentam-se na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Espécies de aves detetadas na área de estudo com estatuto de conservação desfavorável 

e referenciadas no IBA Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos. 

ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

(LVVP) 

REFERENCIADA 

IBA 

Melanitta nigra Negrola EN  

Charadrius alexandrinus 
Borrelho-de-coleira-

interrompida 
LC Sim 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU (reprodutor) e VU (invernante)  

Gallinago gallinago Narceja CR (reprodutor) e LC (invernante)  

Circus aeruginosus Águia-sapeira VU (reprodutor) e VU (invernante) Sim 

Anthus spinoletta Petinha-ribeirinha EN (reprodutor) e LC (invernante)  

Larus canus Famego Não classificado no LVVP  

 

4.2.2 Abundância  

No total, foram registados 916 contactos com aves. Os pontos de amostragem com maior 

número de aves identificadas foram o ponto A05 com 524 indivíduos, o ponto A07 com 212 e o 

ponto A01 com 109. Nos restantes pontos o número total de indivíduos identificados, variou entre os 

12, no ponto controlo A04 e os 23 no ponto A06 (Tabela 14).  

Tabela 14 - Total de indivíduos identificados.  

 
PE A01 PE A02 PE A03 

PE A04 
(controlo) 

PE A05 PE A06 PE A07 

Numero total de indivíduos 
identificados 

109 14 22 12 524 23 212 
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Nos pontos A05 e A01 foram detetados dois bandos de gaivotas com, respetivamente, 450 

indivíduos e 85 indivíduos das espécies Larus fuscus / Larus michahellis (números estimados). No 

total foram contabilizados 535 indivíduos destas espécies nestes 2 pontos de amostragem, 

representando cerca de 58% do total das aves identificadas na área de estudo. Destaque ainda assim 

para a presença de dois Famegos (Larus canus) misturados no bando de gaivotas detetado no ponto 

A05. No ponto A07 foram observados 2 bandos de anatídeos, com 80 patos-reais (Anas 

platyrhynchos) e 21 marrequinhas (Anas crecca), além de várias outras espécies características dos 

biótopos aquáticos. No ponto A06, realizado na área do futuro observatório, as espécies detetadas 

são sobretudo espécies associadas ao habitat lagunar. Ainda assim, esta zona encontrava-se 

praticamente sem água (Ver ponto 4.2.3), não tendo sido identificado um grande número de aves 

neste local. Nos pontos A02, A03 e A04, as comunidades detetadas são constituídas essencialmente 

por pequenos passeriformes, apresentando por isso um número de contactos muito inferior aos 

restantes pontos de escuta (Tabela 1 do Anexo II). 

Analisando as abundâncias relativas observadas verifica-se que o número de indivíduos 

identificados por minuto para cada local varia entre os 1,2 no ponto A04 e os 52,4 (ponto A05). Como 

referido, esta discrepância deve-se à presença de um bando de 450 gaivotas das espécies L. fuscus / 

L. michahellis detetados neste local (Figura 19).  

 

 
Figura 19 - Abundância relativa (nº de indivíduos por minuto) para os 7 pontos de amostragem. 

 

Seguindo o critério aplicado na análise dos dados da campanha de outono, excluindo da 

análise os bandos destas duas espécies, verifica-se mesmo assim que os pontos com maior 

abundancia de aves detetadas são os pontos A07 e A05, dois locais de monitorização de biótopos 

diretamente associados à lagoa (Figura 20).  
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Figura 20 - Abundância relativa (nº de indivíduos por minuto) para os 7 pontos de amostragem. 

No caso do ponto A06, no local do futuro observatório, apesar de também se encontrar numa 

área com presença deste biótopos aquáticos, verificou-se que na altura da amostragem estavam em 

curso operações relacionadas com o projeto, nomeadamente para a construção do passadiço e 

movimentações na própria lagoa (ver ponto 4.3.34.2.3), pelo que a perturbação inerente as obras 

poderá ter tido algum impacto ainda que temporário sobre as comunidades de aves.    

Comparando a abundância relativa média entre os pontos de amostragem e o ponto controlo 

(A04), verifica-se que mesmo excluindo os bandos de L. fuscus / L. michahellis, estas são muito 

distintas, com o ponto controlo a apresentar uma diversidade muito mais reduzida (1,2 indivíduos 

por minuto). Por outro lado, incluindo essas espécies, a abundância relativa média dos pontos de 

amostragem é ainda mais elevada, com o registo médio de 15,6 indivíduos por minuto (Tabela 15).  

Tabela 15 - Abundancia relativa media com e sem os bandos de Larus fuscus / Larus michahellis. 

PONTO DE ESCUTA 

ABUNDÂNCIA RELATIVA MÉDIA 

(Nº IND/MIN/ PE), 

EXCLUINDO L.FUSCUS / L.MICHAHELLIS 

ABUNDÂNCIA RELATIVA MÉDIA 

(Nº IND/MIN/ PE) 

INCLUINDO L.FUSCUS / L.MICHAHELLIS 

Pontos de amostragem (6 pontos) 6,2 (Ind/min) 15,6(Ind/min) 

Ponto controlo (ponto A04) 1,2 (Ind/min) 1,2 (Ind/min) 
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4.2.3 Perturbações aparentes 

Na campanha de janeiro de 2017 foram observadas várias intervenções relacionadas com as 

obras previstas na fase de construção nos locais de monitorização de avifauna. Na Tabela 16 e Figura 

21 à Figura 30 encontram-se sistematizadas as informações sobre os locais de amostragem e o 

registo das perturbações detetadas. 

Tabela 16 - Registo de perturbações aparentes nos pontos de escuta e áreas envolventes na 

campanha de amostragem de avifauna de janeiro de 2017. 

Ponto de Escuta Perturbações aparentes 

A01 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto. 

A02 
Ações de limpeza e abertura de caminho nas proximidades do PE A02. Sem obras em 

curso. 

A03 
Operações de desmatação, corte de invasoras e construção de passadiço. Plantação de 

espécies autóctones. Sem obras em curso. 

A04 Limpeza de acácias nas margens do caminho. Sem obras em curso. 

A05 Movimentação de máquinas na zona dunar e na zona de ligação da lagoa com o mar. 

A06 
Obras de limpeza e construção do passadiço de acesso ao futuro observatório. 

Lagoa com muito pouca água e com marcas de movimentações de máquinas no leito. 

A07 
Limpeza e desmatação para a construção do passadiço nas proximidades de ponto. 

Sem obras em curso. 

Áreas envolventes 

Operação de limpeza de área de caniçal para construção do passadiço (ligação entre 
A05 e A06). Sem obras em curso nesta campanha. 

Movimentações e obras na zona de construção da ponte. 
Dragagens em curso. 

Limpeza das margens da ribeira afluente da lagoa do lado do aeródromo. Sem obras 
em curso. 

 

 
Figura 21 - Ponto A01 na campanha de janeiro de 2017. Sem registo de perturbações. 
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Figura 22 - Localização das intervenções próximas do ponto A02 na campanha de janeiro de 2017. 

 

 
Figura 23 - Ponto A03 na campanha de janeiro de 2017. Desmatação e corte de invasoras e Plantação 

de espécies autóctones. Intervenção no leito e margens realizada pela CM Ovar. Construção de 

passadiço.  
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Figura 24 - Ponto A04 (ponto controlo) na campanha de janeiro de 2017. Limpeza de acácias nas 

margens do caminho.  

 

 
Figura 25 - Ponto A05 na campanha de janeiro de 2017. Movimentação de máquinas na zona dunar e 

na zona de ligação da lagoa com o mar. 
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Figura 26 - Ponto A06 na campanha de janeiro de 2017. Obras de limpeza e construção do passadiço 

de acesso ao futuro observatório. Lagoa praticamente sem água com marcas de movimentações de 

máquinas no leito. 
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Figura 27 - Ponto A07 na campanha de janeiro de 2017. Obras de limpeza e movimentação de terras 

(da responsabilidade da CM Ovar) e construção do passadiço. Sem obras em curso na campanha de 

janeiro de 2017. 

 
Figura 28 - Operação de remoção de invasoras e desmatação para construção do passadiço (ligação 

entre A05 e A06). Sem obras em curso na campanha de janeiro de 2017. 
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Figura 29 - Movimentações associadas à execução de microestacas para a construção da ponte na 

campanha de janeiro de 2017. 

 
Figura 30 - Limpeza das margens da ribeira afluente da lagoa do lado do aeródromo (da 

responsabilidade da CM Espinho). Sem obras em curso durante a campanha de amostragem de 

janeiro de 2017. 

 

Na campanha de inverno de 2017, 6 dos 7 pontos de amostragem (incluindo o ponto controlo 

A04) tinham sido alvo de algumas alterações na sua área envolvente. A maioria das alterações 

correspondem a pequenas ações de limpeza de vegetação invasora ou desmatação para a 

construção do passadiço. Ainda assim, refere-se que essencialmente no ponto A06, correspondente 

ao futuro observatório, foram visíveis alterações no leito da lagoa que se encontrava praticamente 

sem água. Este facto, juntamente com as perturbação das obras de construção do passadiço poderão 

ter contribuído para a menor riqueza especifica e abundância de aves neste local em comparação 
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com os outros dois locais de monitorização com visibilidade para os biótopos aquáticos. Nesta fase as 

operações de dragagens já se encontravam em curso. 

4.2.4 Características e Uso do Habitat 

Tal como foi efetuado na análise do uso do habitat para as comunidades de avifauna 

identificadas na campanha anterior, efetua-se uma subdivisão das espécies detetadas adaptando as 

categorias definidas por Catry & Pacheco (in Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 2008), com a 

classificação em 6 tipologias principais: aquático, marinho, florestal, agrícola, matos, marinho e 

indiferenciado.  

Na Tabela 19 apresenta-se a distribuição pelos biótopos adaptando a classificação para todas 

as espécies identificadas na campanha de inverno. Verifica-se que a maioria das espécies de avifauna 

identificadas nesta campanha de amostragens são espécies adaptadas aos habitats aquáticos (cerca 

de 37% das espécies). Por outro lado, as espécies típicas de habitats agrícolas, florestais, matos e a 

biótopos indiferenciados, neste caso constituídas por espécies comuns maioritariamente residentes, 

representam cerca de 55% do número total de espécies.  

