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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização do Ambiente, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Plano Geral de Monitorização do Ambiente do lanço A43/IC29 - Gondomar/Aguiar 
De Sousa (IC24), o qual integra a Concessão Douro Litoral. 

1.1 OBJETIVOS 

Com o presente relatório pretende-se dar cumprimento ao estabelecido no Plano Geral de Monitorização 
do Ambiente definido para a exploração desta autoestrada. 

1.2 ÂMBITO 

O âmbito deste relatório é a apresentação e análise das campanhas de monitorização realizadas no 
outono de 2017, e inverno, primavera e verão de 2018, relativa ao programa de monitorização da fauna 
definido no respetivo Processo de Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) para a fase de exploração da 
A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24). 

Este documento segue, com as devidas adaptações, a estrutura proposta na Portaria n.º 395/2015, de 4 
de novembro, designadamente o Anexo V, que se refere à estrutura do relatório de monitorização. 

Com efeito a monitorização visa estabelecer um conjunto de avaliações periódicas que envolvem a fase 
de exploração, por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando, assim, 
um registo histórico e aferir de forma contínua e regular a evolução das componentes ambientais nelas 
consideradas. Em síntese, os objetivos inerentes à execução dos Planos Gerais de Monitorização são: 

• Estabelecer um registo histórico de valores dos parâmetros indicadores relativos aos fatores 
ambientais considerados e analisar a sua evolução; 

• Contribuir para a verificação das previsões e análise de impactes efetuadas nos Estudos 
Ambientais; 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente associados ao empreendimento em estudo, 
durante a fase de exploração; 

• Avaliar o grau de incerteza inerente às técnicas de predição e eventualmente contribuir para a 
sua melhoria e desenvolvimento; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas;  

• Avaliar a necessidade de introduzir medidas de minimização complementares;  

• Fornecer informações que possam ser úteis na elaboração de Estudos Ambientais futuros, 
relativos a empreendimentos similares. 

A execução do Plano Geral de Monitorização do Ambiente (PGMA) da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De 
Sousa (IC24), entre 2017 e 2018, envolve a monitorização da fauna e compreende duas fases distintas: 

• Recolha de dados “in loco”; 

• Elaboração do relatório de monitorização. 
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1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) encontra-se consagrada, na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 
19/2014, de 14 de abril). 

O regime jurídico de AIA em vigor encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpôs para 
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.  

Mais recentemente entrou em vigor a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que aprovou os requisitos 
e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA 
e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A avaliação ambiental da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foi efetuada ao abrigo da anterior 
legislação de AIA, ou seja, o Decreto-lei n.º 69/200, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei 
n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

A análise dos resultados foi efetuada de acordo com a legislação específica em vigor. No quadro seguinte 
apresenta-se a legislação em vigor para a monitorização da fauna, conforme definido no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente da A43. 

Quadro 1 – Legislação aplicável para a monitorização da fauna 

  

Geral 
Portaria 395/2015, de 4 de novembro – Fixa a estrutura e conteúdo dos relatórios 
de monitorização e restante documentação associada à pós-avaliação no âmbito 
dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Fauna 

DL 140/99, de 24 de abril – Revê a transposição para a ordem jurídica interna da 
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves, relativa à 
Conservação das Aves Selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 
de maio (Diretiva Habitats, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna 
e da Flora Selvagens). Regula a Rede Natura 2000. Ref. ZEC e ZEP. Revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 75/91, de 14 de fevereiro, 224/93, de 18 de junho, e 226/97, de 
27 de agosto. 
DL 49/2005 de 24 de fevereiro – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 
n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves 
selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, 
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva 
habitats). 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 – Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e 
da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a 
Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio. 
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1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente Relatório de Monitorização foi estruturado de acordo com o definido no Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

1.5 EQUIPA TÉCNICA 

Os trabalhos inerentes à elaboração do relatório de monitorização da fauna na A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foram realizados pela seguinte equipa técnica: 

BGI - Brisa Gestão de Infraestruturas: 

Maria Inês Ramos 
Coordenação Geral 

Agri-pro Ambiente (coordenação técnica e relatório) 

David da Fonte 

Agri-pro Ambiente (trabalhos de campo) 

David da Fonte 

Paulo Silva 

Sérgio Ribeiro 

Fauna 

2 ANTECEDENTES 

O Estudo Prévio integrava dois lanços viários distintos, o IC24, entre Campo (A4) e Argoncilhe (IC2) e o 
IC29, entre Gondomar e Aguiar de Sousa (IC24), para os quais foram estudadas várias soluções 
alternativas de traçado, incluindo um nó de ligação entre os dois lanços viários e a denominada “Alteração 
ao Nó de Campo”, anteriormente abrangida pelo projeto do lanço do IC24, entre o Nó de Campo e o Nó 
de Ermida, em fase de Estudo Prévio. 

O procedimento de AIA decorreu entre novembro de 2002 e julho de 2003, tendo a Comissão de Avaliação 
(CA), em dezembro de 2002, suspendido o prazo do procedimento de AIA. Após apreciação técnica da 
documentação entregue, a CA solicitou a apresentação de elementos adicionais e a reformulação do 
Resumo Não Técnico (RNT), os quais foram apresentados em janeiro de 2003. 

Em janeiro de 2003, após serem entregues os documentos adicionais solicitados, a CA concluiu pela 
conformidade do EIA, tendo o ex-instituto do Ambiente (IA) promovido a consulta pública que decorreu 
entre 18 de fevereiro e 22 de abril de 2003. 

Com base no Parecer da Comissão de Avaliação e no Relatório da Consulta Pública, foi emitida a 14 de 
julho de 2003, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com Parecer favorável à combinação 12 (Solução 
2 até ao km 9+000, seguida da Solução 3 até ao km 18+780 e da Solução 1) a ser desenvolvida em fase de 
Projeto de Execução, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e planos de 
monitorização preconizados. 
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Na fase de Projeto de Execução, o projeto do “IC24 – Campo (A4) / Argoncilhe (IC2) e IC29 – Gondomar / 
Aguiar de Sousa (IC24)” foi dividido nas autoestradas A43/IC29 e A41/IC24, sendo esta última subdividida 
em Trechos 1.1, 1.2, 2, 3.1 e 3.2. 

Esta situação teve em atenção as diferentes características técnicas das autoestradas A41 e A43 e, 
consequentemente, dos respetivos impactes, bem como as estratégias distintas para o desenvolvimento 
dos respetivos Projetos de Execução, tendo em consideração a extensão e consequente volume de obra 
associado. Neste contexto foram realizados cinco RECAPE distintos (Trechos 1.1, 1.2, 2 e 3.1 do lanço da 
A41 e lanço da A43), analisando-se separadamente, desta forma, a conformidade ambiental de cada um 
dos Projetos de Execução. 

Atendendo às medidas de monitorização preconizadas nos estudos ambientais do lanço da A43 e 
aprovadas pela CA, bem como a medidas de monitorização propostas adicionalmente pela CA, a Fauna 
foi identificada como um dos fatores ambientais a monitorizar. 

Durante a construção do empreendimento foi executado um Plano Geral de Monitorização do Ambiente 
referente a esta fase, tendo sido produzidos os respetivos relatórios entregues à Agência Portuguesa de 
Ambiente. 

Com entrada em exploração do lanço da A43, a AEDL deu continuidade ao Plano Geral de Monitorização 
Ambiental (PGMA), agora relativo à Fase de Exploração, que integra o Programa de Monitorização da 
Fauna, presentemente em execução. 

2.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS NO EIA E RESPETIVA DIA 

As medidas de minimização preconizadas para a fase de exploração do lanço da A43, relativamente aos 
fatores ambientais monitorizados são, genericamente, relacionadas com a necessidade de monitorização, 
para acompanhar a evolução dos aspetos revelados como mais sensíveis, em função da exploração da via, 
assim como de aferir medidas específicas implementadas. 

Sublinha-se que parte das medidas de minimização foram já implementadas, quer em termos de projeto, 
quer na fase de construção do empreendimento, para que este se integre de forma ambientalmente mais 
favorável na região em que se insere. 

Previu-se um Programa de Monitorização da Fauna de modo a quantificar em termos relativos a utilização 
de passagens hidráulicas, assim como a taxa de mortalidade animal por atropelamento. 

As medidas de minimização recomendadas incluem igualmente, no que respeita à fauna, e mais 
particularmente às passagens hidráulicas, sempre que possível, a manutenção da permeabilidade 
existente, procedendo-se à sua limpeza periódica de modo a evitar situações de obstrução à livre 
circulação da água, de modo a que estas possam servir de passagem para a fauna. 

2.2 RECLAMAÇÕES 

Durante o presente período de monitorização, no âmbito do fator ambiental em análise, não foram 
rececionadas reclamações na A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24).  
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3 ENQUADRAMENTO 

A área de estudo do presente programa de monitorização compreende o lanço A A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24), que se localiza na zona norte de Portugal, desde o nó de Gondomar 
até ao nó da A43/A41, em Aguiar de Sousa. A43 integra a área metropolitana do Porto, mais precisamente 
no concelho de Gondomar, servindo, através da sua conexão à A41, de ligação entre aglomerados de 
elevada densidade como Valongo, Gondomar e Espinho. 

Apesar da elevada densidade populacional que caracteriza esta região, subsistem algumas áreas de menor 
presença humana. A área estudada estende-se por cerca de 8 km, sendo que 11% desta extensão se 
desenvolve em viaduto. 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 

No âmbito da monitorização da fauna releva-se como indicador de atividade o tráfego que circula nos 
sublanços Gondomar - Gens - A41/A43.  

No Quadro 2 apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) que se registou em 2017 nos sublanços 
presentemente em estudo. 

Quadro 2 - TMDA nos sublanços Gondomar / Gens / A41/A43. 

Sublanço Pk início - fim 
TMDA 
2017 

Gondomar - Gens 8+000 - 11+500 6582 

Gens - A41/A43 11+500 - 15+200 3736 

5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1.1 Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização da Fauna, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Programa de Monitorização da Fauna da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa 
(IC24), em fase de exploração. 

Foram assim realizadas oito campanhas, duas no outono (novembro e dezembro de 2017), duas no 
inverno (janeiro e fevereiro de 2018), duas na primavera (abril e maio de 2018) e duas no verão (julho e 
agosto de 2018). 
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5.1.2 Objetivos 

Os objetivos definidos no programa de monitorização da fauna da A43 são: 

• Verificação da utilização das passagens transversais da fauna; 

• Acompanhar e avaliar os impactes associados à fase de exploração, no que concerne à 
mortalidade animal induzida pela presença da via; 

• Verificação da eficácia das medidas adotadas para redução da mortalidade, nomeadamente 
vedações; 

• Verificar a necessidade de implementar novas medidas de minimização dos impactes 
identificados. 

 

5.1.3 Período de amostragem 

No presente relatório são apresentados os resultados relativos à campanha anual compreendida entre 
outono de 2017 e o verão de 2018 (4 estações consecutivas). No Quadro 3 é apresentado o período em 
que decorreram os trabalhos de campo em cada época do ano. 

Quadro 3 - Período em que foram realizados os trabalhos de campo 

Parâmetro de Monitorização 

Passagens e mortalidade 
Período de amostragem 

Campanha de Outono 
De 20-11-2017 a 27-11-2017  

De 13-12-2017 a 20-12-2018 

Campanha de Inverno 
De 22-01-2018 a 29-01-2018 

De 14-02-2018 a 21-02-2018 

Campanha de Primavera 
De 16-04-2018 a 23-04-2018 

De 09-05-2018 a 16-05-2018 

Campanha de Verão 
De 09-07-2018 a 16-16-2018 

De 20-08-2018 a 27-08-2018 

5.1.4 Parâmetros a monitorizar 

Parâmetros da monitorização das passagens: 

• Número de passagens por dia/noite, por espécie e grupo faunístico, por estrutura; 

• Número de grupos faunísticos/espécies que utilizam as passagens como forma de 
atravessamento da via. 
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Parâmetros da monitorização da mortalidade por atropelamento: 

• Número de cadáveres de animais na estrada, por espécie ou grupo taxonómico, incluindo, sempre 
que possível, a idade e o sexo, dimensão e estado de conservação; 

• Localização da ocorrência de atropelamento de cada cadáver; 

• Condições climáticas; 

• Características da faixa de rodagem. 

5.1.5 Locais de amostragem 

A monitorização da mortalidade da fauna por atropelamento na A43 incide desde o sublanço Gondomar-
Gens, ao quilómetro 8+000, ao sublanço Gens-A41/A43, sensivelmente ao quilómetro 15+200. A 
monitorização das passagens de fauna incide em 8 passagens da A43. O traçado monitorizado da A43 e a 
localização das passagens monitorizadas pode ser observada na Figura 1. 

No quadro seguinte apresenta-se a informação geral referente às passagens da fauna monitorizadas. 

Quadro 4 - Informação geral das passagens de fauna da A43 

Unidade de 
amostragem 

Designação de 
projeto 

Localização 
(pk projeto) 

Localização 
Km de exploração 

Localização 
(coordenadas) 

0+000 - 2+000 
PH 1-2 1+692 9+070 

-31738 
162145 

PH 1-5 1+903 9+281 
-31680 
161978 

2+000 - 4+000 
PH 2-1 2+203 9+581 

-31602 
161872 

PH 3-5 3+914 11+292 
-30809 
160224 

4+000 - 6+000 
PH 4-1 4+154 11+532 

-30580 
160159 

PH 5-3 5+467 13+111 
-29285 
159385 

6+000 - 8+067 
PH 6-1 6+021 13+399 

-29044 
159228 

PH 6-2 6+227 13+605 
-28891 
159064 

 

O traçado da A43 em estudo desenvolve-se num relevo relativamente acidentado, marcado pelos vales 
dos rios Ferreira e Sousa, cujas encostas apresentam uma ocupação essencialmente florestal, e os 
respetivos vales espaços agrícolas diversificados. O traçado apresenta três nós de ligação, o nó de 
Gondomar ao km 8+000, o nó de Gens ao km 11+500 e o Nó A43/A41 ao km 15+200. 
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Esse setor encontra-se intercetado por uma rede hidrográfica relativamente densa, de onde se destacam 
outros cursos de água para além dos rios Ferreira e Sousa, como é o caso da ribeira do Fontão. Verifica-
se, deste modo, a presença de numerosos viadutos, nomeadamente nos cursos de água anteriormente 
referidos, mas igualmente, no princípio do traçado (nó de Gondomar) em zona depressionária. A 
caracterização dos viadutos encontra-se sumarizada no Quadro 5. 

Quadro 5 - Informação geral dos viadutos da A43 

Designação Extensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Coordenadas 

(início) 
Coordenadas 

(fim) 

Viaduto de Gondomar 280 8+347 
-31892 
162825 

-31733 
162602 

Viaduto sobre o Rio Ferreira II 250 11+614 
-30496 
160145 

-30253 
160107 

Viaduto sobre a Rib.ª do Fontão 175 12+277 
-29864 
159965 

-29737 
159845 

Ponte sobre o Rio Sousa 200 14+093 
-28643 
158657 

-28541 
158483 

 

Para além dos viadutos enumeram-se outras obras de arte e, igualmente, órgão de drenagem passíveis 
de utilização pela fauna local. Estas infraestruturas apresentam-se distribuídas de forma regular pelo 
traçado. As principais características das passagens hidráulicas presentes ao longo do troço em estudo 
encontram-se sumarizadas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Informação geral das passagens hidráulicas da A43 

Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

1-1 Circular 1,0 ф 8+926 
-31735 
162322 

1-2 Circular 1,0 ф 9+070 
-31738 
162145 

1-3 Circular 1,0 ф 9+103 
-31707 
162034 

1-4 Circular 1,0 ф 9+219 
-31742 
162180 

1-5 Circular 1,0 ф 9+281 
-31680 
161978 

2-1 Circular 1,5 ф 9+581 
-31602 
161872 

2-2 Circular 1,0 ф 9+773 
-31387 
161593 

2-3 Circular 1,0 ф 9+962 
-31326 
161412 

2-4 Circular 1,0 ф 10+165 
-31281 
161215 

2-5 Circular 1,2 ф 10+332 
-31211 
161063 

3-1 Circular 1,0 ф 10+420 
-31164 
160989 

3-2 Circular 1,0 ф 10+622 
-31075 
160809 

3-3 Circular 1,5 ф 10+858 
-31075 
160809 
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Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

3-4 Circular 1,5 ф 11+204 
-30881 
160275 

3-5 Circular 1,2 ф 11+292 
-30809 
160224 

4-1 Quadrangular 2,0x2,0 11+532 
-30580 
160159 

5-1 Circular 1,0 ф 12+588 
-29501 
159539 

5-2 Circular 1,2 ф 12+845 
-29501 
159539 

5-3 Circular 1,0 ф 13+111 
-29285 
159385 

5-4 Circular 1,5 ф 13+330 
-29099 
159271 

6-1 Circular 1,5 ф 13+399 
-29044 
159228 

6-2 Circular 1,0 ф 13+605 
-28891 
159064 

7-1 Circular 1,0 ф 14+571 
-28361 
158287 

7-2 Circular 1,0 ф 14+863 
-27991 
158235 

7-3 Circular 1,0 ф 14+956 
-27991 
158235 
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Figura 1 - Traçado da A43 para monitorização da mortalidade e localização das passagens para fauna monitorizadas. 
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5.1.6 Técnicas e métodos de análise ou Registo de dados 

Monitorização das passagens fauna 

A monitorização da utilização das passagens pela fauna foi realizada com recurso a armadilhas 
fotográficas. Este método envolve a utilização de câmaras fotográficas com disparo automático ativado 
por movimento. 

O uso de câmaras fotográficas apresenta várias vantagens pois é um método não invasivo e que causa um 
mínimo de perturbação para a fauna e também em termos logísticos uma vez que pode permanecer no 
campo durante várias semanas e fornece um registo objetivo da presença e identidade dos animais 
presentes (Rovero et al. 2010). Os mesmos autores referem os grandes avanços deste tipo de 
armadilhagem e do uso crescente ao longo da última década que se tem traduzido num aumento do 
número de publicações.  

Este método permite recolher imagens dos animais que efetuam os atravessamentos (de dia ou de noite) 
facilitando assim a sua identificação. A utilização das câmaras fotográficas é especialmente eficiente na 
monitorização de mamíferos de médio e grande porte e pouco eficaz na deteção de animais de menor 
tamanho como pequenos mamíferos, aves e herpetofauna em geral. 

O programa de monitorização prevê a monitorização das passagens em duas campanhas de 8 dias em 
cada estação do ano, totalizando 16 dias por estação. O período de amostragem é apresentado no ponto 
5.2.1. 

Os dados recolhidos foram posteriormente analisados em gabinete com o auxílio de material de 
referência adequado. 

Mortalidade de vertebrados 

Para o registo da mortalidade de vertebrados foram feitas prospeções nos dois sentidos da A43, ao longo 
de todo o traçado em estudo, a partir de uma viatura em marcha lenta (entre 20-30 km/h) circulando na 
berma. Foi feita a confirmação da presença de cadáveres na faixa central, faixa esquerda e junto ao 
separador central. Cada cadáver detetado foi fotografado e, sempre que possível, removido da via para 
evitar que fosse registado uma segunda vez. 

Para além do registo da sua localização com auxílio de equipamento GPS, foi registado o quilómetro de 
exploração, para posterior inserção em SIG. Para cada cadáver foi ainda registada a seguinte informação: 
identificação da espécie, idade e sexo (sempre que tal seja possível), a sua dimensão e o seu estado de 
conservação; Quilómetro de exploração, localização na via (via e berma), e vegetação/habitat presente 
na envolvente. 

A identificação dos cadáveres encontrados foi feita localmente, sempre que possível, ou então mais tarde 
e com base nos registos fotográficos. 

Foram realizadas quatro campanhas sazonais (outono, inverno, primavera, verão), cada uma com duas 
fases de 8 dias consecutivos de duração e um intervalo de 15 dias, com verificação bidiária. 
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Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

O tráfego automóvel em cada lanço da A43 foi identificado como indicador de atividade do projeto, sendo 
considerado, na análise de relação entre a mortalidade e o tráfego automóvel, os registos do número 
médio de veículos diário anual (TMDA), cedidos pela Concessionária. 

Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

As condições climatológicas, em conjugação com os períodos fenológicos, constituem um fator ambiental 
importante no comportamento das diferentes espécies faunísticas, em particular nos respetivos padrões 
de atividades nos quais se incluem os movimentos migratórios e/ou de dispersão. Foi, assim, efetuada 
uma análise para estabelecimento de relação entre a mortalidade e as condições climatéricas. Tendo em 
conta os registos de mortalidade obtidos para alguns grupos faunísticos, cujos movimentos migratórios 
e/ou dispersão se encontram estreitamente relacionados com a humidade relativa do ar e regime de 
precipitação, foi ainda efetuada uma análise mais detalhada entre a mortalidade e precipitação. Deste 
modo, procedeu-se à recolha de registos de precipitação para Gondomar, nomeadamente a precipitação 
mensal acumulada, durante o período de monitorização da A43. O histórico de precipitação foi obtido em 
https://www.accuweather.com/pt/pt/portugal-weather. 

5.1.7 Critérios de avaliação e análise de dados 

Para a análise dos dados de utilização das passagens pela fauna e da mortalidade observada foi, 
inicialmente, considerada a lista de espécies e avaliada a sua importância em termos de conservação, com 
base: no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005); anexos A-I, B-II e B-IV do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). 
As espécies que estão incluídas no anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, ou com estatuto de Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em Perigo, foram consideradas de 
espécies ameaçadas. 

Posteriormente, os dados obtidos em cada época do ano foram analisados de forma a detetar padrões 
para cada espécie e/ou grupo de espécies, tendo também em conta os dados relativamente ao número 
de passagens. 

Identificação de acumulação de mortalidade 

Os dados de mortalidade obtidos pela equipa da AGRI-PRO AMBIENTE foram analisados com o objetivo 
de identificar a existência de locais de acumulação de mortalidade ou troços de maior sensibilidade 
(pontos críticos). Para tal, a A43 foi dividida em setores de 500 m, para os quais foi calculado o número 
de cadáveres de cada grupo de espécies para o conjunto dos dados obtidos entre outono de 2017 e verão 
de 2018. 

O método utilizado para a identificação dos "pontos críticos" de mortalidade foi adaptado de  
Malo et al. (2004). Este método assume que o número esperado de cadáveres em cada setor segue uma 
distribuição de Poisson. Identificaram-se, assim, como setores de concentração de mortalidade, aqueles 
setores em que o número de cadáveres observado é superior àquele para o qual a probabilidade de que 
ocorra essa mortalidade de forma aleatória é inferior a 2% e designou-se o limite como limite de 98% 
confiança ou número de ocorrências crítico. 
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O número de ocorrência crítico (x) é assim calculado a partir da seguinte equação: 

p(x) = λx/(x!eλ) 

Em que λ = número médio de colisões por troço 

O número de ocorrências critica que corresponde ao número mínimo a partir do qual se considera que 
determinado setor tem uma probabilidade de ocorrência inferior a 2% e que, por isso, deve ser 
considerado um troço de acumulação de atropelamentos, é determinado a partir da soma cumulativa dos 
valores de probabilidade. Ou seja, de acordo com esta métrica os "troços de maior sensibilidade" 
correspondem aos troços onde é mais provável que ocorram colisões, tendo como base os dados 
disponíveis. Quanto mais dados estiverem disponíveis, mais esta medida se aproxima da realidade, pelo 
que é necessário ter em conta este facto na interpretação de resultados. 

Os dados de mortalidade da campanha anual foram, igualmente, representados espacialmente, 
nomeadamente através da elaboração de um mapa Kernel em QGIS, com recurso à aplicação heatmap. 
Este mapa permite ter uma perceção espacial dos locais de acumulação de mortalidade. 

Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

Foram representados graficamente os dados de mortalidade obtidos nas presentes campanhas e os dados 
de TMDA para o ano de 2017, afim de verificar se existe alguma relação entre "troços de maior 
sensibilidade" e o tráfego da A43. A avaliação de uma possível relação foi efetuada de forma qualitativa. 

Relação entre a mortalidade e fatores ambientais 

Foi efetuada uma análise comparativa entre dados de mortalidade e condições climatéricas, sendo 
determinado, sempre que os registos o permitissem, a correlação de spearman e pearson. Foram 
igualmente elaborados gráficos para interpretação de eventuais correlações entre a mortalidade e fatores 
ambientais. 

5.2 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.2.1 Monitorização das passagens de fauna 

Em resultado da monitorização das passagens de fauna na A32, para os períodos de outono (2017), 
inverno, primavera e verão (2018), foram observados um total de 142 atravessamentos, repartidos pelos 
grupos taxonómicos de aves, anfíbios, répteis e mamíferos (Quadro 7). A monitorização das passagens 
permitiu identificar um total de 10 espécies, a sua maioria (6) pertencente ao grupo dos mamíferos 
selvagens. Nenhuma das espécies identificadas apresenta estatuto de ameaçada, sendo a sua maioria 
classificada como de Pouco Preocupante. Saliente-se apenas o coelho-bravo  
(Oryctolagus cuniculus), classificado como espécie Quase Ameaçada. 

