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Este relatório foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Resumo
No presente relatório são apresentados os resultados da monitorização
ambiental das comunidades de macrofauna bentónica realizada em junho de 2013,
nos locais de dragagem e deposição de sedimentos na região costeira adjacente à
barra do Porto de Aveiro, no âmbito da empreitada de intervenção na zona da barra de
Aveiro. O estudo foi realizado com base em amostras de sedimento provenientes de
25 locais, nas quais se analisaram descritores sedimentares e descritores biológicos.
Os descritores sedimentares incluem a caracterização granulométrica dos sedimentos
e os descritores biológicos incluem o estudo da composição e estrutura de
comunidades residentes de macrofauna bentónica, bem como a determinação de
variáveis biológicas primárias e índices bióticos.
As espécies encontradas neste trabalho são típicas de ambientes costeiros
expostos a intensa ação hidrodinâmica, devida a correntes de fundo ou ondulação. De
acordo com os resultados, as comunidades biológicas dos cinco transectos
apresentaram diferenças significativas entre si. No entanto, não existiram diferenças
significativas entre a área controlo e as restantes áreas, em termos dos valores
médios de abundância, riqueza específica e dos índices bióticos determinados. Na
globalidade, os níveis de perturbação da comunidade bentónica variaram entre
ausente e reduzido e o estado ecológico das áreas estudadas, determinada pelo
índice biótico marinho, variou entre bom (área dragada e área de deposição de
dragados 2) e elevado (área controlo e área de deposição de dragados 1). Estes
resultados permitem-nos concluir que a intervenção realizada na área estudada estará
a ter um impacto global reduzido.
Apesar das diferenças estatísticas entre as comunidades biológicas das áreas
controlo, dragada e deposição de dragados, estas povoam um habitat físico
semelhante, sendo caracterizadas pela presença das mesmas espécies ou
ecologicamente equivalentes. A área dragada apresentou valores reduzidos de
riqueza específica, diversidade e abundância em contraste com a área de deposição
de dragados 2, cuja comunidade biológica foi a mais rica em termos de diversidade e
abundância. Contudo, as análises estatísticas evidenciaram que as comunidades das
respetivas áreas parecem estar a recuperar da perturbação a que foram sujeitas.
Os resultados de 2013 mostram um aumento considerável da abundância e
número de espécies, relativamente ao trabalho anterior, evidenciando que a zona de
deposição de dragados apresenta atualmente condições mais favoráveis à
colonização de espécies que preferem sedimentos mais finos.
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1. Introdução

1.1 Empreitada de reconfiguração da barra do Porto de Aveiro:
Enquadramento
A embocadura da Ria de Aveiro situa-se numa zona da linha de costa
Portuguesa exposta e, por isso, sujeita a intensa ação hidrodinâmica e transporte de
sedimentos no sentido norte-sul. A construção do molhe norte na década de 50
interrompeu a deriva litoral nesta área e minimizou os constrangimentos de
navegabilidade e o constante assoreamento da barra de Aveiro. Nas décadas
subsequentes à construção desta infraestrutura, a deposição de sedimentos fez-se
com maior intensidade na região imediatamente a norte do molhe, provocando uma
deficiência sedimentar e um assinalável recuo da linha de costa a sul (Rosa et al.,
2011). Com o passar dos anos, o molhe perdeu eficácia na retenção da deriva litoral,
devido ao volume de areias acumulado a norte, prejudicando as condições de
navegabilidade na barra. O prolongamento do molhe norte em cerca de 500 m, na
década de 80, foi a solução encontrada para inverter problema situação, tendo-se
assistido a um aumento considerável da capacidade de retenção de sedimentos, e
consequente melhoria das condições de operacionalidade da barra. Contudo, esta
operação acelerou o desenvolvimento do banco sedimentar exterior à barra, onde
ocorre acumulação de areias que, simultaneamente, acentua o problema da erosão
costeira a sul da barra. Este problema tem sido mitigado através da construção de
esporões, execução de obras de defesa frontal e dragagens dos canais de navegação
da Ria e respetiva deposição de sedimentos na zona marítima entre o 3º e o 5º
esporões da Costa Nova, para reforço do cordão dunar (Rosa et al., 2011).
Por estes motivos, decidiu-se recentemente executar uma empreitada de
grande envergadura, para reconfigurar a barra do Porto de Aveiro, envolvendo o
prolongamento do molhe norte em 200 m e o aprofundamento do canal de acesso à
barra, através da dragagem de sedimentos e deposição dos dragados em zonas de
praia submersa compreendidas entre o molhe sul e o 1º esporão (Praia da Barra) e
entre os 3º e 5º esporões (Costa Nova). Estas obras têm como objetivo o reforço das
condições de segurança da navegação, a possibilidade de entrada de navios de maior
porte (comprimento máximo de 200 m) e a redução dos problemas de erosão
existentes no cordão litoral a sul do molhe sul.
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1.2 Dragagens e deposição de dragados: impactos sobre as
comunidades de macrofauna bentónica

A dragagem de sedimentos marinhos é um processo reconhecido por induzir
profundas

alterações

na

estrutura

físico-química

e

biológica

dos

locais

intervencionados (dragagem e deposição), bem como das áreas adjacentes (Boyd,
2002; Desprez, 2000).
Os impactos ambientais resultantes do processo de dragagem dependem de
diversas variáveis, nomeadamente características sedimentares e topográficas e do
leito marinho da área de dragagem e de deposição, hidrodinamismo das áreas
intervencionadas, e tipo de equipamento usado na dragagem (Boyd, 2002; Desprez,
2000). O impacto ambiental do processo de dragagem e deposição do material
dragado nas comunidades bentónicas pode ser identificado e caracterizado pela
indução de efeitos diretos sobre os habitats e organismos marinhos, ou indiretos,
atribuídos a alterações na qualidade da água (Kennish, 1994). Regra geral, os
distúrbios físicos associados à remoção e deposição de sedimentos provocam o
aumento da mortalidade dos organismos bentónicos e a consequente destruição dos
habitats. Em situações em que o tipo de sedimento dragado é diferente do sedimento
do local de deposição é frequente ocorrer uma substituição das comunidades
biológicas, o que pode suceder pela simples adição de espécies provenientes do local
de dragagem. Contudo, em determinadas situações, pode-se assistir apenas a
alterações subtis da densidade e/ou diversidade da macrofauna (ex. Desprez, 2000).
Relativamente aos efeitos indiretos, uma das consequências dos processos de
dragagem e deposição é a (res)suspensão das partículas mais finas, que diminui a
penetração de luz na coluna de água e pode originar a mobilização de contaminantes
e nutrientes contidos nos sedimentos dragados, afetando a qualidade global da água
marinha (Davis et al., 1990; Bray et al., 1997). É sabido que longos períodos de
redução da intensidade luminosa ou a presença de contaminantes na coluna de água
afetam fortemente a produção primária de fitoplâncton, o que condiciona a quantidade
de alimento disponível para os organismos em níveis superiores da cadeia trófica. O
prolongamento temporal destes episódios poderá ter consequências permanentes nos
padrões de abundância e distribuição dos organismos nesses locais (ex. Desprez,
2000).
No âmbito da empreitada de intervenção na zona da barra de Aveiro e tendo
por base a Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 16 de julho de 2008, a
6

avaliação do estado de qualidade das comunidades bentónicas nos locais de
dragagem e deposição realizou-se pela primeira vez em janeiro de 2009 e repetiu-se
em dezembro de 2010/janeiro de 2011. No seguimento daqueles trabalhos, o presente
estudo de monitorização das comunidades de macrofauna bentónica realizou-se em
junho de 2013 e apresentou os seguintes objetivos:
(a) apresentar os resultados relativos à composição e distribuição da
macrofauna bentónica, à caracterização sedimentar e ao estado ecológico
da área intervencionada;
(b) proceder à comparação dos resultados entre campanhas e discutir a
evolução da composição faunística;
(c) enumerar algumas recomendações para futuros trabalhos.
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2. Material e métodos
2.1 Área de estudo
A costa de Aveiro, tal como a restante costa norte de Portugal, está integrada
numa área de intenso hidrodinamismo, sujeita a fortes correntes e ondulação. O
substrato desta área é classificado como móvel.
Trabalhos realizados ao largo da costa de Aveiro (entre o Furadouro e Mira),
entre os 10 e os 30 m de profundidade, mostraram que esta zona é caracterizada por
diferentes tipos de areias com reduzida percentagem de partículas finas e que variam
entre areias muito finas e areias muito grosseiras, com conteúdo em cascalho superior
a 25%) (Freitas et al., 2003; Martins et al. 2013). As zonas de profundidade superior a
20 m são essencialmente caracterizadas por areias grosseiras e nas zonas mais
próximas de costa (10 – 20 m) os sedimentos são mais finos (areia fina limpa).
Trabalhos mais detalhados desenvolvidos na entrada da barra e no canal de
navegação revelaram que este canal é maioritariamente caracterizado por areias
grosseiras, a zona da embocadura apresenta areias médias e a área adjacente é
constituída por areias finas (Freitas et al., 2005).
Diversos estudos focados no estudo das comunidades de macrofauna
bentónica desta área indicam a existência de duas grandes comunidades, uma
característica de sedimentos finos e outra associada a sedimentos mais grosseiros
(Freitas et al., 2003; Martins et al., 2013).