Tabela 17 - Distribuição das espécies identificadas na área de estudo na campanha de outubro pelos 

grupos de biótopos definidos por Catry & Pacheco (in Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 2008). 

BIÓTOPOS ESPÉCIES 

Aquático 18 

Marinho 4 

Florestal 11 

Agrícola 8 

Indiferenciado 8 

 

Utilizando a mesma divisão de subtipos de biótopos da campanha de outono, procurou-se 

identificar o habitat ocorrência de cada espécie, considerando especificamente os biótopos onde os 

diferentes indivíduos foram detetados. De forma a uniformizar a classificação, os indivíduos 

detetados em voo sobre diferentes biótopos, sem uma clara associação a uma tipologia específica, 

não foram considerados. Na Tabela 18 encontram-se definidos os biótopos e subtipos de biótopos 

considerados na Barrinha de Esmoriz, com a distribuição das espécies detetadas em cada um deles.  

  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
RELATÓRIO 2 – CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

RM_AVIFAUNA_201706_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 48 

 

Tabela 18 - Tipo e subtipo de biótopos onde foram detetadas as diferentes espécies na campanha de 

amostragem de janeiro de 2017.  

BIÓTOPOS (EQUIPA 

ATLAS, 2008) 
SUBTIPO DE BIÓTOPO ESPÉCIES DETETADAS 

Aquático 

Coluna de água 
Phalacrocorax carbo; Anas crecca; Anas platyrhynchos; 

Chroicocephalus ridibundus 

Margens, lodaçais e 
areais a descoberto 

Phalacrocorax carbo; Egretta garzetta; Ardea cinérea; Ciconia 
Ciconia; Anas platyrhynchos; Charadrius hiaticula; Calidris 

alba; Calidris alpina; Gallinago gallinago; Actitis hypoleucos; L. 
fuscus/ L.michahellis; Larus canus; Chroicocephalus ridibundus; 

Rallus aquaticus; Gallinula chloropus; Anthus spinoletta; 
Motacilla cinérea; Motacilla alba 

Caniçais Circus aeruginosus; Cettia cetti; Cisticola juncidis 

Marinho 

Dunas Motacilla alba; Saxicola rubicola; Passer domesticus 

Praia rochosa ou 
arenosa 

Charadrius alexandrinus; Calidris alba; Arenaria interpres; L. 
fuscus/ L.michahellis 

Área marinha Melanitta nigra; L. fuscus/ L.michahellis 

Florestal 

Pinhal, eucaliptal ou 
Outras formações 

arbóreas 

Streptopelia decaocto; Dendrocopos major; Erithacus rubecula; 
Phylloscopus collybyta; Periparus ater; Cyanistes caeruleus; 

Corvus corone; Fringilla coelebs 

Acacial 
Buteo búteo; Turdus merula; Phylloscopus collybyta; Cyanistes 

caeruleus 

Bosquetes ripícolas 
Troglodytes troglodytes; Erithacus rubecula; Turdus merula; 

Cettia cetti; Sylvia atricapila; Phylloscopus collybyta; 
Aegithalos caudatus; Serinus serinus 

Agrícola 

Agrícola 
Turdus merula; Cisticola juncidis; Pica pica; Sturnus unicolor; 

Estrilda astrild 

Juncal Anthus pratensis; Motacilla alba; Cisticola juncidis 

Áreas abertas com ou 
sem vegetação 

herbácea 
Falco tinnunculus; Motacilla alba 

Indiferenciado Área Urbana 
Columba livia; Streptopelia decaocto; Motacilla alba; 

Phoenicurus ochruros; Turdus merula; Passer domesticus 
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Na campanha de monitorização da avifauna efetuada a 24 de janeiro verificou-se que 22 das 

49 espécies identificadas foram detetadas em biótopos aquáticos. Em particular, as Margens, 

lodaçais e areais a descoberto são novamente o subtipo de biótopo com maior diversidade específica 

(18 espécies). Estas áreas proporcionam condições adequadas fundamentais para refúgio, repouso e 

alimentação das aves. Entre as 6 espécies referenciadas no IBA e/ou ameaçadas em Portugal 

identificadas nesta campanha 3, foram detetadas nestes habitats (Figura 31): 

 Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) – detetado nas margens da zona mais larga da 

lagoa, junto ao caniçal. 

 Narceja (Gallinago gallinago) – detetadas na área montante da lagoa, em lodaçais a 

descoberto junto das margens envolvidas por caniçal. 

 Petinha-ribeirinha (Anthus spinoletta) – detetada na margem sul da lagoa, numa área aberta 

na zona mais a jusante, próximo do ponto A05. 

Estas espécies apesar de ameaçadas a nível nacional, em particular como reprodutores no caso 

da narceja e da petinha-ribeirinha, são espécies relativamente frequentes como invernantes nas 

zonas húmidas do litoral norte. Ainda neste subtipo destaca-se também a presença de dois famegos 

(Larus canus), identificados entre um grande bando de gaivotas na margem norte da zona mais a 

jusante da lagoa (junto ao dique fusível).  

Nas restantes áreas dos biótopos aquáticos foram identificadas poucas espécies, destacando-

se especificamente a aguia-sapeira (Circus aeruginosus), associada essencialmente às áreas de 

caniçal. Nesta campanha foram efetuadas duas observações de indivíduos desta espécie, uma de um 

macho em voo sobre a lagoa em direção ao caniçal, e outra com 2 indivíduos, um macho e uma 

fêmea, em voos circulares, sobre a lagoa. Estes dois indivíduos foram observados em voo conjunto 

durante cerca de 1 minuto. Após esse período registou-se a aproximação de uma aguia-de-asa-

redonda (Buteo buteo), resultando no afastamento do casal, com a fêmea a baixar em voo em 

direção ao caniçal. Após a separação dos indivíduos não se voltou a observar o macho. Tanto na 

primeira observação, como na segunda (no caso da fêmea), os indivíduos registados em voo 

seguiram na direção do caniçal da margem norte, próximo da área do aeródromo (Figura 31). 

Relativamente aos restantes biótopos, destaca-se ainda a identificação nos biótopos marinhos 

(ponto A01) de 13 negrolas (Melanitta nigra), espécie Em Perigo (Cabral et al., 2005), no mar 

próximo da zona de rebentação das ondas; e de 3 espécies limícolas na zona de praia, entre elas 1 

borrelho-de-coleira interrompida (Charadrius alexandrinus) a alimentar-se na zona molhada pela 

rebentação. 
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Os biótopos florestais, agrícolas e urbanos foram utilizados exclusivamente espécies comuns, 

bem adaptadas e que se encontram bem distribuídas a nível regional.  

Especificamente durante a época de inverno a Barrinha de Esmoriz alberga importantes 

comunidades de avifauna, com várias espécies com estatuto de ameaça em Portugal. Em particular 

as aves associadas aos biótopos aquáticos utilizam esta área como local de alimentação e repouso. A 

zona montante da lagoa rodeada por uma grande mancha de caniçal a norte (próximo da zona do 

aeródromo) será uma área importante para a avifauna e em particular para a águia-sapeira (Circus 

aeruginosus) (Figura 32). 

 

Figura 31 - Locais de deteção das espécies ameaçadas na campanha de janeiro de 2017. 
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Durante esta campanha verificou-se ainda que a zona costeira, em particular a zona próxima 

do ponto A01 (local de deposição de dragados) apresenta um elenco faunístico com alguma 

importância, tendo sido detetadas uma espécie ameaçada na coluna de água e 3 espécies de 

limícolas na área de praia (Figura 32). 

 
Figura 32 - Áreas fundamentais para a avifauna em função das informações recolhidos na campanha 

de janeiro de 2017. 
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4.3 CAMPANHA DE PRIMAVERA 

A campanha de amostragem do período de primavera (época de reprodução) na fase de 

construção, decorreu sob condições ambientais favoráveis, nomeadamente temperatura amena e 

vento moderado tendo sido efetuados os sete pontos de escuta, seis propostos no plano de 

monitorizações para a fase de construção mais o ponto A07, acrescentado na campanha de inverno 

(proposto na nota técnica de 20 de janeiro de 2017, com o objetivo de ter um ponto de amostragem 

com melhor visibilidade sobre as áreas mais ricas da lagoa, nomeadamente as áreas de lagoa e 

lodaçais circundados por áreas de caniçal mais denso). 

Nesta fase, o acesso e futuro observatório encontravam-se praticamente finalizados, sendo 

possível fazer a amostragem do ponto A06, no local observatório. 

De forma a complementar aos dados obtidos nos pontos de escuta foram ainda consideradas 

todas as observações de espécies efetuadas na área do projeto, não detetadas nos pontos de 

amostragem. No caso das espécies ameaçadas consideram-se todas as observações destas espécies, 

efetuadas dentro ou fora dos pontos de escuta definidos.  

4.3.1 Riqueza Específica e distribuição das espécies 

Na campanha de monitorização de Avifauna realizada em abril de 2017, foi possível identificar 

53 espécies de aves nos 7 pontos de escuta considerados. Além destas, mais uma espécie, a 

cegonha-branca (Ciconia ciconia), foi detetada na área envolvente, fora dos locais de amostragem 

definidos (Tabela 3 do Anexo II). No total foram inventariadas nesta campanha 54 espécies 

pertencentes a 10 ordens (Tabela 1 do Anexo II). 

Nos pontos de escuta da zona de influência do projeto na fase de construção foram 

identificadas 52, espécies com uma riqueza específica média de 12,5 espécies por ponto, enquanto 

na Zona Controlo (ponto A04) foram detetadas 10 espécies (Tabela 19).  

Tabela 19 - Riqueza específica  

PONTO DE ESCUTA RIQUEZA ESPECÍFICA MÉDIA RIQUEZA ESPECIFICA GLOBAL 

Pontos de amostragem (6 pontos) 12,8 espécies 52 espécies 

Ponto controlo (ponto A04) 10 espécies 10 espécies 

Outras observações  1 espécies 
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O ponto A03 foi o que apresentou menor diversidade, tendo sido detetadas apenas 9 espécies. 

O pontos A07 foi o que apresentou maior riqueza tendo sido detetadas 17 espécies (Figura 33). 

