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resumo  A Ria de Aveiro, região do centro-oeste de Portugal, alberga uma peculiar 

variedade de habitats naturais e antropizados, constituindo uma zona 

húmida altamente produtiva que detém uma ampla diversidade de flora e 

de fauna. O sector de orla costeira pertencente a esta região, em junção 

com mais alguns quilómetros de costa em direção a sul, mais 

precisamente, até a praia da Nazaré, são considerados como pertencentes 

a duas importantes ZPEs, integradas na Rede Natura 2000. 

No âmbito do Projeto LIFE+ MarPro, foram realizados censos com recurso 

a metodologia de “Double-Observer”, durante os anos de 2012-2016, com 

o objetivo de monitorizar e posteriormente comparar a distribuição e 

abundância de algumas espécies de aves marinhas que utilizam a costa 

continental Portuguesa. 

A análise de toda a série temporal, permitiu constatar que existem 

diferenças anuais, tanto na abundância como na distribuição de bandos de 

Negrola (Melanitta nigra), em toda a área de Amostragem.  

Após a análise dos dados, recorrendo a comparações com a bibliografia já 

existente e com estudos anteriormente realizados, o presente estudo 

contribuiu para atualizar os dados populacionais desta espécie em 

Portugal, podendo vir a ter implicações no seu estatuto a  nível nacional.   

Como último objetivo desta dissertação, procura-se evidenciar a 
importância de uma monitorização contínua da população invernante de 
Negrola, demonstrar o quão importante é a conservação da costa 
portuguesa para estes indivíduos e estimular a realização de estudos para 
uma possível contribuição para acções de conservação futuras. 
 



 

 

 

 

  

keywords Marine birds, Melanitta nigra, monitoring, Ria de Aveiro SPA, Aveiro-Nazare 

SPA, abundance of rafts, inter-annual variations, conservation status. 

 

abstract  The Ria de Aveiro, in the center-west region of the continental coast of 
Portugal, provides particular habitats for a variety of both natural and Human 
modified habitats, constituting a highly productive wetland area, which includes 
a wide diversity of flora and fauna. The coastline sector belonging to this 
region, along with a large area towards south, until Nazaré, belong to two 
important SPAs, integrated in the Natura 2000 Network.  
 
Under the LIFE+ MarPro Project, censuses using the "Double-Observer" 
methodology were carried out during the years 2012-2016, with the objective 
of monitoring and then comparing the distribution and abundance of some 
species of seabirds that use the Portuguese continental coast. 
 
In the case of Common scoters (Melanitta nigra) wintering in the study area, it 
was possible to detect annual differences in their abundance and in the 
abundance of rafts. These differences were detected in all Sampling Zones. 
 
After analysing the data, using comparisons with previous studies, the present 
study led to an update on population data concerning Common scoters in 
Portugal. Also, the collected data may have implications on the species 
conservation status at national level. 
 
The objective of this dissertation is to highlight the importance of a long-term 
monitoring study focusing on the wintering population of Common scoters in 
Portugal, to demonstrate the importance of the Portuguese coast for these 
individuals and to contribute to possible conservation actions in future. 



 

 
i 

 

Índice 

 

Pág. 

1- Introdução ....................................................................................................... 1 

2- Objectivos ........................................................................................................ 6 

3- Métodos ............................................................................................................ 7 

3.1- Área de estudo ….………………………………………...………………….. 7 

3.2- Descrição da espécie …………………………………..…………………. 10 

3.3- Amostragem .........................…………………………..………………….. 15 

3.4- Seleção do tipo de unidade ...……………………...………...…………. 19 

4- Resultados ………………………………………………...…………………...…. 20 

5- Discussão  ......................................................................................... ….…… 28 

6- Conclusões  ..................................................................................................  33 

7- Referências  .................................................................................................  35 

 

 

 



 

 
ii 

 

Índice de Figuras 

 

Pág. 

Figura 1: Macho de Negrola (Melanitta nigra) (adaptado de www.arkive.org) …… 4 

Figura 2: Fêmea de Negrola (Melanitta nigra) (adaptado de www.arkive.org) …... 5 

Figura 3: Mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas e das Áreas Classificadas ao 

abrigo de outros compromissos internacionais em Portugal Continental (fonte: APA, 

2018) …………………………………………………………………………………...… 8 

Figura 4: Área global de distribuição (amarelo claro) e áreas de reprodução (amarelo 

escuro) da Negrola (adaptado de https://www.iucnredlist.org) ….......................... 11 

Figura 5: Áreas principais de distribuição (amarelo claro) e reprodução (amarelo 

escuro) dos indivíduos de Negrola que habitualmente invernam na costa Continental 

Portuguesa (adaptado de https://www.iucnredlist.org) …………………….…...…. 12 

Figura 6: Localização dos avistamentos de Negrola durante o projeto LIFE+ MarPro, 

utilizando várias metodologias (Fonte: LIFE+ MarPro, Vingada & Eira, 2017) …....... 13 

Figura 7: Ocorrência sazonal de Negrola em Portugal continental (Catry P., Barros N., 

Meirinho A., Oliveira N., Lecoq M., Paiva V., Geraldes P., Granadeiro J., Ramírez I., 
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1- Introdução 

 

Ao longo dos tempos, e cada vez de forma mais frequente, tem-se constatado que 

as atitudes e ações humanas têm vindo a provocar diversas alterações ambientais, 

acarretando modificações trágicas e incontestáveis sobre o meio que nos rodeia e, mais 

particularmente, sobre as populações de animais (Salazar, 2009).  

Uma população corresponde a um grupo de organismos da mesma espécie que 

ocupa uma determinada área num determinado período de tempo (Krebs, 1994). O estudo 

de uma população que tenha como objetivo a sua conservação, eficiente e interligada 

requer o conhecimento de inúmeros fatores, tais como, limites de distribuição, dimensão 

da população, quer em termos de números relativos ou absolutos; estrutura e dinâmica 

populacional, uso e seleção do habitat (Mayle et al., 1999), dos fenómenos de competição 

interespecífica e predação (Latham, 1999), entre muitos fatores (Santos, 2009).  

Resultante da progressiva consciencialização da necessidade e importância da 

conservação, surgiu a Diretiva 79/409/CEE, mais conhecida por Diretiva Aves, com o intuito 

de levar cada um dos Estados Membros a tomar as medidas necessárias para garantir a 

proteção das populações selvagens das diversas espécies de aves que utilizam o seu 

território na União Europeia. A diretiva em questão foi revista mais tarde em 2009 

(2009/147/EC) e remete para a necessidade de proteger áreas suficientemente vastas de 

cada um dos diferentes habitats utilizados pelas inúmeras espécies; para a regulamentação 

do comércio de aves selvagens, para a importância da limitação da atividade de caça de 

determinadas espécies e proíbe ainda a utilização de certos métodos de captura e abate 

(ICNF).  