O grupo dos mamíferos selvagens foi o que apresentou um maior registo de atravessamentos, com um 
total de 101 espécimes (71,1%), seguindo-se os mamíferos domésticos, com 26 espécimes (18,3%), os 
répteis, com 13 espécimes (9,2%), e as aves e anfíbios, cada um com um espécime (1,4%).  
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Quadro 7 - Registo de atravessamentos das passagens de fauna na A43 e respetivo 1) estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) Decreto-Lei n.º 156-A/2013 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Anfíbios             

Não identificado    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Aves              

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total    0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Répteis                         

Sardão Timon lepidus LC  0 0 0 0 0 9 2 0 11 

Lagartixa     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Réptil     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total     0 0 0 0 0 9 4 0 13 

Mamíferos selvagens                         

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT  0 0 0 3 0 1 0 6 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 2 0 10 12 0 0 2 7 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC  0 0 1 5 0 0 21 1 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC  0 0 0 1 0 4 1 0 6 

Rato-preto Rattus rattus LC  0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Texugo-europeu Meles meles LC  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Micromamífero     1 0 0 8 0 9 0 0 18 

Mamífero     0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total     3 0 11 31 0 17 25 14 101 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Mamíferos selvagens  
        

  
 

Cão Canis lupus familiaris NA  3 0 0 0 2 0 8 0 13 

Gato Felis silvestres catus NA  0 7 3 1 1 1 0 0 13 

Total    3 7 3 1 3 1 8 0 26 

Total Geral    6 7 14 33 3 28 37 14 142 
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Importa, no entanto, referir o facto deste método ter uma eficácia mais reduzida em detetar e identificar 
animais de menor porte, como sejam os répteis, os anfíbios e os micromamíferos, pelo que os registos de 
atravessamentos para estes grupos subestimam o número real de utilizações. 

No que concerne à frequência de atravessamentos, destacam-se as passagens faunísticas PF4, PF6 e PF7, 
com registos de 33, 28 e 37 atravessamentos, respetivamente (Figura 2). As passagens PF1, PF2 e PF5, 
correspondem aquelas com menor atividade, com 6, 7 e 3 atravessamentos respetivamente, seguindo-se 
as passagens PF3 e PF4, com 14 atravessamentos cada. 

Nas passagens PF5 e PF2 verificaram-se apenas passagens de mamíferos domésticos (3 e 7 
respetivamente). Nas restantes passagens, as utilizações por mamíferos selvagens compõem a maioria 
dos registos (com percentagens superiores a 61%) excetuando na passagem PF1 onde se verifica o mesmo 
número entre mamíferos selvagens e domésticos (3).  

No que respeita à diversidade de grupos faunísticos, destacam-se as passagens PF6 e PF7, nomeadamente 
com o registo de quatro e três grupos faunísticos, respetivamente. Na passagem PF6 registam-se 
atravessamentos de mamíferos domésticos e selvagens, répteis e anfíbios. Na passagem PF7 registaram-
se, por sua vez, mamíferos selvagens e domésticos, e répteis. Em ambos os casos, a maior proporção de 
atravessamentos foi de mamíferos selvagens, com 61% em PF6 e 68% em PF7. Todavia, verificam-se 
diferenças quanto ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, sendo que na 
passagem PF6 este grupo corresponde aos répteis (32%), e na passagem PF7 aos mamíferos domésticos 
(22%). 

Ainda relativamente à utilização das passagens monitorizadas, há que referir que três delas registaram 
atravessamentos para apenas um grupo faunístico, designadamente as passagens PF2, PF5 e PF8. Nas 
duas primeiras apenas se registou a utilização por mamíferos domésticos, enquanto que no caso da PF8 
foi apenas de assinalar os atravessamentos de mamíferos selvagens. 

 

 

Figura 2 - Número de utilizações das passagens pela fauna durante a campanha de monitorização 2017/2018 na A43. 
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A localização das passagens faunísticas monitorizadas traduz a homogeneidade dos habitats intercetados 
pelo traçado da A43, verificando-se junto das mesmas uma ocupação maioritariamente florestal (floresta 
de produção de eucalipto). As primeiras passagens (PF1 a PF5), localizam-se, todavia, mais próximo do nó 
de Gondomar, e portanto, de uma zona mais urbanizada (Figura 1). Esta proximidade a zonas de cariz 
habitacional pode explicar uma maior utilização por parte dos mamíferos domésticos, bem como os 
registos exclusivos deste grupo faunístico nas passagens faunísticas PF2 e PF5. 

Em termos de campanhas sazonais verifica-se que a primavera obteve maior número de registos (56 
registos, 39,4% do total), e de seguida o verão (41 registos, 28,9% do total). O outono e inverno registaram 
21 e 24 utilizações respetivamente perfazendo cerca de 14% e 16% das utilizações registadas (Quadro 8).  

Importa ainda destacar a sazonalidade de utilização das passagens para certos grupos faunísticos, como 
é o caso dos anfíbios e répteis (Figura 3). Apenas se registaram atravessamentos de anfíbios no inverno, 
e de répteis na primavera e verão, o que indicia uma estreita relação com as condições climatéricas. 

Quadro 8 - Registo de atravessamentos da fauna na A43 por campanha sazonal 

Nome comum Nome científico Outono Inverno Primavera Verão Total 

Anfíbios        

Não identificado   0 1 0 0 1 

Total  0 1 0 0 1 

Aves        

Melro-preto Turdus merula 0 0 1 0 1 

Total  0 0 1 0 1 

Répteis   
     

Sardão Timon lepidus 0 0 0 11 11 

Lagartixa   0 0 1 0 1 

Réptil   0 0 0 1 1 

Total   0 0 1 12 13 

Mamíferos selvagens   
     

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 7 1 2 0 10 

Geneta Genetta genetta 3 4 18 8 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes 2 2 19 5 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus 0 0 2 4 6 

Rato-preto Rattus rattus 0 0 0 3 3 

Texugo-europeu Meles meles 0 0 0 1 1 

Micromamífero   3 13 2 0 18 

Mamífero   0 0 0 2 2 

Total   15 20 43 23 101 

Mamíferos domésticos   
     

Cão Canis lupus familiaris 0 1 10 2 13 

Gato Felis silvestris catus 6 2 1 4 13 

Total   6 3 11 6 26 

Total Geral   21 24 56 41 142 
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Figura 3 - Número de utilizações das passagens pela fauna nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 

 

A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Mamíferos selvagens 

Conforme referido anteriormente, a grande maioria dos registos de atravessamentos pertencem a este 
grupo faunístico (72%). Verificou-se a utilização de seis das oito passagens monitorizadas, e registos em 
todos os períodos fenológicos considerados. Conforme referido anteriormente, o maior registo de 
atravessamentos ocorreu no período da primavera, que corresponde, em termos fenológicos, ao período 
de maior atividade dos mamíferos, uma vez que coincide com o período de reprodução. 

De entre as espécies identificadas destacam-se a geneta (Genetta genetta) com o maior número de 
registos, 33 atravessamentos, e a raposa-vermelha (Vulpes vulpes) com o segundo maior número, 28 
atravessamentos. Estas duas espécies utilizaram 5 das 8 passagens com destaque para a PF3, PF4 e PF8 
no caso da geneta e para as passagens PF4 e PF7 no caso da raposa. 

Seguindo a tendência geral, o número de registos na primavera e verão foram superiores às restantes 
estações mas destaca-se a primavera que apresenta 54,5% dos registos de geneta e 67,8% dos registos 
de raposa. O único registo do texugo foi efetuado no verão. 

Registaram-se, ainda, atravessamentos para o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o rato-do-campo 
(Apodemus sylvaticus), o rato-preto (Rattus rattus) e o texugo europeu (Meles meles). 

Mamíferos domésticos 

Corresponde ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, tendo ocorrido na quase 
totalidade das passagens faunísticas monitorizadas (excetua-se a passagem PF8). As passagens PF7 e PF2 
assumem maior destaque neste grupo, com oito e sete atravessamentos registados, respetivamente. 
Saliente-se, igualmente, a passagem PF5 que, conjuntamente com a PF2, apenas registaram passagens 
deste grupo. 
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À semelhança dos mamíferos selvagens, o período de maior atividade correspondeu à primavera, 
acentuada, no essencial, pelos atravessamentos de cão (Canis lupus familiaris), com um registo de 10 
atravessamentos (76,9% dos atravessamentos desta espécie). O gato (Felis silvestres catus), por sua vez, 
apresenta uma utilização mais regular das passagens, repartida pelas diferentes épocas de amostragem 
(apesar de se ter verificado uma maior incidência no outono). 

Saliente-se, igualmente, uma utilização diversificada de passagens entre espécies, sendo que o gato 
apresentou um maior número de atravessamentos em PF2, mais próxima de aglomerados urbanos, e o 
cão em PF7, em meio maioritariamente florestal. 

Répteis 

Os répteis foram registados quase exclusivamente no verão, com exceção de um indivíduo cujo registo de 
atravessamento coincidiu com a primavera. Dos 12 registos de atravessamento em toda a amostragem, 
11 foram de sardão (Timon lepidus). Este grupo segue, assim, o comportamento expectável de maior 
atividade em períodos quentes e menos chuvosos. 

Anfíbios 

Apenas foi registado um atravessamento para este grupo, nomeadamente no inverno, em período de 
maior precipitação. O atravessamento foi registado em PF4, que conjuntamente com PF5 constituem as 
passagens faunísticas com presença de água ao longo de todo o ano. 

Conforme referido anteriormente a armadilhagem fotográfica apresenta uma eficácia reduzida na 
deteção e identificação de animais de menor porte, pelo que os valores registados na presente 
monitorização poderão estar subestimados, existindo uma maior utilização das mesmas por parte deste 
grupo. 

Aves 

À semelhança dos anfíbios, este grupo faunístico registou apenas um atravessamento, na primavera, na 
passagem PF4. Tendo em conta a mobilidade deste grupo, é expectável uma utilização residual das 
passagens para a fauna. Saliente-se o registo do atravessamento no período da primavera, que à 
semelhancia de outros grupos faunísticos coincide com um período de elevada atividade. 

O registo de atravessamento corresponde a um melro-preto (Turdus merula), frequentemente associado 
a meios rurais, em zonas agrícolas e humanizadas. De referir que a passagem PF4 é aquela que se situa 
mais próxima de uma área agrícola, pelo que a presença desta espécie pode estar associada à ocupação 
envolvente da passagem. 

5.2.2 Mortalidade de vertebrados 

Em resultado das prospeções de cadáveres realizadas na A43 (Quadro 9), para os períodos de outono 
2017 e inverno, primavera e verão 2018, foi observado um total de 295 cadáveres, repartidos por um total 
de 29 espécies, pertencentes aos grupos taxonómicos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em 65 das 
observações não foi, contudo, possível a identificação até a espécie, nomeadamente no caso de 29 aves, 
27 mamíferos e 4 répteis. Houve, ainda, 7 organismos cujo grupo taxonómico não foi possível identificar. 



 
A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2017/2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 26 

 

Quadro 9 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados na A43 e 1) respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Anfíbio                 

Rã-verde Pelophylax perezi LC  0 0 1 0 1 

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC  5 6 1 1 13 

Sapo-comum Bufo bufo LC  75 34 31 2 142 

Total     80 40 33 3 156 

Ave                 

Alvéola-branca Motacilla alba LC   1 0 0 0 1 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC   0 0 0 1 1 

Cartaxo-comum Saxicola torquata LC   0 2 1 0 3 

Felosa-comum Phyloscopus collybita LC   0 1 0 0 1 

Felosa-do-mato Sylvia undata LC A-I 6 1 1 1 9 

Felosa-poliglota Hippolais polyglota LC   0 0 0 1 1 

Gaivota Larus sp.     0 0 0 2 2 

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 2 1 3 

Mocho-galego Athene noctua LC   1 0 0 0 1 

Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus VU A-I 0 0 0 1 1 

Pardal-comum Passer domesticus LC   0 0 2 2 4 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis LC   2 0 0 0 2 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC   3 0 1 0 4 

Pombo-doméstico Columba livia DD D 0 1 0 0 1 

Rabirruivo-preto Phoenicurus ochruros LC   0 0 1 1 2 

Passeriforme       7 3 6 6 22 

Não identificado       0 2 3 0 5 

Total       20 10 17 16 63 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Réptil                

Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix LC   0 0 0 2 2 

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC   1 0 1 0 2 

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC   0 0 2 2 4 

Lagartixa-de-bocage Podarcis bocagei LC   1 0 0 0 1 

Sardão Timon lepida LC   0 0 0 2 2 

Cobra      0 0 0 4 4 

Total       2 0 3 10 15 

Mamífero selvagem           
Coelho-selvagem Oryctolagus cuniculus NT   3 0 1 0 4 

Ouriço Erinaceus europaeus LC   3 0 5 4 12 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Ratazana Rattus norvegicus NA   3 0 0 0 3 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC   1 1 0 0 2 

Rato-preto Rattus rattus LC   1 0 0 1 2 

MicroMamífero       7 0 1 0 8 

Quiróptero       0 0 2 2 4 

Não identificado       5 1 5 4 15 

Total       23 2 14 13 52 

Mamífero doméstico                 

Gato-doméstico Felis catus     1 0 0 1 2 

Total  
  1 0 0 1 2 

Não identificado            
Não identificado    0 0 6 1 7 

Total    0 0 6 1 7 

Total Geral       126 52 73 44 295 
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O grupo dos anfíbios foi o que apresentou um maior registo de mortalidade, com 157 cadáveres (53,0%), 
em particular fruto dos resultados obtidos na campanha de outono, com 80 cadáveres, que 
representaram 51,3% das observações de anfíbios em toda a monitorização. Segue-se o grupo das aves 
com 63 cadáveres (21.4%), o dos mamíferos selvagens com 52 cadáveres (17,6%), os répteis com 15 
cadáveres (5.1%), 67% destes na campanha de verão, e, finalmente, os mamíferos domésticos com 2 
cadáveres (0,7%). 

Em termos de sazonalidade, a mortalidade relativa foi superior no outono, com uma média de 7,88 
cadáveres/dia, seguindo-se a primavera, com 4,56 cadáveres/dia, o inverno, com 3,25 cadáveres/dia, e o 
verão, com 2,75 cadáveres/dia (Figura 4). Esta maior mortalidade no outono é marcada pelos registos de 
anfíbios, que neste período apontam para uma mortalidade média de 5,00 cadáveres/dia. Analisando os 
registos dos restantes grupos faunísticos (Error! Reference source not found.), os períodos de outono, 
primavera e verão, apresentam registos de mortalidade relativamente equilibrados (2,88, 2,50 e 2,56 
cadáveres/dia respetivamente), com uma descida no período de inverno.  

Existe uma marcada sazonalidade para alguns dos grupos faunísticos nomeadamente anfíbios e répteis. 
No caso dos anfíbios é de assinalar os registos do outono, mas também do inverno e primavera, nos 
períodos de maior precipitação. Em contrapartida, no período mais seco (verão), os registos descressem 
significativamente. O contrário é visível no que se refere aos répteis, com maior registo de mortalidade 
no período seco e mais quente (verão), e ausência de mortalidade no inverno. 

Embora de forma menos expressiva, as aves e mamíferos selvagens apresentam, igualmente, alguma 
sazonalidade nos registos de mortalidade. A avifauna apresenta uma mortalidade relativa relativamente 
estável durante a maior parte do ano (outono, primavera e verão), com valores de 1,25, 1,06 e 1,00 
cadáveres/dia, excetuando-se no inverno, onde a mesma desce para valores de 0,63 cadáveres/dia. Os 
mamíferos selvagens, à semelhança das aves, demonstram valores relativamente próximos ao longo do 
ano (1,44, 0,88 e 0,81 cadáveres/dia), excetuando-se no inverno, em que o mesmo desce 
significativamente, para registos de 0,13 cadáveres/dia. 

 

Figura 4 – Mortalidade relativa (nº de cadáveres/ dia) nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 
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A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Anfíbios 

Para o grupo dos anfíbios são apenas de destacar três espécies, nomeadamente a salamandra-de-pintas-
amarelas (Salamandra salamandra), sapo-comum (Bufo bufo) e a rã-verde (Pelophylax perezi), 
classificadas de Pouco Preocupante de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa 
et al., 2015). O sapo-comum apresentou um registo de mortalidade superior, com 91,0% das observações 
(142 cadáveres), tendo a campanha de outono contribuído com 52,8% desse valor global. A salamandra-
de-pintas-amarelas, com 13 observações (8,3% dos anfíbios), foi observada apenas duas vezes na 
campanha de primavera e verão e as restantes 11 nas campanhas de outono e inverno. 

Verifica-se um efeito de sazonalidade nos registos dos anfíbios. O mesmo estará relacionado com as 
condições climatéricas, designadamente com o regime de precipitação, como analisado mais à frente no 
presente documento. A campanha de outono decorreu em condições climatéricas variáveis com dias de 
céu limpo, no final de um período de seca prolongada, e outros de chuva ou nublados e húmidos. A 
campanha de inverno decorreu num período de elevada precipitação, após cerca de dois meses com 
registos de precipitação frequentes. Estas duas campanhas foram, por isso, responsáveis por cerca de 
77% das observações de anfíbios na A43. 

Répteis 

O grupo dos répteis teve menor número de cadáveres (15), tendo sido registadas cinco espécies e quatro 
cadáveres não identificáveis. Todas as 5 espécies estão classificadas de Pouco Preocupante de acordo com 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa et al., 2015), não se enquadrando igualmente em 
nenhum anexo do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

A grande maioria dos cadáveres foi observada nas campanhas da primavera e verão (13 cadáveres 
correspondentes a 87%).  

A praticamente ausência de répteis nas campanhas de outono 2017 e inverno 2018 pode estar 
relacionada com as características fisiológicas deste grupo. Em Portugal, sobretudo nas regiões mais frias 
e montanhosas do norte e interior, os répteis passam geralmente por períodos de inatividade invernal 
que, de acordo com as espécies, condições climáticas e altitude, podem estender-se desde de meados de 
outubro até meados da primavera (Ferrand et al., 2001). Embora a A43 não se desenvolva em zona de 
alta montanha, estando relativamente próxima do litoral, é expectável uma redução da atividade deste 
grupo nos períodos mais frios e chuvosos. 

Aves 

Nas campanhas realizadas, registou-se um total de 63 cadáveres, 36 dos quais identificados e repartidos 
por quinze espécies. Os restantes 27 cadáveres, de entre eles 22 passeriformes, encontravam-se num 
estado que não permitiu a identificação. Das espécies identificadas destaca-se o noitibó-cinzento 
(Caprimulgus europaeus), com estatuto de Vulnerável. É ainda de referir a felosa-do-mato (Sylvia undata), 
enquadrada no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, referente às espécies de aves 
de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial (ZPE). 

Das espécies identificadas a felosa-do-mato (Sylvia undata) foi a que apresentou maior número de 
cadáveres, um total de 9 (14,3%), seguindo-se o pardal-comum (Passer domesticus) e pisco-de-peito-ruivo 
(Erithacus rubecula), cada um com 4 cadáveres (6,3%), e o cartaxo-comum (Saxicola torquata), com 3 
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cadáveres (4,8%). Os restantes taxa identificados registam entre um e dois cadáveres, em toda a 
monitorização. Recorde-se que a principal fatia dos registos corresponde a passeriformes não 
identificados, com um número total de 22 cadáveres (34,9%). 

Embora não tão evidente como no caso dos répteis e anfíbios, verifica-se alguma sazonalidade nos 
registos de mortalidade das aves. O período de outono, com um total de 20 cadáveres, apresentou valores 
ligeiramente acima da primavera e verão, com 17 e 16 cadáveres respetivamente. Os valores registados 
no outono foram o dobro do inverno, que corresponde ao período de menor mortalidade, com 10 
cadáveres no total. O período de outono coincide com um importante período migratório, que se estende 
desde o final do verão, ao início do inverno, onde existe, consequentemente, uma elevada atividade por 
parte deste grupo. A primavera, coincidente com o período reprodutor, e o verão, com a dispersão pós-
reprodutora, também apresentam registos de atividade importantes neste grupo. Os registos de 
mortalidade aparentam, deste modo, traduzir os principais períodos fenológicos da avifauna. 

Ainda de referir que a mortalidade de aves apresenta uma relação direta com condições atmosféricas. 
Como será possível verificar posteriormente, os registos de mortalidade parecem coincidir com períodos 
secos e de seu limpo, sendo que os períodos de maior precipitação se traduzem numa redução da 
mortalidade. 

Mamíferos selvagens 

Os mamíferos selvagens registaram um total de 52 cadáveres repartidos por seis espécies, das quais se 
destaca a ouriço (Erinaceus europaeus), com um total de 12 cadáveres (23,1%). Seguem-se o coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), com quatro cadáveres, e a ratazana (Rattus norvegicus), com três cadáveres. Os 
restantes taxa identificados apresentam dois cadáveres durante toda a monitorização. À semelhança das 
aves não foi possível identificar, pelo seu estado de degradação, uma importante porção dos cadáveres, 
mais precisamente 51,9% (27 cadáveres). 

Nenhuma das espécies apresenta um estatuto de conservação relevante, excetuando-se o coelho-bravo, 
com classificação de Quase Ameaçado. 

À semelhança das aves, verifica-se alguma sazonalidade nos registos de mortalidade, nomeadamente um 
maior registo no outono (23 cadáveres, 44,2%), e uma quase ausência de registos no inverno (dois 
cadáveres, 3,8%). Quer a primavera, quer o verão apresentaram registos de mortalidade similares, 
nomeadamente 14 e 13 cadáveres, respetivamente. 

O período do outono registou maior número de observações (23 cadáveres, 44,2%) e o do inverno o 
menor número com apenas 2 cadáveres (3,8%) denotando aqui alguma sazonalidade. Na primavera e no 
verão de 2018 registaram-se 14 e 13 cadáveres, respetivamente.  

Mamíferos domésticos 

Apenas dois cadáveres de gato doméstico foram registados em toda a campanha anual. A A43 
praticamente não tem zonas urbanas, industriais ou agrícolas nas imediações da via excetuando situações 
muito pontuais e de pequena extensão, nomeadamente, aos quilómetros 10+500 e 14+500 pelo que não 
se esperava a ocorrência de um grande número de animais domésticos nesta via. Outra explicação pode 
centrar-se na utilização das passagens hidráulicas, passagens superiores e inferiores, e viadutos, para 
atravessamento da via, conforme verificado na monitorização das passagens de fauna. 
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A remoção destes animais pelas equipas de operação e manutenção também poderá contribuir para estes 
números reduzidos. 

Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

Como resultado das visitas de prospeção periódica efetuadas pelas equipas de operação e manutenção 
da A43 entre 21 de setembro de 2017 e 21 de setembro de 2018, foi observado um total de 28 cadáveres 
(Quadro 10). Destes 28 cadáveres, cinco foram identificados no período do outono, dois no período de 
inverno, quatro no período da primavera, e 17 no período de verão. A maioria dos registos de mortalidade 
corresponde a mamíferos selvagens, nomeadamente coelho-bravo, com 10 registos, das quais nove no 
verão. Destacam-se, igualmente, os mamíferos domésticos, com sete registos, equitativamente 
repartidos por cão e gato. Os restantes grupos taxonómicos, que incluem aves e répteis, apresentam 
registos pontuais. 

Quadro 10 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados pela equipa de Operação e 
Manutenção na A43 e respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro 

Nome comum Nome Científico 
LV 

2005 
DL Outono Inverno Primavera Verão 

Total 
Geral 

Aves                 

Águia d'Asa Redonda Buteo buteo LC  1 0 0 0 1 

Passeriforme    0 0 0 1 1 

Total     1 0 0 1 2 

Répteis    
     

Colubrídeo    0 0 1 0 1 

Total    0 0 1 0 1 

Mamífero selvagem                 

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT   1 0 0 9 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 0 2 0 0 2 

Ouriço Erinaceus europeus LC   0 0 3 0 3 

Raposa Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Mustelídeo    0 0 0 1 1 

Total       1 2 3 12 18 

Mamífero doméstico     
      

Cão Canis lupus familiaris     3 0 0 1 4 

Gato Felis silvestris catus     0 0 0 3 3 

Total       3 0 0 4 7 

Total Geral       5 2 4 17 28 

5.2.3 Identificação de acumulação de mortalidade 

Na Figura 5 apresenta-se o mapa de mortalidade (análise Kernel), elaborado com base nas observações 
das quatro campanhas realizadas (outono, inverno, primavera e verão). Da sua análise é possível 
identificar quatro setores de maior mortalidade, nomeadamente aos quilómetros 8+500, 9+500, 10+500 
e 12+500, onde a probabilidade estimada de mortalidade é superior a 20 animais. Por sua vez, do 
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quilómetro 14+000 até ao final da via, bem como nos nós de Gondomar e Gens, e nos principais viadutos, 
a probabilidade estimada de mortalidade assume-se como a mais reduzida. 

É de referir que as zonas de menor mortalidade correspondem a viadutos de altitude considerável, 
nomeadamente, o viaduto de Gondomar (ao quilómetro 7+500), o viaduto da ribeira do Fontão 
(quilómetro 11+500) e a Ponte sobre o rio Sousa (ao quilómetro 13+800). O acesso a estas estruturas é 
mais difícil pelo que, naturalmente, os registos de cadáveres serão mais reduzidos. Por outro lado, esta 
tipologia de obra de arte permite uma maior permeabilidade da via à fauna, pelo que consequentemente 
os registos de mortalidade são inferiores na proximidade a estas infraestruturas. O mesmo padrão 
verifica-se igualmente com as passagens inferiores (PI) e passagens superiores (PS), que coincidem 
igualmente em zonas de menor probabilidade de atropelamento. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial e número de cadáveres encontrados nas prospeções realizadas na A43 
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No Quadro 11 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, em que se apresenta para a fauna em geral e para cada grupo faunístico o número de ocorrências 
crítico a que corresponde o número mínimo a partir do qual se considera que determinado setor tem uma 
probabilidade de atropelamento superior a 98% e que, por isso, deve ser considerado como um ponto 
sensível. O grupo dos mamíferos domésticos e dos répteis não foram analisados individualmente porque 
apresentam poucos registos de animais. 

Importa recordar que a identificação de “troços de maior sensibilidade” através da referida metodologia 
depende do número de dados disponíveis. Quanto maior for o número de registos e/ou campanhas de 
monitorização, mais esta medida se aproxima da realidade. Deste modo, os dados referentes ao presente 
ano de monitorização, que constitui o primeiro ano de monitorização da fase de exploração deverão ser 
analisados com alguma reserva. A definição de troços de acumulação de mortalidade deverá ser aferida 
ao longo dos dois próximos anos de monitorização. 