O corvo-marinho (Phalacrocorax carbo) e o milhafre-preto (Milvus migrans) são as espécies 

identificadas em mais locais, tendo sido detetadas em 4 dos 7 pontos de amostragem. 

 

 
Figura 33 - Riqueza específica relativa. 

Das 52 espécies inventariadas, 6 apresentam estatutos de conservação desfavorável. Entre as 

espécies referenciadas no IBA da Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos foram detetadas: 

 Garça vermelha (Ardea purpurea) - migradora reprodutora em Portugal classificada como 

Em perigo (EN) e descrita para esta área como migradora de passagem. Nesta campanha 

foram efetuados 2 registos, um com 1 individuo e outro com 2; 

 Águia-sapeira (Circus aeruginosus) - classificada como Vulnerável (VU) para as suas 

populações reprodutoras e invernantes, tendo sido observado 1 macho em voo no ponto 

A07; 

 Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus) – classificada como não 

ameaçada em Portugal (LC), é referida no IBA pela importância desta área para a reprodução 

da espécie. Nesta campanha, foi detetada no ponto A05;   

 Cigarrinha-ruiva (Locustella luscinioides) - migradora reprodutora incluída no grupo 

passeriformes de caniçal em Portugal classificada como Vulnerável (VU), tendo sido 

identificado pelas vocalizações no ponto A07;  

 Rouxinol-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus) - migradora reprodutora incluída nas 

espécies referenciadas no IBA no grupo passeriformes de caniçal em Portugal classificada 

como Quase ameaçada (NT) identificada pelas vocalizações nos pontos A04 e A06; 
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Além destas espécies, refere-se a identificação duas espécies de anatídeos: Frisada (Anas 

strepera), classificada como Vulnerável (VU) como reprodutora e quase ameaçada (NT) para as suas 

populações invernantes com 8 indivíduos detetados no ponto A07; e de um bando de negrolas 

(Melanitta nigra), invernante Em Perigo (EN), que foi observado na zona costeira junto ao ponto A05. 

As espécies com estatutos de conservação desfavoráveis, de acordo com o Livro Vermelho de 

Vertebrados de Portugal – LVVP (Cabral et al., 2005), bem como as espécies referenciadas no IBA 

Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos detetadas na campanha de primavera de 2017 apresentam-

se na Tabela 20. 

Tabela 20 - Espécies de aves detetadas na área de estudo com estatuto de conservação desfavorável 

e referenciadas no IBA Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos. 

ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

(LVVP) 
REFERENCIADA 

IBA 

Ardea purpurea Garça-vermelha EN Sim 

Melanitta nigra Negrola EN  

Anas strepera Frisada VU (reprodutor) e NT (invernante)  

Charadrius alexandrinus 
Borrelho-de-coleira-

interrompida 
LC Sim 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU (reprodutor) e VU (invernante)  

Circus aeruginosus Águia-sapeira VU (reprodutor) e VU (invernante) Sim 

Locustella luscinioides Cigarrinha-ruiva VU Sim* 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços NT Sim* 

* incluído no grupo passeriformes de caniçal 

4.3.2 Abundância  

No total, durante os pontos de escuta foram registados 409 contactos com aves. Os pontos de 

escuta com maior número de aves identificadas foram os pontos A01 com 133 indivíduos e o ponto 

A05 com 99. Os pontos com menor número de indivíduos identificados foram os pontos A02, A03 e 

A04, com 25, 14 e 16 indivíduos respetivamente (Tabela 21).  

Tabela 21 - Total de indivíduos identificados.  

 
PE A01 PE A02 PE A03 

PE A04  
(controlo) 

PE A05 PE A06 PE A07 

Numero total de indivíduos 
identificados 

133 25 14 16 99 54 68 
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No ponto A01 foi detetado um grande número de gaivotas das espécies Larus fuscus / Larus 

michahellis em voo sobre a zona de costa (número estimado de 100 indivíduos). No ponto A05, 

também foram registadas aves dessas espécies, embora em números muito inferiores aos bandos 

detetados nas campanhas anteriores (24 indivíduos na campanha de primavera, 500 e 450 nas 

campanhas de outono e inverno respetivamente). No total estas foram as espécies mais abundantes 

com 124 registos nestes 2 pontos de amostragem, representando cerca de 30% do total das aves 

identificadas na primavera. 

Ainda no ponto A05, destaca-se um bando de 16 negrolas (Melanitta nigra) na zona de costa e 

um grande número de aves a alimentar-se nos lodaçais, incluindo cerca de 50 aves de quatro 

espécies limícolas. Devido às operações em curso nesta zona da lagoa, durante a amostragem de 

abril (ver ponto 4.3.3), observaram-se aqui vários lodaçais a descoberto aproveitados por estas aves 

para se alimentarem. 

Nos pontos A02, A03 e A04, as comunidades detetadas são constituídas essencialmente por 

pequenos passeriformes, apresentando por isso um número de contactos muito inferior aos 

restantes pontos de escuta. 

Analisando as abundâncias relativas observadas verifica-se que o número de indivíduos 

identificados por minuto, para cada local, varia entre os 1,4 no ponto A03 e os 13,3 no ponto A01. 

Como referido, esta discrepância deve-se à presença de um bando de cerca de 100 gaivotas das 

espécies Larus fuscus / Larus michahellis detetados neste local (Figura 34).  

 

 
Figura 34 - Abundância relativa (nº de indivíduos por minuto) para os 7 pontos de amostragem. 
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Efetuando a mesma análise das campanhas anteriores, excluindo os bandos de L. fuscus / L. 

michahellis, verifica-se os pontos com maior abundância de aves detetadas são os pontos A05, A06 e 

A07, todos locais com visibilidade para os biótopos diretamente associados à lagoa (Figura 35).  

 

 

Figura 35 - Abundância relativa (nº de indivíduos por minuto) para os 7 pontos de amostragem, 

excluindo Larus fuscus / Larus michahellis. 

 

Comparando a abundância relativa média entre os pontos de amostragem e o ponto controlo 

(A04), verifica-se que mesmo excluindo os bandos de gaivotas, estas são muito distintas, com o 

ponto controlo a apresentar uma frequência de contactos muito mais reduzida (1,6 indivíduos por 

minuto). Por outro lado, incluindo essas espécies, a abundância relativa média dos pontos de 

amostragem é ainda mais elevada, com o registo médio de 6,6 indivíduos por minuto (Tabela 22).  

 

Tabela 22 - Abundancia relativa media com e sem os bandos de Larus fuscus / Larus michahellis. 

PONTO DE ESCUTA 

ABUNDÂNCIA RELATIVA MÉDIA 

(Nº IND/MIN/ PE) 

EXCLUINDO L.FUSCUS / 
L.MICHAHELLIS 

ABUNDÂNCIA RELATIVA MÉDIA 

(Nº IND/MIN/ PE) 

INCLUINDO L.FUSCUS / 
L.MICHAHELLIS 

Pontos de amostragem (6 pontos) 4,5 (Ind/min) 6,6 (Ind/min) 

Ponto controlo (ponto A04) 1,6 (Ind/min) 1,6 (Ind/min) 

  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
RELATÓRIO 2 – CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

RM_AVIFAUNA_201706_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 57 

 

4.3.3 Perturbações aparentes 

Na campanha de abril de 2017 foram observadas varias intervenções relacionadas com as 

obras previstas na fase de construção nos locais de monitorização de avifauna. Na Tabela 23 e Figura 

36 à Figura 44 encontram-se sistematizadas as informações sobre os locais de amostragem e o 

registo das perturbações detetadas.  

 

Tabela 23 - Registo de perturbações aparentes nos pontos de escuta e áreas envolventes na 

campanha de amostragem de avifauna de abril de 2017. 

Ponto de Escuta Perturbações aparentes 

A01 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto. 

A02 Ações de construção do passadiço proximidades do PE A02. 

A03 
Zona com plantação de espécies autóctones. Construção do passadiço proximidades 

do PE A03. Sem obras em curso. 

A04 Não foram registadas movimentações relacionadas com o projeto. 

A05 

Movimentação de máquinas na zona dunar e na zona do dique fusível. 
Movimentação de máquinas e limpeza na zona da lagoa entre a zona de ligação da 

lagoa com o mar e a zona de construção da ponte.  
Dique de ligação ao mar aberto. 

A06 
Obras de construção do passadiço praticamente terminadas. Não se observaram 

movimentações relacionadas com a obra. 

A07 
Construção do passadiço nas proximidades do ponto quase concluída. Não se 

observaram movimentações relacionadas com a obra. 

Áreas envolventes 
Movimentações de maquinas e operações de dragagens a montante da zona de 

construção da ponte. 
Corte parcial da passagem de água para a zona jusante da ponte. 

 
Figura 36 - Ponto A01 na campanha de abril de 2017. Sem registo de perturbações. 
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Figura 37 - Obras de construção do percurso em saibro na envolvente do ponto A02 na campanha de 

abril de 2017. 

 
Figura 38 - Ponto A03 na campanha de abril de 2017. Construção do passadiço. Plantação de espécies 

autóctones. 
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Figura 39 - Ponto A04 (ponto controlo) na campanha de janeiro de 2017. Não foram registadas 

movimentações relacionadas com o projeto. 

 
Figura 40 - Ponto A05 na campanha de abril de 2017. Movimentação de máquinas na zona do dique e 

na zona jusante da lagoa que se encontrava com um nível de agua baixo (dique aberto). 
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Figura 41 - Ponto A06 na campanha de abril de 2017. Obras de construção do passadiço e do 

observatório praticamente terminadas. Não se observaram movimentações relacionadas com a obra. 

 
Figura 42 - Proximidade do ponto A07 na campanha de abril de 2017. Construção do passadiço 

praticamente concluída. 
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Figura 43 - Corte parcial da passagem de água para a zona jusante da ponte. 

 

 

 
Figura 44 - Movimentação de máquinas (apoio à manutenção das tubagens da draga) na zona da 

lagoa a jusante do local de construção da ponte. 
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Figura 45 - Dragagens na zona a montante da ponte. 

Verificou-se que até à campanha da primavera de 2017, apenas o ponto A01 não sofreu 

qualquer modificação aparente. Entre a campanha de janeiro e abril não é percetível que tenham 

ocorrido mais movimentações no ponto A04. Para os restantes pontos, desde janeiro a abril 

ocorreram alterações na sua maioria pouco significativas e temporárias relacionadas com as 

perturbações causadas pelas operações de limpeza de invasoras, corte de vegetação, 

movimentações de pessoas e maquinas para a construção de passadiços, etc.  