Cada Estado Membro da União Europeia deve classificar como Zonas de Proteção 

Especial (ZPE), as áreas e habitats do seu território que sejam determinantes para 

populações dessas espécies e, como resultado disso, foram declaradas, atualmente, em 

Portugal Continental, Madeira e Açores 62 ZPEs (ICNF).  
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É de importância referir que todas as ZPEs declaradas por cada Estado Membro são 

integradas diretamente na Rede Natura 2000 

(ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/). 

 

Aves Aquáticas  

A caracterização das populações de aves invernantes é de grande relevância na 

gestão e manutenção das várias espécies e seus habitats (Cruz, 2011). Muitas aves 

migratórias usufruem das zonas húmidas, costeiras e marinhas de diversas formas. Por 

norma, as aves estão dispersas e distribuem-se em concentrações diminutas durante a 

época de reprodução, mas ocorrem normalmente em concentrações mais elevadas, 

durante os períodos de migração e de invernada. Necessitam, por isso, de uma grande 

variedade de locais onde possam nidificar, invernar e parar durante os voos migratórios. 

São, ainda, espécies suscetíveis a várias ameaças, incluindo a contaminação, a perturbação 

e a degradação de habitats. 

Uma das espécies de aves marinhas migradoras com ocorrência em Portugal 

Continental é a Negrola (Melanitta nigra) que, apesar de poder ocorrer ao longo de todo o 

país, utiliza especialmente zonas onde ocorra o Habitat Bancos de Areia a baixa 

profundidade e com abundância de moluscos bivalves, bem como algumas espécies de 

peixe como a Galeota (Ammodytes spp.). 

Presentemente, a Negrola apresenta o estatuto de Pouco Preocupante a nível 

internacional, no entanto, a tendência da sua população é considerada como desconhecida 

devido a dados contraditórios obtidos no Mar Báltico e Mar do Norte (BirdLife 

International, 2018). Por esta razão, torna-se cada vez mais importante conhecer as 

populações nos vários locais ao longo da sua rota migratória.   

Algumas populações da Negrola têm vindo a diminuir, possivelmente devido à 

contração do seu habitat de nidificação e aos impactos causados por marés negras (Del 

Hoyo et al., 1992). A espécie parece ser também vulnerável à circulação de embarcações 

rápidas, a parques eólicos no mar e à exploração comercial de bivalves (BirdLife 

International, 2018). Um aparente declínio notado nas últimas décadas no nosso país, 
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apesar de infelizmente existirem poucos dados que permitam aferir essa tendência com 

rigor, levou a que a população invernante fosse considerada como Em Perigo, resultado da 

ausência de alimento (principalmente como consequência da sobre-exploração de 

bivalves), que tem sido considerada a sua principal ameaça. Contudo, não existem dados 

concretos sobre a dieta da Negrola em Portugal (Catry et al., 2010) nem sobre a abundância 

das espécies que fazem parte da sua dieta, pelo que seria importante determinar com mais 

rigor o impacto da pesca de bivalves sobre a Negrola.  

Por outro lado, as capturas acidentais de Negrolas foram relatadas no Golfo de 

Gdańsk (Stempniewicz, 1994), enquanto os efeitos da exploração comercial de bivalves 

bentónicos também representam uma ameaça através da competição por recursos 

alimentares (Kear, 2005). 

Em Portugal, tendo em conta a percentagem de embarcações do segmento 

polivalente com menos de 10 metros a desenvolver pescas INN (pesca ilegal, não regulada 

ou não regulamentada), este poderá ser o principal fator de ameaça para diversas espécies, 

sendo um fator de mortalidade significativa de Alcídeos, Negrola e também Pardela-balear 

(LIFE+ MarPro, 2017).  

Os derrames de hidrocarbonetos e outras substâncias são uma séria ameaça para a 

Negrola, devido às suas grandes concentrações durante a muda e no inverno, tornando-os 

vulneráveis a derrames de hidrocarbonetos ou outras formas de poluição (BirdLife, 2017). 

As energias renováveis também podem ameaçar esta espécie. De fato, Stewart et al. (2007) 

mostraram que as densidades de negrola foram mais adversamente afetadas por parques 

eólicos do que outros grupos de espécies o que foi causado pelo efeito de afastamento, 

efeito barreira e perda direta de habitat (Drewitt & Langston, 2006). No entanto, embora 

as taxas de colisões entre Negrolas e turbinas eólicas sejam baixas quando comparadas 

com outros grupos de espécies (Drewitt & Langston, 2006), também são consistentes com 

altas taxas de evitamento de parques eólicos offshore (Cook et al. 2012). Por último, a 

acidificação dos oceanos pode levar a declínios nos moluscos (Steinacher et al., 2009; 

Carboneras & Kirwan, 2017) que, conforme já referido, formam uma grande parte da dieta 

da Negrola. 

http://www.atlasavesmarinhas.pt/glossario/#glo20
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Caraterísticas da espécie  

A Negrola é uma ave marinha de tamanho médio, bastante encorpada, com uma 

plumagem escura e uma cauda relativamente longa e pontiaguda, que geralmente fica 

submersa quando a ave está sobre a água (Beaman & Madge, 2010).  Até há pouco tempo, 

acreditava-se que esta espécie incluísse duas subespécies, a comum (Melanitta nigra nigra) 

e a americana (Melanitta nigra americana) (Kear, 2005; Beaman & Madge, 2010). No 

entanto, a Negrola é agora uma espécie separada (BirdLife International).  

Os machos são pretos com uma pequena área amarela no topo do bico (Figura 1), 

por sua vez, as fêmeas são castanho-escuras, mais pálidas na zona das faces e bico castanho 

escuro (Figura 2). Os juvenis são semelhantes às fêmeas, mas podem ser distinguidos 

destas pela área pálida na zona ventral. As patas e zonas plantares da Negrola são pretos 

ou cinza-azeitona no macho e um pouco mais claro, castanho-azeitona a preto ou cinza na 

fêmea. Os olhos desta espécie são castanhos (Kear, 2005; Beaman & Madge, 2010). 

 

 

Figura 1: Macho de Negrola (Melanitta nigra) (adaptado de www.arkive.org). 

 

http://www.arkive.org/
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Figura 2: Fêmea de Negrola (Melanitta nigra) (adaptado de www.arkive.org).  

 

Ecologia e Habitat da Negrola 

A Negrola é dos poucos patos marinhos que ocorre regularmente em Portugal, 

frequentando geralmente águas costeiras pouco profundas com fundos arenosos. Durante 

a migração pré-nupcial a espécie parece utilizar uma área mais ampla da faixa costeira. O 

seu habitat durante o inverno contrasta com o da época reprodutora, durante a qual utiliza 

lagos de água doce e rios na zona da floresta boreal para nidificar.  