O método utilizado resultou na identificação de 2 setores de acumulação de mortalidade (Quadro 11 e 
Error! Reference source not found.) para a fauna em geral, designadamente aos quilómetros 10+500 e 
12+500, a que corresponde 1 km de extensão (13% do sublanço da A43 monitorizado), onde se incluem 
71 cadáveres de animais encontrados no presente período de amostragem (24% do total de cadáveres 
encontrados durante as campanhas de monitorização). O grupo das aves e dos mamíferos selvagens 
registaram a maior extensão de via considerada como crítica (3 km correspondentes a 20% da extensão 
total). 

Quadro 11 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A43, com base nos dados 
recolhidos na campanha anual. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de Ocorrências 

(x) 

Número de 
setores 

(N) 

Cadáveres no 
período de estudo 

(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 295 18,44 28 2 (13%) 71 1 

Anfíbios 156 9,75 17 2 (13%) 61 1 

Aves 63 3,94 8 3 (20%) 29 1,5 

Mamíferos 
selvagens 

52 3,25 7 3 (20%) 24 1,5 

 

  



 
A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2017/2018 

 

B15002_Versão n.º 1  Pág. 34 

    

 

 

Figura 6 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de crítico de ocorrências) 

Na Figura 7 apresenta-se a distribuiçãoespacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas 
observando-se como setor de acumulação de mortalidade, o troço compreendido entre os quilómetros 
12+500 e 13+000 (Figura 7). Verifica-se no Quadro 11 que a mortalidade neste setor (61 cadáveres) perfaz 
cerca de 39% da mortalidade deste grupo. Identificam-se, ainda, mais dois setores com valores elevados 
(8+500 e 11+000), mas que não chegam a atingir o número crítico de ocorrências para este grupo 
faunístico. Observa-se que os locais de menor mortalidade coincidem com os viadutos da A43, o que era 
expectável dado estas infraestruturas funcionarem como importantes corredores para a fauna, sendo que 
no caso concreto dos anfíbios os movimentos migratórios serão preferencialmente efetuados ao longo 
dos cursos de água, longe da plataforma da A43. O mesmo não se verifica nas PH, uma vez que o setor 
com maiores registos de mortalidade apresenta várias destas estruturas, inclusive algumas das passagens 
monitorizadas. 

 

Figura 7 - Distribuição espacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas de prospeção (linha 
horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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No caso da avifauna (Figura 8), verificam-se 3 setores de acumulação de mortalidade consecutivos e que 
vão desde o quilómetro 9+500 até ao quilómetro 10+500. A secção final da via, desde o nó de Gens ao 
quilómetro 12+000 apresenta muito poucos registos de aves. Os setores de maior mortalidade coincidem 
com o troço anterior ao viaduto do rio Ferreira, que se desenvolve essencialmente em espaços florestais. 
As mortalidades podem eventualmente estar associadas nas deslocações entre zonas de abrigo, ou entre 
zonas de abrigo e alimentação, e portanto, com o tipo de habitat presente na envolvente. 

 

Figura 8 - Distribuição espacial dos cadáveres de aves encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de ocorrências críticas) 

 

O grupo dos mamíferos selvagens (Figura 9) apresenta 3 setores que atingem ou ultrapassam o número 
crítico, nomeadamente ao quilómetro 9+000, 10+000 e 10+500. Assim como para o grupo das aves, o 
sublanço a partir do quilómetro 11+500 apresenta um número bastante baixo de cadáveres (sempre 
inferior a 4). À semelhança dos restantes grupos faunísticos, a mortalidade de mamíferos é bastante 
reduzida nas zonas de viaduto, sendo estes mais permeáveis às deslocações de espécimes. No caso dos 
mamíferos parece igualmente existir uma utilização ativa das PH. 

 

Figura 9 - Distribuição espacial dos cadáveres de mamíferos selvagens encontrados nas visitas de prospeção 
(linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

No Quadro 12 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, para os dados de registo de mortalidade das equipas de operação e manutenção, entre o outono 
de 2017 e o verão de 2018. Não foram analisados grupos individualmente devido ao reduzido tamanho 
das amostras quando individualizadas. Considerando a totalidade dos registos, identifica-se um único 
setor classificado de sensível por atingir o valor crítico, ao quilómetro 14+500 (Figura 10). Recorde-se, 
todavia, que a aplicação desta metodologia depende do número de dados disponíveis, e que, no caso dos 
dados de prospeção pela equipa de operação e manutenção, os registos disponíveis são muito reduzidos 
(apenas 28 cadáveres registados). 

A sua proximidade a uma zona de nó (nó da A43/A41) poderá eventualmente explicar a maior 
mortalidade, pois estes locais representam pontos de entrada de fauna, impossíveis de controlar. 

Quadro 12 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A32, com base nos dados 
recolhidos pela equipa de operação e manutenção entre o outono de 2017 e o verão de 2018. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de ocorrências 

(x) 

Número 
de 

setores 
(N) 

Cadáveres no 
período de 

estudo 
(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 28 1,75 5 1 (0,59%) 14 0,5 

 

 

Figura 10 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção das equipas de operação 
e manutenção (linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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5.2.4 Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

No ponto anterior foi possível identificar os principais setores considerados críticos para a fauna em geral, 
e para cada grupo taxonómico cujo tamanho da amostra foi suficiente para aplicação da análise de 
Probabilidade de Poisson.  

Da análise da Figura 11 verifica-se não haver uma relação direta entre o tráfego e a mortalidade nesta via. 
Conclui-se assim que, provavelmente, serão outros fatores, nomeadamente os habitats na envolvente, a 
condicionar a mortalidade de animais. 

Esta análise deverá ser, contudo, aferida aquando das próximas monitorizações, nomeadamente através 
da relação entre os registos de mortalidade e o tráfego médio diário anual dos diferentes anos de 
monitorização. 

 

Figura 11 - Variação do número médio de veículos diário anual (TMDA) e do número de cadáveres registado 
na campanha anual, na A43. 

5.2.5 Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

A atividade das diferentes espécies faunísticas encontra-se condicionada por diversos fatores ambientais. 
Conforme verificado anteriormente, os grupos taxonómicos registados nas prospeções de mortalidade 
apresentam uma sazonalidade marcada. No caso do sapo-comum (espécie de maior representatividade 
nos dados de mortalidade), a sua mobilidade/atividade é particularmente importante em dias húmidos e 
chuvosos (Ferrand et al., 2001). Em contrapartida, no caso dos répteis, a sua maior atividade encontra-se 
associada a períodos mais quentes, de sol, e de reduzida humidade do ar. Para os restantes grupos 
taxonómicos os registos de mortalidade aparentam estar mais associados aos períodos fenológicos, 
nomeadamente períodos de reprodução, migração ou dispersão. 

No Quadro 13 apresenta-se a proporção de cadáveres, por grupo taxonómico, identificados em dias de 
céu limpo, céu nublado, aguaceiros e chuva. 
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Quadro 13 - Proporção de cadáveres (%) por grupo taxonómico e condição climatérica 

Grupo faunístico Chuviscos Chuvoso Enublado Limpo Nevoeiro 

Anfíbio 0 54 44 56 2 

Ave 2 8 20 31 2 

Mamífero 0 10 14 26 4 

Réptil 4 0 1 8 2 

Não identificado 0 1 3 3 0 

Da análise do quadro anterior verifica-se que no caso das aves e mamíferos, os registos de mortalidade 
ocorreram na sua larga maioria em dias de céu limpo, nomeadamente em 49% dos casos para a avifauna, 
e em 41% dos casos para os mamíferos (selvagens e domésticos). No caso dos anfíbios, verifica-se uma 
distribuição quase homogénea entre as condições de chuva, céu nublado e céu limpo. É, no entanto, 
importante referir que, durante os trabalhos de campo, se verifica que os dias de céu limpo, onde ocorrem 
registos de cadáveres de anfíbios, se encontram intercalados com dias húmidos/chuvosos ou com 
períodos de chuva durante a noite. Os registos diminuem drasticamente em períodos de céu limpo e 
temperaturas quentes prolongados, o que ocorre tipicamente no verão.  

Cada campanha sazonal efetuada na A43 teve duas campanhas que ocorreram em meses diferentes, 
como descrito no Quadro 3. Por esta razão é possível apresentar os dados relativos à precipitação 
acumulada em cada um desses meses em conjunto com os dados relativos às prospeções na Figura 12. 
Verifica-se uma forte sazonalidade no grupo dos anfíbios que regista números superiores quando a 
precipitação é mais elevada (dezembro particularmente), uma redução nos meses de inverno e da 
primavera em concordância com os valores de precipitação e nova redução, para valores quase nulos, nos 
meses de verão mais quentes e de menor precipitação. Este grupo é o que apresenta maior sazonalidade. 

Uma análise particular ao grupo das aves revela um número mais reduzido no período de inverno e valores 
semelhantes nos restantes períodos não apresentando uma relação direta com a precipitação. Os 
mamíferos acompanham a dinâmica das aves. No caso do grupo dos répteis, apenas se verificaram 
registos para valores de precipitação reduzidos (de acordo com estes dados apenas para valores inferiores 
a 150mm). Relembra-se, no entanto, que apenas se verificaram 15 registos de répteis pelo que as 
conclusões devem ser tidas com as devidas reservas. 

 
Figura 12 - Mortalidade e precipitação nos meses em que se realizaram as campanhas de prospeção na A43. 
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5.3 CONCLUSÕES 

A monitorização da fauna incidiu no lanço da A43, entre Gondomar e o nó de A43/A41 (com 8 km de 
extensão), contemplando os diferentes períodos fenológicos de um ciclo anual. Os resultados do presente 
ciclo anual de monitorização permitiram, através da monitorização de passagens faunísticas e da 
mortalidade da via, confirmar a permeabilidade da referida via à fauna. 

A monitorização das passagens de fauna permitiu um registo de 142 travessias, a sua larga maioria por 
mamíferos selvagens (72%). As passagens faunísticas assumem, deste modo, uma elevada importância 
para conectividade dos habitats fragmentados pela A43, em particular no que se refere ao grupo dos 
mamíferos terrestres. Importa todavia salientar que a reduzida utilização de outros grupos faunísticos 
com mobilidade terrestre (anfíbios e répteis), quando comparado com os mamíferos, pode estar 
associada a limitações do método de amostragem, não se excluindo totalmente a utilização das mesmas. 
Uma vez que os anfíbios e répteis correspondem a espécimes de reduzidas dimensões, estes últimos 
podem “escapar” aos sensores da armadilhagem fotográfica, subestimando-se desta forma a real 
utilização das passagens. 

Face aos resultados da monitorização, admite-se, ainda, um maior grau de permeabilidade nas zonas de 
viadutos, e passagens superiores e inferiores, nos quais os registos de mortalidade de fauna foram muito 
pouco expressivos, ou até mesmo inexistentes. Parece deste modo existir uma relação direta entre a 
ausência de mortalidade e a presença destas infraestruturas. Já no que se refere às passagens hidráulicas, 
parece existir uma diferenciação entre grupos faunísticos. No caso dos mamíferos, os setores com maior 
registo de mortalidade coincidem com troços com menor número de passagem hidráulicas, corroborando 
os resultados da monitorização de passagens faunísticas, que aponta para uma elevada utilização das 
mesmas. No caso dos anfíbios, os segmentos de maior mortalidade apresentam numerosas PH pelo que 
não parece existir uma utilização efetiva destas infraestruturas. 

A monitorização da fauna permitiu ainda verificar a sazonalidade da utilização das passagens, sendo que 
os maiores registos de passagem coincidiram com o período de primavera, e portanto, com o período de 
dispersão reprodutora, em que, no caso dos mamíferos, os espécimes efetuam deslocações mais 
importantes e apresentam uma maior mobilidade. A sazonalidade expressa-se, todavia, de forma distinta 
para alguns grupos faunísticos, nomeadamente no caso dos répteis, cujo período de maior atividade 
coincide com o verão. Para este grupo o maior número de atravessamentos foi registado no verão, 
coincidindo com o período do ciclo anual de maior atividade. No caso dos anfíbios, o único registo de 
atravessamento foi no inverno, num período de elevadas precipitações. Conforme se verificou na 
monitorização da mortalidade, a mobilidade dos anfíbios encontra-se estreitamente relacionada com 
precipitação e humidade do ar. As monitorizações das passagens coincidiram, na sua maioria, em períodos 
de reduzida precipitação, o que pode explicar igualmente os baixos registos de atravessamento deste 
grupo. 

As campanhas de monitorização da mortalidade permitiram verificar uma mortalidade de 295 animais 
observando-se uma variação sazonal no número de cadáveres, com os valores de mortalidade geral da 
fauna mais elevados no outono e na primavera e os mais reduzidos no inverno e no verão. 

Os valores obtidos são indicativos de uma relação entre a precipitação e o número de cadáveres 
encontrados. O número de cadáveres de anfíbios tende a aumentar em condições de aumento de 
precipitação enquanto os restantes grupos tendem a diminuir. Assim, verifica-se um aumento de registos 
de aves, mamíferos e répteis no período do verão quando a precipitação foi quase nula durante as 
campanhas. 
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A presente monitorização permitiu igualmente identificar alguns setores com acumulação de 
mortalidade, sendo os mais importantes situados nos 12+500/13+000. Importa, todavia, salientar que a 
identificação de acumulação de mortalidade deverá ser aferida nas próximas campanhas de 
monitorização, dado que a definição do valor médio de mortalidade por troço, bem como do valor crítico 
de mortalidade, se aproxima mais da realidade, quanto maior for o número de registos de mortalidade 
disponíveis. 

Conclui-se, ainda, não haver uma relação evidente entre o tráfego médio diário e a mortalidade já que os 
setores com maior mortalidade se encontram dispersos entre o setor de maior e menor tráfego. 

Em suma, a monitorização da fauna efetuada comprova a permeabilidade da fauna aos principais grupos 
faunísticos, que efetuam atravessamentos da via através de viadutos, passagens superiores e inferiores, 
e ainda, através das passagens hidráulicas existentes. 

5.4 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a periodicidade definida no Programa de monitorização da componente biológica da A43, 
esta monitorização deverá prolongar-se por mais 2 ciclos anuais.  

Para fins comparativos, recomenda-se a manutenção das metodologias aplicadas nesta campanha, 
nomeadamente, no esforço de amostragem e na duração das campanhas de amostragem. 

A continuação da monitorização permitirá aferir com maior grau de certeza alguns dos parâmetros 
avaliados, em particular no que se refere à presença de setores de acumulação de mortalidade. 

 

 

 

São Domingos de Rana, dezembro de 2018 

 

 

 

Maria Inês Ramos José Miguel Araújo 

Responsável do Departamento de Ambiente Administrador 

 

  



 
A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2017/2018 

 

B15002_Versão n.º 1  Pág. 41 

    

BIBLIOGRAFIA 

Cabral M.J., J. Almeida, P.R. Almeida, T. Dellinger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, 
A.I. Queiroz, L. Rogado & M. Santos-Reis, (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Peixes 
Dulçaquícolas e Migradores, Anfíbios, Repteis, Aves e Mamíferos. Instituto da Conservação da Natureza, 
Lisboa. 660pp. 

Ferrand de Almeida N., P. Ferrand de Almeida, H. Goncalves, F. Sequeira, J. Teixeira, F. Ferrand de Almeida 
(2001) Guia FAPAS Anfíbios e Repteis de Portugal. FAPAS. Porto. 249pp. 

Gomes, L., C. Grilo, C. Silva, A. Mira. Identification methods and deterministic factors of owl roadkill 
hotspot locations in Mediterranean landscapes. Ecol. Res. 24, 355-370. 

Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlavac, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, 
T., Torslov, N., Wandall & B. le Maire, (Eds.) 2003. Wildlife and Traffic: A European Handbook for 
Identifying Conflicts and Designing Solutions. Brussels. 

Malo, J.E., Suarez, F. & A. Diez. 2004. Can we mitigate animal-vehicle accidents using predictive models? 
Journal of Applied Ecology, 41:701–710 

 



 

 

 

=
BGI– Brisa Gestão de Infraestruturas, S.A. 
Sede: Quinta da Torre da Aguilha - Edifício Brisa 
2785-599 São Domingos de Rana 
Portugal 
 
T: (+351) 21 444 85 00 
F: (+351) 21 005 82 97 
EC Carcavelos – Ap.250 2776-956 Carcavelos 
 
www.brisa.pt 

 

      

CONCESSÃO DOURO LITORAL 

 

A43 / IC29 – GONDOMAR / AGUIAR DE SOUSA (IC24) 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA  

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dezembro 2018 

 



 

=

 
  



 

A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 3 

 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUÇÃO 7 

1.1 OBJETIVOS 7 

1.2 ÂMBITO 7 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 8 

1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 9 

1.5 EQUIPA TÉCNICA 9 

2 ANTECEDENTES 9 

2.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS NO EIA E RESPETIVA DIA 10 

2.2 RECLAMAÇÕES 10 

3 ENQUADRAMENTO 11 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 11 

5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 11 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 11 

5.1.1 Introdução 11 

5.1.2 Objetivos 12 

5.1.3 Período de amostragem 12 

5.1.4 Parâmetros a monitorizar 12 

5.1.5 Locais de amostragem 13 

5.1.6 Técnicas e métodos de análise ou Registo de dados 17 

5.1.7 Critérios de avaliação e análise de dados 18 

5.2 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 19 

5.2.1 Monitorização das passagens de fauna 19 

5.2.2 Mortalidade de vertebrados 25 

5.2.3 Identificação de acumulação de mortalidade 31 

5.2.4 Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 37 

5.2.5 Relação entre a mortalidade e condições ambientais 37 

5.3 CONCLUSÕES 39 

5.4 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 40 

BIBLIOGRAFIA 41 

 

  



 

A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 4 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1 – Legislação aplicável para a monitorização da fauna .................................................................. 8 

Quadro 2 - TMDA nos sublanços Gondomar / Gens / A41/A43. ................................................................ 11 

Quadro 3 - Período em que foram realizados os trabalhos de campo ....................................................... 12 

Quadro 4 - Informação geral das passagens de fauna da A43 ................................................................... 13 

Quadro 5 - Informação geral dos viadutos da A43 ..................................................................................... 14 

Quadro 6 - Informação geral das passagens hidráulicas da A43 ................................................................ 14 

Quadro 7 - Registo de atravessamentos das passagens de fauna na A43 e respetivo 1) estatuto de 
conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) Decreto-Lei n.º 156-A/2013 ...................................... 20 

Quadro 8 - Registo de atravessamentos da fauna na A43 por campanha sazonal .................................... 23 

Quadro 9 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados na A43 e 1) 
respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 
de novembro............................................................................................................................................... 26 

Quadro 10 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados pela equipa de 
Operação e Manutenção na A43 e respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro ........................................................................................ 31 

Quadro 11 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A43, com base 
nos dados recolhidos na campanha anual. ................................................................................................. 33 

Quadro 12 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A32, com base 
nos dados recolhidos pela equipa de operação e manutenção entre o outono de 2017 e o verão de 2018.
 .................................................................................................................................................................... 36 

Quadro 13 - Proporção de cadáveres (%) por grupo taxonómico e condição climatérica ......................... 38 

 
  



 

A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 5 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Traçado da A43 para monitorização da mortalidade e localização das passagens para fauna 
monitorizadas. ............................................................................................................................................ 16 

Figura 2 - Número de utilizações das passagens pela fauna durante a campanha de monitorização 
2017/2018 na A43. ..................................................................................................................................... 22 

Figura 3 - Número de utilizações das passagens pela fauna nas quatro campanhas sazonais da 
monitorização 2017/2018 da A43 .............................................................................................................. 24 

Figura 4 – Mortalidade relativa (nº de cadáveres/ dia) nas quatro campanhas sazonais da monitorização 
2017/2018 da A43 ...................................................................................................................................... 28 

Figura 5 - Distribuição espacial e número de cadáveres encontrados nas prospeções realizadas na A43 32 

Figura 6 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de crítico de ocorrências) ................................................................................... 34 

Figura 7 - Distribuição espacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas de prospeção (linha 
horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) ...................................................................... 34 

Figura 8 - Distribuição espacial dos cadáveres de aves encontrados nas visitas de prospeção (linha 
horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) ...................................................................... 35 

Figura 9 - Distribuição espacial dos cadáveres de mamíferos selvagens encontrados nas visitas de 
prospeção (linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) .......................................... 35 

Figura 10 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção das equipas de 
operação e manutenção (linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) ................... 36 

Figura 11 - Variação do número médio de veículos diário anual (TMDA) e do número de cadáveres 
registado na campanha anual, na A43. ...................................................................................................... 37 

Figura 12 - Mortalidade e precipitação nos meses em que se realizaram as campanhas de prospeção na 
A43. ............................................................................................................................................................. 38 

 

 



 

 

 

 



 
A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2017/2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 7 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização do Ambiente, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Plano Geral de Monitorização do Ambiente do lanço A43/IC29 - Gondomar/Aguiar 
De Sousa (IC24), o qual integra a Concessão Douro Litoral. 

1.1 OBJETIVOS 

Com o presente relatório pretende-se dar cumprimento ao estabelecido no Plano Geral de Monitorização 
do Ambiente definido para a exploração desta autoestrada. 

1.2 ÂMBITO 

O âmbito deste relatório é a apresentação e análise das campanhas de monitorização realizadas no 
outono de 2017, e inverno, primavera e verão de 2018, relativa ao programa de monitorização da fauna 
definido no respetivo Processo de Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) para a fase de exploração da 
A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24). 

Este documento segue, com as devidas adaptações, a estrutura proposta na Portaria n.º 395/2015, de 4 
de novembro, designadamente o Anexo V, que se refere à estrutura do relatório de monitorização. 

Com efeito a monitorização visa estabelecer um conjunto de avaliações periódicas que envolvem a fase 
de exploração, por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando, assim, 
um registo histórico e aferir de forma contínua e regular a evolução das componentes ambientais nelas 
consideradas. Em síntese, os objetivos inerentes à execução dos Planos Gerais de Monitorização são: 

• Estabelecer um registo histórico de valores dos parâmetros indicadores relativos aos fatores 
ambientais considerados e analisar a sua evolução; 

• Contribuir para a verificação das previsões e análise de impactes efetuadas nos Estudos 
Ambientais; 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente associados ao empreendimento em estudo, 
durante a fase de exploração; 

• Avaliar o grau de incerteza inerente às técnicas de predição e eventualmente contribuir para a 
sua melhoria e desenvolvimento; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas;  

• Avaliar a necessidade de introduzir medidas de minimização complementares;  

• Fornecer informações que possam ser úteis na elaboração de Estudos Ambientais futuros, 
relativos a empreendimentos similares. 

A execução do Plano Geral de Monitorização do Ambiente (PGMA) da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De 
Sousa (IC24), entre 2017 e 2018, envolve a monitorização da fauna e compreende duas fases distintas: 

• Recolha de dados “in loco”; 

• Elaboração do relatório de monitorização. 
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1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) encontra-se consagrada, na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 
19/2014, de 14 de abril). 

O regime jurídico de AIA em vigor encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpôs para 
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.  

Mais recentemente entrou em vigor a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que aprovou os requisitos 
e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA 
e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A avaliação ambiental da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foi efetuada ao abrigo da anterior 
legislação de AIA, ou seja, o Decreto-lei n.º 69/200, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei 
n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

A análise dos resultados foi efetuada de acordo com a legislação específica em vigor. No quadro seguinte 
apresenta-se a legislação em vigor para a monitorização da fauna, conforme definido no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente da A43. 

Quadro 1 – Legislação aplicável para a monitorização da fauna 

  

Geral 
Portaria 395/2015, de 4 de novembro – Fixa a estrutura e conteúdo dos relatórios 
de monitorização e restante documentação associada à pós-avaliação no âmbito 
dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Fauna 

DL 140/99, de 24 de abril – Revê a transposição para a ordem jurídica interna da 
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves, relativa à 
Conservação das Aves Selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 
de maio (Diretiva Habitats, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna 
e da Flora Selvagens). Regula a Rede Natura 2000. Ref. ZEC e ZEP. Revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 75/91, de 14 de fevereiro, 224/93, de 18 de junho, e 226/97, de 
27 de agosto. 
DL 49/2005 de 24 de fevereiro – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 
n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves 
selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, 
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva 
habitats). 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 – Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e 
da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a 
Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio. 
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1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente Relatório de Monitorização foi estruturado de acordo com o definido no Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

1.5 EQUIPA TÉCNICA 

Os trabalhos inerentes à elaboração do relatório de monitorização da fauna na A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foram realizados pela seguinte equipa técnica: 

BGI - Brisa Gestão de Infraestruturas: 

Maria Inês Ramos 
Coordenação Geral 

Agri-pro Ambiente (coordenação técnica e relatório) 

David da Fonte 

Agri-pro Ambiente (trabalhos de campo) 

David da Fonte 

Paulo Silva 

Sérgio Ribeiro 

Fauna 

2 ANTECEDENTES 

O Estudo Prévio integrava dois lanços viários distintos, o IC24, entre Campo (A4) e Argoncilhe (IC2) e o 
IC29, entre Gondomar e Aguiar de Sousa (IC24), para os quais foram estudadas várias soluções 
alternativas de traçado, incluindo um nó de ligação entre os dois lanços viários e a denominada “Alteração 
ao Nó de Campo”, anteriormente abrangida pelo projeto do lanço do IC24, entre o Nó de Campo e o Nó 
de Ermida, em fase de Estudo Prévio. 

O procedimento de AIA decorreu entre novembro de 2002 e julho de 2003, tendo a Comissão de Avaliação 
(CA), em dezembro de 2002, suspendido o prazo do procedimento de AIA. Após apreciação técnica da 
documentação entregue, a CA solicitou a apresentação de elementos adicionais e a reformulação do 
Resumo Não Técnico (RNT), os quais foram apresentados em janeiro de 2003. 