2.2 Trabalho de campo: colheita das amostras sedimentares
2.2.1 Locais de amostragem
A amostragem de sedimentos foi realizada em 25 locais predefinidos, ao longo
de 5 transectos perpendiculares à linha de costa (Figura 1). O transecto 1 (T1) foi
delineado na área de dragagem. A deposição de dragados foi monitorizada através de
amostras recolhidas em três transectos: transecto 2 (T2) na área de deposição 1
(localizada imediatamente a sul do molhe sul) e os transectos 4 (T4) e 5 (T5) na área
de deposição 2 (Costa Nova). Entre as duas áreas de deposição de dragados foi
definido o transecto 3 (T3), apresentado como a área de controlo. A localização dos
transectos, o posicionamento dos locais de amostragem e a intensidade da malha de
amostragem teve em consideração as indicações do parecer da Agência Portuguesa
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do Ambiente à Administração do Porto de Aveiro. As coordenadas dos locais de
amostragem encontram-se na tabela em anexo a este relatório.

Figura 1. Representação espacial da área de estudo, com identificação da área de controlo,
área de dragagem e áreas de deposição de dragados. Os 25 locais de amostragem estão
representados por pontos pretos e identificados de acordo com o número do transecto (T1 a
T5) e o número da amostra do respetivo transeto (1 a 5).
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2.2.2 Colheita e conservação das amostras

A campanha de amostragem dedicada ao estudo dos padrões de
variabilidade espacial de descritores sedimentares e biológicos realizou-se nos
dias 27 e 28 de junho de 2013.
Em cada local, os sedimentos foram colhidos, por mergulhadores profissionais,
numa área de amostragem de 0,2 m2, definida por um quadrado de 0,45 m de lado.
Em cada um dos locais de amostragem foram colhidas 5 réplicas, perfazendo um total
de 125 amostras para o estudo da caracterização da macrofauna bentónica. Cada
amostra foi devidamente identificada e acondicionada, individualmente, em sacos de
plástico. Adicionalmente, em cada local foi colhida uma amostra de sedimento para a
caracterização granulométrica do sedimento, que foi acondicionada numa caixa de
plástico até análise.
Para facilitar o processamento laboratorial e evitar a degradação do material
biológico, as amostras destinadas ao estudo das comunidades de macrofauna
bentónica foram lavadas após a sua colheita, ainda no campo, utilizando um crivo com
malha de 1 mm (Figura 2). Após a lavagem, o material retido no crivo, foi guardado em
caixas plásticas, conservado em Formol (4%), previamente neutralizado com Borato
de Sódio e corado com Rosa de Bengala (Figura 3), e transportado para o laboratório
para posterior triagem e identificação taxonómica.

Figura 2. Lavagem das amostras sedimentares, para recolha do sedimento e dos
macroinvertebrados retidos na malha de 1 mm.
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Figura 3. Conservação do material biológico com formol neutralizado e corado.
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2.3 Trabalho laboratorial: processamento das amostras
sedimentares
2.3.1 Triagem

No laboratório, as amostras para o estudo da macrofauna foram novamente
lavadas num crivo de 1 mm em água corrente por forma a eliminar o excesso de
fixador e as partículas de sedimento mais finas, facilitando o processo de triagem dos
organismos.
Após a lavagem, procedeu-se à triagem e separação dos organismos em
grandes grupos faunísticos: Anelídeos, Moluscos, Crustáceos, Equinodermes e outros,
por forma a facilitar a identificação. Os organismos foram guardados em frascos de
plástico e preservados em álcool a 70%. (Figura 4). Cada frasco de plástico foi
devidamente identificado.
O controlo de qualidade do processo de triagem foi realizado em todas as
amostras. Para tal, uma segunda triagem foi realizada a cada réplica por um elemento
do laboratório com experiência neste tipo de procedimentos.

Figura 4. Triagem dos organismos.
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2.3.2 Identificação

Os organismos triados foram identificados, sempre que possível até ao nível da
espécie, com auxílio de manuais e chaves dicotómicas específicas para determinados
grupos taxonómicos (ver lista bibliográfica). Nesta identificação foram sobretudo
consideradas as características morfológicas dos indivíduos. Para observação e
identificação dos organismos foram utilizadas lupas binoculares (Zeiss Stereo
Discovery.V20) e microscópio ótico (Zeiss AXIO Lab.A1) (Figura 5).
Os organismos de cada espécie (ou taxa, quando não foi possível chegar ao
nível da espécie) foram acondicionados em tubos plásticos, etiquetados com a
respetiva nomenclatura, código da réplica, responsável da identificação e data da
campanha de amostragem e preservados em álcool a 70%. Todo o material
identificado foi organizado por local de amostragem.
O controlo de qualidade deste trabalho foi assegurado através da revisão de
todos os indivíduos identificados. Este processo foi realizado por dois Investigadores
com elevada experiência em taxonomia.

Figura 5. Identificação dos macroinvertebrados com recurso à lupa binocular (direita) e
microscópio ótico (esquerda).
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2.3.3 Caracterização dos sedimentos - granulometria

Na análise granulométrica foi determinada a proporção das frações de finos
(partículas de dimensão inferior a 0,063 mm), areia (partículas de dimensão entre
0,063 e 2,000 mm) e cascalho (partículas de dimensão superior a 2,000 mm). O prétratamento das amostras inclui a destruição da fração orgânica com peróxido de
hidrogénio e a suspensão do sedimento em pirofosfato de sódio (agente que permite a
desagregação das partículas) (Figura 6, A e B).

A

B

Figura 6. Determinação da granulometria. A – pesagem do sedimento; B – destruição da
fração orgânica.

O teor em finos foi determinado por crivagem a húmido sobre crivo de 0,063
mm (Figura 7A). As frações de areia e cascalho foram analisadas por crivagem a seco,
sobre uma bateria de crivos de malhas com intervalos de 1φ (φ = -log2 do diâmetro da
partícula em mm) (Figura 7B).
Os pesos de cada fração foram expressos em percentagem do peso seco do
sedimento total, com os quais se determinou o valor da mediana, P50, valor a partir do
qual se situa 50% da percentagem cumulativa da amostra. Os sedimentos foram
classificados de acordo com a escala de Wentworth, baseada no valor da mediana e
tendo em consideração o teor em finos (Tabela 1). A metodologia de análise
granulométrica é apresentada em detalhe por Quintino et al. (1989).
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A

B

Figura 7. Determinação da granulometria. A – crivagem a húmido sobre crivo de 0,063 mm; B
– crivagem a seco, sobre uma bateria de crivos.

Tabela 1. Classificação sedimentar, adaptada de Wentworth (Doeglas, 1968) e Larsonneur
(1977).
Mediana (ϕ)
(-1) – 0
0–1
1–2
2–3
3–4
>4

Classificação do sedimento

Areia

muito grosseira
grosseira
média
fina
muito fina
Vasa

<5

Teor em finos (%)
5 – 25

25 – 50

Limpa

Vasosa

Muito vasosa

> 50%

2.4. Análise e tratamento dos dados
2.4.1 Variáveis primárias
O número total de indivíduos (Abundância – N), o número total de espécies
(Riqueza específica – S) e abundância por taxa (quociente N/S) foram obtidos para
cada local de amostragem e para cada transecto.
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2.4.2 Índices bióticos

Para cada local e transecto foram determinados os seguintes índices:

A. Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’)
Este índice mede o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá um
indivíduo escolhido, ao acaso, de uma amostra com S espécies e N indivíduos. Assim,
este índice reflete não só a riqueza em espécies de uma comunidade, como também o
modo como os indivíduos nela se repartem. Calcula-se da seguinte forma:
S
H’= - Σ pi log2 pi
I =1
em que pi= qi/N; S= nº total de espécies; qi= nº indivíduos da espécie i; N= nº
total de indivíduos.
H’= 0 quando só uma espécie pode ser amostrada ou seja quando a
probabilidade de amostrar uma espécie é máxima (P=1; qi/Q e log2pi=0).
H’= máximo (4, 5,…) quando todas as espécies têm a mesma probabilidade de
ser amostradas.
Assim, quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza
em encontrar determinada espécie e, portanto, menor a diversidade da amostra. Do
mesmo modo, a diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice. Este
é o índice que atribui um maior peso a espécies raras. Assume que os indivíduos são
amostrados ao acaso de uma população indefinidamente grande e que todas as
espécies estão representadas na amostra, sendo relativamente independente do seu
tamanho.

B. Índice de diversidade de Simpson (1-λ’)
O Índice de Simpson é um dos parâmetros que permite medir a riqueza de
organismos e reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso na
comunidade pertencerem a espécies diferentes. Varia de 0 a 1 e quanto maior o valor,
maior a diversidade. A diversidade de Simpson é estimada através da seguinte
equação:
S
1- λ’= 1 - Σ (ni*(ni-1))/(N*(N-1))
i=1
16

em que S= nº total de espécies; n= nº indivíduos por espécie; N= nº total de
indivíduos.

C. Índice de riqueza específica de Margalef (d)
O Índice de Margalef é uma medida utilizada para estimar a biodiversidade de
uma comunidade com base na distribuição numérica dos indivíduos das diferentes
espécies em função do número total de indivíduos existentes na amostra analisada.
Valores inferiores a 2 denotam áreas de baixa diversidade (frequentemente em
resultado de efeitos antropogénicos) e valores superiores a 5 representam locais de
grande diversidade. Este índice é determinado da seguinte forma:

D= (S-1) / Log2N
em que S= nº total de espécies e N= nº total de indivíduos.