No que a sua dieta diz respeito, esta ave alimenta-se principalmente de moluscos 

marinhos, contudo, pode também alimentar-se de algumas matérias vegetais, 

invertebrados aquáticos como os crustáceos, vermes, equinodermes, insetos, ovos de 

peixe ou mesmo de peixes de pequenas dimensões (BirdLife International, 2018). 

 

 

 

 

http://www.atlasavesmarinhas.pt/glossario/#glo8
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2- Objetivos 

 

A presente dissertação procura, através da análise de dados provenientes da 

monitorização da Negrola (Melanitta nigra) no centro de Portugal (entre Miramar e a 

Nazaré), compreender a dinâmica e evolução temporal e espacial da sua população 

durante os 5 anos de amostragem. 

Posteriormente, pretende comparar os resultados obtidos mais recentemente com 

os de estudos anteriormente realizados e contribuir para o conhecimento do atual estatuto 

de conservação desta espécie na área de estudo. Permite também atualizar informações 

sobre o grau necessário de proteção dos indivíduos invernantes e, contribuir para que 

sejam delineadas medidas determinantes para a preservação destes indivíduos e dos 

habitats fundamentais para a sua conservação.  
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3- Métodos 

 

3.1- Área de estudo 

Portugal Continental apresenta uma orla costeira com cerca de 987km (Lacasta, 

2016) de extensão, possibilitando o estudo de uma grande diversidade de organismos 

marinhos.  

Integrada nesta grande orla costeira na região centro, encontra-se a Ria de Aveiro 

que corresponde à zona húmida mais importante a norte do Rio Tejo. Esta zona húmida, 

de primordial importância para a conservação da natureza e manutenção da 

biodiversidade, integra 8 municípios (Martins et al., 2017). 

A Ria é resultado de um processo de evolução geomorfológico recente onde 

ocorreu recuo do mar e formação de cordões litorais que, a partir do século XVI, formaram 

uma laguna que constitui um dos mais importantes e belos acidentes geográficos da costa 

portuguesa. Esta área integra um conjunto de recursos naturais e uma diversidade 

relevante de atividades humanas com importantes impactos ambientais.  

Esta zona centro de Portugal é abrangida por variados estatutos de proteção 

ambiental e foi classificada, no âmbito da Rede Natura 2000, como Zona de Proteção 

Especial (ZPE) (Figura 3), estando incluída a Ria de Aveiro (PTZPE0004, com 51 446ha) e 

Aveiro/Nazaré (PTZPE0060 com 292.928,65ha de área exclusivamente marinha) ao abrigo 

da Diretiva Aves e mais recentemente como Sítio de Importância Comunitária (SIC), ao 

abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE). Esta última classificação foi sustentada 

pelo conjunto de habitats existentes, de interesse comunitário, considerados pela 

Comissão Europeia como insuficientemente representados nos Sítios de Rede Natura 2000 

(SIC Ria de Aveiro PTCON0061, com 33 127ha). Estes novos estatutos relativamente 

recentes vêm colmatar algumas lacunas de representação na Rede Natura 2000, 

reconhecendo a importância desta área para a conservação de espécies e de habitats 

protegidos no contexto da Diretiva Habitats e espécies da Diretiva Aves, sendo-lhe assim 

reconhecida uma elevada relevância europeia (Martins et al., 2017). 
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Figura 3: Mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas e das Áreas Classificadas ao abrigo 

de outros compromissos internacionais em Portugal Continental (fonte: APA, 2018). 

 

Desta maneira a área do presente estudo inclui as zonas costeiras da Zona de 

Proteção Especial (ZPE) Aveiro/Nazaré e da ZPE Ria de Aveiro. Adicionalmente, foram 

incluídos um conjunto de seis pontos a norte das ZPEs, devido ao fato de haver registos 

anteriores de uma forte ocorrência de Negrolas nestas zonas. A extensão da área 

amostrada em termos de costa é de 175 km. 

 

ZPE Aveiro-Nazaré 

Esta ZPE localiza-se no litoral, na região centro do país encontrando-se 

maioritariamente localizada dentro das águas territoriais, com uma distância máxima à 

costa de cerca de 45 km.  
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A ZPE Aveiro-Nazaré é utilizada por inúmeras espécies migradoras marinhas 

presentes ao longo da costa continental portuguesa e que utilizam esta ZPE como área de 

passagem, mas também como área de descanso e alimentação. Esta ZPE é uma das áreas 

de maior ocorrência de Pardela-balear (Araújo et al., 2017), especialmente durante os 

períodos pós-nidificação, quando os indivíduos usam as costas Atlânticas. Ao mesmo 

tempo, verifica-se que a zona também é fortemente usada por indivíduos que não se 

deslocam para as colónias reprodutoras e optam por permanecer na costa Portuguesa. Os 

indivíduos de Pardela-balear podem ser observados em movimentos com orientação 

norte/sul e sul/norte, em movimentos locais, designadamente em alimentação, e em 

jangadas. Nesta área, observa-se um uso fortemente costeiro, com observação de grande 

jangadas e passagem de indivíduos. Contudo, há também registos de uma forte ocorrência 

de indivíduos próximos do talude continental em aparentes movimentos associados à 

procura de alimento em águas mais afastadas da costa. A zona também é de particular 

importância para o Alcatraz durante quase todo ano, mas mais relevante durante os 

períodos pós-reprodutores desta espécie. A Negrola é outra espécie que ocorre também 

com fortes concentrações durante o período invernal, sendo também acompanhada pela 

forte ocorrência de Torda-mergulheira e Airo. 

 

ZPE Ria de Aveiro 

Esta área destaca-se pela existência de extensas áreas de sapal, salinas, áreas 

significativas de caniço e importantes áreas de bocage, associadas a áreas agrícolas, onde 

se incluem as abrangidas pelo Aproveitamento Hidro-Agrícola do Vouga. Estas áreas 

apresentam-se como importantes locais de alimentação e reprodução para diversas 

espécies de aves, sendo que a área alberga regularmente mais de 20.000 aves aquáticas, e 

um total de cerca de 173 espécies, com particular destaque para o elevado número de aves 

limícolas. Para além das áreas em ambiente terrestre, aproximadamente 20.000ha 

ocorrem no mar protegendo a área de embocadura da Ria de Aveiro. Em termos de 

importância, esta zona é muito similar às áreas incluídas na ZPE Aveiro-Nazaré que 

contorna os limites da ZPE Ria de Aveiro. 
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3.2- Descrição da espécie 

 

Sistemática  

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Anseriformes 

Família: Anatidae 

Género: Melanitta 

Espécie: Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) 

Nome comum: Negrola ou Pato-preto 

 

Fenologia 

Invernante, podendo ocorrer um reduzido grupo de indivíduos ao longo do ano. 

 

Peso e Dimensão   

Comprimento: 44 - 54 cm  

Peso machos: 964 - 1,339 g  

Peso fêmeas: 973 - 1,233 g  

 

Estatuto de conservação  

Global, Lista Vermelha da IUCN (BirdLife International, 2018): LC (Pouco 

preocupante).  