Em janeiro de 2003, após serem entregues os documentos adicionais solicitados, a CA concluiu pela 
conformidade do EIA, tendo o ex-instituto do Ambiente (IA) promovido a consulta pública que decorreu 
entre 18 de fevereiro e 22 de abril de 2003. 

Com base no Parecer da Comissão de Avaliação e no Relatório da Consulta Pública, foi emitida a 14 de 
julho de 2003, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com Parecer favorável à combinação 12 (Solução 
2 até ao km 9+000, seguida da Solução 3 até ao km 18+780 e da Solução 1) a ser desenvolvida em fase de 
Projeto de Execução, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e planos de 
monitorização preconizados. 
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Na fase de Projeto de Execução, o projeto do “IC24 – Campo (A4) / Argoncilhe (IC2) e IC29 – Gondomar / 
Aguiar de Sousa (IC24)” foi dividido nas autoestradas A43/IC29 e A41/IC24, sendo esta última subdividida 
em Trechos 1.1, 1.2, 2, 3.1 e 3.2. 

Esta situação teve em atenção as diferentes características técnicas das autoestradas A41 e A43 e, 
consequentemente, dos respetivos impactes, bem como as estratégias distintas para o desenvolvimento 
dos respetivos Projetos de Execução, tendo em consideração a extensão e consequente volume de obra 
associado. Neste contexto foram realizados cinco RECAPE distintos (Trechos 1.1, 1.2, 2 e 3.1 do lanço da 
A41 e lanço da A43), analisando-se separadamente, desta forma, a conformidade ambiental de cada um 
dos Projetos de Execução. 

Atendendo às medidas de monitorização preconizadas nos estudos ambientais do lanço da A43 e 
aprovadas pela CA, bem como a medidas de monitorização propostas adicionalmente pela CA, a Fauna 
foi identificada como um dos fatores ambientais a monitorizar. 

Durante a construção do empreendimento foi executado um Plano Geral de Monitorização do Ambiente 
referente a esta fase, tendo sido produzidos os respetivos relatórios entregues à Agência Portuguesa de 
Ambiente. 

Com entrada em exploração do lanço da A43, a AEDL deu continuidade ao Plano Geral de Monitorização 
Ambiental (PGMA), agora relativo à Fase de Exploração, que integra o Programa de Monitorização da 
Fauna, presentemente em execução. 

2.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS NO EIA E RESPETIVA DIA 

As medidas de minimização preconizadas para a fase de exploração do lanço da A43, relativamente aos 
fatores ambientais monitorizados são, genericamente, relacionadas com a necessidade de monitorização, 
para acompanhar a evolução dos aspetos revelados como mais sensíveis, em função da exploração da via, 
assim como de aferir medidas específicas implementadas. 

Sublinha-se que parte das medidas de minimização foram já implementadas, quer em termos de projeto, 
quer na fase de construção do empreendimento, para que este se integre de forma ambientalmente mais 
favorável na região em que se insere. 

Previu-se um Programa de Monitorização da Fauna de modo a quantificar em termos relativos a utilização 
de passagens hidráulicas, assim como a taxa de mortalidade animal por atropelamento. 

As medidas de minimização recomendadas incluem igualmente, no que respeita à fauna, e mais 
particularmente às passagens hidráulicas, sempre que possível, a manutenção da permeabilidade 
existente, procedendo-se à sua limpeza periódica de modo a evitar situações de obstrução à livre 
circulação da água, de modo a que estas possam servir de passagem para a fauna. 

2.2 RECLAMAÇÕES 

Durante o presente período de monitorização, no âmbito do fator ambiental em análise, não foram 
rececionadas reclamações na A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24).  
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3 ENQUADRAMENTO 

A área de estudo do presente programa de monitorização compreende o lanço A A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24), que se localiza na zona norte de Portugal, desde o nó de Gondomar 
até ao nó da A43/A41, em Aguiar de Sousa. A43 integra a área metropolitana do Porto, mais precisamente 
no concelho de Gondomar, servindo, através da sua conexão à A41, de ligação entre aglomerados de 
elevada densidade como Valongo, Gondomar e Espinho. 

Apesar da elevada densidade populacional que caracteriza esta região, subsistem algumas áreas de menor 
presença humana. A área estudada estende-se por cerca de 8 km, sendo que 11% desta extensão se 
desenvolve em viaduto. 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 

No âmbito da monitorização da fauna releva-se como indicador de atividade o tráfego que circula nos 
sublanços Gondomar - Gens - A41/A43.  

No Quadro 2 apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) que se registou em 2017 nos sublanços 
presentemente em estudo. 

Quadro 2 - TMDA nos sublanços Gondomar / Gens / A41/A43. 

Sublanço Pk início - fim 
TMDA 
2017 

Gondomar - Gens 8+000 - 11+500 6582 

Gens - A41/A43 11+500 - 15+200 3736 

5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1.1 Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização da Fauna, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Programa de Monitorização da Fauna da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa 
(IC24), em fase de exploração. 

Foram assim realizadas oito campanhas, duas no outono (novembro e dezembro de 2017), duas no 
inverno (janeiro e fevereiro de 2018), duas na primavera (abril e maio de 2018) e duas no verão (julho e 
agosto de 2018). 
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5.1.2 Objetivos 

Os objetivos definidos no programa de monitorização da fauna da A43 são: 

• Verificação da utilização das passagens transversais da fauna; 

• Acompanhar e avaliar os impactes associados à fase de exploração, no que concerne à 
mortalidade animal induzida pela presença da via; 

• Verificação da eficácia das medidas adotadas para redução da mortalidade, nomeadamente 
vedações; 

• Verificar a necessidade de implementar novas medidas de minimização dos impactes 
identificados. 

 

5.1.3 Período de amostragem 

No presente relatório são apresentados os resultados relativos à campanha anual compreendida entre 
outono de 2017 e o verão de 2018 (4 estações consecutivas). No Quadro 3 é apresentado o período em 
que decorreram os trabalhos de campo em cada época do ano. 

Quadro 3 - Período em que foram realizados os trabalhos de campo 

Parâmetro de Monitorização 

Passagens e mortalidade 
Período de amostragem 

Campanha de Outono 
De 20-11-2017 a 27-11-2017  

De 13-12-2017 a 20-12-2018 

Campanha de Inverno 
De 22-01-2018 a 29-01-2018 

De 14-02-2018 a 21-02-2018 

Campanha de Primavera 
De 16-04-2018 a 23-04-2018 

De 09-05-2018 a 16-05-2018 

Campanha de Verão 
De 09-07-2018 a 16-16-2018 

De 20-08-2018 a 27-08-2018 

5.1.4 Parâmetros a monitorizar 

Parâmetros da monitorização das passagens: 

• Número de passagens por dia/noite, por espécie e grupo faunístico, por estrutura; 

• Número de grupos faunísticos/espécies que utilizam as passagens como forma de 
atravessamento da via. 
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Parâmetros da monitorização da mortalidade por atropelamento: 

• Número de cadáveres de animais na estrada, por espécie ou grupo taxonómico, incluindo, sempre 
que possível, a idade e o sexo, dimensão e estado de conservação; 

• Localização da ocorrência de atropelamento de cada cadáver; 

• Condições climáticas; 

• Características da faixa de rodagem. 

5.1.5 Locais de amostragem 

A monitorização da mortalidade da fauna por atropelamento na A43 incide desde o sublanço Gondomar-
Gens, ao quilómetro 8+000, ao sublanço Gens-A41/A43, sensivelmente ao quilómetro 15+200. A 
monitorização das passagens de fauna incide em 8 passagens da A43. O traçado monitorizado da A43 e a 
localização das passagens monitorizadas pode ser observada na Figura 1. 

No quadro seguinte apresenta-se a informação geral referente às passagens da fauna monitorizadas. 

Quadro 4 - Informação geral das passagens de fauna da A43 

Unidade de 
amostragem 

Designação de 
projeto 

Localização 
(pk projeto) 

Localização 
Km de exploração 

Localização 
(coordenadas) 

0+000 - 2+000 
PH 1-2 1+692 9+070 

-31738 
162145 

PH 1-5 1+903 9+281 
-31680 
161978 

2+000 - 4+000 
PH 2-1 2+203 9+581 

-31602 
161872 

PH 3-5 3+914 11+292 
-30809 
160224 

4+000 - 6+000 
PH 4-1 4+154 11+532 

-30580 
160159 

PH 5-3 5+467 13+111 
-29285 
159385 

6+000 - 8+067 
PH 6-1 6+021 13+399 

-29044 
159228 

PH 6-2 6+227 13+605 
-28891 
159064 

 

O traçado da A43 em estudo desenvolve-se num relevo relativamente acidentado, marcado pelos vales 
dos rios Ferreira e Sousa, cujas encostas apresentam uma ocupação essencialmente florestal, e os 
respetivos vales espaços agrícolas diversificados. O traçado apresenta três nós de ligação, o nó de 
Gondomar ao km 8+000, o nó de Gens ao km 11+500 e o Nó A43/A41 ao km 15+200. 
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Esse setor encontra-se intercetado por uma rede hidrográfica relativamente densa, de onde se destacam 
outros cursos de água para além dos rios Ferreira e Sousa, como é o caso da ribeira do Fontão. Verifica-
se, deste modo, a presença de numerosos viadutos, nomeadamente nos cursos de água anteriormente 
referidos, mas igualmente, no princípio do traçado (nó de Gondomar) em zona depressionária. A 
caracterização dos viadutos encontra-se sumarizada no Quadro 5. 

Quadro 5 - Informação geral dos viadutos da A43 

Designação Extensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Coordenadas 

(início) 
Coordenadas 

(fim) 

Viaduto de Gondomar 280 8+347 
-31892 
162825 

-31733 
162602 

Viaduto sobre o Rio Ferreira II 250 11+614 
-30496 
160145 

-30253 
160107 

Viaduto sobre a Rib.ª do Fontão 175 12+277 
-29864 
159965 

-29737 
159845 

Ponte sobre o Rio Sousa 200 14+093 
-28643 
158657 

-28541 
158483 

 

Para além dos viadutos enumeram-se outras obras de arte e, igualmente, órgão de drenagem passíveis 
de utilização pela fauna local. Estas infraestruturas apresentam-se distribuídas de forma regular pelo 
traçado. As principais características das passagens hidráulicas presentes ao longo do troço em estudo 
encontram-se sumarizadas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Informação geral das passagens hidráulicas da A43 

Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

1-1 Circular 1,0 ф 8+926 
-31735 
162322 

1-2 Circular 1,0 ф 9+070 
-31738 
162145 

1-3 Circular 1,0 ф 9+103 
-31707 
162034 

1-4 Circular 1,0 ф 9+219 
-31742 
162180 

1-5 Circular 1,0 ф 9+281 
-31680 
161978 

2-1 Circular 1,5 ф 9+581 
-31602 
161872 

2-2 Circular 1,0 ф 9+773 
-31387 
161593 

2-3 Circular 1,0 ф 9+962 
-31326 
161412 

2-4 Circular 1,0 ф 10+165 
-31281 
161215 

2-5 Circular 1,2 ф 10+332 
-31211 
161063 

3-1 Circular 1,0 ф 10+420 
-31164 
160989 

3-2 Circular 1,0 ф 10+622 
-31075 
160809 

3-3 Circular 1,5 ф 10+858 
-31075 
160809 
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Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

3-4 Circular 1,5 ф 11+204 
-30881 
160275 

3-5 Circular 1,2 ф 11+292 
-30809 
160224 

4-1 Quadrangular 2,0x2,0 11+532 
-30580 
160159 

5-1 Circular 1,0 ф 12+588 
-29501 
159539 

5-2 Circular 1,2 ф 12+845 
-29501 
159539 

5-3 Circular 1,0 ф 13+111 
-29285 
159385 

5-4 Circular 1,5 ф 13+330 
-29099 
159271 

6-1 Circular 1,5 ф 13+399 
-29044 
159228 

6-2 Circular 1,0 ф 13+605 
-28891 
159064 

7-1 Circular 1,0 ф 14+571 
-28361 
158287 

7-2 Circular 1,0 ф 14+863 
-27991 
158235 

7-3 Circular 1,0 ф 14+956 
-27991 
158235 
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Figura 1 - Traçado da A43 para monitorização da mortalidade e localização das passagens para fauna monitorizadas. 
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5.1.6 Técnicas e métodos de análise ou Registo de dados 

Monitorização das passagens fauna 

A monitorização da utilização das passagens pela fauna foi realizada com recurso a armadilhas 
fotográficas. Este método envolve a utilização de câmaras fotográficas com disparo automático ativado 
por movimento. 

O uso de câmaras fotográficas apresenta várias vantagens pois é um método não invasivo e que causa um 
mínimo de perturbação para a fauna e também em termos logísticos uma vez que pode permanecer no 
campo durante várias semanas e fornece um registo objetivo da presença e identidade dos animais 
presentes (Rovero et al. 2010). Os mesmos autores referem os grandes avanços deste tipo de 
armadilhagem e do uso crescente ao longo da última década que se tem traduzido num aumento do 
número de publicações.  

Este método permite recolher imagens dos animais que efetuam os atravessamentos (de dia ou de noite) 
facilitando assim a sua identificação. A utilização das câmaras fotográficas é especialmente eficiente na 
monitorização de mamíferos de médio e grande porte e pouco eficaz na deteção de animais de menor 
tamanho como pequenos mamíferos, aves e herpetofauna em geral. 

O programa de monitorização prevê a monitorização das passagens em duas campanhas de 8 dias em 
cada estação do ano, totalizando 16 dias por estação. O período de amostragem é apresentado no ponto 
5.2.1. 

Os dados recolhidos foram posteriormente analisados em gabinete com o auxílio de material de 
referência adequado. 

Mortalidade de vertebrados 

Para o registo da mortalidade de vertebrados foram feitas prospeções nos dois sentidos da A43, ao longo 
de todo o traçado em estudo, a partir de uma viatura em marcha lenta (entre 20-30 km/h) circulando na 
berma. Foi feita a confirmação da presença de cadáveres na faixa central, faixa esquerda e junto ao 
separador central. Cada cadáver detetado foi fotografado e, sempre que possível, removido da via para 
evitar que fosse registado uma segunda vez. 

Para além do registo da sua localização com auxílio de equipamento GPS, foi registado o quilómetro de 
exploração, para posterior inserção em SIG. Para cada cadáver foi ainda registada a seguinte informação: 
identificação da espécie, idade e sexo (sempre que tal seja possível), a sua dimensão e o seu estado de 
conservação; Quilómetro de exploração, localização na via (via e berma), e vegetação/habitat presente 
na envolvente. 

A identificação dos cadáveres encontrados foi feita localmente, sempre que possível, ou então mais tarde 
e com base nos registos fotográficos. 

Foram realizadas quatro campanhas sazonais (outono, inverno, primavera, verão), cada uma com duas 
fases de 8 dias consecutivos de duração e um intervalo de 15 dias, com verificação bidiária. 
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Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

O tráfego automóvel em cada lanço da A43 foi identificado como indicador de atividade do projeto, sendo 
considerado, na análise de relação entre a mortalidade e o tráfego automóvel, os registos do número 
médio de veículos diário anual (TMDA), cedidos pela Concessionária. 

Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

As condições climatológicas, em conjugação com os períodos fenológicos, constituem um fator ambiental 
importante no comportamento das diferentes espécies faunísticas, em particular nos respetivos padrões 
de atividades nos quais se incluem os movimentos migratórios e/ou de dispersão. Foi, assim, efetuada 
uma análise para estabelecimento de relação entre a mortalidade e as condições climatéricas. Tendo em 
conta os registos de mortalidade obtidos para alguns grupos faunísticos, cujos movimentos migratórios 
e/ou dispersão se encontram estreitamente relacionados com a humidade relativa do ar e regime de 
precipitação, foi ainda efetuada uma análise mais detalhada entre a mortalidade e precipitação. Deste 
modo, procedeu-se à recolha de registos de precipitação para Gondomar, nomeadamente a precipitação 
mensal acumulada, durante o período de monitorização da A43. O histórico de precipitação foi obtido em 
https://www.accuweather.com/pt/pt/portugal-weather. 

5.1.7 Critérios de avaliação e análise de dados 

Para a análise dos dados de utilização das passagens pela fauna e da mortalidade observada foi, 
inicialmente, considerada a lista de espécies e avaliada a sua importância em termos de conservação, com 
base: no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005); anexos A-I, B-II e B-IV do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). 
As espécies que estão incluídas no anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, ou com estatuto de Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em Perigo, foram consideradas de 
espécies ameaçadas. 

Posteriormente, os dados obtidos em cada época do ano foram analisados de forma a detetar padrões 
para cada espécie e/ou grupo de espécies, tendo também em conta os dados relativamente ao número 
de passagens. 

Identificação de acumulação de mortalidade 

Os dados de mortalidade obtidos pela equipa da AGRI-PRO AMBIENTE foram analisados com o objetivo 
de identificar a existência de locais de acumulação de mortalidade ou troços de maior sensibilidade 
(pontos críticos). Para tal, a A43 foi dividida em setores de 500 m, para os quais foi calculado o número 
de cadáveres de cada grupo de espécies para o conjunto dos dados obtidos entre outono de 2017 e verão 
de 2018. 

O método utilizado para a identificação dos "pontos críticos" de mortalidade foi adaptado de  
Malo et al. (2004). Este método assume que o número esperado de cadáveres em cada setor segue uma 
distribuição de Poisson. Identificaram-se, assim, como setores de concentração de mortalidade, aqueles 
setores em que o número de cadáveres observado é superior àquele para o qual a probabilidade de que 
ocorra essa mortalidade de forma aleatória é inferior a 2% e designou-se o limite como limite de 98% 
confiança ou número de ocorrências crítico. 



 
A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar De Sousa (IC24)  

2017/2018 

 

B15002_Versão n.º 3  Pág. 19 

 

O número de ocorrência crítico (x) é assim calculado a partir da seguinte equação: 

p(x) = λx/(x!eλ) 

Em que λ = número médio de colisões por troço 

O número de ocorrências critica que corresponde ao número mínimo a partir do qual se considera que 
determinado setor tem uma probabilidade de ocorrência inferior a 2% e que, por isso, deve ser 
considerado um troço de acumulação de atropelamentos, é determinado a partir da soma cumulativa dos 
valores de probabilidade. Ou seja, de acordo com esta métrica os "troços de maior sensibilidade" 
correspondem aos troços onde é mais provável que ocorram colisões, tendo como base os dados 
disponíveis. Quanto mais dados estiverem disponíveis, mais esta medida se aproxima da realidade, pelo 
que é necessário ter em conta este facto na interpretação de resultados. 

Os dados de mortalidade da campanha anual foram, igualmente, representados espacialmente, 
nomeadamente através da elaboração de um mapa Kernel em QGIS, com recurso à aplicação heatmap. 
Este mapa permite ter uma perceção espacial dos locais de acumulação de mortalidade. 

Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

Foram representados graficamente os dados de mortalidade obtidos nas presentes campanhas e os dados 
de TMDA para o ano de 2017, afim de verificar se existe alguma relação entre "troços de maior 
sensibilidade" e o tráfego da A43. A avaliação de uma possível relação foi efetuada de forma qualitativa. 

Relação entre a mortalidade e fatores ambientais 

Foi efetuada uma análise comparativa entre dados de mortalidade e condições climatéricas, sendo 
determinado, sempre que os registos o permitissem, a correlação de spearman e pearson. Foram 
igualmente elaborados gráficos para interpretação de eventuais correlações entre a mortalidade e fatores 
ambientais. 

5.2 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.2.1 Monitorização das passagens de fauna 

Em resultado da monitorização das passagens de fauna na A32, para os períodos de outono (2017), 
inverno, primavera e verão (2018), foram observados um total de 142 atravessamentos, repartidos pelos 
grupos taxonómicos de aves, anfíbios, répteis e mamíferos (Quadro 7). A monitorização das passagens 
permitiu identificar um total de 10 espécies, a sua maioria (6) pertencente ao grupo dos mamíferos 
selvagens. Nenhuma das espécies identificadas apresenta estatuto de ameaçada, sendo a sua maioria 
classificada como de Pouco Preocupante. Saliente-se apenas o coelho-bravo  
(Oryctolagus cuniculus), classificado como espécie Quase Ameaçada. 

O grupo dos mamíferos selvagens foi o que apresentou um maior registo de atravessamentos, com um 
total de 101 espécimes (71,1%), seguindo-se os mamíferos domésticos, com 26 espécimes (18,3%), os 
répteis, com 13 espécimes (9,2%), e as aves e anfíbios, cada um com um espécime (1,4%).  
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Quadro 7 - Registo de atravessamentos das passagens de fauna na A43 e respetivo 1) estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) Decreto-Lei n.º 156-A/2013 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Anfíbios             

Não identificado    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Aves              

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total    0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Répteis                         

Sardão Timon lepidus LC  0 0 0 0 0 9 2 0 11 

Lagartixa     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Réptil     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total     0 0 0 0 0 9 4 0 13 

Mamíferos selvagens                         

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT  0 0 0 3 0 1 0 6 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 2 0 10 12 0 0 2 7 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC  0 0 1 5 0 0 21 1 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC  0 0 0 1 0 4 1 0 6 

Rato-preto Rattus rattus LC  0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Texugo-europeu Meles meles LC  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Micromamífero     1 0 0 8 0 9 0 0 18 

Mamífero     0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total     3 0 11 31 0 17 25 14 101 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Mamíferos selvagens  
        

  
 

Cão Canis lupus familiaris NA  3 0 0 0 2 0 8 0 13 

Gato Felis silvestres catus NA  0 7 3 1 1 1 0 0 13 

Total    3 7 3 1 3 1 8 0 26 

Total Geral    6 7 14 33 3 28 37 14 142 
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Importa, no entanto, referir o facto deste método ter uma eficácia mais reduzida em detetar e identificar 
animais de menor porte, como sejam os répteis, os anfíbios e os micromamíferos, pelo que os registos de 
atravessamentos para estes grupos subestimam o número real de utilizações. 

No que concerne à frequência de atravessamentos, destacam-se as passagens faunísticas PF4, PF6 e PF7, 
com registos de 33, 28 e 37 atravessamentos, respetivamente (Figura 2). As passagens PF1, PF2 e PF5, 
correspondem aquelas com menor atividade, com 6, 7 e 3 atravessamentos respetivamente, seguindo-se 
as passagens PF3 e PF4, com 14 atravessamentos cada. 

Nas passagens PF5 e PF2 verificaram-se apenas passagens de mamíferos domésticos (3 e 7 
respetivamente). Nas restantes passagens, as utilizações por mamíferos selvagens compõem a maioria 
dos registos (com percentagens superiores a 61%) excetuando na passagem PF1 onde se verifica o mesmo 
número entre mamíferos selvagens e domésticos (3).  

No que respeita à diversidade de grupos faunísticos, destacam-se as passagens PF6 e PF7, nomeadamente 
com o registo de quatro e três grupos faunísticos, respetivamente. Na passagem PF6 registam-se 
atravessamentos de mamíferos domésticos e selvagens, répteis e anfíbios. Na passagem PF7 registaram-
se, por sua vez, mamíferos selvagens e domésticos, e répteis. Em ambos os casos, a maior proporção de 
atravessamentos foi de mamíferos selvagens, com 61% em PF6 e 68% em PF7. Todavia, verificam-se 
diferenças quanto ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, sendo que na 
passagem PF6 este grupo corresponde aos répteis (32%), e na passagem PF7 aos mamíferos domésticos 
(22%). 

Ainda relativamente à utilização das passagens monitorizadas, há que referir que três delas registaram 
atravessamentos para apenas um grupo faunístico, designadamente as passagens PF2, PF5 e PF8. Nas 
duas primeiras apenas se registou a utilização por mamíferos domésticos, enquanto que no caso da PF8 
foi apenas de assinalar os atravessamentos de mamíferos selvagens. 

 

 

Figura 2 - Número de utilizações das passagens pela fauna durante a campanha de monitorização 2017/2018 na A43. 
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A localização das passagens faunísticas monitorizadas traduz a homogeneidade dos habitats intercetados 
pelo traçado da A43, verificando-se junto das mesmas uma ocupação maioritariamente florestal (floresta 
de produção de eucalipto). As primeiras passagens (PF1 a PF5), localizam-se, todavia, mais próximo do nó 
de Gondomar, e portanto, de uma zona mais urbanizada (Figura 1). Esta proximidade a zonas de cariz 
habitacional pode explicar uma maior utilização por parte dos mamíferos domésticos, bem como os 
registos exclusivos deste grupo faunístico nas passagens faunísticas PF2 e PF5. 

Em termos de campanhas sazonais verifica-se que a primavera obteve maior número de registos (56 
registos, 39,4% do total), e de seguida o verão (41 registos, 28,9% do total). O outono e inverno registaram 
21 e 24 utilizações respetivamente perfazendo cerca de 14% e 16% das utilizações registadas (Quadro 8).  

Importa ainda destacar a sazonalidade de utilização das passagens para certos grupos faunísticos, como 
é o caso dos anfíbios e répteis (Figura 3). Apenas se registaram atravessamentos de anfíbios no inverno, 
e de répteis na primavera e verão, o que indicia uma estreita relação com as condições climatéricas. 