D. Índice de equitatibilidade de Pielou (J’)
O índice de Pielou é obtido pela razão entre dois valores de diversidade, a
diversidade da amostra e a diversidade máxima teórica dessa mesma amostra, obtida
quando as espécies presentes são representadas pelo mesmo número de exemplares.
Deste modo, este índice expressa a forma como os indivíduos estão distribuídos entre
as diferentes espécies. O índice de Pielou varia entre 0 e 1. Não pode apresentar
valores superiores a 1 e na prática só excecionalmente apresenta valores superiores a
0,9. Valores baixos indicam que a amostra é dominada por poucas espécies. Assim, o
índice é máximo quando todas as espécies capturadas são igualmente abundantes e
mínimo quando apenas uma espécie domina a comunidade. É expresso de acordo
com:
J = H’ / H’ max
em que H’ = Índice de Shannon e H’ max = log2S.

E. Número de espécies esperadas (ES50)
O índice ES50 estima o número de espécies esperadas, teóricas, numa
amostra de 50 indivíduos. É determinado da seguinte forma:
ES50 = Σ [1-((N-N)!(N-50)!/(N-Ni-50)!N!)])
em que N= nº total de indivíduos.
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F. Índice Biótico Marinho – AMBI
O Indice Biótico Marinho, desenvolvido para ambientes marinhos e estuarinos,
descreve as respostas das comunidades bentónicas ao enriquecimento orgânico,
sendo por isso útil para caracterizar situações de enriquecimento orgânico. O AMBI
reconhece

5

grupos

de

sensibilidade/tolerância

a

perturbações

de

origem

antropogénica (Borja et al., 2000). Com base na abundância relativa dos taxa
presentes em cada amostra, o índice AMBI é calculado segundo a seguinte fórmula:

AMBI = [(0x%GI) + (1,5xGII) + (3,0x%GIII) + (4,5x%GIV) + (6,0x%GV)]/100
O valor de AMBI varia entre 0,0 (estado ecológico elevado) e 7,0 (estado
ecológico mau) (tabela 2).
Tabela 2. Sumário da correspondência entre os valores do Índice Biótico Marinho (AMBI), o
estado da comunidade bentónica e o estado ecológico das áreas marinhas e estuarinas

2.4.3 Análise multivariável

Os dados biológicos obtidos foram organizados numa matriz de abundâncias
por local, determinadas através da soma das abundâncias das cinco réplicas de cada
local amostrado (local x espécie).
Com o objetivo de identificar e caracterizar os grupos de afinidade entre os 25
locais de amostragem, a matriz de dados biológicos foi submetida a uma análise
multivariável. Para tal, a matriz foi transformada com a função raiz quadrada,
transformada numa matriz triangular de similitude, com base no coeficiente de BrayCurtis, e de seguida submetida a métodos de classificação (construção de
18

dendrogramas pelo método de ligações médias), e de ordenação (componentes
principais; PCO). A análise multivariável foi efetuada com o programa de análise de
dados PRIMER v.6 (Clarke & Gorley, 2006).
Os grupos biológicos de cada transecto foram caracterizados em termos dos
descritores sedimentares (mediana e conteúdo médio em cascalho, areia e finos) e
descritores biológicos (variáveis primárias e índices bióticos). Adicionalmente foi
determinado o número total de espécies encontradas exclusivamente num dado
transecto, bem como as espécies características de cada transecto, definidas através
dos índices de Constância e Fidelidade e da rotina SIMPER. A constância, que
corresponde à frequência de amostragem, é determinada pelo número de locais onde
a espécie foi encontrada em função do número total de locais de cada transecto
(Dajoz, 1971). A fidelidade corresponde ao quociente entre a constância da espécie
num dado grupo biológico e a soma das constâncias dessa espécie em todos os
grupos de afinidade (Retière, 1979). Para a constância, as espécies são classificadas
em constante (C>50,0%), comum (50,0≥C>25,0%), ocasional (25,0≥C>12,5%) e rara
(C≤12,5%). Para a fidelidade as espécies são denominadas de eletiva (F>90,0%),
preferencial (90≥F>66,6%), indiferente (66,6≥F>33,3%), acessória (33,3≥F>10,0%) e
acidental (F≤10,0%). As espécies características são selecionadas através do valor
mais elevado obtido a partir do produto entre os índices de constância e fidelidade
(e.g. Martins et al., 2013).
Os dados biológicos foram também submetidos a um teste de hipóteses
através do rotina PERMANOVA (Anderson et al., 2008) do programa PRIMER v.6.
Para tal, foi testada a hipótese nula de que não existem diferenças significativas entre
os diferentes transectos, tendo por base:
a) A composição das comunidades biológicas dos diferentes transectos;
b) As variáveis primárias (N, S);
c) Os índices bióticos (d, H’, J’, 1-λ´ e ES50).
A significância dos testes principais e emparelhados (grupos dois-a-dois) foi
obtida através do modelo de permutações de dados brutos (9999 permutações) e o
cálculo das somas dos quadrados (do tipo III). A hipótese nula foi rejeitada para um
valor de significância inferior a 0,05.

19

2.4.4. Projeção espacial dos dados
A distribuição espacial dos locais de amostragem, bem como de dados
relevantes deste estudo (abundância de espécies caraterísticas ou variáveis primárias)
foi realizada recorrendo ao programa ArcGIS v.10.1. Na maioria dos mapas, optou-se
pela projeção contínua dos dados, tendo sido utilizado para o efeito o método de
interpolação IDW (Inverse Distance Weighted), da ferramenta Spatial Analyst Tools do
mesmo software. Trata-se de um método de análise espacial que considera que uma
dada amostra tem tanta mais influência quanto mais próximo de um determinado
ponto estiver, diminuindo essa influência com a distância (Wei e McGuiness, 1973).
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3. Resultados
3.1 Descritores sedimentares
Os resultados relativos à análise granulométrica dos sedimentos superficiais
são apresentados na Tabela 3. A maioria dos locais amostrados é caracterizada por
sedimentos arenosos com baixo teor em finos (inferior a 5%) e em cascalho. O teor
em finos em quatro locais foi superior a 5% e inferior a 25% do sedimento total
(sedimento vasoso), e apenas uma amostra (T4.3) apresentou mais de 50% de teor
em finos do sedimento total, correspondendo a vasa.

Tabela 3. Granulometria dos sedimentos superficiais. As frações granulométricas estão
representadas pelos teores em cascalho, areia e finos. Todos os valores estão expressos em
percentagem de peso seco do sedimento total.

Área dragada

Área de
deposição de
dragados 1

Área de
controlo

Área de
deposição de
dragados 2

Local

Cascalho

Areia

Finos

Mediana

Classificação

T1.1

0,00

99,57

0,54

1,66

areia média limpa

T1.2

0,00

99,90

0,20

1,55

areia média limpa

T1.3

0,07

99,99

0,07

1,27

areia média limpa

T1.4

0,10

99,38

0,62

1,30

areia média limpa

T1.5

0,11

99,09

0,91

1,41

areia média limpa

T2.1

0,00

100,00

0,19

1,54

areia média limpa

T2.2

0,08

100,01

0,03

1,53

areia média limpa

T2.3

1,29

98,75

0,05

1,22

areia média limpa

T2.4

0,23

99,68

0,15

1,53

areia média limpa

T2.5

0,00

100,01

0,09

1,80

areia média limpa

T3.1

0,00

99,56

0,55

2,46

areia fina limpa

T3.2

0,00

99,32

0,80

2,43

areia fina limpa

T3.3

0,00

99,57

0,57

2,42

areia fina limpa

T3.4

0,00

99,58

0,53

2,14

areia fina limpa

T3.5

0,54

99,11

0,45

1,61

areia média limpa

T4.1

0,00

92,99

7,09

2,75

areia fina vasosa

T4.2

0,00

88,75

11,31

2,64

areia fina vasosa

T4.3

0,15

21,10

78,90

>4

vasa

T4.4

0,00

98,74

1,43

2,33

areia fina limpa

0,00

99,78

0,35

1,44

areia média limpa

T4.5
T5.1

Sem dados disponíveis por falta de amostra para caracterização sedimentar

T5.2

0,00

90,69

9,42

2,99

areia fina vasosa

T5.3

0,00

76,21

23,88

3,20

areia muito fina vasosa

T5.4

0,34

99,32

0,51

1,73

areia média limpa

T5.5

0,00

99,50

0,50

1,98

areia média limpa
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Na Figura 8 está representada a distribuição espacial dos tipos sedimentares,
classificados de acordo com a Tabela 1. O tipo de sedimento predominante na área de
estudo foi a areia média limpa (teor em finos inferior a 5%), particularmente na área de
dragagem (T1) e na área de deposição de dragados 1 (T2). Na área controlo, a areia
fina limpa predominou, com exceção do local mais próximo de costa, constituído por
areia média limpa. A área de deposição de dragados 2 (T4 e T5) foi a que apresentou
sedimentos mais heterogéneos: vasa ou areia fina ou muito fina vasosa nos locais
mais profundos e areia média nos locais mais costeiros.