Nacional, Livro dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): EN (Em Perigo).  

Espanha (Madroño et al., 2004): LC (Pouco preocupante).  

SPEC (BirdLife International, 2018): Não SPEC (Espécie com estatuto de conservação 

favorável). 
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Distribuição 

Esta espécie migradora nidifica em zonas de água doce e em geral inverna no mar, 

sendo relativamente comum ao largo da costa continental portuguesa durante o Inverno. 

Tem uma distribuição vasta no hemisfério norte, reproduz-se no Norte da Europa 

(Figura 4), estendendo-se pelo Norte da Escócia e Irlanda, Islândia, Norte da Escandinávia 

e Rússia. Inverna ao largo das costas Ocidentais da Europa nomeadamente, Alemanha, 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Letónia, 

Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido e Suécia (BirdLife International, 2018). 

Os indivíduos de Negrola que habitualmente invernam na costa oeste da Península Ibérica, 

deverão ser maioritariamente originários das áreas de reprodução das Ilhas Britânicas 

(Figura 5) (Catry et al., 2010). 

 

 

Figura 4: Área global de distribuição (amarelo claro) e áreas de reprodução (amarelo 

escuro) da Negrola (adaptado de https://www.iucnredlist.org). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://www.iucnredlist.org/
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Figura 5: Áreas principais de distribuição (amarelo claro) e reprodução (amarelo escuro) 

dos indivíduos de Negrola que habitualmente invernam na costa Continental Portuguesa 

(adaptado de https://www.iucnredlist.org). 

 

Em Portugal, a sua distribuição é costeira, e considerando dados de projetos 

anteriores incluindo censos aéreos (no âmbito do projeto LIFE+ MarPro), durante as épocas 

de amostragem (Dezembro/Janeiro) a Negrola foi detetada maioritariamente acima de 

Peniche até ao Norte de Portugal com uma preferência muito acentuada para a zona entre 

o Norte da Figueira da Foz e o Furadouro (Figura 6). No entanto, durante o resto do ano 

pode ser detetada em quase toda a zona costeira (Figura 7) (Vingada & Eira, 2017). 

No Algarve, durante o outono, o cabo de São Vicente e a ponta da Piedade são 

também locais de observação da passagem desta espécie. A migração pré-nupcial decorre 

principalmente de Março a Abril, enquanto a migração pós-nupcial faz-se notar pelo menos 

desde Agosto até Outubro (Catry et al., 2010) http://www.atlasavesmarinhas.pt/negrola/ 

- ref02.  

 

https://www.iucnredlist.org/
http://www.atlasavesmarinhas.pt/glossario/#glo38
http://www.atlasavesmarinhas.pt/glossario/#glo37
http://www.atlasavesmarinhas.pt/negrola/#ref02
http://www.atlasavesmarinhas.pt/negrola/#ref02
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Figura 6: Localização dos avistamentos de Negrola durante o projeto LIFE+ MarPro, 

utilizando várias metodologias (Fonte: LIFE+ MarPro, Vingada & Eira, 2017). 

 

Figura 7: Ocorrência sazonal de Negrola em Portugal continental (Catry P., Barros N., 

Meirinho A., Oliveira N., Lecoq M., Paiva V., Geraldes P., Granadeiro J., Ramírez I., 

Andrade J. (2014). Atlas das Aves Marinhas de Portugal. Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves. Lisboa. www.atlasavesmarinhas.pt). 

http://www.atlasavesmarinhas.pt/
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Ciclo de vida da Negrola 

As populações oriundas da Irlanda parecem preferir grandes lagos, em oposição as 

aves provenientes da Escócia que recorrem mais a pântanos. Os ninhos são feitos perto da 

água, muitas vezes próximo de um local abrigado ou sob densa cobertura de arbustos ou 

vegetação. Seis a nove ovos são colocados no ninho que é composto por algum material 

vegetal na parte inferior e algumas penas na parte superior. A incubação apenas é realizada 

pela fêmea durante um período de 27 a 31 dias. As crias eclodem sincronizadamente e 

deixam o ninho logo que estejam secas. Elas serão cuidadas pela progenitora durante um 

período de seis a sete semanas (Allen & Mellon, 2006). 

 

Abundância e Evolução populacional da Negrola 

No passado esta espécie parece ter sido muito mais abundante, existindo contagens 

de mais de 18 000 indivíduos, no final dos anos 1960, efetuadas na metade norte da costa 

continental Portuguesa (Catry et al., 2010). 

 Os efetivos recenseados desta espécie entre 1992 e 1996 (Costa & Rufino, 1996) e 

posteriormente em 2000 (Encarnação V., Neves R. & Rufino R. dados não publicados), 

registam valores muito irregulares que oscilam entre os 3 000 e os 27 000 indivíduos (ICNF). 

Como já dito anteriormente, a tendência das populações europeias não é ainda 

clara, suspeitando-se de que a espécie possa estar em declínio moderado ou tenha alterado 

os padrões de distribuição espacial, sendo contudo necessários mais dados para averiguar 

o seu estatuto (BirdLife International, 2018). 

Nos Açores e na Madeira a sua ocorrência é acidental (Del Hoyo et al., 1992). 

Contudo, no primeiro arquipélago, poderá ocorrer nas águas costeiras da maior parte das 

ilhas, observando-se no outono e no inverno (IUCN). 

 

 

http://www.atlasavesmarinhas.pt/glossario/#glo16
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3.3- Amostragem 

 

No âmbito do Projeto LIFE+ MarPro, apesar de se terem usado censos aéreos e 

censos dedicados de navio, numa tentativa de intercalibração ou necessidade de 

colaboração entre diferentes tipos de metodologias, foi também iniciado um ensaio 

metodológico com recurso a metodologias de Double-Observer (Nichols et al., 2000; 

Kissling & Garton, 2006) limitada à região centro de Portugal. 

Assim, entre Miramar (como limite Norte) e a Nazaré (como limite sul) foram 

definidos 30 pontos de monitorização com um espaçamento homogéneo de ± 5 km de 

intervalo em zonas que apresentavam uma altitude suficiente para garantir um bom campo 

de cobertura para observações. A totalidade da área de amostragem foi dividida em 3 

zonas geográficas (figura 8). A Zona Norte foi definida entre Miramar e S. Jacinto. A Zona 

Centro ocorre entre a Costa Nova e a Tamargueira e a Zona Sul, entre a Costa da Gala e a 

Nazaré.  