Entre as operações que poderiam ter mais impactes referem-se essencialmente as operações 

em curso no leito da lagoa, nomeadamente as dragagens e outras movimentações de máquinas. Nas 

áreas aparentemente mais afetadas, nomeadamente a jusante da ponte, com um baixo do nível da 

água e movimentação de máquinas no leito, verificou-se um elevado número de aves, com 4 

espécies de limícolas a alimentarem-se nos lodaçais a descoberto. Já a área a montante, zona onde 

aparentemente se encontravam em curso as dragagens, apresentou também uma diversidade 

específica maior, tendo inclusive sido detetadas espécies não identificadas nas campanhas anteriores 

em alguns casos em locais de reprodução provável.  
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4.3.4 Características e Uso do Habitat 

Tal como foi efetuado na análise do uso do habitat para as comunidades de avifauna 

identificadas nas campanhas anteriores, efetua-se uma subdivisão das espécies detetadas adaptando 

as categorias de biótopos utilizadas por Catry & Pacheco (in Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 

2008). Na Tabela 24 apresenta-se essa distribuição adaptando a classificação para todas as espécies 

identificadas na campanha de primavera. Verifica-se que a maioria das espécies de avifauna 

identificadas nesta campanha de amostragens são espécies adaptadas aos habitats aquáticos (cerca 

de 35% das espécies). Por outro lado, as espécies típicas de habitats agrícolas, florestais, matos e a 

biótopos indiferenciados, neste caso representadas por espécies comuns, maioritariamente 

residentes, representam cerca de 59% número total de espécies.  

Tabela 24 - Distribuição das espécies identificadas na área de estudo na campanha de primavera 

pelos grupos de biótopos definidos por Catry & Pacheco (in Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 

2008). 

BIÓTOPOS ESPÉCIES 

Aquático 19 

Marinho 3 

Florestal 10 

Agrícola 6 

Matos 2 

Indiferenciado 14 

 

Dividindo estes biótopos em subtipos, procurou-se identificar o habitat de ocorrência de cada 

espécie, considerando especificamente os biótopos onde as espécies foram detetadas. De forma a 

uniformizar a classificação, os indivíduos detetados em voo sobre diferentes biótopos não foram 

considerados, exceto no caso de serem verificadas associações claras a uma tipologia. Na Tabela 25 

encontram-se definidos os biótopos e subtipos de biótopos considerados na Barrinha de Esmoriz, 

com a distribuição das espécies detetadas em cada um deles.  
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Tabela 25 - Tipo e subtipo de biótopos onde foram detetadas as diferentes espécies na campanha de 

amostragem de abril de 2017.  

BIÓTOPOS (EQUIPA 

ATLAS, 2008) 
SUBTIPO DE BIÓTOPO ESPÉCIES DETETADAS 

Aquático 

Coluna de água 
Tachybaptus ruficollis; Anas strepera; Anas platyrhynchos; 

Fulica atra; Gallinula chloropus 

Margens, lodaçais e 
areais a descoberto 

Phalacrocorax carbo; Egretta garzetta; Ardea purpúrea +; 
Ardea cinerea; Anas platyrhynchos; Calidris alba; Calidris 

alpina; Charadrius alexandrinus; Charadrius hiaticula; Actitis 
hypoleucos; Larus fuscus/ Larus michahellis; Fulica atra; 

Motacilla flava; Motacilla alba 

Caniçais 
Ardea purpurea; Circus aeruginosus*; Rallus aquaticus; 
Gallinula chloropus; Locustella luscinioides; Cettia cetti; 

Acrocephalus scirpaceus 

Marinho 

Dunas Não se identificaram aves 

Praia rochosa ou arenosa 
Larus fuscus/ Larus michahellis; Motacilla alba; Phoenicurus 

ochruros 

Área marinha Phalacrocorax carbo; Melanitta nigra; Thalasseus sandvicensis 

Florestal 

Pinhal, eucaliptal ou 
Outras formações 

arbóreas 

Buteo buteo; Milvus migrans; Columba palumbus; Troglodytes 
troglodytes; Erithacus rubecula; Parus major; Periparus ater; 

Corvus corone; Fringilla coelebs 

Acacial Turdus merula; Sylvia melanocephala 

Bosquetes ripícolas 
Troglodytes troglodytes; Prunella modularis; Erithacus 

rubecula; Cettia cetti; Sylvia atricapila; Sylvia melanocéfala; 
Cyanistes caeruleus; Serinus serinus 

Agrícola 

Agrícola Sturnus unicolor; Passer domesticus 

Juncal Não se identificaram aves 

Áreas abertas com ou 
sem vegetação herbácea 

Saxicola rubicola; Cisticola juncidis; Pica pica; Corvus corone 

Indiferenciado Área Urbana 
Columba livia; Streptopelia decaocto; Delichon urbicum; 

Hirundo rustica; Turdus merula; Passer domesticus; Carduelis 
chloris; Serinus serinus 

+ um indivíduo pousou na margem da lagoa durante menos de 1 minuto.  
*1 macho em voo sobre a lagoa a transportar uma presa que desce para o caniçal.  

 

Na campanha de monitorização da avifauna efetuada em abril verificou-se que 22 das 54 

espécies identificadas foram detetadas em biótopos aquáticos. Em particular, as Margens, lodaçais e 

areais a descoberto são o subtipo com maior diversidade específica. Estas áreas proporcionam 

condições fundamentais para repouso e alimentação de diversas aves aquáticas. Ainda assim, 

durante o período de amostragem a área de caniçal foi o biótopo em que se detetaram mais espécies 

ameaçadas em Portugal (Figura 46): 

 Garça-vermelha (Ardea purpurea) – Nesta campanha foram registados dois contactos com 

indivíduos desta espécie. O primeiro foi uma observação, no ponto A07, de um individuo em 
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voo na direção sul-norte, que parou brevemente na margem da lagoa, seguindo depois para 

norte em direção ao caniçal. O segundo contacto ocorreu na área de caniçal, junto da ribeira 

de Lamas ou Rio Maior (na margem esquerda), tendo sido observados a curta distância dois 

indivíduos a levantar desse local e que pousaram imediatamente um pouco mais à frente 

ainda no caniçal. Esta observação ocorreu em habitat potencial de reprodução da espécie. 

 Aguia-sapeira (Circus aeruginosus) – foi apenas efetuado um contacto com a espécie, 

correspondendo a um macho observado a partir do ponto A07, em voo transportando uma 

presa (um roedor) em direção à mancha de caniçal do lado norte da lagoa. Também neste 

caso, a observação ocorreu em habitat potencial de reprodução da espécie. 

 Cigarrinha-ruiva (Locustella luscinioides) – foram escutadas vocalizações de pelo menos um 

individuo, provenientes da mancha de caniçal à esquerda do ponto A07, da margem oposta 

da lagoa. A identificação ocorreu em habitat potencial de reprodução da espécie. 

 Rouxinol-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus) – Não sendo considerado ameaçado em 

Portugal (classificado como Quase ameaçado NT), o rouxinol dos caniços é uma das espécies 

listadas para o IBA, fazendo parte do grupo dos passeriformes migradores de caniçal, que 

aqui ocorrerão como reprodutores. Nesta campanha foram efetuados dois registos desta 

espécie a partir de vocalizações, um próximo do observatório e outro escutado no ponto 

A04, na mancha de caniçal a sul da localização do ponto. As identificações ocorreram em 

habitat potencial de reprodução da espécie. 

 

Tendo a campanha sido efetuada no período de nidificação destas espécies é possível que 

todas ocorram nesta área como reprodutoras. A garça-vermelha é descrita para esta área como 

migrador de passagem (Costa, 2003), não sendo conhecidos registos recentes de nidificação da 

Barrinha de Esmoriz. Ainda assim, a presença de dois adultos em habitat potencial durante o período 

reprodutor poderá indicar que a nidificação é possível. A aguia-caçadeira, já confirmada na área 

durante o período de inverno deve ocorrer como residente na área, com pelo menos um casal 

reprodutor. Nesta campanha foi apenas observado um macho, a transportar uma presa. A data de 

realização da campanha coincide sensivelmente com o final do período habitual de incubação dos 

ovos e dos nascimentos. Nestas alturas os adultos transportam presas para o ninho ou alimentam-se 

geralmente em plataformas próximas (ICNF, 2006). Assim, esta observação poderá dar indicação não 

apenas de possível nidificação como de uma localização aproximada provável de um ninho, na 

mancha de caniçal na margem esquerda da ribeira de Lamas. Apesar de se terem efetuados alguns 

esforços nesse sentido (foram percorridos os passadiços sobrelevados já existentes no caniçal), a 
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dificuldade de acesso e a visibilidade limitada não permitiram detetar locais específicos de 

nidificação. Relativamente aos dois passeriformes, ambos são descritos como potencial reprodutores 

na região (Equipa atlas, 2008) pelo que estas observações poderão confirmar essa condição.  

Relativamente restantes biótopos, destacar ainda a identificação de 8 frisadas (Anas strepera) 

na água na zona mais larga da lagoa. A frisada é classificada como Vulnerável para as suas 

populações nidificantes e apesar de não terem sido confirmados ninhos da espécie é provável que 

ocorra na área como reprodutora.  

Realça-se ainda que devido a um fecho parcial da passagem de água para jusante do local de 

construção da ponte e pela abertura do dique de ligação ao mar, nesta área observavam-se mais 

zonas de lodaçais a descoberto, o que resultou numa deteção de um superior número de aves 

limícolas detetadas neste local em alimentação (cerca de 50 aves de 4 espécies).   

Nos biótopos marinhos destaca-se tal como na campanha anterior a presença de negrolas 

(Melanitta nigra), na costa, a oeste do local de ligação da barrinha ao mar. Também na zona 

marinha, mas a partir do ponto A01 foram ainda observados 9 garajaus (Thalasseus sandvicensis) a 

alimentarem-se na área marinha junto à costa.  
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Figura 46 - Locais de deteção das espécies ameaçadas na campanha de abril de 2017. 