Quadro 8 - Registo de atravessamentos da fauna na A43 por campanha sazonal 

Nome comum Nome científico Outono Inverno Primavera Verão Total 

Anfíbios        

Não identificado   0 1 0 0 1 

Total  0 1 0 0 1 

Aves        

Melro-preto Turdus merula 0 0 1 0 1 

Total  0 0 1 0 1 

Répteis   
     

Sardão Timon lepidus 0 0 0 11 11 

Lagartixa   0 0 1 0 1 

Réptil   0 0 0 1 1 

Total   0 0 1 12 13 

Mamíferos selvagens   
     

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 7 1 2 0 10 

Geneta Genetta genetta 3 4 18 8 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes 2 2 19 5 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus 0 0 2 4 6 

Rato-preto Rattus rattus 0 0 0 3 3 

Texugo-europeu Meles meles 0 0 0 1 1 

Micromamífero   3 13 2 0 18 

Mamífero   0 0 0 2 2 

Total   15 20 43 23 101 

Mamíferos domésticos   
     

Cão Canis lupus familiaris 0 1 10 2 13 

Gato Felis silvestris catus 6 2 1 4 13 

Total   6 3 11 6 26 

Total Geral   21 24 56 41 142 
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Figura 3 - Número de utilizações das passagens pela fauna nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 

 

A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Mamíferos selvagens 

Conforme referido anteriormente, a grande maioria dos registos de atravessamentos pertencem a este 
grupo faunístico (72%). Verificou-se a utilização de seis das oito passagens monitorizadas, e registos em 
todos os períodos fenológicos considerados. Conforme referido anteriormente, o maior registo de 
atravessamentos ocorreu no período da primavera, que corresponde, em termos fenológicos, ao período 
de maior atividade dos mamíferos, uma vez que coincide com o período de reprodução. 

De entre as espécies identificadas destacam-se a geneta (Genetta genetta) com o maior número de 
registos, 33 atravessamentos, e a raposa-vermelha (Vulpes vulpes) com o segundo maior número, 28 
atravessamentos. Estas duas espécies utilizaram 5 das 8 passagens com destaque para a PF3, PF4 e PF8 
no caso da geneta e para as passagens PF4 e PF7 no caso da raposa. 

Seguindo a tendência geral, o número de registos na primavera e verão foram superiores às restantes 
estações mas destaca-se a primavera que apresenta 54,5% dos registos de geneta e 67,8% dos registos 
de raposa. O único registo do texugo foi efetuado no verão. 

Registaram-se, ainda, atravessamentos para o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o rato-do-campo 
(Apodemus sylvaticus), o rato-preto (Rattus rattus) e o texugo europeu (Meles meles). 

Mamíferos domésticos 

Corresponde ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, tendo ocorrido na quase 
totalidade das passagens faunísticas monitorizadas (excetua-se a passagem PF8). As passagens PF7 e PF2 
assumem maior destaque neste grupo, com oito e sete atravessamentos registados, respetivamente. 
Saliente-se, igualmente, a passagem PF5 que, conjuntamente com a PF2, apenas registaram passagens 
deste grupo. 
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À semelhança dos mamíferos selvagens, o período de maior atividade correspondeu à primavera, 
acentuada, no essencial, pelos atravessamentos de cão (Canis lupus familiaris), com um registo de 10 
atravessamentos (76,9% dos atravessamentos desta espécie). O gato (Felis silvestres catus), por sua vez, 
apresenta uma utilização mais regular das passagens, repartida pelas diferentes épocas de amostragem 
(apesar de se ter verificado uma maior incidência no outono). 

Saliente-se, igualmente, uma utilização diversificada de passagens entre espécies, sendo que o gato 
apresentou um maior número de atravessamentos em PF2, mais próxima de aglomerados urbanos, e o 
cão em PF7, em meio maioritariamente florestal. 

Répteis 

Os répteis foram registados quase exclusivamente no verão, com exceção de um indivíduo cujo registo de 
atravessamento coincidiu com a primavera. Dos 12 registos de atravessamento em toda a amostragem, 
11 foram de sardão (Timon lepidus). Este grupo segue, assim, o comportamento expectável de maior 
atividade em períodos quentes e menos chuvosos. 

Anfíbios 

Apenas foi registado um atravessamento para este grupo, nomeadamente no inverno, em período de 
maior precipitação. O atravessamento foi registado em PF4, que conjuntamente com PF5 constituem as 
passagens faunísticas com presença de água ao longo de todo o ano. 

Conforme referido anteriormente a armadilhagem fotográfica apresenta uma eficácia reduzida na 
deteção e identificação de animais de menor porte, pelo que os valores registados na presente 
monitorização poderão estar subestimados, existindo uma maior utilização das mesmas por parte deste 
grupo. 

Aves 

À semelhança dos anfíbios, este grupo faunístico registou apenas um atravessamento, na primavera, na 
passagem PF4. Tendo em conta a mobilidade deste grupo, é expectável uma utilização residual das 
passagens para a fauna. Saliente-se o registo do atravessamento no período da primavera, que à 
semelhancia de outros grupos faunísticos coincide com um período de elevada atividade. 

O registo de atravessamento corresponde a um melro-preto (Turdus merula), frequentemente associado 
a meios rurais, em zonas agrícolas e humanizadas. De referir que a passagem PF4 é aquela que se situa 
mais próxima de uma área agrícola, pelo que a presença desta espécie pode estar associada à ocupação 
envolvente da passagem. 

5.2.2 Mortalidade de vertebrados 

Em resultado das prospeções de cadáveres realizadas na A43 (Quadro 9), para os períodos de outono 
2017 e inverno, primavera e verão 2018, foi observado um total de 295 cadáveres, repartidos por um total 
de 29 espécies, pertencentes aos grupos taxonómicos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em 65 das 
observações não foi, contudo, possível a identificação até a espécie, nomeadamente no caso de 29 aves, 
27 mamíferos e 4 répteis. Houve, ainda, 7 organismos cujo grupo taxonómico não foi possível identificar. 
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Quadro 9 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados na A43 e 1) respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Anfíbio                 

Rã-verde Pelophylax perezi LC  0 0 1 0 1 

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC  5 6 1 1 13 

Sapo-comum Bufo bufo LC  75 34 31 2 142 

Total     80 40 33 3 156 

Ave                 

Alvéola-branca Motacilla alba LC   1 0 0 0 1 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC   0 0 0 1 1 

Cartaxo-comum Saxicola torquata LC   0 2 1 0 3 

Felosa-comum Phyloscopus collybita LC   0 1 0 0 1 

Felosa-do-mato Sylvia undata LC A-I 6 1 1 1 9 

Felosa-poliglota Hippolais polyglota LC   0 0 0 1 1 

Gaivota Larus sp.     0 0 0 2 2 

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 2 1 3 

Mocho-galego Athene noctua LC   1 0 0 0 1 

Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus VU A-I 0 0 0 1 1 

Pardal-comum Passer domesticus LC   0 0 2 2 4 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis LC   2 0 0 0 2 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC   3 0 1 0 4 

Pombo-doméstico Columba livia DD D 0 1 0 0 1 

Rabirruivo-preto Phoenicurus ochruros LC   0 0 1 1 2 

Passeriforme       7 3 6 6 22 

Não identificado       0 2 3 0 5 

Total       20 10 17 16 63 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Réptil                

Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix LC   0 0 0 2 2 

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC   1 0 1 0 2 

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC   0 0 2 2 4 

Lagartixa-de-bocage Podarcis bocagei LC   1 0 0 0 1 

Sardão Timon lepida LC   0 0 0 2 2 

Cobra      0 0 0 4 4 

Total       2 0 3 10 15 

Mamífero selvagem           
Coelho-selvagem Oryctolagus cuniculus NT   3 0 1 0 4 

Ouriço Erinaceus europaeus LC   3 0 5 4 12 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Ratazana Rattus norvegicus NA   3 0 0 0 3 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC   1 1 0 0 2 

Rato-preto Rattus rattus LC   1 0 0 1 2 

MicroMamífero       7 0 1 0 8 

Quiróptero       0 0 2 2 4 

Não identificado       5 1 5 4 15 

Total       23 2 14 13 52 

Mamífero doméstico                 

Gato-doméstico Felis catus     1 0 0 1 2 

Total  
  1 0 0 1 2 

Não identificado            
Não identificado    0 0 6 1 7 

Total    0 0 6 1 7 

Total Geral       126 52 73 44 295 
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O grupo dos anfíbios foi o que apresentou um maior registo de mortalidade, com 157 cadáveres (53,0%), 
em particular fruto dos resultados obtidos na campanha de outono, com 80 cadáveres, que 
representaram 51,3% das observações de anfíbios em toda a monitorização. Segue-se o grupo das aves 
com 63 cadáveres (21.4%), o dos mamíferos selvagens com 52 cadáveres (17,6%), os répteis com 15 
cadáveres (5.1%), 67% destes na campanha de verão, e, finalmente, os mamíferos domésticos com 2 
cadáveres (0,7%). 

Em termos de sazonalidade, a mortalidade relativa foi superior no outono, com uma média de 7,88 
cadáveres/dia, seguindo-se a primavera, com 4,56 cadáveres/dia, o inverno, com 3,25 cadáveres/dia, e o 
verão, com 2,75 cadáveres/dia (Figura 4). Esta maior mortalidade no outono é marcada pelos registos de 
anfíbios, que neste período apontam para uma mortalidade média de 5,00 cadáveres/dia. Analisando os 
registos dos restantes grupos faunísticos (Error! Reference source not found.), os períodos de outono, 
primavera e verão, apresentam registos de mortalidade relativamente equilibrados (2,88, 2,50 e 2,56 
cadáveres/dia respetivamente), com uma descida no período de inverno.  

Existe uma marcada sazonalidade para alguns dos grupos faunísticos nomeadamente anfíbios e répteis. 
No caso dos anfíbios é de assinalar os registos do outono, mas também do inverno e primavera, nos 
períodos de maior precipitação. Em contrapartida, no período mais seco (verão), os registos descressem 
significativamente. O contrário é visível no que se refere aos répteis, com maior registo de mortalidade 
no período seco e mais quente (verão), e ausência de mortalidade no inverno. 

Embora de forma menos expressiva, as aves e mamíferos selvagens apresentam, igualmente, alguma 
sazonalidade nos registos de mortalidade. A avifauna apresenta uma mortalidade relativa relativamente 
estável durante a maior parte do ano (outono, primavera e verão), com valores de 1,25, 1,06 e 1,00 
cadáveres/dia, excetuando-se no inverno, onde a mesma desce para valores de 0,63 cadáveres/dia. Os 
mamíferos selvagens, à semelhança das aves, demonstram valores relativamente próximos ao longo do 
ano (1,44, 0,88 e 0,81 cadáveres/dia), excetuando-se no inverno, em que o mesmo desce 
significativamente, para registos de 0,13 cadáveres/dia. 

 

Figura 4 – Mortalidade relativa (nº de cadáveres/ dia) nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 
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A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Anfíbios 

Para o grupo dos anfíbios são apenas de destacar três espécies, nomeadamente a salamandra-de-pintas-
amarelas (Salamandra salamandra), sapo-comum (Bufo bufo) e a rã-verde (Pelophylax perezi), 
classificadas de Pouco Preocupante de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa 
et al., 2015). O sapo-comum apresentou um registo de mortalidade superior, com 91,0% das observações 
(142 cadáveres), tendo a campanha de outono contribuído com 52,8% desse valor global. A salamandra-
de-pintas-amarelas, com 13 observações (8,3% dos anfíbios), foi observada apenas duas vezes na 
campanha de primavera e verão e as restantes 11 nas campanhas de outono e inverno. 

Verifica-se um efeito de sazonalidade nos registos dos anfíbios. O mesmo estará relacionado com as 
condições climatéricas, designadamente com o regime de precipitação, como analisado mais à frente no 
presente documento. A campanha de outono decorreu em condições climatéricas variáveis com dias de 
céu limpo, no final de um período de seca prolongada, e outros de chuva ou nublados e húmidos. A 
campanha de inverno decorreu num período de elevada precipitação, após cerca de dois meses com 
registos de precipitação frequentes. Estas duas campanhas foram, por isso, responsáveis por cerca de 
77% das observações de anfíbios na A43. 

Répteis 

O grupo dos répteis teve menor número de cadáveres (15), tendo sido registadas cinco espécies e quatro 
cadáveres não identificáveis. Todas as 5 espécies estão classificadas de Pouco Preocupante de acordo com 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa et al., 2015), não se enquadrando igualmente em 
nenhum anexo do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

A grande maioria dos cadáveres foi observada nas campanhas da primavera e verão (13 cadáveres 
correspondentes a 87%).  

A praticamente ausência de répteis nas campanhas de outono 2017 e inverno 2018 pode estar 
relacionada com as características fisiológicas deste grupo. Em Portugal, sobretudo nas regiões mais frias 
e montanhosas do norte e interior, os répteis passam geralmente por períodos de inatividade invernal 
que, de acordo com as espécies, condições climáticas e altitude, podem estender-se desde de meados de 
outubro até meados da primavera (Ferrand et al., 2001). Embora a A43 não se desenvolva em zona de 
alta montanha, estando relativamente próxima do litoral, é expectável uma redução da atividade deste 
grupo nos períodos mais frios e chuvosos. 

Aves 

Nas campanhas realizadas, registou-se um total de 63 cadáveres, 36 dos quais identificados e repartidos 
por quinze espécies. Os restantes 27 cadáveres, de entre eles 22 passeriformes, encontravam-se num 
estado que não permitiu a identificação. Das espécies identificadas destaca-se o noitibó-cinzento 
(Caprimulgus europaeus), com estatuto de Vulnerável. É ainda de referir a felosa-do-mato (Sylvia undata), 
enquadrada no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, referente às espécies de aves 
de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial (ZPE). 

Das espécies identificadas a felosa-do-mato (Sylvia undata) foi a que apresentou maior número de 
cadáveres, um total de 9 (14,3%), seguindo-se o pardal-comum (Passer domesticus) e pisco-de-peito-ruivo 
(Erithacus rubecula), cada um com 4 cadáveres (6,3%), e o cartaxo-comum (Saxicola torquata), com 3 
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cadáveres (4,8%). Os restantes taxa identificados registam entre um e dois cadáveres, em toda a 
monitorização. Recorde-se que a principal fatia dos registos corresponde a passeriformes não 
identificados, com um número total de 22 cadáveres (34,9%). 

Embora não tão evidente como no caso dos répteis e anfíbios, verifica-se alguma sazonalidade nos 
registos de mortalidade das aves. O período de outono, com um total de 20 cadáveres, apresentou valores 
ligeiramente acima da primavera e verão, com 17 e 16 cadáveres respetivamente. Os valores registados 
no outono foram o dobro do inverno, que corresponde ao período de menor mortalidade, com 10 
cadáveres no total. O período de outono coincide com um importante período migratório, que se estende 
desde o final do verão, ao início do inverno, onde existe, consequentemente, uma elevada atividade por 
parte deste grupo. A primavera, coincidente com o período reprodutor, e o verão, com a dispersão pós-
reprodutora, também apresentam registos de atividade importantes neste grupo. Os registos de 
mortalidade aparentam, deste modo, traduzir os principais períodos fenológicos da avifauna. 

Ainda de referir que a mortalidade de aves apresenta uma relação direta com condições atmosféricas. 
Como será possível verificar posteriormente, os registos de mortalidade parecem coincidir com períodos 
secos e de seu limpo, sendo que os períodos de maior precipitação se traduzem numa redução da 
mortalidade. 

Mamíferos selvagens 

Os mamíferos selvagens registaram um total de 52 cadáveres repartidos por seis espécies, das quais se 
destaca a ouriço (Erinaceus europaeus), com um total de 12 cadáveres (23,1%). Seguem-se o coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), com quatro cadáveres, e a ratazana (Rattus norvegicus), com três cadáveres. Os 
restantes taxa identificados apresentam dois cadáveres durante toda a monitorização. À semelhança das 
aves não foi possível identificar, pelo seu estado de degradação, uma importante porção dos cadáveres, 
mais precisamente 51,9% (27 cadáveres). 

Nenhuma das espécies apresenta um estatuto de conservação relevante, excetuando-se o coelho-bravo, 
com classificação de Quase Ameaçado. 

À semelhança das aves, verifica-se alguma sazonalidade nos registos de mortalidade, nomeadamente um 
maior registo no outono (23 cadáveres, 44,2%), e uma quase ausência de registos no inverno (dois 
cadáveres, 3,8%). Quer a primavera, quer o verão apresentaram registos de mortalidade similares, 
nomeadamente 14 e 13 cadáveres, respetivamente. 

O período do outono registou maior número de observações (23 cadáveres, 44,2%) e o do inverno o 
menor número com apenas 2 cadáveres (3,8%) denotando aqui alguma sazonalidade. Na primavera e no 
verão de 2018 registaram-se 14 e 13 cadáveres, respetivamente.  

Mamíferos domésticos 

Apenas dois cadáveres de gato doméstico foram registados em toda a campanha anual. A A43 
praticamente não tem zonas urbanas, industriais ou agrícolas nas imediações da via excetuando situações 
muito pontuais e de pequena extensão, nomeadamente, aos quilómetros 10+500 e 14+500 pelo que não 
se esperava a ocorrência de um grande número de animais domésticos nesta via. Outra explicação pode 
centrar-se na utilização das passagens hidráulicas, passagens superiores e inferiores, e viadutos, para 
atravessamento da via, conforme verificado na monitorização das passagens de fauna. 
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A remoção destes animais pelas equipas de operação e manutenção também poderá contribuir para estes 
números reduzidos. 

Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

Como resultado das visitas de prospeção periódica efetuadas pelas equipas de operação e manutenção 
da A43 entre 21 de setembro de 2017 e 21 de setembro de 2018, foi observado um total de 28 cadáveres 
(Quadro 10). Destes 28 cadáveres, cinco foram identificados no período do outono, dois no período de 
inverno, quatro no período da primavera, e 17 no período de verão. A maioria dos registos de mortalidade 
corresponde a mamíferos selvagens, nomeadamente coelho-bravo, com 10 registos, das quais nove no 
verão. Destacam-se, igualmente, os mamíferos domésticos, com sete registos, equitativamente 
repartidos por cão e gato. Os restantes grupos taxonómicos, que incluem aves e répteis, apresentam 
registos pontuais. 

Quadro 10 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados pela equipa de Operação e 
Manutenção na A43 e respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro 

Nome comum Nome Científico 
LV 

2005 
DL Outono Inverno Primavera Verão 

Total 
Geral 

Aves                 

Águia d'Asa Redonda Buteo buteo LC  1 0 0 0 1 

Passeriforme    0 0 0 1 1 

Total     1 0 0 1 2 

Répteis    
     

Colubrídeo    0 0 1 0 1 

Total    0 0 1 0 1 

Mamífero selvagem                 

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT   1 0 0 9 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 0 2 0 0 2 

Ouriço Erinaceus europeus LC   0 0 3 0 3 

Raposa Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Mustelídeo    0 0 0 1 1 

Total       1 2 3 12 18 

Mamífero doméstico     
      

Cão Canis lupus familiaris     3 0 0 1 4 

Gato Felis silvestris catus     0 0 0 3 3 

Total       3 0 0 4 7 

Total Geral       5 2 4 17 28 

5.2.3 Identificação de acumulação de mortalidade 

Na Figura 5 apresenta-se o mapa de mortalidade (análise Kernel), elaborado com base nas observações 
das quatro campanhas realizadas (outono, inverno, primavera e verão). Da sua análise é possível 
identificar quatro setores de maior mortalidade, nomeadamente aos quilómetros 8+500, 9+500, 10+500 
e 12+500, onde a probabilidade estimada de mortalidade é superior a 20 animais. Por sua vez, do 
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quilómetro 14+000 até ao final da via, bem como nos nós de Gondomar e Gens, e nos principais viadutos, 
a probabilidade estimada de mortalidade assume-se como a mais reduzida. 

É de referir que as zonas de menor mortalidade correspondem a viadutos de altitude considerável, 
nomeadamente, o viaduto de Gondomar (ao quilómetro 7+500), o viaduto da ribeira do Fontão 
(quilómetro 11+500) e a Ponte sobre o rio Sousa (ao quilómetro 13+800). O acesso a estas estruturas é 
mais difícil pelo que, naturalmente, os registos de cadáveres serão mais reduzidos. Por outro lado, esta 
tipologia de obra de arte permite uma maior permeabilidade da via à fauna, pelo que consequentemente 
os registos de mortalidade são inferiores na proximidade a estas infraestruturas. O mesmo padrão 
verifica-se igualmente com as passagens inferiores (PI) e passagens superiores (PS), que coincidem 
igualmente em zonas de menor probabilidade de atropelamento. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial e número de cadáveres encontrados nas prospeções realizadas na A43 
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No Quadro 11 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, em que se apresenta para a fauna em geral e para cada grupo faunístico o número de ocorrências 
crítico a que corresponde o número mínimo a partir do qual se considera que determinado setor tem uma 
probabilidade de atropelamento superior a 98% e que, por isso, deve ser considerado como um ponto 
sensível. O grupo dos mamíferos domésticos e dos répteis não foram analisados individualmente porque 
apresentam poucos registos de animais. 

Importa recordar que a identificação de “troços de maior sensibilidade” através da referida metodologia 
depende do número de dados disponíveis. Quanto maior for o número de registos e/ou campanhas de 
monitorização, mais esta medida se aproxima da realidade. Deste modo, os dados referentes ao presente 
ano de monitorização, que constitui o primeiro ano de monitorização da fase de exploração deverão ser 
analisados com alguma reserva. A definição de troços de acumulação de mortalidade deverá ser aferida 
ao longo dos dois próximos anos de monitorização. 

O método utilizado resultou na identificação de 2 setores de acumulação de mortalidade (Quadro 11 e 
Error! Reference source not found.) para a fauna em geral, designadamente aos quilómetros 10+500 e 
12+500, a que corresponde 1 km de extensão (13% do sublanço da A43 monitorizado), onde se incluem 
71 cadáveres de animais encontrados no presente período de amostragem (24% do total de cadáveres 
encontrados durante as campanhas de monitorização). O grupo das aves e dos mamíferos selvagens 
registaram a maior extensão de via considerada como crítica (3 km correspondentes a 20% da extensão 
total). 

Quadro 11 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A43, com base nos dados 
recolhidos na campanha anual. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de Ocorrências 

(x) 

Número de 
setores 

(N) 

Cadáveres no 
período de estudo 

(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 295 18,44 28 2 (13%) 71 1 

Anfíbios 156 9,75 17 2 (13%) 61 1 

Aves 63 3,94 8 3 (20%) 29 1,5 

Mamíferos 
selvagens 

52 3,25 7 3 (20%) 24 1,5 
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Figura 6 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de crítico de ocorrências) 

Na Figura 7 apresenta-se a distribuiçãoespacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas 
observando-se como setor de acumulação de mortalidade, o troço compreendido entre os quilómetros 
12+500 e 13+000 (Figura 7). Verifica-se no Quadro 11 que a mortalidade neste setor (61 cadáveres) perfaz 
cerca de 39% da mortalidade deste grupo. Identificam-se, ainda, mais dois setores com valores elevados 
(8+500 e 11+000), mas que não chegam a atingir o número crítico de ocorrências para este grupo 
faunístico. Observa-se que os locais de menor mortalidade coincidem com os viadutos da A43, o que era 
expectável dado estas infraestruturas funcionarem como importantes corredores para a fauna, sendo que 
no caso concreto dos anfíbios os movimentos migratórios serão preferencialmente efetuados ao longo 
dos cursos de água, longe da plataforma da A43. O mesmo não se verifica nas PH, uma vez que o setor 
com maiores registos de mortalidade apresenta várias destas estruturas, inclusive algumas das passagens 
monitorizadas. 

 

Figura 7 - Distribuição espacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas de prospeção (linha 
horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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No caso da avifauna (Figura 8), verificam-se 3 setores de acumulação de mortalidade consecutivos e que 
vão desde o quilómetro 9+500 até ao quilómetro 10+500. A secção final da via, desde o nó de Gens ao 
quilómetro 12+000 apresenta muito poucos registos de aves. Os setores de maior mortalidade coincidem 
com o troço anterior ao viaduto do rio Ferreira, que se desenvolve essencialmente em espaços florestais. 
As mortalidades podem eventualmente estar associadas nas deslocações entre zonas de abrigo, ou entre 
zonas de abrigo e alimentação, e portanto, com o tipo de habitat presente na envolvente. 

 

Figura 8 - Distribuição espacial dos cadáveres de aves encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de ocorrências críticas) 

 

O grupo dos mamíferos selvagens (Figura 9) apresenta 3 setores que atingem ou ultrapassam o número 
crítico, nomeadamente ao quilómetro 9+000, 10+000 e 10+500. Assim como para o grupo das aves, o 
sublanço a partir do quilómetro 11+500 apresenta um número bastante baixo de cadáveres (sempre 
inferior a 4). À semelhança dos restantes grupos faunísticos, a mortalidade de mamíferos é bastante 
reduzida nas zonas de viaduto, sendo estes mais permeáveis às deslocações de espécimes. No caso dos 
mamíferos parece igualmente existir uma utilização ativa das PH. 

 

Figura 9 - Distribuição espacial dos cadáveres de mamíferos selvagens encontrados nas visitas de prospeção 
(linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

No Quadro 12 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, para os dados de registo de mortalidade das equipas de operação e manutenção, entre o outono 
de 2017 e o verão de 2018. Não foram analisados grupos individualmente devido ao reduzido tamanho 
das amostras quando individualizadas. Considerando a totalidade dos registos, identifica-se um único 
setor classificado de sensível por atingir o valor crítico, ao quilómetro 14+500 (Figura 10). Recorde-se, 
todavia, que a aplicação desta metodologia depende do número de dados disponíveis, e que, no caso dos 
dados de prospeção pela equipa de operação e manutenção, os registos disponíveis são muito reduzidos 
(apenas 28 cadáveres registados). 

A sua proximidade a uma zona de nó (nó da A43/A41) poderá eventualmente explicar a maior 
mortalidade, pois estes locais representam pontos de entrada de fauna, impossíveis de controlar. 