 

Figura 8: As 3 zonas (Norte, Centro e Sul) delimitadas para este estudo (adaptado de 

Google Earth). 
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A metodologia implementada direciona-se para espécies que passam muito tempo 

pousadas na água, como por exemplo Negrolas, Airos e Tordas-mergulheiras, seguindo um 

protocolo de contagem a partir de pontos baseado no uso de dois observadores 

independentes (Independent Double Observer, Nichols et al., 2000). Este protocolo permite 

abordar a questão da detetabilidade, definindo-a como a probabilidade de deteção de uma 

ave que estava presente na água e que foi observada por, pelo menos, um dos 

observadores. Somente aves detetadas no intervalo de 45° Norte e 45° Sul a partir do ponto 

perpendicular em relação à linha de costa são registadas, sendo que as deteções individuais 

ocorreram até a um limite máximo de 4 km a partir da costa. 

Neste trabalho, a localização de cada ave foi marcada dentro de três círculos 

concêntricos sobre uma folha de campo. Os círculos representam diferentes distâncias 

radiais em relação ao centro do ponto de amostragem e servem para posteriormente 

facilitar o cruzamento de dados entre observadores. Cada observador regista de forma 

independente os bandos de aves pousados na água que apresentem independência 

espacial (considerada sempre que dois bandos estejam afastados entre si pelo menos 1,5 

vezes o tamanho do bando) e conta também todos os animais por cada bando detetado. 

Além de contar os animais, o observador também regista o ângulo de observação com um 

binóculo com bússola e a distância do avistamento (utilizando um “measuring stick”, que é 

uma régua adaptada à altura do observador e à altitude da observação).  

Cada censo em cada ponto correspondeu apenas a um esforço de varrimento por 

parte de cada observador. A direção de varrimento deve ser decidida pelos observadores 

antes de iniciarem a contagem e deve ser adaptada às condições de “glare” (consoante o 

ângulo de reflexo da luz solar), vento e movimentos de indivíduos voadores. O tempo de 

varrimento é variável em função do número de animais presentes no ponto de 

amostragem, podendo demorar entre 15 a 60 minutos. No final de cada período de 

observação foram registadas todas as embarcações na área de censos (barcos de pesca, 

navios comerciais ou recreativos) e também a presença de redes de pesca. Foram ainda 

registadas as condições climatéricas com base nas seguintes escalas: Estado do mar (Escala 

de Douglas); Direção do vento (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO); Força do vento (escala de 
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Beaufort); Meteorologia (Sol, Nebuloso, Chuva); Visibilidade (Muito má, Má, Regular, Boa, 

Muito boa). 

No final de cada dia de censo, os registos efetuados por ambos os observadores 

foram comparados, de forma a identificar quais os grupos registados de forma similar por 

ambos os observadores, bem como os registos que só foram efetuados por um único 

observador (o observador individual é identificado). Para cada grupo foi estimado o 

número médio de indivíduos.  

Ainda no que se refere à questão da detetabilidade (neste caso, a probabilidade de 

deteção de uma ave na água por um observador), foi usado o Critério de Informação de 

Akaike (AIC) (Burnham & Anderson, 1998) no programa DOBSERVER para selecionar o 

modelo que produziria melhores valores de probabilidade de deteção. Num trabalho 

prévio também desenvolvido na mesma temática (Thenen, 2012), verificou-se que o 

melhor modelo que se pode adequar ao presente estudo é o P (.,.) ou seja, o modelo em 

que a probabilidade de deteção (p) dos bandos é a mesma para ambos os observadores.  

Nesse trabalho prévio (Thenen, 2012) foram testados outros modelos como por 

exemplo, P(s,.), que estimava se probabilidade de deteção (p) é diferente para cada espécie 

estudada, mas igual entre observadores, ou P(.,i) que estimava se probabilidade de deteção 

(p) é igual entre espécies mas diferente entre observadores. O AIC foi também usado para 

selecionar a abordagem analítica em termos de unidade de amostragem (contagem de 

indivíduos vs contagem de bandos).  

O DOBSERVER obtém uma estimativa de abundância para os pontos amostrados, 

sendo por isso necessário extrapolar para a área total, se quisermos ter uma estimativa da 

totalidade de bandos e consequentemente da totalidade de indivíduos. Assim, optou-se 

por seguir a metodologia usada no WBPHS (U.S. Fish and Wildlife Service and Canadian 

Wildlife Service, 1987) para calcular o total de indivíduos na área de estudo entre Miramar 

e Nazaré. 

Desta forma, foi calculada a área amostrada (At), que correspondeu a toda a 

extensão da costa até 4 km de distância e com um valor de 376,8 km2. De seguida aplicou-

se um fator de expansão, c, para extrapolar a partir da contagem de bandos na área 
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amostrada (nb) para a área total de estudo (As), com um valor de 1058,88 km2. Nesta 

conversão, o valor de N' não se encontra corrigido em função da detetabilidade.  

 

 

 

 

 

A conversão para o número total de indivíduos, foi efetuada multiplicando o 

número de bandos, pelo tamanho médio dos bandos em termos de indivíduos. 

As comparações da abundância de bandos entre anos (quer na área total quer em 

cada uma das zonas, norte, centro e sul) foram efetuadas com recurso a uma ANOVA, 

seguida do teste post-hoc de Tukey (depois de verificada a normalidade dos dados através 

do teste de Kolmogorov Smirnoff). Os dados obtidos para cada zona de amostragem para 

a totalidade do período 2012-2016 não cumpriam os requisitos de normalidade. Assim, a 

comparação das abundâncias entre zonas foi efetuada com o recurso a o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis (seguido do teste post-hoc de Dunn). Os testes foram 

efetuados no GraphPad Prism v7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'=nb/c 

 

c=At/As 
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3.4- Seleção do tipo de unidade  

 

Normalmente, a metodologia da Double-Observer, aplica-se à contagem de 

indivíduos que ocorrem associados a um ponto de amostragem ou a um transeto. Contudo, 

no caso das Negrolas durante o período invernal é raro observar indivíduos isolados, sendo 

que em alguns períodos podem ser observados bandos de várias centenas de indivíduos. 

Assim, durante o primeiro trabalho experimental durante o ano de 2012, levantou-se a 

questão se deveríamos analisar o número de indivíduos ou o número de bandos (Thenen, 

2012). Neste caso, a unidade de amostragem a selecionar deve ser aquela que produz o 

AIC mais baixo pelo que de acordo com a Tabela 1 foi usada a unidade de contagem de 

bandos. 

 

Tabela 1: Seleção dos modelos para 2012 tendo em conta a amostragem do total de 

indivíduos ou de bandos. 

 Modelo 

P(.,.) 

Verosimilhança Graus de liberdade AIC 

Indivíduos -88,00 3 90,89 

Bandos -8,523 3 19,05 

P(.,.) – modelo de Dobserver em que a probabilidade de deteção (p) é a mesma para ambos os 
observadores. 
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4- Resultados 

 

Assim, considerando a contagem de bandos como unidade de amostragem, a seguir 

foi possível calcular a probabilidade de deteção para todos os anos de amostragem 

incluídos neste estudo. Apesar de terem sido usadas equipas diferentes ao longo dos anos 

de amostragem, os valores de probabilidade de deteção foram sempre elevados, variando 

entre 81 e 98% (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Probabilidade de deteção tendo em conta a amostragem do número de bandos 

ao longo dos anos de amostragem. SE, erro padrão. 