Figura 8. Repartição dos tipos sedimentares, de acordo com os critérios da Tabela 1.
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3.2 Descritores biológicos
3.2.1 Abundância, riqueza específica e índices bióticos

A Tabela 4 resume os valores de abundância, riqueza específica e frequência
de ocorrência dos filos (grupo faunístico de elevada relevância biológica) registados na
área estudada. A Figura 9 ilustra a distribuição espacial da abundância relativa dos
filos por local amostrado.
Nas 125 réplicas, repartidas por 25 locais de amostragem, foram identificados
cerca de 68 taxa de macroinvertebrados bentónicos representados por 4918
indivíduos (Tabela 4). Os anelídeos foram o filo mais importante em termos de
abundância e riqueza em espécies, contribuindo para mais de metade do número de
indivíduos encontrados e para cerca de 36% do número de espécies registadas neste
estudo (Tabela 4). O filo dos artrópodes (sub-filo dos crustáceos) e dos moluscos
foram respetivamente o segundo e terceiro grupos mais relevantes em termos de
abundância e riqueza específica. Os anelídeos e os crustáceos foram encontrados em
todos os locais de amostragem. Contudo, a análise da frequência de ocorrência de
cada taxa, por réplica, evidenciou que os crustáceos foram o grupo mais consistente
em termos de ocorrência, isto é, pelo menos um crustáceo foi encontrado em 89,6%
das réplicas, descendo para 76,0% no caso dos anelídeos e 46,4% no caso dos
moluscos (Tabela 4).
Tabela 4. Abundância, riqueza específica e frequência de ocorrência dos grandes grupos
faunísticos, na área de estudo. N – abundância; N (%) – abundância relativa ao número total de
indivíduos; S – riqueza específica (número de espécies ou taxa); S (%) – riqueza específica
relativa ao número total de taxa encontrados neste estudo; F/local – frequência de ocorrência
nos 25 locais analisados; F (%)/local – frequência de ocorrência relativa aos 25 locais
estudados; F/réplica – frequência de ocorrência nas 125 réplicas analisadas; F (%)/réplica –
frequência de ocorrência relativa às 125 réplicas estudadas. A sombreado destacam-se os
valores mais elevados.
Filo

N

N(%)

S

S(%)

F/locais

F(%)/locais

F/réplicas

F(%)/réplicas

Anelídeos
Artrópodes
(Crustáceos)
Cnidários

2759

56,1

25

36,8

25

100,0

95

76,0

1181

24,0

24

35,3

25

100,0

112

89,6

11

0,2

1

1,5

4

16,0

5

4,0

Equinodermes

66

1,3

2

2,9

8

32,0

23

18,4

Moluscos

861

17,5

15

22,1

16

64,0

58

46,4

Nemertes

40

0,8

1

1,5

13

52,0

27

21,6

Total

4918

100,0

68

100,0

25

100,0

125

100,0
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Na figura 9 é possível constatar que os crustáceos dominaram a comunidade
na maioria dos locais da área de controlo, dragada e de deposição de dragados 1. A
área de deposição de dragados 2 caraterizou-se por uma maior heterogeneidade em
termos de grandes grupos, predominando os anelídeos na maioria dos locais.

Figura 9. Abundância relativa por Filo e por local de amostragem.
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Tabela 5. Abundância (A) e frequência de ocorrência das espécies de macrofauna bentónica
por local (F/e) e por réplica (F/r), destacando-se a sombreado aquelas que foram encontradas
em pelo menos 40% dos locais analisados.
Filo
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Cnidaria
Echinodermata
Echinodermata
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Nemertea

Classe
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Malacostraca
Maxillopoda
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca

Ordem
Eunicida
Capitellida
Eunicida
Phyllodocida
Phyllodocida
Terebellida
Terebellida
Spionida
Phyllodocida
Capitellida
Phyllodocida
Phyllodocida
Phyllodocida
Phyllodocida
Opheliida
Orbiniida
Sabellida
Terebellida
Phyllodocida
Spionida
Spionida
Eunicida
Phyllodocida
Spionida
Spionida
Amphipoda
Sessilia
Amphipoda
Amphipoda
Isopoda
Cumacea
Cumacea
Decapoda
Cumacea
Isopoda
Isopoda
Amphipoda
Mysida
Amphipoda
Amphipoda
Amphipoda
Decapoda
Amphipoda
Decapoda
Amphipoda
Amphipoda
Decapoda
Amphipoda
Amphipoda

Família
Onuphidae
Arenicolidae
Onuphidae
Phyllodocidae
Glyceridae
Pectinariidae
Terebellidae
Magelonidae
Polynoidae
Capitellidae
Phyllodocidae
Nephtyidae
Nephtyidae
Nephtyidae
Ophelliidae
Orbiniidae
Owenidae
Terebellidae
Phyllodocidae
Spionidae
Spionidae
Lumbrineridae
Sigalionidae
Spionidae
Spionidae
Ampeliscidae
Balanidae
Bathyporeiidae
Bathyporeiidae
Sphaeromatidae
Bodotriidae
Diastylidae
Diogenidae
Bodotriidae
Cirolanidae
Cirolanidae
Gammaridae
Mysidae
Atylidae
Atylidae
Lysianassidae
Paguridae
Haustoriidae
Crangonidae
Oedicerotidae
Oedicerotidae
Portunidae
Urothoidae
Urothoidae

Ophiuroidea
Echinoidea
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Gastropoda
Bivalvia
Gastropoda
Bivalvia
Bivalvia
Gastropoda
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia

Ophiurida
Spatangoida
Veneroida
Veneroida
Veneroida
Veneroida
Veneroida
Cephalaspidea
Veneroida
Littorinimorpha
Veneroida
Mytiloida
Neogastropoda
Euheterodonta
Veneroida
Veneroida
Veneroida

Amphiuridae
Loveniidae
Semelidae
Tellinidae
Tellinidae
Cardiidae
Veneridae
Cylichnidae
Donacidae
Naticidae
Mactridae
Mytilidae
Nassariidae
Pharidae
Mactridae
Montacutidae
Veneridae

Nome da espécie
Aponuphis bilineata (Baird, 1870)
Arenicola sp.
Diopatra micrura Pires, Paxton, Quintino & Rodrigues, 2010
Eumida sanguinea (Örsted, 1843)
Glycera tridactyla Schmarda, 1861
Lagis koreni Malmgren, 1866
Lanice conchilega (Pallas, 1766)
Magelona johnstoni Fiege, Licher & Mackie, 2000
Malmgreniella castanea (McIntosh, 1876)
Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973
Mysta picta (Quatrefages, 1866)
Nephtys assimilis Örsted, 1843
Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868)
Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818
Ophelia neglecta Schneider, 1892
Orbinia latreillii (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Owenia fusiformis delle Chiaje, 1844
Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976
Phyllodoce rosea McIntosh, 1877
Polydora cornuta Bosc, 1802
Scolelepis (Scolelepis) cf. squamata (O.F. Muller, 1806)
Scoletoma impatiens (Claparède, 1868)
Sigalion mathildae Audouin & M. Edwards in Cuvier, 1830
Spio decoratus Bobretzky, 1870
Spiophanes bombyx (Claparède, 1870)
Ampelisca brevicornis (Costa, 1853)
Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)
Bathyporeia elegans Watkin, 1938
Bathyporeia pilosa Lindström, 1855
Campecopea hirsuta (Montagu, 1804)
Cumopsis fagei Bacescu, 1956
Diastylis bradyi Norman, 1879
Diogenes pugilator (Roux, 1829)
Eocuma dollfusi Calman, 1907
Eurydice naylori Jones & Pierpoint, 1997
Eurydice spinigera Hansen, 1890
Gammarus insensibilis Stock, 1966
Gastrosaccus spinifer (Goës, 1864)
Nototropis falcatus (Metzger, 1871)
Nototropis swammerdamei (Milne-Edwards, 1830)
Orchomenella nana (Krøyer, 1846)
Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896)
Parahaustorius holmesi Bousfield, 1965
Philocheras trispinosus (Hailstone & Westwood, 1835)
Pontocrates altamarinus (Bate and Westwood, 1862)
Pontocrates arenarius (Bate, 1858)
Portumnus latipes (Pennant, 1777)
Urothoe brevicornis Bate, 1862
Urothoe poseidonis Reibish, 1905
Cnidaria n.i.
Acrocnida brachiata (Montagu, 1804)
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)
Abra alba (W. Wood, 1802)
Angulus fabula (Gmelin, 1791)
Angulus tenuis (da Costa, 1778)
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
cf. Mysia undata (Pennant, 1777)
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)
Donax vittatus (da Costa, 1778)
Euspira nitida (Donovan, 1804)
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)
Pharus legumen (Linnaeus, 1758)
Spisula solida (Linnaeus, 1758)
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808)
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)
Nemertea n.i.

A
1
3
2
1
161
5
761
116
1
1272
1
62
74
4
22
2
183
4
2
14
10
1
1
53
3
1
2
26
1
1
363
28
114
73
8
16
9
284
52
123
7
2
5
3
48
3
7
1
4
11
64
2
15
184
63
6
2
4
546
6
3
2
9
5
12
1
3
40

25

F/e
1
2
2
1
9
2
12
8
1
9
1
8
18
4
6
1
6
1
2
3
6
1
1
3
2
1
1
10
1
1
12
4
15
15
6
7
5
21
9
11
4
2
3
2
11
3
7
1
3
4
8
1
6
8
9
2
1
1
13
4
1
2
6
2
5
1
2
13

F/r
1
2
2
1
33
4
37
27
1
32
1
28
42
4
12
2
21
1
2
3
9
1
1
9
3
1
2
16
1
1
30
11
38
40
7
11
7
60
17
19
5
2
4
2
24
3
7
1
4
5
21
2
12
30
25
4
1
4
50
5
2
2
7
3
8
1
3
27

A Tabela 5 apresenta a abundância e frequência de ocorrência dos taxa de
macrofauna bentónica recenseados (ordenados por filo). A espécie mais frequente
(84% dos locais) foi o misidáceo Gastrosaccus spinifer (Figura 10C), seguida do
poliqueta Nephtys cirrosa (Figura 11C) e do decápode Diogenes pugilator (Figura
10B). Os poliquetas Mediomastus fragilis (1272 ind.; Figura 11B) e Lanice conchilega
(761 ind.; Figura 11A) e o bivalve Donax vittatus (546 ind.; Figura 12D) foram as
espécies mais abundantes.