Quadro 12 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A32, com base nos dados 
recolhidos pela equipa de operação e manutenção entre o outono de 2017 e o verão de 2018. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de ocorrências 

(x) 

Número 
de 

setores 
(N) 

Cadáveres no 
período de 

estudo 
(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 28 1,75 5 1 (0,59%) 14 0,5 

 

 

Figura 10 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção das equipas de operação 
e manutenção (linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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5.2.4 Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

No ponto anterior foi possível identificar os principais setores considerados críticos para a fauna em geral, 
e para cada grupo taxonómico cujo tamanho da amostra foi suficiente para aplicação da análise de 
Probabilidade de Poisson.  

Da análise da Figura 11 verifica-se não haver uma relação direta entre o tráfego e a mortalidade nesta via. 
Conclui-se assim que, provavelmente, serão outros fatores, nomeadamente os habitats na envolvente, a 
condicionar a mortalidade de animais. 

Esta análise deverá ser, contudo, aferida aquando das próximas monitorizações, nomeadamente através 
da relação entre os registos de mortalidade e o tráfego médio diário anual dos diferentes anos de 
monitorização. 

 

Figura 11 - Variação do número médio de veículos diário anual (TMDA) e do número de cadáveres registado 
na campanha anual, na A43. 

5.2.5 Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

A atividade das diferentes espécies faunísticas encontra-se condicionada por diversos fatores ambientais. 
Conforme verificado anteriormente, os grupos taxonómicos registados nas prospeções de mortalidade 
apresentam uma sazonalidade marcada. No caso do sapo-comum (espécie de maior representatividade 
nos dados de mortalidade), a sua mobilidade/atividade é particularmente importante em dias húmidos e 
chuvosos (Ferrand et al., 2001). Em contrapartida, no caso dos répteis, a sua maior atividade encontra-se 
associada a períodos mais quentes, de sol, e de reduzida humidade do ar. Para os restantes grupos 
taxonómicos os registos de mortalidade aparentam estar mais associados aos períodos fenológicos, 
nomeadamente períodos de reprodução, migração ou dispersão. 

No Quadro 13 apresenta-se a proporção de cadáveres, por grupo taxonómico, identificados em dias de 
céu limpo, céu nublado, aguaceiros e chuva. 
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Quadro 13 - Proporção de cadáveres (%) por grupo taxonómico e condição climatérica 

Grupo faunístico Chuviscos Chuvoso Enublado Limpo Nevoeiro 

Anfíbio 0 54 44 56 2 

Ave 2 8 20 31 2 

Mamífero 0 10 14 26 4 

Réptil 4 0 1 8 2 

Não identificado 0 1 3 3 0 

Da análise do quadro anterior verifica-se que no caso das aves e mamíferos, os registos de mortalidade 
ocorreram na sua larga maioria em dias de céu limpo, nomeadamente em 49% dos casos para a avifauna, 
e em 41% dos casos para os mamíferos (selvagens e domésticos). No caso dos anfíbios, verifica-se uma 
distribuição quase homogénea entre as condições de chuva, céu nublado e céu limpo. É, no entanto, 
importante referir que, durante os trabalhos de campo, se verifica que os dias de céu limpo, onde ocorrem 
registos de cadáveres de anfíbios, se encontram intercalados com dias húmidos/chuvosos ou com 
períodos de chuva durante a noite. Os registos diminuem drasticamente em períodos de céu limpo e 
temperaturas quentes prolongados, o que ocorre tipicamente no verão.  

Cada campanha sazonal efetuada na A43 teve duas campanhas que ocorreram em meses diferentes, 
como descrito no Quadro 3. Por esta razão é possível apresentar os dados relativos à precipitação 
acumulada em cada um desses meses em conjunto com os dados relativos às prospeções na Figura 12. 
Verifica-se uma forte sazonalidade no grupo dos anfíbios que regista números superiores quando a 
precipitação é mais elevada (dezembro particularmente), uma redução nos meses de inverno e da 
primavera em concordância com os valores de precipitação e nova redução, para valores quase nulos, nos 
meses de verão mais quentes e de menor precipitação. Este grupo é o que apresenta maior sazonalidade. 

Uma análise particular ao grupo das aves revela um número mais reduzido no período de inverno e valores 
semelhantes nos restantes períodos não apresentando uma relação direta com a precipitação. Os 
mamíferos acompanham a dinâmica das aves. No caso do grupo dos répteis, apenas se verificaram 
registos para valores de precipitação reduzidos (de acordo com estes dados apenas para valores inferiores 
a 150mm). Relembra-se, no entanto, que apenas se verificaram 15 registos de répteis pelo que as 
conclusões devem ser tidas com as devidas reservas. 

 
Figura 12 - Mortalidade e precipitação nos meses em que se realizaram as campanhas de prospeção na A43. 
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5.3 CONCLUSÕES 

A monitorização da fauna incidiu no lanço da A43, entre Gondomar e o nó de A43/A41 (com 8 km de 
extensão), contemplando os diferentes períodos fenológicos de um ciclo anual. Os resultados do presente 
ciclo anual de monitorização permitiram, através da monitorização de passagens faunísticas e da 
mortalidade da via, confirmar a permeabilidade da referida via à fauna. 

A monitorização das passagens de fauna permitiu um registo de 142 travessias, a sua larga maioria por 
mamíferos selvagens (72%). As passagens faunísticas assumem, deste modo, uma elevada importância 
para conectividade dos habitats fragmentados pela A43, em particular no que se refere ao grupo dos 
mamíferos terrestres. Importa todavia salientar que a reduzida utilização de outros grupos faunísticos 
com mobilidade terrestre (anfíbios e répteis), quando comparado com os mamíferos, pode estar 
associada a limitações do método de amostragem, não se excluindo totalmente a utilização das mesmas. 
Uma vez que os anfíbios e répteis correspondem a espécimes de reduzidas dimensões, estes últimos 
podem “escapar” aos sensores da armadilhagem fotográfica, subestimando-se desta forma a real 
utilização das passagens. 

Face aos resultados da monitorização, admite-se, ainda, um maior grau de permeabilidade nas zonas de 
viadutos, e passagens superiores e inferiores, nos quais os registos de mortalidade de fauna foram muito 
pouco expressivos, ou até mesmo inexistentes. Parece deste modo existir uma relação direta entre a 
ausência de mortalidade e a presença destas infraestruturas. Já no que se refere às passagens hidráulicas, 
parece existir uma diferenciação entre grupos faunísticos. No caso dos mamíferos, os setores com maior 
registo de mortalidade coincidem com troços com menor número de passagem hidráulicas, corroborando 
os resultados da monitorização de passagens faunísticas, que aponta para uma elevada utilização das 
mesmas. No caso dos anfíbios, os segmentos de maior mortalidade apresentam numerosas PH pelo que 
não parece existir uma utilização efetiva destas infraestruturas. 

A monitorização da fauna permitiu ainda verificar a sazonalidade da utilização das passagens, sendo que 
os maiores registos de passagem coincidiram com o período de primavera, e portanto, com o período de 
dispersão reprodutora, em que, no caso dos mamíferos, os espécimes efetuam deslocações mais 
importantes e apresentam uma maior mobilidade. A sazonalidade expressa-se, todavia, de forma distinta 
para alguns grupos faunísticos, nomeadamente no caso dos répteis, cujo período de maior atividade 
coincide com o verão. Para este grupo o maior número de atravessamentos foi registado no verão, 
coincidindo com o período do ciclo anual de maior atividade. No caso dos anfíbios, o único registo de 
atravessamento foi no inverno, num período de elevadas precipitações. Conforme se verificou na 
monitorização da mortalidade, a mobilidade dos anfíbios encontra-se estreitamente relacionada com 
precipitação e humidade do ar. As monitorizações das passagens coincidiram, na sua maioria, em períodos 
de reduzida precipitação, o que pode explicar igualmente os baixos registos de atravessamento deste 
grupo. 

As campanhas de monitorização da mortalidade permitiram verificar uma mortalidade de 295 animais 
observando-se uma variação sazonal no número de cadáveres, com os valores de mortalidade geral da 
fauna mais elevados no outono e na primavera e os mais reduzidos no inverno e no verão. 

Os valores obtidos são indicativos de uma relação entre a precipitação e o número de cadáveres 
encontrados. O número de cadáveres de anfíbios tende a aumentar em condições de aumento de 
precipitação enquanto os restantes grupos tendem a diminuir. Assim, verifica-se um aumento de registos 
de aves, mamíferos e répteis no período do verão quando a precipitação foi quase nula durante as 
campanhas. 
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A presente monitorização permitiu igualmente identificar alguns setores com acumulação de 
mortalidade, sendo os mais importantes situados nos 12+500/13+000. Importa, todavia, salientar que a 
identificação de acumulação de mortalidade deverá ser aferida nas próximas campanhas de 
monitorização, dado que a definição do valor médio de mortalidade por troço, bem como do valor crítico 
de mortalidade, se aproxima mais da realidade, quanto maior for o número de registos de mortalidade 
disponíveis. 

Conclui-se, ainda, não haver uma relação evidente entre o tráfego médio diário e a mortalidade já que os 
setores com maior mortalidade se encontram dispersos entre o setor de maior e menor tráfego. 

Em suma, a monitorização da fauna efetuada comprova a permeabilidade da fauna aos principais grupos 
faunísticos, que efetuam atravessamentos da via através de viadutos, passagens superiores e inferiores, 
e ainda, através das passagens hidráulicas existentes. 

5.4 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a periodicidade definida no Programa de monitorização da componente biológica da A43, 
esta monitorização deverá prolongar-se por mais 2 ciclos anuais.  

Para fins comparativos, recomenda-se a manutenção das metodologias aplicadas nesta campanha, 
nomeadamente, no esforço de amostragem e na duração das campanhas de amostragem. 

A continuação da monitorização permitirá aferir com maior grau de certeza alguns dos parâmetros 
avaliados, em particular no que se refere à presença de setores de acumulação de mortalidade. 

 

 

 

São Domingos de Rana, dezembro de 2018 

 

 

 

Maria Inês Ramos José Miguel Araújo 

Responsável do Departamento de Ambiente Administrador 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização do Ambiente, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Plano Geral de Monitorização do Ambiente do lanço A43/IC29 - Gondomar/Aguiar 
De Sousa (IC24), o qual integra a Concessão Douro Litoral. 

1.1 OBJETIVOS 

Com o presente relatório pretende-se dar cumprimento ao estabelecido no Plano Geral de Monitorização 
do Ambiente definido para a exploração desta autoestrada. 

1.2 ÂMBITO 

O âmbito deste relatório é a apresentação e análise das campanhas de monitorização realizadas no 
outono de 2017, e inverno, primavera e verão de 2018, relativa ao programa de monitorização da fauna 
definido no respetivo Processo de Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) para a fase de exploração da 
A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24). 

Este documento segue, com as devidas adaptações, a estrutura proposta na Portaria n.º 395/2015, de 4 
de novembro, designadamente o Anexo V, que se refere à estrutura do relatório de monitorização. 

Com efeito a monitorização visa estabelecer um conjunto de avaliações periódicas que envolvem a fase 
de exploração, por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando, assim, 
um registo histórico e aferir de forma contínua e regular a evolução das componentes ambientais nelas 
consideradas. Em síntese, os objetivos inerentes à execução dos Planos Gerais de Monitorização são: 

• Estabelecer um registo histórico de valores dos parâmetros indicadores relativos aos fatores 
ambientais considerados e analisar a sua evolução; 

• Contribuir para a verificação das previsões e análise de impactes efetuadas nos Estudos 
Ambientais; 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente associados ao empreendimento em estudo, 
durante a fase de exploração; 

• Avaliar o grau de incerteza inerente às técnicas de predição e eventualmente contribuir para a 
sua melhoria e desenvolvimento; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas;  

• Avaliar a necessidade de introduzir medidas de minimização complementares;  

• Fornecer informações que possam ser úteis na elaboração de Estudos Ambientais futuros, 
relativos a empreendimentos similares. 

A execução do Plano Geral de Monitorização do Ambiente (PGMA) da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De 
Sousa (IC24), entre 2017 e 2018, envolve a monitorização da fauna e compreende duas fases distintas: 

• Recolha de dados “in loco”; 

• Elaboração do relatório de monitorização. 
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1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) encontra-se consagrada, na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 
19/2014, de 14 de abril). 

O regime jurídico de AIA em vigor encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpôs para 
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.  

Mais recentemente entrou em vigor a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que aprovou os requisitos 
e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA 
e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A avaliação ambiental da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foi efetuada ao abrigo da anterior 
legislação de AIA, ou seja, o Decreto-lei n.º 69/200, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei 
n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

A análise dos resultados foi efetuada de acordo com a legislação específica em vigor. No quadro seguinte 
apresenta-se a legislação em vigor para a monitorização da fauna, conforme definido no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente da A43. 

Quadro 1 – Legislação aplicável para a monitorização da fauna 

  

Geral 
Portaria 395/2015, de 4 de novembro – Fixa a estrutura e conteúdo dos relatórios 
de monitorização e restante documentação associada à pós-avaliação no âmbito 
dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Fauna 

DL 140/99, de 24 de abril – Revê a transposição para a ordem jurídica interna da 
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves, relativa à 
Conservação das Aves Selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 
de maio (Diretiva Habitats, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna 
e da Flora Selvagens). Regula a Rede Natura 2000. Ref. ZEC e ZEP. Revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 75/91, de 14 de fevereiro, 224/93, de 18 de junho, e 226/97, de 
27 de agosto. 
DL 49/2005 de 24 de fevereiro – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 
n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves 
selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, 
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva 
habitats). 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 – Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e 
da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a 
Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio. 
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1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente Relatório de Monitorização foi estruturado de acordo com o definido no Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

1.5 EQUIPA TÉCNICA 

Os trabalhos inerentes à elaboração do relatório de monitorização da fauna na A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24) foram realizados pela seguinte equipa técnica: 

BGI - Brisa Gestão de Infraestruturas: 

Maria Inês Ramos 
Coordenação Geral 

Agri-pro Ambiente (coordenação técnica e relatório) 

David da Fonte 

Agri-pro Ambiente (trabalhos de campo) 

David da Fonte 

Paulo Silva 

Sérgio Ribeiro 

Fauna 

2 ANTECEDENTES 

O Estudo Prévio integrava dois lanços viários distintos, o IC24, entre Campo (A4) e Argoncilhe (IC2) e o 
IC29, entre Gondomar e Aguiar de Sousa (IC24), para os quais foram estudadas várias soluções 
alternativas de traçado, incluindo um nó de ligação entre os dois lanços viários e a denominada “Alteração 
ao Nó de Campo”, anteriormente abrangida pelo projeto do lanço do IC24, entre o Nó de Campo e o Nó 
de Ermida, em fase de Estudo Prévio. 

O procedimento de AIA decorreu entre novembro de 2002 e julho de 2003, tendo a Comissão de Avaliação 
(CA), em dezembro de 2002, suspendido o prazo do procedimento de AIA. Após apreciação técnica da 
documentação entregue, a CA solicitou a apresentação de elementos adicionais e a reformulação do 
Resumo Não Técnico (RNT), os quais foram apresentados em janeiro de 2003. 

Em janeiro de 2003, após serem entregues os documentos adicionais solicitados, a CA concluiu pela 
conformidade do EIA, tendo o ex-instituto do Ambiente (IA) promovido a consulta pública que decorreu 
entre 18 de fevereiro e 22 de abril de 2003. 

Com base no Parecer da Comissão de Avaliação e no Relatório da Consulta Pública, foi emitida a 14 de 
julho de 2003, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com Parecer favorável à combinação 12 (Solução 
2 até ao km 9+000, seguida da Solução 3 até ao km 18+780 e da Solução 1) a ser desenvolvida em fase de 
Projeto de Execução, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e planos de 
monitorização preconizados. 
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Na fase de Projeto de Execução, o projeto do “IC24 – Campo (A4) / Argoncilhe (IC2) e IC29 – Gondomar / 
Aguiar de Sousa (IC24)” foi dividido nas autoestradas A43/IC29 e A41/IC24, sendo esta última subdividida 
em Trechos 1.1, 1.2, 2, 3.1 e 3.2. 

Esta situação teve em atenção as diferentes características técnicas das autoestradas A41 e A43 e, 
consequentemente, dos respetivos impactes, bem como as estratégias distintas para o desenvolvimento 
dos respetivos Projetos de Execução, tendo em consideração a extensão e consequente volume de obra 
associado. Neste contexto foram realizados cinco RECAPE distintos (Trechos 1.1, 1.2, 2 e 3.1 do lanço da 
A41 e lanço da A43), analisando-se separadamente, desta forma, a conformidade ambiental de cada um 
dos Projetos de Execução. 

Atendendo às medidas de monitorização preconizadas nos estudos ambientais do lanço da A43 e 
aprovadas pela CA, bem como a medidas de monitorização propostas adicionalmente pela CA, a Fauna 
foi identificada como um dos fatores ambientais a monitorizar. 

Durante a construção do empreendimento foi executado um Plano Geral de Monitorização do Ambiente 
referente a esta fase, tendo sido produzidos os respetivos relatórios entregues à Agência Portuguesa de 
Ambiente. 

Com entrada em exploração do lanço da A43, a AEDL deu continuidade ao Plano Geral de Monitorização 
Ambiental (PGMA), agora relativo à Fase de Exploração, que integra o Programa de Monitorização da 
Fauna, presentemente em execução. 

2.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS NO EIA E RESPETIVA DIA 

As medidas de minimização preconizadas para a fase de exploração do lanço da A43, relativamente aos 
fatores ambientais monitorizados são, genericamente, relacionadas com a necessidade de monitorização, 
para acompanhar a evolução dos aspetos revelados como mais sensíveis, em função da exploração da via, 
assim como de aferir medidas específicas implementadas. 

Sublinha-se que parte das medidas de minimização foram já implementadas, quer em termos de projeto, 
quer na fase de construção do empreendimento, para que este se integre de forma ambientalmente mais 
favorável na região em que se insere. 

Previu-se um Programa de Monitorização da Fauna de modo a quantificar em termos relativos a utilização 
de passagens hidráulicas, assim como a taxa de mortalidade animal por atropelamento. 

As medidas de minimização recomendadas incluem igualmente, no que respeita à fauna, e mais 
particularmente às passagens hidráulicas, sempre que possível, a manutenção da permeabilidade 
existente, procedendo-se à sua limpeza periódica de modo a evitar situações de obstrução à livre 
circulação da água, de modo a que estas possam servir de passagem para a fauna. 

2.2 RECLAMAÇÕES 

Durante o presente período de monitorização, no âmbito do fator ambiental em análise, não foram 
rececionadas reclamações na A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24).  
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3 ENQUADRAMENTO 

A área de estudo do presente programa de monitorização compreende o lanço A A43/IC29 - 
Gondomar/Aguiar De Sousa (IC24), que se localiza na zona norte de Portugal, desde o nó de Gondomar 
até ao nó da A43/A41, em Aguiar de Sousa. A43 integra a área metropolitana do Porto, mais precisamente 
no concelho de Gondomar, servindo, através da sua conexão à A41, de ligação entre aglomerados de 
elevada densidade como Valongo, Gondomar e Espinho. 

Apesar da elevada densidade populacional que caracteriza esta região, subsistem algumas áreas de menor 
presença humana. A área estudada estende-se por cerca de 8 km, sendo que 11% desta extensão se 
desenvolve em viaduto. 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 

No âmbito da monitorização da fauna releva-se como indicador de atividade o tráfego que circula nos 
sublanços Gondomar - Gens - A41/A43.  

No Quadro 2 apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) que se registou em 2017 nos sublanços 
presentemente em estudo. 

Quadro 2 - TMDA nos sublanços Gondomar / Gens / A41/A43. 

Sublanço Pk início - fim 
TMDA 
2017 

Gondomar - Gens 8+000 - 11+500 6582 

Gens - A41/A43 11+500 - 15+200 3736 

5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.1.1 Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização da Fauna, referente ao ciclo 
anual de 2017-2018, do Programa de Monitorização da Fauna da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar De Sousa 
(IC24), em fase de exploração. 

Foram assim realizadas oito campanhas, duas no outono (novembro e dezembro de 2017), duas no 
inverno (janeiro e fevereiro de 2018), duas na primavera (abril e maio de 2018) e duas no verão (julho e 
agosto de 2018). 
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5.1.2 Objetivos 

Os objetivos definidos no programa de monitorização da fauna da A43 são: 

• Verificação da utilização das passagens transversais da fauna; 

• Acompanhar e avaliar os impactes associados à fase de exploração, no que concerne à 
mortalidade animal induzida pela presença da via; 

• Verificação da eficácia das medidas adotadas para redução da mortalidade, nomeadamente 
vedações; 

• Verificar a necessidade de implementar novas medidas de minimização dos impactes 
identificados. 

 

5.1.3 Período de amostragem 

No presente relatório são apresentados os resultados relativos à campanha anual compreendida entre 
outono de 2017 e o verão de 2018 (4 estações consecutivas). No Quadro 3 é apresentado o período em 
que decorreram os trabalhos de campo em cada época do ano. 

Quadro 3 - Período em que foram realizados os trabalhos de campo 

Parâmetro de Monitorização 

Passagens e mortalidade 
Período de amostragem 

Campanha de Outono 
De 20-11-2017 a 27-11-2017  

De 13-12-2017 a 20-12-2018 

Campanha de Inverno 
De 22-01-2018 a 29-01-2018 

De 14-02-2018 a 21-02-2018 

Campanha de Primavera 
De 16-04-2018 a 23-04-2018 

De 09-05-2018 a 16-05-2018 

Campanha de Verão 
De 09-07-2018 a 16-16-2018 

De 20-08-2018 a 27-08-2018 

5.1.4 Parâmetros a monitorizar 

Parâmetros da monitorização das passagens: 

• Número de passagens por dia/noite, por espécie e grupo faunístico, por estrutura; 

• Número de grupos faunísticos/espécies que utilizam as passagens como forma de 
atravessamento da via. 
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Parâmetros da monitorização da mortalidade por atropelamento: 

• Número de cadáveres de animais na estrada, por espécie ou grupo taxonómico, incluindo, sempre 
que possível, a idade e o sexo, dimensão e estado de conservação; 

• Localização da ocorrência de atropelamento de cada cadáver; 

• Condições climáticas; 

• Características da faixa de rodagem. 

5.1.5 Locais de amostragem 

A monitorização da mortalidade da fauna por atropelamento na A43 incide desde o sublanço Gondomar-
Gens, ao quilómetro 8+000, ao sublanço Gens-A41/A43, sensivelmente ao quilómetro 15+200. A 
monitorização das passagens de fauna incide em 8 passagens da A43. O traçado monitorizado da A43 e a 
localização das passagens monitorizadas pode ser observada na Figura 1. 

No quadro seguinte apresenta-se a informação geral referente às passagens da fauna monitorizadas. 

Quadro 4 - Informação geral das passagens de fauna da A43 

Unidade de 
amostragem 

Designação de 
projeto 

Localização 
(pk projeto) 

Localização 
Km de exploração 

Localização 
(coordenadas) 

0+000 - 2+000 
PH 1-2 1+692 9+070 

-31738 
162145 

PH 1-5 1+903 9+281 
-31680 
161978 

2+000 - 4+000 
PH 2-1 2+203 9+581 

-31602 
161872 

PH 3-5 3+914 11+292 
-30809 
160224 

4+000 - 6+000 
PH 4-1 4+154 11+532 

-30580 
160159 

PH 5-3 5+467 13+111 
-29285 
159385 

6+000 - 8+067 
PH 6-1 6+021 13+399 

-29044 
159228 

PH 6-2 6+227 13+605 
-28891 
159064 

 

O traçado da A43 em estudo desenvolve-se num relevo relativamente acidentado, marcado pelos vales 
dos rios Ferreira e Sousa, cujas encostas apresentam uma ocupação essencialmente florestal, e os 
respetivos vales espaços agrícolas diversificados. O traçado apresenta três nós de ligação, o nó de 
Gondomar ao km 8+000, o nó de Gens ao km 11+500 e o Nó A43/A41 ao km 15+200. 
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Esse setor encontra-se intercetado por uma rede hidrográfica relativamente densa, de onde se destacam 
outros cursos de água para além dos rios Ferreira e Sousa, como é o caso da ribeira do Fontão. Verifica-
se, deste modo, a presença de numerosos viadutos, nomeadamente nos cursos de água anteriormente 
referidos, mas igualmente, no princípio do traçado (nó de Gondomar) em zona depressionária. A 
caracterização dos viadutos encontra-se sumarizada no Quadro 5. 

Quadro 5 - Informação geral dos viadutos da A43 

Designação Extensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Coordenadas 

(início) 
Coordenadas 

(fim) 

Viaduto de Gondomar 280 8+347 
-31892 
162825 

-31733 
162602 

Viaduto sobre o Rio Ferreira II 250 11+614 
-30496 
160145 

-30253 
160107 

Viaduto sobre a Rib.ª do Fontão 175 12+277 
-29864 
159965 

-29737 
159845 

Ponte sobre o Rio Sousa 200 14+093 
-28643 
158657 

-28541 
158483 

 

Para além dos viadutos enumeram-se outras obras de arte e, igualmente, órgão de drenagem passíveis 
de utilização pela fauna local. Estas infraestruturas apresentam-se distribuídas de forma regular pelo 
traçado. As principais características das passagens hidráulicas presentes ao longo do troço em estudo 
encontram-se sumarizadas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Informação geral das passagens hidráulicas da A43 

Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

1-1 Circular 1,0 ф 8+926 
-31735 
162322 

1-2 Circular 1,0 ф 9+070 
-31738 
162145 

1-3 Circular 1,0 ф 9+103 
-31707 
162034 

1-4 Circular 1,0 ф 9+219 
-31742 
162180 

1-5 Circular 1,0 ф 9+281 
-31680 
161978 

2-1 Circular 1,5 ф 9+581 
-31602 
161872 

2-2 Circular 1,0 ф 9+773 
-31387 
161593 

2-3 Circular 1,0 ф 9+962 
-31326 
161412 

2-4 Circular 1,0 ф 10+165 
-31281 
161215 

2-5 Circular 1,2 ф 10+332 
-31211 
161063 

3-1 Circular 1,0 ф 10+420 
-31164 
160989 

3-2 Circular 1,0 ф 10+622 
-31075 
160809 

3-3 Circular 1,5 ф 10+858 
-31075 
160809 
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Designação Secção Dimensão (m) 
Localização 

Km de exploração 
Localização 

(coordenadas) 

3-4 Circular 1,5 ф 11+204 
-30881 
160275 

3-5 Circular 1,2 ф 11+292 
-30809 
160224 

4-1 Quadrangular 2,0x2,0 11+532 
-30580 
160159 

5-1 Circular 1,0 ф 12+588 
-29501 
159539 

5-2 Circular 1,2 ф 12+845 
-29501 
159539 

5-3 Circular 1,0 ф 13+111 
-29285 
159385 

5-4 Circular 1,5 ф 13+330 
-29099 
159271 

6-1 Circular 1,5 ф 13+399 
-29044 
159228 

6-2 Circular 1,0 ф 13+605 
-28891 
159064 

7-1 Circular 1,0 ф 14+571 
-28361 
158287 

7-2 Circular 1,0 ф 14+863 
-27991 
158235 

7-3 Circular 1,0 ф 14+956 
-27991 
158235 
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Figura 1 - Traçado da A43 para monitorização da mortalidade e localização das passagens para fauna monitorizadas. 
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5.1.6 Técnicas e métodos de análise ou Registo de dados 

Monitorização das passagens fauna 

A monitorização da utilização das passagens pela fauna foi realizada com recurso a armadilhas 
fotográficas. Este método envolve a utilização de câmaras fotográficas com disparo automático ativado 
por movimento. 