   2012 2013 2014 2015 2016 

Área 

total 

AIC 

Probabilidade de deteção 

SE  

19,05 

0,810 

0,015 

13,48 

0,969 

0,006 

13,16 

0,982 

0,004 

21,66 

0,883 

0,018 

18,43 

0,919 

0,011 

 

Abundância de bandos de Negrola entre Janeiro de 2012 e Janeiro de 2016 

O valor mais reduzido foi registado no ano de 2015 com apenas 337 bandos (ver 

tabela 3) ainda que no ano seguinte tenha sido detetada uma recuperação para uma 

estimativa de 506 bandos de Negrola. Salienta-se que o intervalo de confiança desta 

estimativa indica que o valor de abundância é bastante fiável (Tabela 3). 
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Tabela 3: Número de observações de bandos contados (x) para o modelo P(.,.) durante os 

censos costeiros durante 2012-2016 por observadores independentes, probabilidade de 

deteção estimada e erro padrão da probabilidade de deteção, p. (SE), estimativas 

populacionais de bandos (Nb) e intervalos de confiança estimados (CI) com base no modelo 

de deteção [P (.,.)]. 

Ano x.,. p.,. (SE) Nb 95% CI 

2012 
809 0,810 (0,015) 999 956-1053 

2013 
351 0,969 (0,006) 362 357-373 

2014 
352 0,982 (0,004) 358 355-367 

2015 
300 0,883 (0,018) 337 323-361 

2016 
465 0,920 (0,011) 506 491-527 

 

De fato, o valor mais baixo de bandos de Negrola na zona de amostragem é muito 

contrastante com a estimativa obtida para o primeiro ano da monitorização (2012) em que 

foi possível obter um valor de 999 bandos de Negrola (Figura 9). Assim, o padrão de 

evolução ao longo dos anos mostrou um valor de bandos muito elevado em 2012, seguido 

de um decréscimo e estabilização nos anos de 2013 a 2015. Em 2016, verificou-se um ligeiro 

incremento do número de bandos observados nos pontos de amostragem. 
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Figura 9: Evolução do número médio de bandos estimados ao longo dos anos de 

amostragem na área de estudo. As barras de erro correspondem ao Intervalo de confiança 

a 95% gerado pelo programa DOBSERVER. 

 

Através da ANOVA foi possível verificar que há diferenças estatisticamente 

significativas entre os anos amostrados (F4/160=498,4 p<0,0001). O teste post hoc de Tukey 

mostra que o ano 2012 apresentou de fato uma abundância de bandos significativamente 

superior aos restantes anos (p<0,0001), sendo que 2016 também apresentou uma 

abundância de bandos superior aos anos de 2013, 2014 e 2015 (todos, p<0,0001). 

A análise por zonas de amostragem (Figura 10) mostrou que há padrões de evolução 

diferentes ao longo dos anos. A Zona Norte seguiu um padrão muito similar ao observado 

na análise para a totalidade da área Verificou-se haver diferenças significativas entre anos 

(F4/45=730,4 p<0,0001), sendo que as comparações entre pares de anos revelaram haver 

diferenças significativas entre todos os anos (p<0,0001) na zona norte, exceto entre 2013 

e 2014 (p>0,05). 

Já no caso da Zona Centro, o padrão de evolução do número de bandos foi 

diferente, tendo-se observado um incremento de 2012 a 2014, seguido de uma queda em 

2015 e 2016. Para esta zona também se verificaram diferenças significativas entre anos 
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(F4/45=13,66 p<0,0001). No ano de 2015 foram registados menos bandos em comparação 

com 2012, 2013 e 2014 (todos, p<0,001), sendo que no ano de 2016 foi registada uma 

diminuição quando comparado com os anos 2013 e 2014 (p<0,001). 

A Zona Sul, foi a zona que apresentou um padrão mais irregular, mas onde também 

foram detetadas diferenças significativas entre anos (F4/45=20,36 p<0,0001). A comparação 

entre anos revelou que o ano de 2012 foi aquele que apresentou menor quantidade de 

bandos, diferindo significativamente dos restantes anos (todos, p<0,0001). No ano de 

2015, também foram registados menos bandos que nos anos 2013, 2014 e 2016 (todos 

p<0,001). Não foram detetadas diferenças significativas entre os anos de 2013, 2014 e 2016 

(p>0,05). 
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Figura 10: Evolução do número médio de bandos ao longo dos anos de amostragem em 

função das três zonas de amostragem (nota: a escala do eixo vertical varia entre gráficos). 

As barras de erro correspondem ao Intervalo de confiança a 95% gerado pelo programa 

DOBSERVER. 
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Tratando toda a série temporal de dados, verifica-se que para o período 2012-2016, 

a abundância de bandos foi significativamente diferente entre as zonas de amostragem 

(H=11,58, p<0,01), sendo que a abundância foi superior na Zona Norte (Figura 11). As 

comparações entre pares de zonas, revelaram que a Zona Norte difere da Zona Sul 

(p<0,01), sendo que as comparações Zona Norte vs Zona Centro e Zona Centro vs Zona Sul, 

revelaram diferenças não significativas (p>0,05). 

 

Figura 11: Comparação entre Zonas de Amostragem em relação à abundância média de 

bandos de Negrola no período 2012-2016. A linha corresponde à mediana, a caixa ao 

intervalo de confiança a 95%, e as colunas de erro aos valores máximos e mínimos. 

 

Os resultados obtidos, mostram que há diferenças anuais na abundância de bandos 

e que essa diferença varia entre Zonas de Amostragem. As diferenças observadas podem 

ficar a dever-se a fatores associados às zonas de reprodução, visto que um elevado número 

de animais são juvenis.  

Ao mesmo tempo, invernos mais rigorosos no Centro de Portugal, podem fazer com 

que os animais se desloquem mais para Sul (zona da Costa de Setúbal e zona Algarvia). 
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Tamanho médio dos bandos de Negrola 

O tamanho em termos de indivíduos de Negrola (Tabela 4), flutuou entre anos, 

sendo que em alguns anos os valores foram mais baixos (especialmente 2012 e 2015) e 

noutros anos mais elevados (2013 e 2014). 

 

Tabela 4: Evolução do tamanho médio de cada bando (número de indivíduos por bando). 