Figura 10. Distribuição espacial de 4 espécies de crustáceos. A – Cumopsis fagei; B –
Diogenes pugilator; C – Gastrosaccus spinifer; D – Pontocrates altamarinus. As barras da
escala correspondem a 1 mm.
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Figura 11. Distribuição espacial de 4 espécies de poliquetas. A – Lanice conchilega; B –
Mediomastus fragilis; C – Nephtys cirrosa; D – Ophelia neglecta. As barras da escala
correspondem a 1 mm.
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Figura 12. Distribuição espacial de 1 equinoderme e 3 espécies de moluscos. A – Acrocnida
brachiata; B – Angulus fabula; C – Angulus tenuis; D – Donax vittatus. As barras da escala
correspondem a 1 mm.
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Na Tabela 6 estão resumidos os valores médios das variáveis biológicas
primárias (abundância e riqueza específica) e derivadas (índices bióticos de
diversidade), determinados por local de amostragem.
Tabela 6. Abundância, riqueza específica e índices biológicos para cada local da área de
2
estudo (unidade de área: 1 m ). A – Abundância por local; S – Riqueza específica (total de
espécies encontrados num dado local); ES50 – Índice de Rarefação (estimativa do nr. de
espécies numa amostra de 50 indivíduos); d – Índice de Margalef; H’ – Índice de ShannonWiener; J’ – Índice de Pielou;. 1-λ’ – Índice de Simpson; AMBI – Índice Biótico Marinho, com
respetiva classificação do nível de perturbação e estado ecológico. Os valores mais relevantes
de cada índice estão destacados a sombreado.
Nível de
Local
A
S A/S ES(50)
d
H'(log2)
J'
1-λ' AMBI
perturbação
T1.1
31
8
3,9
8
2,04
2,53
0,84 0,79 1,31
Reduzido
T1.2
22
6
3,7
6
1,62
2,22
0,86 0,79 1,03
Ausente
Área dragada
T1.3
31
3 10,3
3
0,58
0,41
0,26 0,13 3,70
Reduzido
(Transecto 1)
T1.4
59
4 14,8
4
0,74
0,46
0,23 0,13 1,65
Reduzido
T1.5
57
6
9,5
6
1,24
1,13
0,44 0,35 1,31
Reduzido
T2.1
34
14 2,4
14
3,69
3,42
0,90 0,91 0,64
Ausente
Área de
T2.2
21
9
2,3
9
2,63
2,70
0,85 0,83 0,87
Ausente
deposição
T2.3
26
11 2,4
11
3,07
3,04
0,88 0,88 1,78
Reduzido
dragados 1
T2.4
39
15 2,6
15
3,82
3,50
0,90 0,91 0,81
Ausente
(Transecto 2)
T2.5
10
7
1,4
7
2,61
2,65
0,94 0,91 0,75
Ausente
T3.1
94
20 4,7
15
4,18
3,39
0,78 0,86 0,58
Ausente
T3.2
68
23 3,0
20
5,21
4,08
0,90 0,94 1,16
Ausente
Área controlo
T3.3
87
8 10,9
7
1,57
1,95
0,65 0,60 1,46
Reduzido
(Transecto 3)
T3.4
22
7
3,1
7
1,94
2,46
0,88 0,82 1,33
Reduzido
T3.5
27
7
3,9
7
1,82
2,07
0,74 0,71 1,40
Reduzido
T4.1
1340 29 46,2
8
3,89
2,27
0,47 0,68 1,90
Reduzido
Área de
T4.2
603 26 23,2
11
3,91
2,98
0,63 0,81 1,68
Reduzido
deposição de
T4.3
417 28 14,9
12
4,48
2,53
0,53 0,61 0,50
Ausente
dragados 2
T4.4
99
16 6,2
12
3,26
2,92
0,73 0,80 0,80
Ausente
(Transecto 4)
T4.5
66
6 11,0
5
1,19
0,56
0,22 0,15 1,47
Reduzido
T5.1
644 25 25,8
11
3,71
2,98
0,64 0,81 1,72
Reduzido
Área de
T5.2
581 29 20,0
14
4,40
3,39
0,70 0,84 1,33
Reduzido
deposição de
T5.3
463 26 17,8
14
4,07
3,33
0,71 0,83 1,52
Reduzido
dragados 2
T5.4
61
13 4,7
12
2,92
3,10
0,84 0,87 0,83
Ausente
(Transecto 5)
T5.5
16
8
2,0
8
2,52
2,75
0,92 0,88 1,66
Reduzido

A Figura 13 (A e B) apresenta a distribuição espacial contínua das variáveis
primárias na área de estudo. Globalmente, as variáveis biológicas indicaram que,
comparativamente à área controlo, a área de deposição de dragados 2 apresentou
valores mais elevados de abundância e diversidade (ex. A=1340 ind.; S=29 taxa/m 2
local T4.1), ao contrário, das áreas de dragagem e de deposição de dragados 1, que
apresentaram os valores mais baixos de abundância, riqueza específica e de
diversidade. Os locais de amostragem localizados nas zonas mais costeiras
apresentaram valores inferiores de abundância e diversidade, em oposição aos locais
localizados em zonas mais profundas.
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Estado
ecológico
Bom
Elevado
Moderado
Bom
Bom
Elevado
Elevado
Bom
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Elevado
Elevado
Bom
Bom
Bom
Bom
Elevado
Bom

A

B

Figura 13. Distribuição espacial da abundância (A) e riqueza específica (B) na área de estudo.
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Os resultados obtidos com o Índice Biótico Marinho (AMBI) indicaram que o nível de
perturbação nos locais estudados variou entre ausente e reduzido, sendo que tal se refletiu no
estado ecológico global, que oscilou entre o moderado (apenas no local T1.3), bom (14 locais) e
elevado (10 locais).

3.2.2 Análise multivariável
A análise multivariável realizada, tendo por base a matriz de abundância de espécies por
local de amostragem, evidenciou que as comunidades biológicas de cada transecto são distintas,
tal como se pode visualizar nas figuras simplificadas das análises de classificação (Figura 14A) e
ordenação (Figura 14B).

Figura 14. Análise de classificação (A) e ordenação (B), tendo por base a abundância média das
espécies por área. Os descritores sedimentares com correlação de Pearson superior a 0,7 foram sobrepostos
na análise de ordenação através de vetores (cinzento e tracejado).
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Esta análise evidenciou que a área controlo apresentou uma comunidade biológica mais
semelhante às comunidades que caracterizam a área de deposição de dragados 1 e área dragada
(caracterizadas por sedimentos mais arenosos), enquanto as comunidades dos dois transectos da
área de deposição de dragados 2 (sedimentos mais vasosos) mostraram-se mais similares entre si
comparativamente às demais áreas (menor distância de Bray-Curtis; Figura 14B).

3.2.3. Caracterização dos transectos em termos biológicos e sedimentares
O transecto 1 corresponde à área dragada, está localizado mais a norte da área
intervencionada e, por tal, mais próximo da entrada do Porto de Aveiro. Os locais desta área são,
maioritariamente, caracterizados por areia média, com reduzido teor em finos (0,47%; Tabela 7).
Em geral, esta área apresentou reduzida abundância média (40 ind. m-2; Tabela 7) e os valores
mais baixos de riqueza específica (S=15 taxa) e diversidade (ex. H’=1,35 bits.ind-1/m2), em
comparação com as restantes áreas (Tabela 7). A determinação do Índice Biótico Marinho (AMBI =
1,80; Tabela 7) evidenciou um nível reduzido de perturbação e um bom estado ecológico dos locais
amostrados. A comunidade foi dominada em termos de abundância pelo misidáceo Gastrosaccus
spinifer (30,0 ind./m2; Tabela 7 e 8; Figura 10C). As análises SIMPER e de constância e fidelidade
revelaram que a comunidade é caracterizada principalmente pelo misidáceo Gastrosaccus spinifer,
pelo isópode Campecopea hirsuta e pelo poliqueta Nephtys cirrosa (Tabela 7).
A área de deposição de dragados 1 é representada pelo transecto 2, imediatamente a sul
do molhe sul. Os locais desta área são caracterizados por areia média, com reduzido conteúdo em
finos (0,10%; Tabela 7). A abundância média encontrada nesta área é a mais baixa,
comparativamente com as restantes áreas. A riqueza em espécies é moderadamente elevada
(S=27 taxa), o que determina que os índices bióticos de diversidade sejam elevados (ex. H’=3,06
bits.ind-1/m2; ES50=11,20 ind.); e que o índice de equitabilidade seja o mais elevado entre todos os
transectos analisados (J’=0,89) (Tabela 7). O AMBI apresentou neste transecto o valor mais
reduzido em comparação com as restantes áreas (AMBI = 0,97; Tabela 7), indicando ausência de
perturbação e elevado estado ecológico dos locais amostrados. O poliqueta Nephtys cirrosa foi a
espécie mais abundante nesta área (4,6 ind./m2; Tabela 7 e 8; Figura 11C). A comunidade desta
área é caracterizada pelo poliqueta Ophelia neglecta (Figura 11D), que foi registada de forma
constante e preferencial, em termos da análise de constância e fidelidade (Tabela 7). Por sua vez,
a análise SIMPER indicou que as espécies Nephtys cirrosa e Gastrosaccus spinifer foram as mais
características (Tabela 7).
O transecto 3 corresponde à área controlo deste estudo. Esta área abrange um grande
intervalo batimétrico (desde locais profundos até muito pouco profundos) e posiciona-se entre as
duas áreas de deposição de dragados. Em termos sedimentares, as amostras caracterizam-se por
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elevados teores médios em areia (99,43%) e baixo teores médios em finos (0,58%) e cascalho
(0,11%), sendo classificados na sua maioria como areias finas (Tabela 7). Na globalidade, a
abundância, a riqueza específica e a diversidade são superiores aos valores determinados nos
transectos 1 e 2, mas inferiores aos valores dos transectos 4 e 5 (Tabela 7).. Efetivamente, foram
encontrados neste área controlo cerca de 29 taxa, a média de taxa por local de amostragem foi de
13 spp./m2, a estimativa de espécies numa amostra de 50 indivíduos foi de 11,38 (um dos valores
mais elevados na análise inter-grupos) e o índice de Shannon-Wiener foi de cerca de 2,70 bits.ind1