 

Relativamente às restantes espécies observadas, destaca-se apenas a presença de vários 

milhafres pretos (Milvus migrans), ausentes durante o resto do ano, e que deverão utilizar as áreas 

florestadas envolventes da lagoa para reprodução. 

Especificamente durante a época de nidificação a Barrinha de Esmoriz alberga importantes 

comunidades de avifauna, com varias espécies com estatuto de ameaça em Portugal. Em particular 

as aves associadas aos biótopos aquáticos, especialmente aos caniçais, que utilizam esta área como 

local provável de nidificação.  
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A zona da lagoa rodeada por uma grande mancha de caniçal a norte, especialmente na 

margem esquerda da ribeira de Lamas (próximo da zona do aeródromo), deverá ser a área mais 

importante para a avifauna e em particular para a águia-sapeira (Circus aeruginosus) e para a Garça-

vermelha (Ardea purpurea), sendo possível a nidificação de um casal de cada uma das espécies nessa 

zona. As manchas de caniçal de uma forma geral são ainda importantes para nidificação de 

passeriformes migradores como o rouxinol-dos-caniços ou a cigarrinha-ruiva. A área da lagoa mais a 

montante aparenta ainda proporcionar condições de alimentação e refugio e potencial habitat de 

nidificação para muitas outras espécies aquáticas incluindo anatídeos, ralídeos e podicepídeos. A 

área mais a jusante aparenta funcionar essencialmente como local de alimentação (Figura 47). 

Assinala-se ainda como área importante para a avifauna a área marinha com presença de negrolas 

(Melanitta nigra) devido ao seu elevado estatuto de ameaça em Portugal (Em Perigo). 

 

 
Figura 47 - Áreas fundamentais para a avifauna em função das informações recolhidos na campanha 

de abril de 2017. 
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4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS CAMPANHAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Ao longo das 3 campanhas de monitorização da avifauna no período correspondente à fase de 

construção foram inventariadas 84 espécies, pertencentes a 28 famílias de 11 ordens distintas. A 

época com menor riqueza específica total correspondeu ao período das migrações outonais 

(campanha de outubro de 2016), onde foram detetadas 45 espécies, com o período reprodutor 

(campanha de abril de 2017) a ser o período com maior riqueza com 54 espécies inventariadas 

(tabela 24). 

 

Tabela 26 - Riqueza especifica geral detetada na área de estudo ao longo da fase de construção. 

CAMPANHA (FASE DE CONSTRUÇÃO) OUTUBRO JANEIRO ABRIL FASE DE CONSTRUÇÃO 

Riqueza especifica total 45 Espécies 49 Espécies 54 Espécies 84 Espécies 

 

Relativamente às abundâncias de aves detetadas nos locais de amostragem verificou-se que 

em todas as épocas foram detetados grande bandos mistos de gaivotas essencialmente constituídos 

por indivíduos das espécies Larus fuscus e Larus michahellis. Estas são duas espécies comuns, muito 

abundantes nas zonas costeiras onde se podem encontrar bandos ao longo de todo o ciclo anual. Por 

essa razão, a análise dos índices de abundância apresenta resultados muito distintos entre os pontos 

de amostragem em que se localizavam nas zonas próximas da praia, com grande número de 

indivíduos detetados e os restantes pontos de amostragem, incluindo o ponto controlo. Optou-se 

assim por excluir da análise de abundâncias os indivíduos destas espécies. Sem estas espécies de 

gaivotas, o número médio de indivíduos por minuto detetado por ponto de amostragem foi baixo na 

campanha de Outono (cerca de 1,4 indivíduos por minuto), tendo-se registado o valor mais elevado 

nos pontos de escuta na campanha de janeiro de 2017 (cerca de 6,2 indivíduos por minuto).  

Ao longo das campanhas de amostragem verifica-se também que o ponto controlo 

apresentava valores de abundância inferiores à media dos restantes pontos de amostragem (Figura 

48). 
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Figura 48 - Variação da abundância relativa média detetadas nas diferentes épocas de amostragem 

da fase de construção (análise efetuada excluindo os bandos de Larus fuscus / Larus michahellis) . 

 

A definição de um novo local de amostragem numa área importante para a avifauna a partir da 

campanha de inverno contribui significativamente para o aumento registado na riqueza específica e 

abundância detetadas nas campanhas posteriores. Quer na campanha de inverno, quer na campanha 

de primavera, o ponto A07 foi o local de amostragem em que se registou maior número de espécies 

(17 em janeiro e 20 em abril). Relativamente aos valores de abundância, excluindo os bandos de 

Larus fuscus / Larus michahellis, foi o local com maior número de indivíduos identificados em janeiro 

(212) e o segundo mais elevado em abril (68). 

De facto, ao efetuar a campanha de outubro de 2016 foi verificado que os pontos de escuta 

definidos no plano de monitorização não permitiam visibilidade sobre a área montante da lagoa, 

rodeada por caniçal denso não permitindo por isso identificar as aves que utilizavam essa área. Por 

essa razão, na campanha de outono apenas 26 das 45 espécies foram identificadas durante a 

realização dos pontos de escuta. A inclusão no programa de monitorização do ponto A07, sugerido 

na nota técnica de 20 de janeiro, permitiu que durante as campanhas de janeiro e abril, fossem 

detetadas mais espécies nos pontos de amostragem em estudo.  

Ainda relativamente aos pontos de amostragem no plano de monitorizações encontrava-se 

definido um ponto controlo, o ponto A04, localizado na área a norte, no passadiço já existente, na 

zona limite entre o caniçal e uma área de acacial, próximo do aeródromo. Este local, apesar de se 

encontrar numa área não afetada diretamente pelas principais intervenções previstas (estavam 

previstas operações de remoção de invasoras para a área envolvente) não é representativo dos 

habitats afetados pelas principais intervenções, nomeadamente as operações de dragagem. A partir 
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deste ponto não é possível identificar a maioria das aves aquáticas, pelo que, os resultados não são 

diretamente comparáveis com os restantes pontos de amostragem.  

Nos pontos controlo devem ser definidos locais com características semelhantes aos locais 

afetados pelas intervenções em áreas sem essa influência. Embora seja muito difícil definir pontos 

controlo na área de estudo, uma vez que, toda a lagoa está sujeita a intervenções, este local não é 

uma boa referência para avaliar os efeitos das intervenções e particularmente das dragagens sobre 

as comunidades de aves. Desta forma, apresentam-se para todas as campanhas os resultados 

comparativos entre os locais de monitorização de influência (pontos A01, A02, A03, A05, A06 e A07) 

e o ponto controlo (A04), apesar dos resultados não terem significado para a avaliação dos efeitos 

das intervenções nas comunidades. Além disso, a definição de apenas um ponto controlo não 

permite dados suficientemente robustos para a realização de uma análise estatística comparativa 

dos efeitos das intervenções. 

Tendo em consideração que as comunidades de avifauna podem variar significativamente ao 

longo do ano, em função dos períodos fenológicos, é importante analisar especificamente os 

resultados de cada campanha de monitorização, comparando a informação com dados de referência. 

Assim, importa analisar separadamente os resultados de cada campanha comparando, sempre que 

possível, com dados de campanhas em fases anteriores do projeto ou com dados bibliográficos 

existentes para a área de estudo.  

A Barrinha de Esmoriz, tal como a maioria das zonas húmidas do litoral, é definida como 

importante sobretudo como local de alimentação e descanso para as espécies nas passagens 

migratórias (Costa et al., 2003). Durante o período das migrações outonais as comunidades 

avifaunísticas foram avaliadas com a realização de uma campanha de amostragem realizada em 26 

de outubro de 2016. Tal como referido anteriormente as comunidades detetadas foram 

relativamente pobres, com 45 espécies identificada, apenas duas classificadas como ameaçadas em 

Portugal. As abundâncias detetadas foram baixas, sendo que a campanha de monitorização não 

incluiu a avaliação especificamente da área mais a montante, com maior interesse para a avifauna.  

Ao contrário do previsto no plano de monitorização que propunha a realização desta 

campanha entre finais de julho a finais de setembro, devido à calendarização do início da fase de 

construção, só foi possível efetuar a amostragem em outubro de 2016, sendo que, várias das 

espécies em migrações outonais poderão já não ter sido detetadas neste período.  
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Comparando os resultados da amostragem de outono da fase construção com a amostragem 

efetuada na fase pré-construção, realizada em período análogo no ano de 2015 (campanha realizada 

nos dias 2 e 3 de setembro de 2015; Bio3, 2015) verifica-se que a riqueza específica global foi 

reduzida, tendo sido detetadas 22 espécies de aves para a área de estudo pertencentes a 7 ordens 

(Bio3, 2015). Nos cinco pontos de escuta efetuados (pontos de amostragem A01 a A05) foram 

efetuados 436 contactos na banda de 250 metros em redor dos pontos de amostragem. Para os 

mesmos pontos de amostragem, na campanha da fase de construção foram registados 691 (não se 

contabilizam os registos efetuados no ponto A06, não monitorizado em fase pré-construção), sendo 

que em ambos os casos, a maioria dos contactos correspondem a gaivotas.  

Tabela 27 - Comparação dos dados obtidos nas campanhas de amostragem do período de migrações 

outonais entre a fase de pré-construção e a fase de construção 

 
RIQUEZA GLOBAL 

RIQUEZA TOTAL NOS PE 

(BANDA DE 250M) 
NUMERO TOTAL DE CONTACTOS 

REALIZADOS NOS 5 PE (BANDA DE 250M) 

setembro 2015 

(pré-construção) 
22 Espécies 18 Espécies 436 Contactos 

outubro 2016 

(construção) 
45 Espécies 26 Espécies 691 Contactos 

 

Em termos de espécies classificadas, no período de pré-construção, foram detetadas duas 

espécies, a cegonha-preta (Ciconia nigra) e a gaivinha (Sterna hirundo) duas espécies migratórias que 

deverão ocorrer pontualmente como migradores de passagem na Barrinha de Esmoriz. Na fase de 

construção as duas espécies ameaçadas identificadas foram: uma espécie invernante (detetada em 

outubro e janeiro, Gallinago gallinago); e uma espécie provavelmente residente na área de estudo 

(detetada em todas as campanhas da fase de construção, Actitis hypoleucos).  