Ano Total da área 

de estudo 

Zona norte 

(ZN) 

Zona centro 

(ZC) 

Zona sul (ZS) 

2012 8,52 8,65 8,27 5,63 

2013 
28,57 36,62 25,86 15,05 

2014 24,61 28,95 25,5 13,48 

2015 7,86 7,16 7,23 13,39 

2016 12,65 13,16 7 21,16 

Valor médio 

para o período 

2012-2016 

16,44 18,91 14,77 13,74 

 

 

Estimativas do número de indivíduos na totalidade da área de estudo (Miramar-

Nazaré) 

O número de bandos não é normalmente usado como unidade de amostragem 

populacional. Contudo, para outras espécies como por exemplo cetáceos (Hammond et al., 

2017) e pardela-balear (Araújo et al., 2017) as amostragens durante censos aéreos 

permitem registar o número de grupos ou bandos e os valores são posteriormente 

convertidos para abundância de indivíduos. 
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Em termos de abundância (Tabela 5), os valores obtidos demonstram um padrão 

diferente do obtido para os bandos. Neste caso denota-se uma estabilização dos valores 

nos três primeiros anos de amostragem, seguidos de um forte declínio em 2015 e de uma 

ligeira recuperação em 2016. 

 

Tabela 5: Estimativas da população invernal de Negrola (N e intervalo de confiança de 95% 

e densidade ind./km2), para a totalidade da área entre Miramar e Nazaré. 

Ano N 95% CI Densidade 

2012 23907 22739 25076 22,58 

2013 29080 28428 29732 27,46 

2014 24787 24383 25190 23,41 

2015 7460 7049 7871 7,05 

2016 17977 17343 18612 16,98 

Média para 

2012-2016 20642 19988 21296 19,50 

(N, número total de indivíduos = número de bandos*tamanho médio dos bandos em termos de 

indivíduos). 
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5- Discussão 

 

A zona centro da costa continental portuguesa é considerada como um dos locais 

mais relevantes para a conservação de aves (Araújo et al 2017, Pereira et al., 2018, Vingada 

& Eira, 2017). Esta região revela-se extremamente importante para as espécies migradoras, 

como a Pardela-balear (Puffinus mauretanicus), o Alcatraz (Morus bassanus), o Alcaide 

(Catharacta skua), o Airo (Uria aalge) e a Torda-mergulheira (Alca torda). As zonas costeiras 

associadas a estas áreas marinhas, também contribuem para a reprodução de diversas 

espécies tais como: o Guincho (Larus ridibundus), o Garajau (Sterna hirundo) e a Chilreta 

(Sternula albifrons). 

As Negrolas no período invernal podem ser observadas em bandos com muitos 

indivíduos. Apesar de ser uma espécie invernal, também é possível observar indivíduos nas 

restantes épocas do ano, assumindo-se que são juvenis que não iniciaram a migração para 

as zonas de reprodução. Num estudo anterior, levado a cabo por Thenen (2012), já tinha 

sido comprovado que as metodologias de Double Observer (Nichols et al., 2000) e 

contagem de bandos são abordagens metodológicas adequadas para monitorizar a 

ocorrência e abundância de Negrolas que invernam na costa portuguesa. De fato a 

metodologia utilizada de Double Observer com contagem de bandos, mostrou ser 

apropriada tendo em conta o comportamento desta espécie (patos mergulhadores que se 

juntam em grupos relativamente densos) e promoveu a independência entre observações 

de indivíduos.  

Normalmente, as metodologias de Double Observer (Nichols et al., 2000) são mais 

frequentemente usadas para registar indivíduos (Kissling & Garton, 2006; Southwell et al., 

2011), porque permitem uma avaliação imediata da abundância (número total de 

indivíduos) e da densidade (número de indivíduos por Km2). Contudo, em espécies que se 

tendem a agregar em grupos, a probabilidade de detetar os indivíduos que estão no grupo, 

é maior, assim que o observador deteta o primeiro animal desse grupo. O fenómeno de 

agregação em grupos, leva a um incremento das probabilidades de deteção dos indivíduos, 

podendo resultar em dados que se afastam da realidade. 
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No presente estudo as probabilidades de deteção obtidas para grupos de Negrolas 

foram bastante elevadas, fato que comprova a utilidade do método, a eficiência dos 

observadores e dando uma maior fiabilidade aos dados obtidos sobre o número de bandos 

de Negrolas na área de estudo.  

O presente trabalho demonstrou uma grande variabilidade no número de bandos, 

assim como, uma grande variabilidade nas estimativas populacionais de bandos de Negrola 

(Nb) que utilizaram ou eram esperados na área de estudo nos vários anos analisados. A 

grande variação ao longo dos anos enfatiza a necessidade de continuar a monitorizar 

anualmente esta espécie. De fato, considerando a área total do estudo, apesar de ter 

havido um incremento no número de bandos no último ano monitorizado, os anos 

intermédios apresentaram números de bandos de Negrola bastante menores. Estas 

diferenças anuais podem estar relacionadas com perturbações nas zonas de nidificação que 

levem a falhas de reprodução. Uma diminuição da taxa de reprodução ou da sobrevivência 

de juvenis pode decorrer devido a diversos motivos, incluindo alterações climáticas, 

perturbação do habitat, poluição, alteração na disponibilidade de alimento, etc., e que 

podem ter como consequência um menor fluxo de animais para as zonas de invernada. O 

número de animais que migra para Portugal continental pode também diminuir se 

condições mais propícias forem encontradas noutras zonas mais próximas das suas zonas 

de nidificação. Ainda assim, é notória a falta de informação sobre a Negrola, principalmente 

informação recente, que pudesse corroborar as hipóteses apresentadas para os padrões 

detetados no presente estudo. 

A análise por zonas de amostragem foi também importante, já que se detetaram 

padrões diferentes de utilização dos bandos de Negrola nas zonas analisadas. De fato, na 

Zona Centro, no ano de 2015 foram registados menos bandos em comparação com 2012, 

2013 e 2014 e no ano de 2016 foi registada uma diminuição quando comparado com os 

anos 2013 e 2014 (o padrão geral mostrava um aumento de bandos no ano de 2016). 

Também na Zona Sul, o ano de 2012 foi aquele que apresentou menor quantidade de 

bandos (quando a Zona norte apresentou o maior número de bandos), e 2015 apresentou 

ainda menos bandos que nos anos 2013, 2014 e 2016 (também contrariando o padrão 

detetado na zona norte). 
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Verificou-se uma estabilização dos valores de abundância nos três primeiros anos 

de amostragem, seguidos de um forte declínio em 2015 e de uma ligeira recuperação em 

2016. A população Europeia de Negrola (IUCN, 2015), está estimada em 214000-263000 

indivíduos reprodutores, não havendo uma estimativa para a totalidade da população que 

ocorre em águas de Portugal Continental. Assim, no período de 2012 a 2016, a ocorrência 

de Negrolas em 175 km da Costa Continental Portuguesa, correspondeu a 7,85-9,65 % da 

melhor estimativa da população Europeia. Tal valor revela-se muito importante e suporta 

a criação das ZPEs definidas nesta área, já que durante o inverno mais de 1% da população 

Europeia pode potencialmente invernar na região. 