/m2 (Tabela 7). A determinação do Índice Biótico Marinho (AMBI = 1,19; Tabela 7) demonstrou a

ausência de perturbação e um elevado estado ecológico dos locais amostrados, embora o valor
obtido se encontre muito próximo da indicação de alguma perturbação. Diogenes pugilator foi a
espécie mais abundante desta comunidade, um crustáceo típico de ambiente marinho costeiro, que
procura abrigo em conchas de gastrópodes vazias (14,0 ind./m2; Tabela 7 e 8; Figura 10B). As
espécies mais características desta comunidade são crustáceos, nomeadamente o Pontocrates
altamarinus (Figura 10D), Diogenes pugilator (ambas espécies constantes mas indiferentes, isto é,
a fidelidade a este grupo pode variar entre 33 e 67%) e Philocheras trispinosus (espécie comum e
exclusiva) (Tabela 7). A análise SIMPER indicou as espécies Gastrosaccus spinifer, Eocuma
dollfusi e Nephtys cirrosa como sendo as mais características, em total discordância com os
resultados da análise de constância e fidelidade (Tabela 7).
O transecto 4 é composto por um conjunto de cinco locais localizados no topo norte da
área de deposição de dragados 2. Em termos granulométricos, as amostras são maioritariamente
areias vasosas com teor elevado de partículas finas (19,82%; Tabela 7). Globalmente, este
transecto apresentou os valores mais elevados de abundância média (> 500 ind./m2) e riqueza
específica (média e total), em comparação com os restantes transectos (Tabela 7). Em média
foram recenseadas 21 espécies (ou taxa superior) por local, num total de 51 taxa dispersos por
todos os grandes grupos faunísticos (Figura 9), dos quais 18% são espécies exclusivamente
registadas neste transecto (Tabela 7). Os valores dos índices de diversidade registados são
moderados (ex. H’=2,25 bits.ind-1/m2; ES50=9,61 ind.) e a equitabilidade é a mais reduzida (J’=0,51),
em comparação com os demais transectos, refletindo a dispersão dos taxa pelo elevado número de
indivíduos (Tabela 7). A determinação do Índice Biótico Marinho (AMBI = 1,27; Tabela 7) indicou
um nível reduzido de perturbação e um bom estado ecológico dos locais amostrados. Os poliquetas
Mediomastus fragilis e Lanice conchilega foram as espécies mais abundantes, com mais de 100
ind./m2 (Figura 11B e A, respetivamente), seguidas do bivalve Donax vittatus (Figura 12D). Estas
espécies foram igualmente reconhecidas pelo SIMPER, como sendo as que mais contribuíram para
a similitude interna deste grupo biológico. Contudo, a análise de constância e fidelidade revelaram
que as espécies mais características foram o cumáceo Cumopsis fagei (Figura 10A) e os
poliquetas Lanice conchilega (Figura 11A) (ambas classificadas constantes e indiferentes), Diopatra
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micrura e Lagis koreni (ambas consideradas comuns e encontradas exclusivamente neste
transecto).
Os locais do transecto 5, o mais meridional da área de deposição de dragados 2,
caracterizaram-se pela presença de areias vasosas com teor de finos moderado (8,58%; Tabela 7),
com exceção dos sedimentos dos locais mais costeiros classificados como areias finas, típicas de
praia. Apesar dos valores de abundância (353 ind. m-2; Tabela 7) e riqueza específica (S=46 taxa;
Tabela 7) serem inferiores ao do transecto 4, estes podem ser considerados globalmente muito
elevados. Sete espécies foram encontradas exclusivamente nos locais deste transecto. Os valores
de diversidade foram os mais elevados na comparação inter-grupos, exceto o índice de
equitabilidade de Pielou, cujo valor foi moderado (J’=0,51; Tabela 7). A determinação do Índice
Biótico Marinho (AMBI = 1,41; Tabela 7) indicou um nível reduzido de perturbação e um bom
estado ecológico dos locais amostrados. As espécies mais abundantes foram o poliqueta
Mediomastus fragilis (80,6 ind./m2; Figura 11B), o cumáceo Cumopsis fagei (65,2 ind./m2; Figura
10A) e o poliqueta Lanice conchilega (43,6 ind./m2; Figura 11A). A análise de constância e
fidelidade das espécies mostrou que a comunidade biológica é caracterizada pelo ofiurídeo
Acrocnida brachiata (Figura 12A), pelo poliqueta Magelona johnstoni e pelo bivalve Pharus
legumen (espécies constantes nos diferentes locais deste grupo; a última é exclusiva). A análise
SIMPER revelou, contudo,o que as espécies que mais contribuíram para a similitude interna do
grupo foram Mediomastus fragilis, Donax vittatus, Cumopsis fagei e Nototropis swammerdamei,
refletindo as elevadas abundâncias destes organismos entre os diferentes locais deste transecto.

3.2.4. Teste de hipóteses: Existem diferenças significativas entre transectos?

As análises permutacionais baseadas na matriz de abundância de espécies (abundância de
espécies x locais) e nas matrizes individuais dos valores de abundância, riqueza específica, índices
de diversidade (variável/índice x locais de amostragem), revelaram que a hipótese nula (H0: Não
existem diferenças significativas entre transectos) foi sempre rejeitada, concluindo-se que, na
globalidade, existem diferenças significativas entre os diferentes transectos (p<0,05 para
todos os testes principais; Tabela 9).
A análise permutacional entre transectos dois-a-dois (pair-wise tests ou testes
emparelhados; Tabela 10) demonstrou que as comunidades biológicas dos transectos
apresentaram diferenças significativas entre si, uma vez que a hipótese nula foi sempre
rejeitada, exceto entre os transectos 4 e 5 (ambos constituindo a área de deposição de dragados
2).
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A análise comparativa entre transectos dois-a-dois, tendo por base as variáveis primárias
e secundárias, usadas mostrou que (Tabela 10):


existem diferenças significativas entre o transecto 1 (área dragada) e transecto 2 (área

de deposição de dragados 1), exceto em termos de N (abundância);


não existem diferenças significativas entre o transecto 1 (área dragada) e transecto

3 (área controlo), exceto para os valores de S, d e ES50;


existem diferenças significativas entre o transecto 1 (área dragada) e transecto 4 (norte

da área de deposição de dragados 2), exceto para os valores dos índices H’, J’ e 1- λ’;


existem diferenças significativas entre o transecto 1 (área dragada) e transecto 5 (sul da

área de deposição de dragados 2), exceto para os valores dos índices d e J’;


não existem diferenças significativas entre o transecto 2 (área de deposição de

dragados 1) e transecto 3 (área controlo);


não existem diferenças significativas entre o transecto 2 (área de deposição de dragados

1) e transecto 4 (norte da área de deposição de dragados 2), exceto para os valores de N e dos
índices J’ e 1- λ’;


não existem diferenças significativas entre o transecto 2 (área de deposição de dragados

1) e transecto 5 (sul da área de deposição de dragados 2), exceto para os valores de N;


não existem diferenças significativas entre o transecto 3 (área controlo) e transecto

4 (norte da área de deposição de dragados 2), exceto para os valores de N e do índice J’;


não existem diferenças significativas entre o transecto 3 (área controlo) e transecto