Na campanha de outubro da fase de construção apenas duas espécies (sem confirmação) 

foram detetadas em migração pós-reprodutora: andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) e felosa-

musical (Phylloscopus trochilus). As restantes espécies foram também detetadas durante o período 

de inverno que são de uma forma geral espécies residentes na zona da Barrinha de Esmoriz. Pode 

assim inferir-se que os dados da campanha realizada em outubro de 2017 refletem melhor as 

comunidades invernantes do que propriamente as comunidades de aves em período de migração 

outonal. Por outro lado, uma vez que, nas suas migrações, as aves estão presentes durante um 

período de tempo curto nas áreas de passagem, a probabilidade de deteção de um grande número 
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de espécies num momento específico é reduzida. Possivelmente por essa razão, as duas campanhas 

de monitorização, apresentam resultados relativamente pobres relativamente à riqueza específica, 

nomeadamente de espécies ameaçadas.  

No relatório de monitorização da fase pré-construção faz-se referência, de forma a 

complementar, ao registo da informação de observações por observadores de aves que 

frequentaram a Barrinha de Esmoriz nesse período, inseridas no portal eBird 

(http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169). Para a época de migrações outonais de 2015 tinham sido 

registadas outras 85 espécies, incluindo 18 com estatuto de conservação desfavorável, 

maioritariamente associadas ao meio aquático (Bio3, 2015). No caso do período equivalente na fase 

de construção (entre 1 de agosto e 30 de outubro de 2017) foram também registadas no mesmo 

portal um número significativo de espécies não detetadas na campanha de amostragens (Tabela 2 do 

Anexo II). No total foram detetadas nesse período mais 74 espécies, 25 classificadas como 

ameaçadas, incluindo 4 das 5 espécies principais listadas para o IBA da Barrinha de Esmoriz 

(Ixobrychus minutus, Ardea purpúrea, Circus aeruginosus, Luscinia svecica). Estas informações de 

2016 foram recolhidas por 11 observadores diferentes, em 11 dias distintos, correspondendo a 21 

conjuntos de dados. 

Na campanha de outubro, as atividades de obra encontravam-se numa fase inicial com poucas 

perturbações identificadas capazes afetar significativamente as comunidades de avifauna (ver Tabela 

9). O único ponto de amostragem comparável entre as duas fases de monitorização alvo de 

perturbações visíveis foi o ponto A03. Ainda assim, em ambas as campanhas foram detetadas poucas 

espécies (5 em 2015 e 7 em 2016), ainda que o número de indivíduos detetado tenha sido inferior 

em 2016 (18 em 2015 e 12 indivíduos em 2016). Para os restantes pontos não se verificavam 

intervenções que justifiquem alterações nas comunidades de avifauna. De uma forma geral, durante 

a campanha de outubro não se verificaram alterações significativas nos habitats nem nenhum outro 

tipo de perturbações que promovam impactes significativos na avifauna. 

Para o período de invernada, avaliado na campanha realizada a 24 de janeiro de 2017, a 

introdução na amostragem do ponto A07 permitiu obter dados interessantes relativamente as 

comunidades da zona montante da lagoa. Durante esta campanha apenas 4 das 49 espécies não 

foram identificadas nos pontos de amostragem. Nas fases anteriores de monitorização não existem 

dados comparáveis no período fenológico análogo, não sendo possível efetuar uma comparação 

específica dos resultados. Ainda assim, recorrendo ao registo da informação de observações 

inseridas no portal eBird (http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169) para este período (dados de 5 

http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169
http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169
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observadores em 5 dias diferentes, correspondendo a 9 introduções de dados), verifica-se que para 

este período, além das 49 espécies detetadas na campanha de amostragem foram ainda registadas 

mais 21, 2 delas com estatuto de conservação desfavorável, embora nenhuma listada no IBA 

Barrinha de Esmoriz (Tabela 3 do Anexo II).  

No período em que foi realizada a campanha de amostragem de inverno, verificaram-se 

algumas intervenções relacionadas com a obra (ver Tabela 16). As comunidades de avifauna 

detetadas refletem de uma forma geral a comunidade avifaunística esperada para os biótopos 

avaliados. Apesar disso, tendo em conta que não existem dados comparáveis em fases análogas no 

período pré-obra, não é possível efetuar uma análise quantitativa do efeito das perturbações. De 

uma forma geral, as intervenções observadas consideram-se pouco significativas para a maioria das 

espécies, com os efeitos negativos das mesmas a serem essencialmente temporários. A deteção de 

mais indivíduos, de mais espécies dependentes dos habitats aquáticos, com a presença de algumas 

espécies com estatuto de conservação desfavorável e em particular espécies listadas no IBA como a 

aguia-sapeira, indicam que as alterações registadas (trabalhos de construção) não interferem de 

forma significativa com as comunidades. Também pela deteção destas espécies foi possível, nesta 

campanha, compreender melhor a importância dos vários biótopos para a fauna. Assim, mesmo não 

sendo possível, pelo reduzido volume de dados, efetuar uma análise estatística relativamente à 

importância de parâmetros ambientais como a tipologia dos biótopos, foi possível apresentar uma 

análise qualitativa com a localização dos contactos das várias espécies, permitindo destacar as áreas 

e biótopos com importância para as comunidades e espécies mais relevantes (ver Figura 31).  

Na campanha de primavera, realizada a 28 de abril, em época de nidificação para várias 

espécies, foram identificadas 54 espécies (52 nos pontos de amostragem). Pelo facto de não 

existirem dados do período fenológico análogo, em fases anteriores (pré-obra), não é possível 

efetuar uma comparação específica dos resultados. Contudo, recorrendo ao registo da informação 

de observações inseridas no portal eBird (http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169) para este 

período (dados de 1 observador em apenas 1 dia de registos, correspondendo a 2 conjuntos de 

dados), verifica-se que, para este período, além das 54 espécies detetadas na campanha de 

amostragem foram ainda registadas mais 5, uma delas, o flamingo (Phoenicopterus roseus), com 

estatuto de conservação desfavorável e nenhuma listada no IBA Barrinha de Esmoriz (Tabela 4 do 

Anexo II).  

No período em que foi realizada a campanha de amostragem de abril, verificaram-se várias 

intervenções relacionadas com a obra (ver Tabela 23), considerando-se no entanto que o tipo de 

http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169
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obras que ocorreram não afetam significativamente as comunidades de avifauna. Para este período 

as comunidades refletem, de uma forma geral, a comunidade avifaunística esperada para os 

biótopos avaliados, tendo sido inclusivamente registadas varias espécies ameaçadas e/ou 

referenciadas no IBA. Apesar disso, dado que não existem dados comparáveis em fases análogas no 

período pré-obra não é possível efetuar uma análise quantitativa do efeito das perturbações. Face ao 

exposto, considera-se que as intervenções observadas não afetaram de forma significativa a maioria 

das espécies, com os efeitos negativos das mesmas a serem essencialmente temporários. No 

entanto, tendo em conta que estas intervenções ocorreram em época de nidificação é possível que 

as movimentações possam influenciar o sucesso reprodutor de algumas espécies mais sensíveis. 

Contudo, a deteção de várias espécies dependentes dos habitats aquáticos, com a presença de 

algumas espécies com estatuto de ameaça e em particular espécies listadas no IBA como a aguia-

sapeira, a garça-vermelha e passeriformes migradores do caniçal (ex: cigarrinha-ruiva), espécies 

sensíveis a perturbações, são fatores indicadores de que, até à data desta campanha de 

monitorização, as intervenções não têm tido um impacte significativo nestas espécies. De facto, pela 

presença das espécies em habitat adequado, é provável que várias das espécies com estatuto de 

conservação desfavorável reproduzam na área. No EIA (Agri-Pro Ambiente, 2014), citando fonte do 

ICNF, são enumeradas as várias espécies com reprodução conhecida na área. No total são referidas 

37 espécies das quais apenas 7, todas consideradas não ameaçadas e apenas uma espécie de hábitos 

aquáticos, não foram detetadas na presente campanha (Tabela 28).  

 

Tabela 28 - Espécies com nidificação confirmada na área de estudo (fonte: ICNF, adaptado de Agri-

Pro Ambiente, 2014). 

ESPÉCIES NIDIFICANTES 

Accipiter nisus (LC) Gallinula choropus LC) 

Anas strepera (VU/NT) Hirundo rustica (LC) 

Anas platyrhinchos (LC) Motacilla alba LC) 

Apus apus (LC) Motacilla flava (LC) 

Buteo buteo (LC) Parus ater (LC) 

Carduelis chloris (LC) Parus cristatus (LC) 

Certhia brachydactyla (LC) Parus major (LC) 

Charadrius dubius (LC) Passer domesticus (LC) 

Charadrius hiaticula (LC) Phoenicurus ochrurus (LC) 

Ciconia ciconia (LC) Riparia riparia (LC) 

ESPÉCIES NIDIFICANTES 

Circus aeroginosus (VU/VU) Saxicola torquatus (LC) 

Cisticola jundicis (LC) Streptopelia decaocto (LC) 

Columba livia (LC) Streptopelia turtur (LC) 

Columba palumbus (LC) Serinus serinus (LC) 

Cuculus canorus (LC) Sylvia atricapilla (LC) 

Dendrocopus major (LC) Sylvia melanocephala (LC) 

Erithacus rubecula (LC) Tachybaptus ruficollis (LC) 

Fringilla coelebs (LC) Turdus merula (LC) 

Futica atra (LC/LC)  

Negrito: Espécies detetadas na campanha de amostragem de primavera de 2017  
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Além destas espécies, foram detetadas muitas outras na campanha de primavera (período 

reprodutor para a maioria), algumas em habitat potencial de reprodução. Particularmente entre as 

espécies ameaçadas e/ou referidas no IBA identificadas nessa campanha verifica-se que com exceção 

da negrola, que não reproduz em Portugal, todas as restantes podem encontrar habitats com 

potencial para nidificação. Além disso, para todas estas espécies são conhecidos outros locais de 

reprodução a nível regional (Equipa atlas, 2008). A frisada e a aguia-sapeira já se encontravam 

descritas como reprodutoras pelo ICNF (Tabela 28, Agri-Pro Ambiente, 2014).  