O uso de câmaras fotográficas apresenta várias vantagens pois é um método não invasivo e que causa um 
mínimo de perturbação para a fauna e também em termos logísticos uma vez que pode permanecer no 
campo durante várias semanas e fornece um registo objetivo da presença e identidade dos animais 
presentes (Rovero et al. 2010). Os mesmos autores referem os grandes avanços deste tipo de 
armadilhagem e do uso crescente ao longo da última década que se tem traduzido num aumento do 
número de publicações.  

Este método permite recolher imagens dos animais que efetuam os atravessamentos (de dia ou de noite) 
facilitando assim a sua identificação. A utilização das câmaras fotográficas é especialmente eficiente na 
monitorização de mamíferos de médio e grande porte e pouco eficaz na deteção de animais de menor 
tamanho como pequenos mamíferos, aves e herpetofauna em geral. 

O programa de monitorização prevê a monitorização das passagens em duas campanhas de 8 dias em 
cada estação do ano, totalizando 16 dias por estação. O período de amostragem é apresentado no ponto 
5.2.1. 

Os dados recolhidos foram posteriormente analisados em gabinete com o auxílio de material de 
referência adequado. 

Mortalidade de vertebrados 

Para o registo da mortalidade de vertebrados foram feitas prospeções nos dois sentidos da A43, ao longo 
de todo o traçado em estudo, a partir de uma viatura em marcha lenta (entre 20-30 km/h) circulando na 
berma. Foi feita a confirmação da presença de cadáveres na faixa central, faixa esquerda e junto ao 
separador central. Cada cadáver detetado foi fotografado e, sempre que possível, removido da via para 
evitar que fosse registado uma segunda vez. 

Para além do registo da sua localização com auxílio de equipamento GPS, foi registado o quilómetro de 
exploração, para posterior inserção em SIG. Para cada cadáver foi ainda registada a seguinte informação: 
identificação da espécie, idade e sexo (sempre que tal seja possível), a sua dimensão e o seu estado de 
conservação; Quilómetro de exploração, localização na via (via e berma), e vegetação/habitat presente 
na envolvente. 

A identificação dos cadáveres encontrados foi feita localmente, sempre que possível, ou então mais tarde 
e com base nos registos fotográficos. 

Foram realizadas quatro campanhas sazonais (outono, inverno, primavera, verão), cada uma com duas 
fases de 8 dias consecutivos de duração e um intervalo de 15 dias, com verificação bidiária. 
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Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

O tráfego automóvel em cada lanço da A43 foi identificado como indicador de atividade do projeto, sendo 
considerado, na análise de relação entre a mortalidade e o tráfego automóvel, os registos do número 
médio de veículos diário anual (TMDA), cedidos pela Concessionária. 

Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

As condições climatológicas, em conjugação com os períodos fenológicos, constituem um fator ambiental 
importante no comportamento das diferentes espécies faunísticas, em particular nos respetivos padrões 
de atividades nos quais se incluem os movimentos migratórios e/ou de dispersão. Foi, assim, efetuada 
uma análise para estabelecimento de relação entre a mortalidade e as condições climatéricas. Tendo em 
conta os registos de mortalidade obtidos para alguns grupos faunísticos, cujos movimentos migratórios 
e/ou dispersão se encontram estreitamente relacionados com a humidade relativa do ar e regime de 
precipitação, foi ainda efetuada uma análise mais detalhada entre a mortalidade e precipitação. Deste 
modo, procedeu-se à recolha de registos de precipitação para Gondomar, nomeadamente a precipitação 
mensal acumulada, durante o período de monitorização da A43. O histórico de precipitação foi obtido em 
https://www.accuweather.com/pt/pt/portugal-weather. 

5.1.7 Critérios de avaliação e análise de dados 

Para a análise dos dados de utilização das passagens pela fauna e da mortalidade observada foi, 
inicialmente, considerada a lista de espécies e avaliada a sua importância em termos de conservação, com 
base: no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005); anexos A-I, B-II e B-IV do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). 
As espécies que estão incluídas no anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, ou com estatuto de Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em Perigo, foram consideradas de 
espécies ameaçadas. 

Posteriormente, os dados obtidos em cada época do ano foram analisados de forma a detetar padrões 
para cada espécie e/ou grupo de espécies, tendo também em conta os dados relativamente ao número 
de passagens. 

Identificação de acumulação de mortalidade 

Os dados de mortalidade obtidos pela equipa da AGRI-PRO AMBIENTE foram analisados com o objetivo 
de identificar a existência de locais de acumulação de mortalidade ou troços de maior sensibilidade 
(pontos críticos). Para tal, a A43 foi dividida em setores de 500 m, para os quais foi calculado o número 
de cadáveres de cada grupo de espécies para o conjunto dos dados obtidos entre outono de 2017 e verão 
de 2018. 

O método utilizado para a identificação dos "pontos críticos" de mortalidade foi adaptado de  
Malo et al. (2004). Este método assume que o número esperado de cadáveres em cada setor segue uma 
distribuição de Poisson. Identificaram-se, assim, como setores de concentração de mortalidade, aqueles 
setores em que o número de cadáveres observado é superior àquele para o qual a probabilidade de que 
ocorra essa mortalidade de forma aleatória é inferior a 2% e designou-se o limite como limite de 98% 
confiança ou número de ocorrências crítico. 
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O número de ocorrência crítico (x) é assim calculado a partir da seguinte equação: 

p(x) = λx/(x!eλ) 

Em que λ = número médio de colisões por troço 

O número de ocorrências critica que corresponde ao número mínimo a partir do qual se considera que 
determinado setor tem uma probabilidade de ocorrência inferior a 2% e que, por isso, deve ser 
considerado um troço de acumulação de atropelamentos, é determinado a partir da soma cumulativa dos 
valores de probabilidade. Ou seja, de acordo com esta métrica os "troços de maior sensibilidade" 
correspondem aos troços onde é mais provável que ocorram colisões, tendo como base os dados 
disponíveis. Quanto mais dados estiverem disponíveis, mais esta medida se aproxima da realidade, pelo 
que é necessário ter em conta este facto na interpretação de resultados. 

Os dados de mortalidade da campanha anual foram, igualmente, representados espacialmente, 
nomeadamente através da elaboração de um mapa Kernel em QGIS, com recurso à aplicação heatmap. 
Este mapa permite ter uma perceção espacial dos locais de acumulação de mortalidade. 

Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

Foram representados graficamente os dados de mortalidade obtidos nas presentes campanhas e os dados 
de TMDA para o ano de 2017, afim de verificar se existe alguma relação entre "troços de maior 
sensibilidade" e o tráfego da A43. A avaliação de uma possível relação foi efetuada de forma qualitativa. 

Relação entre a mortalidade e fatores ambientais 

Foi efetuada uma análise comparativa entre dados de mortalidade e condições climatéricas, sendo 
determinado, sempre que os registos o permitissem, a correlação de spearman e pearson. Foram 
igualmente elaborados gráficos para interpretação de eventuais correlações entre a mortalidade e fatores 
ambientais. 

5.2 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

5.2.1 Monitorização das passagens de fauna 

Em resultado da monitorização das passagens de fauna na A32, para os períodos de outono (2017), 
inverno, primavera e verão (2018), foram observados um total de 142 atravessamentos, repartidos pelos 
grupos taxonómicos de aves, anfíbios, répteis e mamíferos (Quadro 7). A monitorização das passagens 
permitiu identificar um total de 10 espécies, a sua maioria (6) pertencente ao grupo dos mamíferos 
selvagens. Nenhuma das espécies identificadas apresenta estatuto de ameaçada, sendo a sua maioria 
classificada como de Pouco Preocupante. Saliente-se apenas o coelho-bravo  
(Oryctolagus cuniculus), classificado como espécie Quase Ameaçada. 

O grupo dos mamíferos selvagens foi o que apresentou um maior registo de atravessamentos, com um 
total de 101 espécimes (71,1%), seguindo-se os mamíferos domésticos, com 26 espécimes (18,3%), os 
répteis, com 13 espécimes (9,2%), e as aves e anfíbios, cada um com um espécime (1,4%).  
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Quadro 7 - Registo de atravessamentos das passagens de fauna na A43 e respetivo 1) estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) Decreto-Lei n.º 156-A/2013 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Anfíbios             

Não identificado    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total    0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Aves              

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total    0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Répteis                         

Sardão Timon lepidus LC  0 0 0 0 0 9 2 0 11 

Lagartixa     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Réptil     0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total     0 0 0 0 0 9 4 0 13 

Mamíferos selvagens                         

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT  0 0 0 3 0 1 0 6 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 2 0 10 12 0 0 2 7 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC  0 0 1 5 0 0 21 1 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC  0 0 0 1 0 4 1 0 6 

Rato-preto Rattus rattus LC  0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Texugo-europeu Meles meles LC  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Micromamífero     1 0 0 8 0 9 0 0 18 

Mamífero     0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total     3 0 11 31 0 17 25 14 101 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
N.º de Passagens 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 Total Geral 

Mamíferos selvagens  
        

  
 

Cão Canis lupus familiaris NA  3 0 0 0 2 0 8 0 13 

Gato Felis silvestres catus NA  0 7 3 1 1 1 0 0 13 

Total    3 7 3 1 3 1 8 0 26 

Total Geral    6 7 14 33 3 28 37 14 142 
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Importa, no entanto, referir o facto deste método ter uma eficácia mais reduzida em detetar e identificar 
animais de menor porte, como sejam os répteis, os anfíbios e os micromamíferos, pelo que os registos de 
atravessamentos para estes grupos subestimam o número real de utilizações. 

No que concerne à frequência de atravessamentos, destacam-se as passagens faunísticas PF4, PF6 e PF7, 
com registos de 33, 28 e 37 atravessamentos, respetivamente (Figura 2). As passagens PF1, PF2 e PF5, 
correspondem aquelas com menor atividade, com 6, 7 e 3 atravessamentos respetivamente, seguindo-se 
as passagens PF3 e PF4, com 14 atravessamentos cada. 

Nas passagens PF5 e PF2 verificaram-se apenas passagens de mamíferos domésticos (3 e 7 
respetivamente). Nas restantes passagens, as utilizações por mamíferos selvagens compõem a maioria 
dos registos (com percentagens superiores a 61%) excetuando na passagem PF1 onde se verifica o mesmo 
número entre mamíferos selvagens e domésticos (3).  

No que respeita à diversidade de grupos faunísticos, destacam-se as passagens PF6 e PF7, nomeadamente 
com o registo de quatro e três grupos faunísticos, respetivamente. Na passagem PF6 registam-se 
atravessamentos de mamíferos domésticos e selvagens, répteis e anfíbios. Na passagem PF7 registaram-
se, por sua vez, mamíferos selvagens e domésticos, e répteis. Em ambos os casos, a maior proporção de 
atravessamentos foi de mamíferos selvagens, com 61% em PF6 e 68% em PF7. Todavia, verificam-se 
diferenças quanto ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, sendo que na 
passagem PF6 este grupo corresponde aos répteis (32%), e na passagem PF7 aos mamíferos domésticos 
(22%). 

Ainda relativamente à utilização das passagens monitorizadas, há que referir que três delas registaram 
atravessamentos para apenas um grupo faunístico, designadamente as passagens PF2, PF5 e PF8. Nas 
duas primeiras apenas se registou a utilização por mamíferos domésticos, enquanto que no caso da PF8 
foi apenas de assinalar os atravessamentos de mamíferos selvagens. 

 

 

Figura 2 - Número de utilizações das passagens pela fauna durante a campanha de monitorização 2017/2018 na A43. 
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A localização das passagens faunísticas monitorizadas traduz a homogeneidade dos habitats intercetados 
pelo traçado da A43, verificando-se junto das mesmas uma ocupação maioritariamente florestal (floresta 
de produção de eucalipto). As primeiras passagens (PF1 a PF5), localizam-se, todavia, mais próximo do nó 
de Gondomar, e portanto, de uma zona mais urbanizada (Figura 1). Esta proximidade a zonas de cariz 
habitacional pode explicar uma maior utilização por parte dos mamíferos domésticos, bem como os 
registos exclusivos deste grupo faunístico nas passagens faunísticas PF2 e PF5. 

Em termos de campanhas sazonais verifica-se que a primavera obteve maior número de registos (56 
registos, 39,4% do total), e de seguida o verão (41 registos, 28,9% do total). O outono e inverno registaram 
21 e 24 utilizações respetivamente perfazendo cerca de 14% e 16% das utilizações registadas (Quadro 8).  

Importa ainda destacar a sazonalidade de utilização das passagens para certos grupos faunísticos, como 
é o caso dos anfíbios e répteis (Figura 3). Apenas se registaram atravessamentos de anfíbios no inverno, 
e de répteis na primavera e verão, o que indicia uma estreita relação com as condições climatéricas. 

Quadro 8 - Registo de atravessamentos da fauna na A43 por campanha sazonal 

Nome comum Nome científico Outono Inverno Primavera Verão Total 

Anfíbios        

Não identificado   0 1 0 0 1 

Total  0 1 0 0 1 

Aves        

Melro-preto Turdus merula 0 0 1 0 1 

Total  0 0 1 0 1 

Répteis   
     

Sardão Timon lepidus 0 0 0 11 11 

Lagartixa   0 0 1 0 1 

Réptil   0 0 0 1 1 

Total   0 0 1 12 13 

Mamíferos selvagens   
     

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 7 1 2 0 10 

Geneta Genetta genetta 3 4 18 8 33 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes 2 2 19 5 28 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus 0 0 2 4 6 

Rato-preto Rattus rattus 0 0 0 3 3 

Texugo-europeu Meles meles 0 0 0 1 1 

Micromamífero   3 13 2 0 18 

Mamífero   0 0 0 2 2 

Total   15 20 43 23 101 

Mamíferos domésticos   
     

Cão Canis lupus familiaris 0 1 10 2 13 

Gato Felis silvestris catus 6 2 1 4 13 

Total   6 3 11 6 26 

Total Geral   21 24 56 41 142 
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Figura 3 - Número de utilizações das passagens pela fauna nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 

 

A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Mamíferos selvagens 

Conforme referido anteriormente, a grande maioria dos registos de atravessamentos pertencem a este 
grupo faunístico (72%). Verificou-se a utilização de seis das oito passagens monitorizadas, e registos em 
todos os períodos fenológicos considerados. Conforme referido anteriormente, o maior registo de 
atravessamentos ocorreu no período da primavera, que corresponde, em termos fenológicos, ao período 
de maior atividade dos mamíferos, uma vez que coincide com o período de reprodução. 

De entre as espécies identificadas destacam-se a geneta (Genetta genetta) com o maior número de 
registos, 33 atravessamentos, e a raposa-vermelha (Vulpes vulpes) com o segundo maior número, 28 
atravessamentos. Estas duas espécies utilizaram 5 das 8 passagens com destaque para a PF3, PF4 e PF8 
no caso da geneta e para as passagens PF4 e PF7 no caso da raposa. 

Seguindo a tendência geral, o número de registos na primavera e verão foram superiores às restantes 
estações mas destaca-se a primavera que apresenta 54,5% dos registos de geneta e 67,8% dos registos 
de raposa. O único registo do texugo foi efetuado no verão. 

Registaram-se, ainda, atravessamentos para o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o rato-do-campo 
(Apodemus sylvaticus), o rato-preto (Rattus rattus) e o texugo europeu (Meles meles). 

Mamíferos domésticos 

Corresponde ao segundo grupo faunístico com maior registo de atravessamento, tendo ocorrido na quase 
totalidade das passagens faunísticas monitorizadas (excetua-se a passagem PF8). As passagens PF7 e PF2 
assumem maior destaque neste grupo, com oito e sete atravessamentos registados, respetivamente. 
Saliente-se, igualmente, a passagem PF5 que, conjuntamente com a PF2, apenas registaram passagens 
deste grupo. 
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À semelhança dos mamíferos selvagens, o período de maior atividade correspondeu à primavera, 
acentuada, no essencial, pelos atravessamentos de cão (Canis lupus familiaris), com um registo de 10 
atravessamentos (76,9% dos atravessamentos desta espécie). O gato (Felis silvestres catus), por sua vez, 
apresenta uma utilização mais regular das passagens, repartida pelas diferentes épocas de amostragem 
(apesar de se ter verificado uma maior incidência no outono). 

Saliente-se, igualmente, uma utilização diversificada de passagens entre espécies, sendo que o gato 
apresentou um maior número de atravessamentos em PF2, mais próxima de aglomerados urbanos, e o 
cão em PF7, em meio maioritariamente florestal. 

Répteis 

Os répteis foram registados quase exclusivamente no verão, com exceção de um indivíduo cujo registo de 
atravessamento coincidiu com a primavera. Dos 12 registos de atravessamento em toda a amostragem, 
11 foram de sardão (Timon lepidus). Este grupo segue, assim, o comportamento expectável de maior 
atividade em períodos quentes e menos chuvosos. 

Anfíbios 

Apenas foi registado um atravessamento para este grupo, nomeadamente no inverno, em período de 
maior precipitação. O atravessamento foi registado em PF4, que conjuntamente com PF5 constituem as 
passagens faunísticas com presença de água ao longo de todo o ano. 

Conforme referido anteriormente a armadilhagem fotográfica apresenta uma eficácia reduzida na 
deteção e identificação de animais de menor porte, pelo que os valores registados na presente 
monitorização poderão estar subestimados, existindo uma maior utilização das mesmas por parte deste 
grupo. 

Aves 

À semelhança dos anfíbios, este grupo faunístico registou apenas um atravessamento, na primavera, na 
passagem PF4. Tendo em conta a mobilidade deste grupo, é expectável uma utilização residual das 
passagens para a fauna. Saliente-se o registo do atravessamento no período da primavera, que à 
semelhancia de outros grupos faunísticos coincide com um período de elevada atividade. 

O registo de atravessamento corresponde a um melro-preto (Turdus merula), frequentemente associado 
a meios rurais, em zonas agrícolas e humanizadas. De referir que a passagem PF4 é aquela que se situa 
mais próxima de uma área agrícola, pelo que a presença desta espécie pode estar associada à ocupação 
envolvente da passagem. 

5.2.2 Mortalidade de vertebrados 

Em resultado das prospeções de cadáveres realizadas na A43 (Quadro 9), para os períodos de outono 
2017 e inverno, primavera e verão 2018, foi observado um total de 295 cadáveres, repartidos por um total 
de 29 espécies, pertencentes aos grupos taxonómicos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em 65 das 
observações não foi, contudo, possível a identificação até a espécie, nomeadamente no caso de 29 aves, 
27 mamíferos e 4 répteis. Houve, ainda, 7 organismos cujo grupo taxonómico não foi possível identificar. 
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Quadro 9 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados na A43 e 1) respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e 2) 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Anfíbio                 

Rã-verde Pelophylax perezi LC  0 0 1 0 1 

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC  5 6 1 1 13 

Sapo-comum Bufo bufo LC  75 34 31 2 142 

Total     80 40 33 3 156 

Ave                 

Alvéola-branca Motacilla alba LC   1 0 0 0 1 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC   0 0 0 1 1 

Cartaxo-comum Saxicola torquata LC   0 2 1 0 3 

Felosa-comum Phyloscopus collybita LC   0 1 0 0 1 

Felosa-do-mato Sylvia undata LC A-I 6 1 1 1 9 

Felosa-poliglota Hippolais polyglota LC   0 0 0 1 1 

Gaivota Larus sp.     0 0 0 2 2 

Melro-preto Turdus merula LC D 0 0 2 1 3 

Mocho-galego Athene noctua LC   1 0 0 0 1 

Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus VU A-I 0 0 0 1 1 

Pardal-comum Passer domesticus LC   0 0 2 2 4 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis LC   2 0 0 0 2 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC   3 0 1 0 4 

Pombo-doméstico Columba livia DD D 0 1 0 0 1 

Rabirruivo-preto Phoenicurus ochruros LC   0 0 1 1 2 

Passeriforme       7 3 6 6 22 

Não identificado       0 2 3 0 5 

Total       20 10 17 16 63 
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Nome Comum Nome Científico LV 20051 DL2 
2017   2018   

Total 
Outono Inverno Primavera Verão 

Réptil                

Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix LC   0 0 0 2 2 

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC   1 0 1 0 2 

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC   0 0 2 2 4 

Lagartixa-de-bocage Podarcis bocagei LC   1 0 0 0 1 

Sardão Timon lepida LC   0 0 0 2 2 

Cobra      0 0 0 4 4 

Total       2 0 3 10 15 

Mamífero selvagem           
Coelho-selvagem Oryctolagus cuniculus NT   3 0 1 0 4 

Ouriço Erinaceus europaeus LC   3 0 5 4 12 

Raposa-vermelha Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Ratazana Rattus norvegicus NA   3 0 0 0 3 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC   1 1 0 0 2 

Rato-preto Rattus rattus LC   1 0 0 1 2 

MicroMamífero       7 0 1 0 8 

Quiróptero       0 0 2 2 4 

Não identificado       5 1 5 4 15 

Total       23 2 14 13 52 

Mamífero doméstico                 

Gato-doméstico Felis catus     1 0 0 1 2 

Total  
  1 0 0 1 2 

Não identificado            
Não identificado    0 0 6 1 7 

Total    0 0 6 1 7 

Total Geral       126 52 73 44 295 
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O grupo dos anfíbios foi o que apresentou um maior registo de mortalidade, com 157 cadáveres (53,0%), 
em particular fruto dos resultados obtidos na campanha de outono, com 80 cadáveres, que 
representaram 51,3% das observações de anfíbios em toda a monitorização. Segue-se o grupo das aves 
com 63 cadáveres (21.4%), o dos mamíferos selvagens com 52 cadáveres (17,6%), os répteis com 15 
cadáveres (5.1%), 67% destes na campanha de verão, e, finalmente, os mamíferos domésticos com 2 
cadáveres (0,7%). 

Em termos de sazonalidade, a mortalidade relativa foi superior no outono, com uma média de 7,88 
cadáveres/dia, seguindo-se a primavera, com 4,56 cadáveres/dia, o inverno, com 3,25 cadáveres/dia, e o 
verão, com 2,75 cadáveres/dia (Figura 4). Esta maior mortalidade no outono é marcada pelos registos de 
anfíbios, que neste período apontam para uma mortalidade média de 5,00 cadáveres/dia. Analisando os 
registos dos restantes grupos faunísticos (Error! Reference source not found.), os períodos de outono, 
primavera e verão, apresentam registos de mortalidade relativamente equilibrados (2,88, 2,50 e 2,56 
cadáveres/dia respetivamente), com uma descida no período de inverno.  

Existe uma marcada sazonalidade para alguns dos grupos faunísticos nomeadamente anfíbios e répteis. 
No caso dos anfíbios é de assinalar os registos do outono, mas também do inverno e primavera, nos 
períodos de maior precipitação. Em contrapartida, no período mais seco (verão), os registos descressem 
significativamente. O contrário é visível no que se refere aos répteis, com maior registo de mortalidade 
no período seco e mais quente (verão), e ausência de mortalidade no inverno. 

Embora de forma menos expressiva, as aves e mamíferos selvagens apresentam, igualmente, alguma 
sazonalidade nos registos de mortalidade. A avifauna apresenta uma mortalidade relativa relativamente 
estável durante a maior parte do ano (outono, primavera e verão), com valores de 1,25, 1,06 e 1,00 
cadáveres/dia, excetuando-se no inverno, onde a mesma desce para valores de 0,63 cadáveres/dia. Os 
mamíferos selvagens, à semelhança das aves, demonstram valores relativamente próximos ao longo do 
ano (1,44, 0,88 e 0,81 cadáveres/dia), excetuando-se no inverno, em que o mesmo desce 
significativamente, para registos de 0,13 cadáveres/dia. 

 

Figura 4 – Mortalidade relativa (nº de cadáveres/ dia) nas quatro campanhas sazonais da monitorização 2017/2018 da A43 
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A análise por grupo taxonómico é seguidamente efetuada: 

Anfíbios 

Para o grupo dos anfíbios são apenas de destacar três espécies, nomeadamente a salamandra-de-pintas-
amarelas (Salamandra salamandra), sapo-comum (Bufo bufo) e a rã-verde (Pelophylax perezi), 
classificadas de Pouco Preocupante de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa 
et al., 2015). O sapo-comum apresentou um registo de mortalidade superior, com 91,0% das observações 
(142 cadáveres), tendo a campanha de outono contribuído com 52,8% desse valor global. A salamandra-
de-pintas-amarelas, com 13 observações (8,3% dos anfíbios), foi observada apenas duas vezes na 
campanha de primavera e verão e as restantes 11 nas campanhas de outono e inverno. 