5 (sul da área de deposição de dragados 2);


não existem diferenças significativas entre o transecto 4 (norte da área de deposição de

dragados 2) e transecto 5 (sul da área de deposição de dragados 2), exceto para os valores dos
índices H’, J’ e 1- λ’.
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Tabela 7. Caracterização das comunidades bentónicas identificadas nos diferentes transectos da zona intervencionada, na costa de Aveiro. Os valores médios
2
apresentados são reportados á unidade de área amostrada em cada local (1 m ). As espécies mais características em cada transecto são definidas de acordo os
índices de constância e fidelidade e análise de similitude interna (rotina SIMPER). Tipos sedimentares: AM = areia média, AF = areia fina, AMF = areia muito fina, V
= vasa; indicação entre parêntesis do número de amostras face ao tipo de sedimento; Constância: Cn = constante, C = comum, O = ocasional, R = rara; Fidelidade:
E = eletiva, P = preferencial, I = indiferente, A = acessória; * = espécie exclusiva em cada transecto.
Transecto
Tipo de sedimento principal
Tipo sedimentares
Cascalho (conteúdo médio; %)
Areia (conteúdo médio; %)
Finos (conteúdo médio; %)
Abundância (média)
Riqueza específica total
Diversidade alpha (média)
Abundância por taxa (média)
Indíce Shannon-Wiener (média; H’)
Indíce Margalef (média; d)
Indíce Simpson (média; 1-λ’)
Indíce Rarefação (média; ES50)
Indíce Equitabilidade Pielou (média; J’)
Índice Biótico Marinho (AMBI; média)
Nr. espécies exclusivas

Espécies características
(com indicação do nível de Constância
e Fidelidade)

T1
Areia média

T2
Areia média

T3
Areia fina

T4
Areia fina

AM (5/5)

AM (5/5)

AF (4/5); AM (1/5)

AF (3/5); V (1/5); AM (1/5)

0,06
99,59
0,47
40,0
15
5,4
8,4
1,35
1,24
0,44
5,30
0,53
1,80
1
Gastrosaccus spinifer (Cn/A)
Campecopea hirsuta (O/E)*
Nephtys cirrosa (Cn/A)
Ophelia neglecta (C/I)
Eurydice spinigera (C/A)
Venerupis corrugata (O/I)
Pontocrates altamarinus (C/A)
Lanice conchilega (C/A)
Pontocrates arenarius (O/A)
Nemertea n.i. (C/A)
Gastrosaccus spinifer
Nephtys cirrosa

0,32
99,69
0,1
26,0
27
11,2
2,2
3,06
3,16
0,89
11,20
0,89
0,97
2
Ophelia neglecta (Cn/P)
Bathyporeia elegans (Cn/I)
Scolelepis cf. squamata (Cn/I)
Nephtys cirrosa (Cn/A)
Parahaustorius holmesi (C/P)
Gastrosaccus spinifer (Cn/A)
Urothoe brevicornis (O/E)*
cf. Mysia undata (O/E)*
Nototropis falcatus (Cn/A)
Nototropis swammerdamei (Cn/A)
Nephtys cirrosa
Gastrosaccus spinifer
Ophelia neglecta
Bathyporeia elegans
Nototropis swammerdamei
Nemertea n.i.
Scolelepis cf. quamata

0,11
99,43
0,58
59,6
29
13,0
5,1
2,79
2,94
0,79
11,38
0,79
1,19
2
Pontocrates altamarinus (Cn/I)
Philocheras trispinosus (C/E)*
Diogenes pugilator (Cn/I)
Eocuma dollfusi (Cn/I)
Bathyporeia elegans (Cn/I)
Nephtys cirrosa (Cn/A)
Cumopsis fagei (Cn/I)
Polydora cornuta (C/P)
Paramphitrite tetrabranchia (O/E)*
Gammarus insensibilis (C/I)
Gastrosaccus spinifer
Eocuma dollfusi
Nephtys cirrosa
Diogenes pugilator
Pontocrates altamarinus
Bathyporeia elegans
Cumopsis fagei

Gastrosaccus spinifer
Pontocrates altamarinus
Nephtys cirrosa

Nephtys cirrosa
Gastrosaccus spinifer
Ophelia neglecta

Diogenes pugilator
Gastrosaccus spinifer
Angulus tenuis

0,03
80,27
19,82
505,0
51
21,0
20,3
2,25
3,35
0,61
9,61
0,51
1,27
9
Cumopsis fagei (Cn/I)
Lanice conchilega (Cn/I)
Diopatra micrura (C/E)*
Lagis koreni (C/E)*
Acrocnida brachiata (Cn/I)
Donax vittatus (Cn/I)
Spisula solida (Cn/I)
Nassarius reticulatus (Cn/I)
Owenia fusiformis (Cn/I)
Spio decoratus (C/P)
Donax vittatus
Mediomastus fragilis
Lanice conchilega
Angulus fabula
Glycera tridactyla
Gastrosaccus spinifer
Owenia fusiformis
Cumopsis fagei
Angulus tenuis
Magelona johnstoni
Mediomastus fragilis
Lanice conchilega
Donax vittatus

Espécies características
(de acordo com SIMPER)

Espécies mais abundantes

T5
Heterogéneo
AM (2/5); AF (1/5);
AMF(1/5); sem dados (1/5)
0,09
91,43
8,58
353,0
46
20,2
14,1
3,11
3,53
0,85
11,63
0,76
1,41
7
Acrocnida brachiata (Cn/I)
Magelona johnstoni (Cn/I)
Pharus legumen (Cn/E)*
Donax vittatus (Cn/I)
Owenia fusiformis (Cn/I)
Abra alba (Cn/I)
Portumnus latipes (Cn/I)
Nemertea n.i. (Cn/A)
Nephtys assimilis (Cn/I)
Angulus fabula (Cn/I)
Mediomastus fragilis
Donax vittatus
Cumopsis fagei
Nototropis swammerdamei
Lanice conchilega
Gastrosaccus spinifer
Eocuma dollfusi
Nephtys assimilis
Owenia fusiformis
Angulus fabula
Mediomastus
fragilis
Glycera tridactyla
Cumopsis
fagei
Nephtys cirrosa
Lanice
conchilega
Magelona
johnstoni
Diogenes pugilator
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2

Tabela 8. Abundância média por transecto (ind./m ). As espécies estão listadas por ordem de
abundância média, estando as espécies exclusivas destacadas a cinzento-escuro, e as
espécies com a maior abundância média entre todos os transectos a cinzento-claro.
Taxa
Campecopea hirsuta (Montagu, 1804)
Gastrosaccus spinifer (Goës, 1864)
Eurydice spinigera Hansen, 1890
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)
cf. Mysia undata (Pennant, 1777)
Urothoe brevicornis Bate, 1862
Ophelia neglecta Schneider, 1892
Parahaustorius holmesi Bousfield, 1965
Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976
Philocheras trispinosus (Hailstone in Hailstone & Westwood, 1835)
Diogenes pugilator (Roux, 1829)
Angulus tenuis (da Costa, 1778)
Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868)
Bathyporeia elegans Watkin, 1938
Spiophanes bombyx (Claparède, 1870)
Lagis koreni Malmgren, 1866
Diopatra micrura Pires, Paxton, Quintino & Rodrigues, 2010
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)
Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)
Eumida sanguinea (Örsted, 1843)
Mysta picta (Quatrefages, 1866)
Aponuphis bilineata (Baird, 1870)
Scoletoma impatiens (Claparède, 1868)
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808)
Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973
Lanice conchilega (Pallas, 1766)
Donax vittatus (da Costa, 1778)
Angulus fabula (Gmelin, 1791)
Owenia fusiformis delle Chiaje, 1844
Glycera tridactyla Schmarda, 1861
Magelona johnstoni Fiege, Licher & Mackie, 2000
Nemertea n.i.
Cnidaria n.i.
Spisula solida (Linnaeus, 1758)
Polydora cornuta Bosc, 1802
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
Eurydice naylori Jones & Pierpoint, 1997
Gammarus insensibilis Stock, 1966
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)
Arenicola sp.
Phyllodoce rosea McIntosh, 1877
Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896)
Pharus legumen (Linnaeus, 1758)
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)
Orbinia latreillii (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Malmgreniella castanea (McIntosh, 1876)
Sigalion mathildae Audouin & Milne Edwards in Cuvier, 1830
Ampelisca brevicornis (Costa, 1853)
Bathyporeia pilosa Lindström, 1855
Cumopsis fagei Bacescu, 1956
Nototropis swammerdamei (Milne-Edwards, 1830)
Acrocnida brachiata (Montagu, 1804)
Spio decoratus Bobretzky, 1870
Nototropis falcatus (Metzger, 1871)
Nephtys assimilis Örsted, 1843
Eocuma dollfusi Calman, 1907
Pontocrates altamarinus (Bate and Westwood, 1862)
Diastylis bradyi Norman, 1879
Abra alba (W. Wood, 1802)
Scolelepis (Scolelepis) cf. squamata (O.F. Muller, 1806)
Orchomenella nana (Krøyer, 1846)
Portumnus latipes (Pennant, 1777)
Euspira nitida (Donovan, 1804)
Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818
Urothoe poseidonis Reibish, 1905
Pontocrates arenarius (Bate, 1858)
Mytilus edulis Linnaeus, 1758

T1
0,2
30,0
1,2
0,4

0,6

0,4
1,6

1,4
0,4

0,6
0,2

T2

T3

T4

T5

4,4
1

6,2

13,4
0,2
0,2

2,8
0,8

0,4
0,2
3,8
0,8

0,6
0,4
4,6
1,0

0,2
0,8
0,6
14,0
5,8
4,8
2,8
0,4

0,6
0,2

0,2
0,4
5,8
0,4

0,2

1
0,2

1,6
0,2
1,4
0,4
0,4
0,2

0,4

0,2
0,2
0,2

2

0,8
0,2
2,4

0,2

0,2

0,6
0,2

2,8
1,2

0,8
1,0
4,8
1,6

0,2
0,8

0,6

0,2

0,4

0,2
0,2

0,2
0,2

3,4
5,2
1,8
1,2
0,2
1,0
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
173,0
106,6
83,4
27,4
20,4
16,8
12,0
3,6
1,4
1,4
1,4
1,2
1,0
0,8
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2

4,6
2,0
3,4
2,0
0,4
4,2
3,6
0,2
1,0
0,6
0,2
0,4
0,6
0,2

0,2

4,4
1,2
2
0,2

80,6
43,6
19,6
9,0
16,2
14,2
11,0
2,2
0,6
0,8
0,2
0,2
0,4
0,4

1
0,8
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
65,2
19,4
9,4
8,6
8,4
7,2
5,4
5,2
4,6
1,6
1,0
1,0
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
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Tabela 9. Resultados do teste principal da PERMANOVA, baseado na hipótese nula de que
não existem diferenças significativas entre os cinco transectos, considerando as comunidades
biológicas e os valores médios de abundância, riqueza específica e dos diferentes índices de
diversidade (d, H´, J´, 1-λ´ e ES50).