Em geral, a abundância de Negrola foi superior na Zona Norte, principalmente em 

relação à zona Sul. No entanto, os valores entre as 3 zonas analisadas foram variando ao 

longo dos anos o que pode dever-se a vários fatores, tais como: 

- Menor disponibilidade de alimento. Por exemplo, os moluscos que são 

importantes para a dieta da Negrola ocorrem em bancos de areia próximo da costa e são 

explorados por embarcações de Ganchorra (Gaspar et al., 2005a; Gaspar et al., 2005b; Maia 

& Pimenta, 2007). Infelizmente não se conseguiu obter dados da evolução dos stocks deste 

recurso durante o período invernal, que naturalmente está submetido a flutuações anuais. 

Estas potenciais flutuações poderão justificar as flutuações na abundância de Negrola, bem 

como as diferenças entre zonas. 

- Alterações nas movimentações de areias, nos bancos de areias submersos mais 

próximos da costa. Os bancos de areia costeiros ocorrerem numa zona de elevado hidro-

dinamismo, com avanços e recuos na disponibilidade de areia adequada para a ocorrência 

de moluscos. Sabe-se que os processos de transporte de sedimentos estão intimamente 

ligados à ação combinada das correntes de maré, pelo clima e pela tipologia de ondas 

(Balouin & Howa, 2001). Estas modificações (acumulação ou perda de areia) podem alterar 

a disponibilidade de alimento para a Negrola. 

- Perturbação por artes de pesca (pesca por ganchorra ou ocorrência de redes de 

semi-deriva ilegais). A forte presença de embarcações ou a presença de redes nas zonas 

mais próximo da costa, podem levar a mecanismos de exclusão ou até à mortalidade de 



Contribuição para a motorização da Negrola nas ZPEs Ria de Aveiro e Aveiro-Nazaré 

______________________________________________________________________ 

 

 
31 

 

Negrola, contribuindo para as potenciais alterações que foram observadas em termos de 

abundância. A presença de embarcações e/ou redes ilegais é mais frequente em invernos 

menos rigorosos. 

- Poluição. Na Zona de estudo ocorrem dois grandes estuários associados a 

importantes zonas agrícolas, bem como uma série de emissários marinhos associados a 

esgotos urbanos e esgotos industriais. Desta forma o aumento de cargas orgânicas 

(fosfatos, nitratos, etc.), de metais pesados, de poluentes orgânicos (pesticidas), 

microrganismos bacteriológicos perigosos e de biotoxinas com origem em algas, podem 

condicionar a ocorrência da Negrola e afetar também a disponibilidade alimentar (Vidinha 

et al., 2006). 

Infelizmente, há uma severa escassez de estudos sobre a abundância de Negrolas 

usando metodologias que permitam estimar a abundância e densidade, quer durante o 

período migrador, quer durante o período de invernada (Tabela 6). 

Os valores de densidade, obtidos no presente trabalho estão em linha com os 

poucos valores de abundância que há disponíveis para a Europa (Tabela 6) que mostram 

uma amplitude de valores que vai dos 0,8 aos 104 ind/km2 (Underhill et al., 1998) Em 

comparação com o único estudo efetuado durante a invernada, a densidade no Báltico 

(Brager et al., 1995) é aproximadamente 2,5 vezes superior ao valor obtido na nossa área 

de estudo. 

A validação de técnicas de amostragem de campo é uma preocupação para a 

ecologia populacional devido aos fortes pressupostos de amostragem que estão associados 

a todos os métodos (Alldredge et al., 2008). 
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Tabela 6: Valores de densidade de Negrolas noutras regiões da Europa. 

*estimativa para o valor máximo obtido a partir dos dados publicados em Brager et al. (1995). 

 

Com o presente trabalho foi possível avaliar a eficácia de uma metodologia de censos, 

baseada em métodos de Double Observer. Alldredge et al. (2008) referem no seu trabalho 

que com aves terrestres, os métodos de Double Observer, foram mais precisos do que os 

métodos de Distance Sampling (Buckland et al., 2001). Contudo, apesar da série temporal 

de dados recolhida ainda é necessário otimizar aspetos que podem contribuir para a 

imprecisão dos dados, tais como o efeito dos observadores, o efeito das condições 

meteorológicas e especialmente o estado do mar, a distribuição de pontos ao longo da área 

de estudo, o período do dia para implementação dos censos, etc. 

 

 

 

Local Ano Densidade 

(ind/km2) 

Referência 

Período de reprodução    

Flow Country – Scotland  
1995 10 

Underhill et al. 

(1998) 

West-South - Scotland 1995 3 

Islay. Inner Hebrides - 

Scotland 1995 104 

Ireland 1995 0,8 

Período de Invernada    

Sudoeste do Báltico 
1986-1992 31,6* Brager et al. (1995) 
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6- Conclusões 

 

A importância da monitorização é um fato que não pode ser negado independente 

do local no globo, da área de estudo ou da situação pontual em que esta possa ser aplicada. 

Quando se tem como objetivo manter uma estabilidade ou percecionar a alteração de 

alguma “variável” ao longo do tempo o acompanhamento continuado torna-se uma ação 

fundamental. Perante esta realidade, a monitorização torna-se uma ferramenta 

fundamental para a conservação pois, através dela, obtêm-se informações relevantes para 

uma eficaz gestão das populações.  

O trabalho desenvolvido é relevante para agência de Portuguesa de conservação 

(ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), visto que a gestão das futuras 

ZPE marinhas (Zonas de Proteção Especial) definidas ao abrigo da Rede Natura 2000, 

necessitam desta informação para acompanhar a evolução das populações e assegurar a 

implementação de medidas de Gestão. 

Na presente dissertação, foram utilizados dados recolhidos referentes a Negrola 

(espécie considerada em Perigo em Portugal Cabral et al., (2015)), entre os anos de 2012 e 

2016 ao abrigo do projeto LIFE+ MarPro, 2017. O presente trabalho é um contributo 

relevante, para que se possa ir compreender o estatuto de conservação desta espécie a 

nível nacional. 

A abundância da Negrola nas 2 Zonas de Proteção Especial utilizadas para 

amostragem não pode passar despercebida, pois é evidente que este sector costeiro é 

fundamental para a sua conservação ao ponto de, durante o inverno, poderem estar 

presentes nesta pequena região cerca de 1% do número total indivíduos existentes na 

Europa (BirdLife International, 2015).    

 Apesar de, frequentemente, os recursos financeiros, meios humanos e meios 

materiais associados à monitorização serem muito escassos, este tipo de ações deveriam 

ser realizadas com maior frequência e acompanhadas de campanhas de sensibilização da 
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população em geral e de várias entidades com interesse na conservação das espécies e 

habitats marinhos.    

A necessidade de relacionar a ocorrência desta espécie com a evolução da paisagem 

“natural” a escalas diferentes e a níveis de organização biológica distintos é fundamental, 

para que se compreenda cada vez melhor, os efeitos que as intervenções ao nível desta 

produzem, nas diversas populações que dela dependem (Cunha & Rego, 2005).   
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