Verifica-se um efeito de sazonalidade nos registos dos anfíbios. O mesmo estará relacionado com as 
condições climatéricas, designadamente com o regime de precipitação, como analisado mais à frente no 
presente documento. A campanha de outono decorreu em condições climatéricas variáveis com dias de 
céu limpo, no final de um período de seca prolongada, e outros de chuva ou nublados e húmidos. A 
campanha de inverno decorreu num período de elevada precipitação, após cerca de dois meses com 
registos de precipitação frequentes. Estas duas campanhas foram, por isso, responsáveis por cerca de 
77% das observações de anfíbios na A43. 

Répteis 

O grupo dos répteis teve menor número de cadáveres (15), tendo sido registadas cinco espécies e quatro 
cadáveres não identificáveis. Todas as 5 espécies estão classificadas de Pouco Preocupante de acordo com 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Costa et al., 2015), não se enquadrando igualmente em 
nenhum anexo do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

A grande maioria dos cadáveres foi observada nas campanhas da primavera e verão (13 cadáveres 
correspondentes a 87%).  

A praticamente ausência de répteis nas campanhas de outono 2017 e inverno 2018 pode estar 
relacionada com as características fisiológicas deste grupo. Em Portugal, sobretudo nas regiões mais frias 
e montanhosas do norte e interior, os répteis passam geralmente por períodos de inatividade invernal 
que, de acordo com as espécies, condições climáticas e altitude, podem estender-se desde de meados de 
outubro até meados da primavera (Ferrand et al., 2001). Embora a A43 não se desenvolva em zona de 
alta montanha, estando relativamente próxima do litoral, é expectável uma redução da atividade deste 
grupo nos períodos mais frios e chuvosos. 

Aves 

Nas campanhas realizadas, registou-se um total de 63 cadáveres, 36 dos quais identificados e repartidos 
por quinze espécies. Os restantes 27 cadáveres, de entre eles 22 passeriformes, encontravam-se num 
estado que não permitiu a identificação. Das espécies identificadas destaca-se o noitibó-cinzento 
(Caprimulgus europaeus), com estatuto de Vulnerável. É ainda de referir a felosa-do-mato (Sylvia undata), 
enquadrada no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, referente às espécies de aves 
de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial (ZPE). 

Das espécies identificadas a felosa-do-mato (Sylvia undata) foi a que apresentou maior número de 
cadáveres, um total de 9 (14,3%), seguindo-se o pardal-comum (Passer domesticus) e pisco-de-peito-ruivo 
(Erithacus rubecula), cada um com 4 cadáveres (6,3%), e o cartaxo-comum (Saxicola torquata), com 3 
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cadáveres (4,8%). Os restantes taxa identificados registam entre um e dois cadáveres, em toda a 
monitorização. Recorde-se que a principal fatia dos registos corresponde a passeriformes não 
identificados, com um número total de 22 cadáveres (34,9%). 

Embora não tão evidente como no caso dos répteis e anfíbios, verifica-se alguma sazonalidade nos 
registos de mortalidade das aves. O período de outono, com um total de 20 cadáveres, apresentou valores 
ligeiramente acima da primavera e verão, com 17 e 16 cadáveres respetivamente. Os valores registados 
no outono foram o dobro do inverno, que corresponde ao período de menor mortalidade, com 10 
cadáveres no total. O período de outono coincide com um importante período migratório, que se estende 
desde o final do verão, ao início do inverno, onde existe, consequentemente, uma elevada atividade por 
parte deste grupo. A primavera, coincidente com o período reprodutor, e o verão, com a dispersão pós-
reprodutora, também apresentam registos de atividade importantes neste grupo. Os registos de 
mortalidade aparentam, deste modo, traduzir os principais períodos fenológicos da avifauna. 

Ainda de referir que a mortalidade de aves apresenta uma relação direta com condições atmosféricas. 
Como será possível verificar posteriormente, os registos de mortalidade parecem coincidir com períodos 
secos e de seu limpo, sendo que os períodos de maior precipitação se traduzem numa redução da 
mortalidade. 

Mamíferos selvagens 

Os mamíferos selvagens registaram um total de 52 cadáveres repartidos por seis espécies, das quais se 
destaca a ouriço (Erinaceus europaeus), com um total de 12 cadáveres (23,1%). Seguem-se o coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), com quatro cadáveres, e a ratazana (Rattus norvegicus), com três cadáveres. Os 
restantes taxa identificados apresentam dois cadáveres durante toda a monitorização. À semelhança das 
aves não foi possível identificar, pelo seu estado de degradação, uma importante porção dos cadáveres, 
mais precisamente 51,9% (27 cadáveres). 

Nenhuma das espécies apresenta um estatuto de conservação relevante, excetuando-se o coelho-bravo, 
com classificação de Quase Ameaçado. 

À semelhança das aves, verifica-se alguma sazonalidade nos registos de mortalidade, nomeadamente um 
maior registo no outono (23 cadáveres, 44,2%), e uma quase ausência de registos no inverno (dois 
cadáveres, 3,8%). Quer a primavera, quer o verão apresentaram registos de mortalidade similares, 
nomeadamente 14 e 13 cadáveres, respetivamente. 

O período do outono registou maior número de observações (23 cadáveres, 44,2%) e o do inverno o 
menor número com apenas 2 cadáveres (3,8%) denotando aqui alguma sazonalidade. Na primavera e no 
verão de 2018 registaram-se 14 e 13 cadáveres, respetivamente.  

Mamíferos domésticos 

Apenas dois cadáveres de gato doméstico foram registados em toda a campanha anual. A A43 
praticamente não tem zonas urbanas, industriais ou agrícolas nas imediações da via excetuando situações 
muito pontuais e de pequena extensão, nomeadamente, aos quilómetros 10+500 e 14+500 pelo que não 
se esperava a ocorrência de um grande número de animais domésticos nesta via. Outra explicação pode 
centrar-se na utilização das passagens hidráulicas, passagens superiores e inferiores, e viadutos, para 
atravessamento da via, conforme verificado na monitorização das passagens de fauna. 
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A remoção destes animais pelas equipas de operação e manutenção também poderá contribuir para estes 
números reduzidos. 

Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

Como resultado das visitas de prospeção periódica efetuadas pelas equipas de operação e manutenção 
da A43 entre 21 de setembro de 2017 e 21 de setembro de 2018, foi observado um total de 28 cadáveres 
(Quadro 10). Destes 28 cadáveres, cinco foram identificados no período do outono, dois no período de 
inverno, quatro no período da primavera, e 17 no período de verão. A maioria dos registos de mortalidade 
corresponde a mamíferos selvagens, nomeadamente coelho-bravo, com 10 registos, das quais nove no 
verão. Destacam-se, igualmente, os mamíferos domésticos, com sete registos, equitativamente 
repartidos por cão e gato. Os restantes grupos taxonómicos, que incluem aves e répteis, apresentam 
registos pontuais. 

Quadro 10 - Cadáveres encontrados nas visitas de prospeção de mortalidade efetuados pela equipa de Operação e 
Manutenção na A43 e respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro 

Nome comum Nome Científico 
LV 

2005 
DL Outono Inverno Primavera Verão 

Total 
Geral 

Aves                 

Águia d'Asa Redonda Buteo buteo LC  1 0 0 0 1 

Passeriforme    0 0 0 1 1 

Total     1 0 0 1 2 

Répteis    
     

Colubrídeo    0 0 1 0 1 

Total    0 0 1 0 1 

Mamífero selvagem                 

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT   1 0 0 9 10 

Geneta Genetta genetta LC B-V 0 2 0 0 2 

Ouriço Erinaceus europeus LC   0 0 3 0 3 

Raposa Vulpes vulpes LC   0 0 0 2 2 

Mustelídeo    0 0 0 1 1 

Total       1 2 3 12 18 

Mamífero doméstico     
      

Cão Canis lupus familiaris     3 0 0 1 4 

Gato Felis silvestris catus     0 0 0 3 3 

Total       3 0 0 4 7 

Total Geral       5 2 4 17 28 

5.2.3 Identificação de acumulação de mortalidade 

Na Figura 5 apresenta-se o mapa de mortalidade (análise Kernel), elaborado com base nas observações 
das quatro campanhas realizadas (outono, inverno, primavera e verão). Da sua análise é possível 
identificar quatro setores de maior mortalidade, nomeadamente aos quilómetros 8+500, 9+500, 10+500 
e 12+500, onde a probabilidade estimada de mortalidade é superior a 20 animais. Por sua vez, do 
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quilómetro 14+000 até ao final da via, bem como nos nós de Gondomar e Gens, e nos principais viadutos, 
a probabilidade estimada de mortalidade assume-se como a mais reduzida. 

É de referir que as zonas de menor mortalidade correspondem a viadutos de altitude considerável, 
nomeadamente, o viaduto de Gondomar (ao quilómetro 7+500), o viaduto da ribeira do Fontão 
(quilómetro 11+500) e a Ponte sobre o rio Sousa (ao quilómetro 13+800). O acesso a estas estruturas é 
mais difícil pelo que, naturalmente, os registos de cadáveres serão mais reduzidos. Por outro lado, esta 
tipologia de obra de arte permite uma maior permeabilidade da via à fauna, pelo que consequentemente 
os registos de mortalidade são inferiores na proximidade a estas infraestruturas. O mesmo padrão 
verifica-se igualmente com as passagens inferiores (PI) e passagens superiores (PS), que coincidem 
igualmente em zonas de menor probabilidade de atropelamento. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial e número de cadáveres encontrados nas prospeções realizadas na A43 
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No Quadro 11 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, em que se apresenta para a fauna em geral e para cada grupo faunístico o número de ocorrências 
crítico a que corresponde o número mínimo a partir do qual se considera que determinado setor tem uma 
probabilidade de atropelamento superior a 98% e que, por isso, deve ser considerado como um ponto 
sensível. O grupo dos mamíferos domésticos e dos répteis não foram analisados individualmente porque 
apresentam poucos registos de animais. 

Importa recordar que a identificação de “troços de maior sensibilidade” através da referida metodologia 
depende do número de dados disponíveis. Quanto maior for o número de registos e/ou campanhas de 
monitorização, mais esta medida se aproxima da realidade. Deste modo, os dados referentes ao presente 
ano de monitorização, que constitui o primeiro ano de monitorização da fase de exploração deverão ser 
analisados com alguma reserva. A definição de troços de acumulação de mortalidade deverá ser aferida 
ao longo dos dois próximos anos de monitorização. 

O método utilizado resultou na identificação de 2 setores de acumulação de mortalidade (Quadro 11 e 
Error! Reference source not found.) para a fauna em geral, designadamente aos quilómetros 10+500 e 
12+500, a que corresponde 1 km de extensão (13% do sublanço da A43 monitorizado), onde se incluem 
71 cadáveres de animais encontrados no presente período de amostragem (24% do total de cadáveres 
encontrados durante as campanhas de monitorização). O grupo das aves e dos mamíferos selvagens 
registaram a maior extensão de via considerada como crítica (3 km correspondentes a 20% da extensão 
total). 

Quadro 11 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A43, com base nos dados 
recolhidos na campanha anual. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de Ocorrências 

(x) 

Número de 
setores 

(N) 

Cadáveres no 
período de estudo 

(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 295 18,44 28 2 (13%) 71 1 

Anfíbios 156 9,75 17 2 (13%) 61 1 

Aves 63 3,94 8 3 (20%) 29 1,5 

Mamíferos 
selvagens 

52 3,25 7 3 (20%) 24 1,5 
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Figura 6 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de crítico de ocorrências) 

Na Figura 7 apresenta-se a distribuiçãoespacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas 
observando-se como setor de acumulação de mortalidade, o troço compreendido entre os quilómetros 
12+500 e 13+000 (Figura 7). Verifica-se no Quadro 11 que a mortalidade neste setor (61 cadáveres) perfaz 
cerca de 39% da mortalidade deste grupo. Identificam-se, ainda, mais dois setores com valores elevados 
(8+500 e 11+000), mas que não chegam a atingir o número crítico de ocorrências para este grupo 
faunístico. Observa-se que os locais de menor mortalidade coincidem com os viadutos da A43, o que era 
expectável dado estas infraestruturas funcionarem como importantes corredores para a fauna, sendo que 
no caso concreto dos anfíbios os movimentos migratórios serão preferencialmente efetuados ao longo 
dos cursos de água, longe da plataforma da A43. O mesmo não se verifica nas PH, uma vez que o setor 
com maiores registos de mortalidade apresenta várias destas estruturas, inclusive algumas das passagens 
monitorizadas. 

 

Figura 7 - Distribuição espacial dos cadáveres de anfíbios encontrados nas visitas de prospeção (linha 
horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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No caso da avifauna (Figura 8), verificam-se 3 setores de acumulação de mortalidade consecutivos e que 
vão desde o quilómetro 9+500 até ao quilómetro 10+500. A secção final da via, desde o nó de Gens ao 
quilómetro 12+000 apresenta muito poucos registos de aves. Os setores de maior mortalidade coincidem 
com o troço anterior ao viaduto do rio Ferreira, que se desenvolve essencialmente em espaços florestais. 
As mortalidades podem eventualmente estar associadas nas deslocações entre zonas de abrigo, ou entre 
zonas de abrigo e alimentação, e portanto, com o tipo de habitat presente na envolvente. 

 

Figura 8 - Distribuição espacial dos cadáveres de aves encontrados nas visitas de prospeção (linha horizontal 
corresponde ao número de ocorrências críticas) 

 

O grupo dos mamíferos selvagens (Figura 9) apresenta 3 setores que atingem ou ultrapassam o número 
crítico, nomeadamente ao quilómetro 9+000, 10+000 e 10+500. Assim como para o grupo das aves, o 
sublanço a partir do quilómetro 11+500 apresenta um número bastante baixo de cadáveres (sempre 
inferior a 4). À semelhança dos restantes grupos faunísticos, a mortalidade de mamíferos é bastante 
reduzida nas zonas de viaduto, sendo estes mais permeáveis às deslocações de espécimes. No caso dos 
mamíferos parece igualmente existir uma utilização ativa das PH. 

 

Figura 9 - Distribuição espacial dos cadáveres de mamíferos selvagens encontrados nas visitas de prospeção 
(linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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Prospeção pela equipa de operação e manutenção 

No Quadro 12 são apresentados os parâmetros de análise efetuada com base na Probabilidade de 
Poisson, para os dados de registo de mortalidade das equipas de operação e manutenção, entre o outono 
de 2017 e o verão de 2018. Não foram analisados grupos individualmente devido ao reduzido tamanho 
das amostras quando individualizadas. Considerando a totalidade dos registos, identifica-se um único 
setor classificado de sensível por atingir o valor crítico, ao quilómetro 14+500 (Figura 10). Recorde-se, 
todavia, que a aplicação desta metodologia depende do número de dados disponíveis, e que, no caso dos 
dados de prospeção pela equipa de operação e manutenção, os registos disponíveis são muito reduzidos 
(apenas 28 cadáveres registados). 

A sua proximidade a uma zona de nó (nó da A43/A41) poderá eventualmente explicar a maior 
mortalidade, pois estes locais representam pontos de entrada de fauna, impossíveis de controlar. 

Quadro 12 - Parâmetros utilizados na identificação dos "troços de maior sensibilidade" na A32, com base nos dados 
recolhidos pela equipa de operação e manutenção entre o outono de 2017 e o verão de 2018. 

Grupo 
Faunístico 

Parâmetros Setores com elevada mortalidade 

Total de 
ocorrências 

(N) 

N.º Médio de 
ocorrências 

por setor 
(λ) 

N.º Crítico 
de ocorrências 

(x) 

Número 
de 

setores 
(N) 

Cadáveres no 
período de 

estudo 
(N) 

Extensão da via 
(km) 

Fauna Geral 28 1,75 5 1 (0,59%) 14 0,5 

 

 

Figura 10 - Distribuição espacial dos cadáveres encontrados nas visitas de prospeção das equipas de operação 
e manutenção (linha horizontal corresponde ao número de ocorrências críticas) 
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5.2.4 Relação entre a mortalidade e indicadores de atividade 

No ponto anterior foi possível identificar os principais setores considerados críticos para a fauna em geral, 
e para cada grupo taxonómico cujo tamanho da amostra foi suficiente para aplicação da análise de 
Probabilidade de Poisson.  

Da análise da Figura 11 verifica-se não haver uma relação direta entre o tráfego e a mortalidade nesta via. 
Conclui-se assim que, provavelmente, serão outros fatores, nomeadamente os habitats na envolvente, a 
condicionar a mortalidade de animais. 

Esta análise deverá ser, contudo, aferida aquando das próximas monitorizações, nomeadamente através 
da relação entre os registos de mortalidade e o tráfego médio diário anual dos diferentes anos de 
monitorização. 

 

Figura 11 - Variação do número médio de veículos diário anual (TMDA) e do número de cadáveres registado 
na campanha anual, na A43. 

5.2.5 Relação entre a mortalidade e condições ambientais 

A atividade das diferentes espécies faunísticas encontra-se condicionada por diversos fatores ambientais. 
Conforme verificado anteriormente, os grupos taxonómicos registados nas prospeções de mortalidade 
apresentam uma sazonalidade marcada. No caso do sapo-comum (espécie de maior representatividade 
nos dados de mortalidade), a sua mobilidade/atividade é particularmente importante em dias húmidos e 
chuvosos (Ferrand et al., 2001). Em contrapartida, no caso dos répteis, a sua maior atividade encontra-se 
associada a períodos mais quentes, de sol, e de reduzida humidade do ar. Para os restantes grupos 
taxonómicos os registos de mortalidade aparentam estar mais associados aos períodos fenológicos, 
nomeadamente períodos de reprodução, migração ou dispersão. 

No Quadro 13 apresenta-se a proporção de cadáveres, por grupo taxonómico, identificados em dias de 
céu limpo, céu nublado, aguaceiros e chuva. 
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Quadro 13 - Proporção de cadáveres (%) por grupo taxonómico e condição climatérica 

Grupo faunístico Chuviscos Chuvoso Enublado Limpo Nevoeiro 

Anfíbio 0 54 44 56 2 

Ave 2 8 20 31 2 

Mamífero 0 10 14 26 4 

Réptil 4 0 1 8 2 

Não identificado 0 1 3 3 0 

Da análise do quadro anterior verifica-se que no caso das aves e mamíferos, os registos de mortalidade 
ocorreram na sua larga maioria em dias de céu limpo, nomeadamente em 49% dos casos para a avifauna, 
e em 41% dos casos para os mamíferos (selvagens e domésticos). No caso dos anfíbios, verifica-se uma 
distribuição quase homogénea entre as condições de chuva, céu nublado e céu limpo. É, no entanto, 
importante referir que, durante os trabalhos de campo, se verifica que os dias de céu limpo, onde ocorrem 
registos de cadáveres de anfíbios, se encontram intercalados com dias húmidos/chuvosos ou com 
períodos de chuva durante a noite. Os registos diminuem drasticamente em períodos de céu limpo e 
temperaturas quentes prolongados, o que ocorre tipicamente no verão.  

Cada campanha sazonal efetuada na A43 teve duas campanhas que ocorreram em meses diferentes, 
como descrito no Quadro 3. Por esta razão é possível apresentar os dados relativos à precipitação 
acumulada em cada um desses meses em conjunto com os dados relativos às prospeções na Figura 12. 
Verifica-se uma forte sazonalidade no grupo dos anfíbios que regista números superiores quando a 
precipitação é mais elevada (dezembro particularmente), uma redução nos meses de inverno e da 
primavera em concordância com os valores de precipitação e nova redução, para valores quase nulos, nos 
meses de verão mais quentes e de menor precipitação. Este grupo é o que apresenta maior sazonalidade. 

Uma análise particular ao grupo das aves revela um número mais reduzido no período de inverno e valores 
semelhantes nos restantes períodos não apresentando uma relação direta com a precipitação. Os 
mamíferos acompanham a dinâmica das aves. No caso do grupo dos répteis, apenas se verificaram 
registos para valores de precipitação reduzidos (de acordo com estes dados apenas para valores inferiores 
a 150mm). Relembra-se, no entanto, que apenas se verificaram 15 registos de répteis pelo que as 
conclusões devem ser tidas com as devidas reservas. 

 
Figura 12 - Mortalidade e precipitação nos meses em que se realizaram as campanhas de prospeção na A43. 
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5.3 CONCLUSÕES 

A monitorização da fauna incidiu no lanço da A43, entre Gondomar e o nó de A43/A41 (com 8 km de 
extensão), contemplando os diferentes períodos fenológicos de um ciclo anual. Os resultados do presente 
ciclo anual de monitorização permitiram, através da monitorização de passagens faunísticas e da 
mortalidade da via, confirmar a permeabilidade da referida via à fauna. 

A monitorização das passagens de fauna permitiu um registo de 142 travessias, a sua larga maioria por 
mamíferos selvagens (72%). As passagens faunísticas assumem, deste modo, uma elevada importância 
para conectividade dos habitats fragmentados pela A43, em particular no que se refere ao grupo dos 
mamíferos terrestres. Importa todavia salientar que a reduzida utilização de outros grupos faunísticos 
com mobilidade terrestre (anfíbios e répteis), quando comparado com os mamíferos, pode estar 
associada a limitações do método de amostragem, não se excluindo totalmente a utilização das mesmas. 
Uma vez que os anfíbios e répteis correspondem a espécimes de reduzidas dimensões, estes últimos 
podem “escapar” aos sensores da armadilhagem fotográfica, subestimando-se desta forma a real 
utilização das passagens. 

Face aos resultados da monitorização, admite-se, ainda, um maior grau de permeabilidade nas zonas de 
viadutos, e passagens superiores e inferiores, nos quais os registos de mortalidade de fauna foram muito 
pouco expressivos, ou até mesmo inexistentes. Parece deste modo existir uma relação direta entre a 
ausência de mortalidade e a presença destas infraestruturas. Já no que se refere às passagens hidráulicas, 
parece existir uma diferenciação entre grupos faunísticos. No caso dos mamíferos, os setores com maior 
registo de mortalidade coincidem com troços com menor número de passagem hidráulicas, corroborando 
os resultados da monitorização de passagens faunísticas, que aponta para uma elevada utilização das 
mesmas. No caso dos anfíbios, os segmentos de maior mortalidade apresentam numerosas PH pelo que 
não parece existir uma utilização efetiva destas infraestruturas. 

A monitorização da fauna permitiu ainda verificar a sazonalidade da utilização das passagens, sendo que 
os maiores registos de passagem coincidiram com o período de primavera, e portanto, com o período de 
dispersão reprodutora, em que, no caso dos mamíferos, os espécimes efetuam deslocações mais 
importantes e apresentam uma maior mobilidade. A sazonalidade expressa-se, todavia, de forma distinta 
para alguns grupos faunísticos, nomeadamente no caso dos répteis, cujo período de maior atividade 
coincide com o verão. Para este grupo o maior número de atravessamentos foi registado no verão, 
coincidindo com o período do ciclo anual de maior atividade. No caso dos anfíbios, o único registo de 
atravessamento foi no inverno, num período de elevadas precipitações. Conforme se verificou na 
monitorização da mortalidade, a mobilidade dos anfíbios encontra-se estreitamente relacionada com 
precipitação e humidade do ar. As monitorizações das passagens coincidiram, na sua maioria, em períodos 
de reduzida precipitação, o que pode explicar igualmente os baixos registos de atravessamento deste 
grupo. 

As campanhas de monitorização da mortalidade permitiram verificar uma mortalidade de 295 animais 
observando-se uma variação sazonal no número de cadáveres, com os valores de mortalidade geral da 
fauna mais elevados no outono e na primavera e os mais reduzidos no inverno e no verão. 

Os valores obtidos são indicativos de uma relação entre a precipitação e o número de cadáveres 
encontrados. O número de cadáveres de anfíbios tende a aumentar em condições de aumento de 
precipitação enquanto os restantes grupos tendem a diminuir. Assim, verifica-se um aumento de registos 
de aves, mamíferos e répteis no período do verão quando a precipitação foi quase nula durante as 
campanhas. 
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A presente monitorização permitiu igualmente identificar alguns setores com acumulação de 
mortalidade, sendo os mais importantes situados nos 12+500/13+000. Importa, todavia, salientar que a 
identificação de acumulação de mortalidade deverá ser aferida nas próximas campanhas de 
monitorização, dado que a definição do valor médio de mortalidade por troço, bem como do valor crítico 
de mortalidade, se aproxima mais da realidade, quanto maior for o número de registos de mortalidade 
disponíveis. 

Conclui-se, ainda, não haver uma relação evidente entre o tráfego médio diário e a mortalidade já que os 
setores com maior mortalidade se encontram dispersos entre o setor de maior e menor tráfego. 

Em suma, a monitorização da fauna efetuada comprova a permeabilidade da fauna aos principais grupos 
faunísticos, que efetuam atravessamentos da via através de viadutos, passagens superiores e inferiores, 
e ainda, através das passagens hidráulicas existentes. 

5.4 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a periodicidade definida no Programa de monitorização da componente biológica da A43, 
esta monitorização deverá prolongar-se por mais 2 ciclos anuais.  

Para fins comparativos, recomenda-se a manutenção das metodologias aplicadas nesta campanha, 
nomeadamente, no esforço de amostragem e na duração das campanhas de amostragem. 

A continuação da monitorização permitirá aferir com maior grau de certeza alguns dos parâmetros 
avaliados, em particular no que se refere à presença de setores de acumulação de mortalidade. 

 

 

 

São Domingos de Rana, dezembro de 2018 

 

 

 

Maria Inês Ramos José Miguel Araújo 

Responsável do Departamento de Ambiente Administrador 
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