Para as restantes espécies, os habitats de ocorrência em Portugal são descritos da seguinte 

forma no livro vermelho de vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): 

 Ardea pupurea - Associada a zonas húmidas com áreas de vegetação densa de caniçais 

Phragmites australis. Frequenta estuários, rias, lagoas costeiras, valas, açudes, barragens e 

pequenos canais e diques que pertencem aos sistemas de irrigação dos arrozais. Prefere 

águas eutróficas pouco profundas, paradas ou com pouca corrente, de substrato arenoso, 

sedimentar, lodoso ou com vegetação, e ausente de rochas ou outro tipo de obstáculos. 

 Locustella luscinoides - Habita zonas de vegetação palustre do tipo predominantemente 

herbáceo, dominadas por plantas dos géneros Phragmites, Typha, Scirpus, Carex e Juncus. 

Parece ter preferência por povoamentos relativamente extensos e diversificados e por zonas 

não sujeitas à influência do regime das marés (Teixeira 1982, Catry 1997). 

 Actitis hypoleucos - Utiliza vales de montanha e cursos de rios, preferencialmente de água 

corrente durante o verão, com pequenas ilhas ou praias e sem perturbação humana. Pode 

utilizar também lagunas, açudes e albufeiras, principalmente com vegetação ripícola e 

habitats estuarinos (e.g. canais e esteiros de salinas).Durante o inverno é encontrado 

principalmente junto a cursos de água interiores e na costa utiliza predominantemente zonas 

entre-marés, salinas e outros habitats estuarinos. No  entanto  pode  utilizar  outros  habitats  

terrestres,  principalmente  campos  agrícolas alagados. 

 Charadrius alexandrinus - Ocupa fundamentalmente ambientes costeiros, de preferência 

arenosos, podendo contudo ocorrer em zonas húmidas mais interiores. 

 

Os biótopos descritos ocorrem na zona da Barrinha de Esmoriz, pelo que, a reprodução 

potencial destas espécies deve ser considerada. 

Das espécies identificadas no IBA da Barrinha de Esmoriz como potencialmente presentes, 

neste período não foram identificados o garçote (Ixobrychus minutus) e o pernilongo (Himantopus 
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himantopus). No caso do garçote, considerando o registo da informação de observações inseridas no 

portal eBird (http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169), não existem registos da espécie na área de 

estudo em período reprodutor desde há mais de 20 anos (último registo terá sido em maio de 1996), 

estando apenas registadas algumas passagens migratórias. No caso do pernilongo o último registo da 

espécie inserido no portal ocorreu em julho de 1997. As restantes espécies, com exceção do 

invernante Pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica), foram detetadas na campanha de abril em habitat 

potencial de reprodução.  

Pelo reduzido volume de dados, não é possível efetuar uma análise estatística relativamente à 

importância de parâmetros ambientais, apresentando-se uma análise qualitativa com a localização 

dos contactos das várias espécies, permitindo destacar as áreas e biótopos com importância para as 

comunidades e espécies mais relevantes (Figura 47).  

Analisando a presença das espécies ameaçadas ao longo do período anual verifica-se 

novamente a importância principal das áreas lagunares. Na Figura 49 encontra-se sistematizada a 

informação da presença das espécies referenciadas para o IBA nas 3 campanhas de monitorização. 

Da análise dos resultado, verifica-se que estas espécies apenas foram detetadas nas campanhas de 

janeiro e abril, com a maioria dos contactos a ocorrer nas zonas de caniçal e na zona montante da 

lagoa. Apenas o borrelho-de-coleira-interrompida foi observado nas zonas mais a jusante, em 

alimentação na zona de praia e manchas de lodaçais a descoberto a jusante da ponte (na campanha 

de abril a ligação da lagoa ao mar encontrava-se aberta proporcionando locais de alimentação para 

aves limícolas).  

Da análise da mesma informação, incluindo todos os contactos com espécies ameaçadas 

verifica-se a mesma situação. A grande maioria dos contactos ocorreu essencialmente na área 

montante da lagoa e caniçal envolvente, com apenas 6 contactos fora desses locais, a ocorrerem na 

zona costeira (2 contactos com negrolas e 1 com borrelho-de-coleira interrompida) e na área jusante 

da lagoa (1 com famegos, 1 com uma petinha-ribeirinha e 1 com borrelho-de-coleira-

interrompida)(Figura 50). 

 

http://ebird.org/ebird/hotspot/L2369169
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Figura 49 - Localização dos contactos com espécies descritas no IBA Barrinha de Esmoriz.  
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Figura 50 - Localização dos contactos com espécies ameaçadas na Barrinha de Esmoriz nas 3 

campanhas de monitorização realizadas. 

 

Considerando estas observações, bem como o conjunto de todas as observações de aves, 

principalmente aves associadas aos biótopos aquáticos, considera-se como áreas com maior 

importância todos os locais onde foram observadas estas espécies. Assim, as áreas marinhas e a zona 

jusante da lagoa serão essencialmente utilizadas como áreas de alimentação e repouso, em 

particular de larídeos e aves limícolas, mas também para anatídeos que ocorrem essencialmente na 

costa (negrola). A zona montante da lagoa, em conjunto com a mancha de caniçal envolvente serão 

utilizadas por mais espécies, sendo um local provável de alimentação, refúgio e reprodução de 

ralídeos, anatídeos, podicepídeos, limícolas, passeriformes migradores de caniçal e possivelmente 
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accipitrídeos (aguia-sapeira) e ardeídeos (garça-vermelha). Na Figura 51 encontra-se esquematizada 

essa informação. 

 

Figura 51 - Áreas com importância para a avifauna identificadas na fase de construção. 

 

Estes dados, baseados numa analise qualitativa nas informações recolhidas nas campanhas de 

amostragem na fase de construção, corroboram parcialmente as informações relativas ao uso do 

habitat referidas no EIA (Agri-Pro Ambiente 2014) e na fase de pré-construção (Bio3, 2015). No EIA, 

para a definição de áreas importantes referem-se essencialmente aos resultados de um estudo 

prévio (Ambieco, 2011) em que se verifica a variação da importância da áreas da barrinha como 

locais de alimentação para diferentes grupos em função da abertura do dique de ligação ao mar. Esse 

estudo indica que, na fase anterior ao projeto, a zona da lagoa e caniçal proporcionavam condições 

de alimentação para ralídeos e anatídeos quando o nível de água era mais alto, sendo que, com a 
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abertura ao mar, as áreas da lagoa deixam de ser locais interessentes para alimentação destas 

espécies. Pelo contrário, as limícolas utilizavam habitualmente a zona de costa como local de 

alimentação com a lagoa fechada, que passavam a ter locais de alimentação nas zonas a descoberto 

com a abertura da lagoa. Nos trabalhos de campo, esta espécie apenas foi detetada com níveis de 

água muito baixos, a jusante, na campanha de primavera, sendo que, as observações confirmam uma 

maior utilização dessa área por limícolas em alimentação. Relativamente à área de montante, nos 3 

períodos de amostragem, a lagoa encontrava-se com água, tendo-se observado várias aves 

aquáticas, de diferentes grupos, em alimentação. A Barrinha de Esmoriz, apesar de ser uma lagoa 

costeira, normalmente não está sujeita ao regime de marés devido ao controlo da ligação ao mar 

pelo dique fusível. Por essa razão, não desenvolve sapais, cujo sedimento exposto atrairia um maior 

número de limícolas (Catry et al., 2010). Os bancos de lodo aparentam estar disponíveis para as aves 

apenas quando o nível da água da lagoa é menor, o qual varia com o nível de precipitação e com a 

abertura da barrinha ao mar. A sua importância deve-se essencialmente à diversidade de aves 

aquáticas e de caniçais de diferentes famílias e ordens, que utilizam esta área essencialmente 

durante as migrações e invernada (Bio3, 2015), mas também durante o período reprodutor, como se 

verificou na campanha de abril. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS 

Tendo em conta os resultados das campanhas de monitorização da fase de construção e 

avaliando as perturbações verificadas durante essa fase conclui-se que até à data da última 

campanha realizada, as alterações dos biótopos e perturbações associadas ao projeto não alteraram 

significativamente as comunidades. Apesar de, não ser possível demonstrar de forma quantitativa, 

pela falta de dados de base comparáveis e pela dificuldade em definir pontos de controlo ajustados 

para o efeito, a riqueza das comunidades detetadas em locais diretamente afetados pelas obras em 

curso é um indicador de que as medidas de minimização adotadas têm sido suficientes para reduzir 

os impactes sobre as comunidades.  

Apesar das medidas de minimização não serem designadas especificamente para a avifauna, a 

implementação de procedimentos preventivos de perturbação como a seleção do tipo de draga a 

utilizar e o facto de procurar evitar a erosão das margens de Lagoa, permitem manter refúgios 

adequados para as aves aquáticas, especialmente para as espécies mais sensíveis. No caso da 

avifauna, grande parte das intervenções têm apenas efeitos temporários, com as aves a adaptarem-
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se rapidamente à novas condições, sendo que, no final do projeto prevê-se que estas intervenções 

promovam condições mais favoráveis para a avifauna. 

Contudo, é importante referir que no final das campanhas de amostragem as intervenções, 

particularmente as operações de dragagens, ainda se encontram em curso, pelo que não é possível 

avaliar o efeito das intervenções e das medidas de minimização a partir da campanha de abril de 

2017. 

4.6 COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES DO EIA 

Relativamente as comunidade de avifauna, no EIA previa-se que os principais impactes da fase 

de construção estariam relacionados com as operações de dragagens. Como potenciais impactes 

destas operações referia-se : 

 As ações mecânicas das dragagens que se prolongam entre 4 a 5 meses (dependendo da 

alternativa, respetivamente) vão implicar movimentação de máquinas, pessoas, veículos e 

algum ruído que afastará, mesmo que temporariamente, as aves deste local, sobretudo as 

invernantes que aqui ocorrem. Neste sentido, os impactes destas perturbações, embora 

indiretos e temporários, serão negativos e significativos. 

Apesar de se verificarem perturbações no meio aquático que têm influência sobre as 

comunidades, verifica-se que os impactes provocados por estas ações foram pouco significativos. 

Além disso, não é referido no EIA a potencial nidificação de varias espécies, incluindo espécies 

ameaçadas associadas aos habitats aquáticos. Da análise dos resultados obtidos nas campanhas da 

fase de construção não se observaram impactes significativos, no entanto, as operações continuaram 

em curso durante o período de posturas, incubação, nascimento e abandono dos ninhos, sendo que 

as ações poderão ter impactes negativos e significativos sobre estas espécies.   

Relativamente às restantes intervenções a realizar essencialmente nos ecossistemas 

terrestres, nomeadamente, a construção e funcionamento dos estaleiros, a remoção das infestantes, 

a deposição dos dragados no local específico, a deposição das areias no cordão dunar existente, a 

limpeza dos detritos, a construção dos passadiços/pontes, bem como as ações de plantação, refere-

se que as mesmas poderão igualmente causar alguma perturbação nas aves: 

 As intervenções preconizadas poderão causar quer o afastamento dos indivíduos, que será 

temporário e localizado, quer eventualmente a destruição de ninhos nas zonas marginais. 

Dado que estas remoções serão realizadas fora do período de reprodução e nidificação, os 

impactes são negativos, mas pouco significativos. 
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Neste caso, confirma-se a reduzida significância dos impactes destas intervenções. Tal como 

referido, não foram detetadas intervenções em curso nos habitats terrestres durante a campanha de 

abril, pelo que, se pressupõe que não ocorreram impactes sobre as espécies no período de 

nidificação. As restantes intervenções têm impactes muito localizados, temporários e muito pouco 

significativos. 

4.7 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Na campanha de outubro de 2016 foi verificado que os pontos de escuta definidos no PM não 

permitiam visibilidade sobre a área montante da lagoa, rodeada por caniçal denso, não sendo por 

isso possível identificar as aves que utilizavam essa área. Por essa razão, na campanha de outono, 

apenas 26 das 45 espécies detetadas foram identificadas durante a realização dos pontos de escuta. 

A inclusão do ponto A07, permitiu resolver essa questão nas campanhas seguintes, realizadas em 

janeiro e abril de 2017. Com a introdução deste novo local de amostragens conseguiu-se obter um 

conjunto de dados relevantes que permitiram uma monitorização adequada das comunidades e uma 

análise específica para avaliação dos impactes da fase de construção sobre a avifauna. 

Ainda relativamente aos pontos de amostragem, no PM encontrava-se definido apenas um 

ponto controlo, o ponto A04, localizado na área a norte, no passadiço já existente, na zona limite 

entre o caniçal, próximo do aeródromo. Este local, apesar de se encontrar numa área não afetada 

diretamente pelas principais intervenções previstas (estavam previstas operações de remoção de 

invasoras para a área envolvente), considera-se não ser representativo dos habitats afetados pelas 

principais intervenções, nomeadamente as operações de dragagem, uma vez que, a partir deste 

ponto não é possível identificar a maioria das aves aquáticas, não sendo portanto uma boa referência 

para avaliar os efeitos das intervenções e particularmente das dragagens sobre as comunidades de 

aves. 

Desta forma, considera-se que os resultados não são diretamente comparáveis com os 

restantes pontos de amostragem. Para o ponto controlo, considera-se mais adequado definir locais 

com características semelhantes aos locais afetados pelas intervenções em áreas sem essa influência. 

Contudo, reconhece-se que é difícil definir pontos controlo na área de estudo, uma vez que, toda a 

lagoa está sujeita a intervenções. Além disso, a monitorização de apenas um ponto controlo não 

permite a recolha dados suficientemente robustos para a realização de uma análise estatística 

comparativa dos efeitos das intervenções.  
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No decorrer da fase de construção foram efetuadas 3 campanhas de monitorização da 

avifauna. Foram inventariadas 84 espécies, pertencentes a 28 famílias. Apesar de se terem 

identificado metade das espécies de ocorrência potencial descritas no EIA (168 espécies, Agri-Pro 

Ambiente, 2014), verificou-se que a Barrinha de Esmoriz apresenta uma importância significativa 

para as comunidades avifaunísticas.  

A Barrinha de Esmoriz é descrita como área importante para espécies em período de 

invernada e especialmente nas migrações outonais (Agri-Pro Ambiente, 2014). Nas campanhas de 

monitorização da fase de construção não se confirmou essa tendência, sendo a época de outono a 

que apresentou comunidades menos ricas (45 espécies, das quais apenas 26 nos locais de 

amostragem definidos).  

Na campanha de outono, em todos os pontos de amostragem, foram registados 703 contactos 

com aves, sendo que, 88% corresponderam a gaivotas das espécies Larus fuscus / Larus michahellis, 

ambas comuns e abundantes ao longo de toda a costa nacional. Foram detetadas apenas duas 

espécies com estatuto de conservação desfavorável (narceja e maçarico-das-rochas), numa área não 

abrangida pelo 6 pontos de escuta definidos no EIA. Por essa razão, sugeriu-se acrescentar um ponto 

de escuta na área montante da lago (A07) monitorizado nas campanhas seguintes (inverno e 

primavera).  

Na campanha de inverno foram inventariadas 49 espécies (das quais 45 nos pontos de escuta), 

6 das quais ameaçadas e/ou descritas no IBA, sendo precisamente no ponto A07 (20 espécies) que se 

detetou maior riqueza específica (20 espécies). No total foram registados 916 contactos com aves, 

com cerca de 50% dos contactos a serem de indivíduos das espécies Larus fuscus / Larus michahellis.  

A campanha de primavera, período reprodutor, foi a que apresentou maior riqueza especifica 

(54 espécies, 52 nos pontos de escuta, 17 das quais no ponto A07), embora com menor numero de 

contactos (409 contactos com aves). O número total de gaivotas registado foi inferior 

correspondendo a cerca de 30% dos contactos (124 indivíduos). Destaca-se o registo de 8 espécies 

com estatuto de ameaça e/ou descritas no IBA. Apesar de não se ter confirmado ninhos de nenhuma 

dessas espécies, verificou-se que 7 delas se encontram em áreas de habitat potencial para 

nidificação.   
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Pela análise dos resultados obtidos nas 3 campanhas da fase de construção, relativamente ao 

uso do habitat verificou-se que, a maioria das espécies, particularmente as ameaçadas, estão 

dependentes dos biótopos aquáticos, especialmente na zona montante da lagoa incluindo a mancha 

de caniçal envolvente. Estas áreas, particularmente o caniçal, são biótopos potenciais para 

nidificação de varias espécies, incluindo espécies importantes na barrinha como a garça-vermelha e a 

águia-sapeira, mas também anatídeos, ralídeos, podicepídeos e passeriformes migradores dos 

caniçais. Apesar de serem detetadas algumas limícolas, incluindo espécies com alguma importância 

como o borrelho-de-coleira-interrompida ou o maçarico-das-rochas, a Barrinha de Esmoriz não será 

relevante para este grupo.  

No EIA descreve-se que a importância da barrinha deve-se essencialmente às diversidade de 

aves aquáticas e de caniçais, de diferentes famílias e ordens, que utilizam a área essencialmente 

durante as migrações e invernada (Agri-Pro Ambiente, 2014). Essa utilização, especificamente dos 

biótopos aquáticos e envolventes, refere-se sobretudo a zonas de repouso na área montante da 

lagoa incluindo as margens com caniçal, e de toda a área lagunar como área de alimentação. Na fase 

de construção, verificou-se também na campanha de abril, durante o período reprodutor, a 

observação de várias espécies com nidificação possível, particularmente nas áreas de caniçal. 

Relativamente às perturbações registadas na fase de construção, verificou-se que, na 

campanha de outono, as obras encontravam-se numa fase inicial, com apenas pequenas 

intervenções localizadas e sem interferência significativa nas comunidades de aves. Nas campanhas 

de inverno e primavera, já se observaram várias movimentações / intervenções, nomeadamente as 

operações de dragagens, operações de limpeza e corte de vegetação e instalação do passadiço, no 

entanto, evidenciou-se que estas não afetaram de forma significativa as comunidades de avifauna 

presentes.  
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5.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS A IMPLEMENTAR  

Nas fases seguintes, nomeadamente no período correspondente à fase de exploração, 

devem ser adotadas as medidas preconizadas na DIA e DCAPE.  

De forma complementar sugere-se que durante as operações de dragagens, que venham a 

ocorrer, sejam evitadas as áreas próximas das margens da zona montante da lagoa pelo menos até 

ao final do período reprodutor, final de agosto. 

 

5.3 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Sugere-se a continuidade do cumprimento do PM atualmente em vigor nas fases seguintes, 

considerando-se que deve ser incluído o ponto de monitorização definido no presente RM por A07.  

Relativamente ao ponto controlo (A04), pelos motivos já mencionados, não deverá ser 

utilizado como comparativo dos resultados obtidos nos pontos das áreas intervencionadas. Apesar 

do ponto controlo ser inadequado considera-se que não será possível encontrar na barrinha de 

Esmoriz pontos controlo com as características adequadas para servirem de referência na 

monitorização da avifauna. Desta forma, sugere-se a continuidade do PM em vigor, com a execução 

de uma análise dos dados, em comparação com o período fenológico homólogo nas fases prévias.  

Sugere-se ainda, para as fases posteriores a realização de uma campanha em período pós-

reprodutor, direcionada especificamente para a confirmação de reprodução das espécies aquáticas, 

em particular espécies listadas no IBA e/ou outras espécies ameaçadas (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Parâmetros a avaliar na campanha de Pós-reprodução 

PARÂMETRO QUANTIFICAÇÃO OBJETIVO METODOLOGIA 
PERÍODO DE 

AMOSTRAGEM 

1. Reprodução 
Espécies / Nº de 

juvenis 

Confirmação da 
reprodução das 

espécies ameaçadas 
e sua distribuição 

Transetos para 
identificação de juvenis 
nas áreas com potencial 

para reprodução 

julho 
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7 ANEXOS 

 Anexo I – Resultados das campanhas de monitorização da avifauna - Espécies presentes e 

número de indivíduos identificados 

 Anexo II – Listagens das Espécies de Avifauna Inventariadas e Respetivos Estatutos de 

Conservação 
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7.1 ANEXO I – RESULTADOS DAS CAMPANHAS DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA - ESPÉCIES PRESENTES E 

NÚMERO DE INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS 
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7.2 ANEXO II – LISTAGENS DAS ESPÉCIES DE AVIFAUNA INVENTARIADAS E RESPETIVOS ESTATUTOS DE 

CONSERVAÇÃO 
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