Comunidades biológicas
Transectos
Valor residual
Total
Abundância (N)
Transectos
Valor residual
Total
Riqueza específica (S)
Transectos
Valor residual
Total
Riqueza específica - Margalef (d)
Transectos
Valor residual
Total
Diversidade de Shannon (H’)
Transectos
Valor residual
Total
Equitabilidade (J’)
Transectos
Valor residual
Total
Simpson (1-λ´)
Transectos
Valor residual
Total
Nr. taxa estimados (ES50)
Transectos
Valor residual
Total

df

SS

MS

Pseudo-F

P

4
20
24

26374
40698
67071

6593,4
2034,9

3,2402

0,0001

4
20
24

19345
25912
45258

4836,4
1295,6

3,7328

4
20
24

9125,7
11138
20263

2281,4
556,89

4,0968

0,0083

4
20
24

7189,5
8069,5
15259

1797,4
403,47

4,4548

0,0049

4
20
24

6181
9799,3
15980

1545,2
489,96

3,1538

0,0261

4
20
24

3867,6
5507,1
9374,7

966,9
275,36

3,5115

0,0175

4
20
24

5562,4
9511,8
15074

1390,6
475,59

2,9239

0,0252

4
20
24

4317,6
6477,7
10795

1079,4
323,89

3,3326

0,0205

Tabela 10. Valores do teste-t e significância associada, nos testes emparelhados entre
transectos para os descritores que rejeitaram a hipótese nula (Tabela 9). Valores de
significância: * p < 0,05; ** p < 0,01; (ns) = não significativo.

Zonas

C.B.

N

S

d

H’

J’

1-λ´

ES50

T1 vs. T2
T1 vs. T3
T1 vs. T4
T1 vs. T5
T2 vs. T3
T2 vs. T4
T2 vs. T5
T3 vs. T4
T3 vs. T5
T4 vs. T5

1,8646**
2,1301**
2,1300*
2,1553**
1,7308**
1,9985**
1,7929*
1,7169*
1,6574*
0,6730(ns)

1,2832(ns)
0,9002(ns)
2,6007**
2,1607*
1,6866(ns)
2,8065**
2,2425*
1,9836*
1,7242(ns)
0,4848(ns)

3,0591*
2,1492*
3,2454*
3,5459*
0,4563(ns)
1,7311(ns)
1,7730(ns)
1,2083(ns)
1,2200(ns)
0,1876(ns)

3,6988**
2,0976*
2,6258*
3,8381(ns)
0,9110(ns)
0,5208(ns)
0,7614(ns)
0,5819(ns)
1,1561(ns)
0,5294(ns)

2,5282**
2,0544(ns)
1,1626(ns)
2,5973**
0,8817(ns)
1,2863(ns)
0,2876(ns)
0,7921(ns)
1,057(ns)
1,3660*

2,3657*
1,9151(ns)
0,3412(ns)
1,7865(ns)
2,0786(ns)
2,8303**
2,5136(ns)
2,154**
0,45268(ns)
1,9643*

2,3250**
2,0046(ns)
0,8999(ns)
2,2446**
1,6665(ns)
1,5338**
1,9899(ns)
1,0966(ns)
1,1117(ns)
1,4074**

3,0826*
2,1758*
2,2306*
3,7174*
0,3993(ns)
0,6807(ns)
0,3550(ns)
0,3664(ns)
0,6641(ns)
1,0612(ns)
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4. Discussão
4.1. Monitorização junho de 2013
Na globalidade, as espécies encontradas na área estudada são típicas de
ambientes costeiros expostos a intensa ação hidrodinâmica, devida a correntes ou
ondulação. As espécies mais frequentes (Gastrosaccus spinifer, Nephtys cirrosa e
Diogenes pugilator) e mais abundantes (Mediomastus fragilis, Lanice conchilega e
Donax vittatus) são comummente registadas em comunidades bentónicas de áreas
não intervencionadas ao longo da costa Atlântica temperada (ex. Blanchard et al.,
2008; Freitas et al., 2003; 2005; Martins et al., 2013).
Em termos gerais, as comunidades biológicas dos cinco transectos estudados
(determinadas através de uma matriz de abundância das espécies por local)
apresentaram diferenças significativas entre si, excetuando a comparação nos testes
emparelhados entre os transectos 4 e 5. No entanto, concluiu-se que não existiram
diferenças significativas entre a área controlo e as demais áreas, em termos dos
valores médios de abundância, riqueza específica e dos índices bióticos determinados
por local, demonstrando que a intervenção realizada na área de estudo teve um
impacto moderado a muito fraco. Na globalidade, o estado ecológico das áreas
estudadas determinado a partir do Índice Biótico Marinho AMBI foi classificado como
bom (área dragada e área de deposição de dragados 2) ou elevado (área controlo e
área de deposição de dragados 1). Apesar das diferenças estatísticas entre as
comunidades é possível afirmar que as comunidades biológicas das áreas controlo,
dragada e deposição de dragados 1 são fácies (isto é, “sub-comunidades”) de
biocenoses análogas a outras registadas em estudos anteriores realizados na costa de
Aveiro (Freitas et al., 2003) e em diversos locais do Atlântico Nordeste (ex. Blanchard
et al., 2008; Cabioch e Glaçon, 1975; Gentil, 1976; Retiére, 1975). Estas comunidades
ocupam o mesmo habitat (areias finas a médias costeiras) e convergem numa mesma
matriz básica em que as espécies são as mesmas ou são ecologicamente
equivalentes. A nível Europeu este habitat é amplamente reconhecido como sendo o
habitat de areias finas móveis (“dunas subaquáticas”) com Ophelia borealis, sendo
identificado através do código A.5.251, no Sistema de Informação Pan-Europeu da
Natureza (EUNIS). Por sua vez, a comunidade biológica da área de deposição de
dragados 2 é a mais rica em termos de diversidade e abundância, refletindo um teor
mais elevado de partículas finas, eventualmente concentradas por deposição de
partículas provenientes de outras áreas. Trata-se de uma comunidade com
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características de transição entre o habitat de areia fina costeira e o habitat de areias
finas envasadas, registadas por Martins et al. (2013) no mais recente e holístico
estudo elaborado na plataforma continental Portuguesa. Esta mesma conclusão é
suportada pelo trabalho de Freitas et al. (2003) elaborado na costa de Aveiro, no qual
foram encontradas nesta área de estudo duas grandes comunidades, uma associada
a sedimentos finos e outra a sedimentos mais grosseiros. O habitat definido na área
de deposição de dragados 2 é amplamente reconhecido em trabalhos de
levantamentos de comunidades bentónicas nas costas Europeias (ex. Blanchard et al.,
2008), como correspondendo aos bancos de areia ligeiramente envasada com Donax
vittatus, com o código EUNIS A.5.25.
Apesar da área dragada estar mais empobrecida e perturbada face às demais,
é um facto que o teste de hipóteses não o mostrou, evidenciado que as áreas contidas
nos cinco transectos aparentam estar a recuperar da perturbação a que foram sujeitas
e, por essa razão, a dragagem e a deposição de inertes estará a ter um impacto
moderado a reduzido na área. Vários estudos têm demonstrado que a endofauna
tende a recolonizar rapidamente áreas dragadas expostas a hidrodinamismo intenso,
após um período de interrupção deste tipo de intervenções (Elliott et al., 1998;
McLusky e Elliott, 2004). Desprez (2000) revelou que após 28 meses de interrupção
de dragagens num local com elevada exposição hidrodinâmica na costa Francesa, a
comunidade biológica do local voltou a ser a mesma comparativamente à fase préintervenção. Um outro estudo elaborado na costa Francesa, demonstrou que a
comunidade das areias finas com Ophelia pode demorar aproximadamente 15 anos a
recuperar totalmente de um processo de dragagens intensivo (Lemoine et al., 1999).
Os dados do presente trabalho mostram claramente que a comunidade de Ophelia,
típica das costas Atlânticas, foi substituída pela comunidade com Donax, na área de
deposição de dragados 2. Esta transição ecológica não apresenta problemas
ambientais relevantes para o local estudado, uma vez que esta nova comunidade é
característica de locais pristinos, com sedimentos com um ligeiro envasamento, não
tendo sido observado nenhum fenómeno de colonização por espécies oportunistas.
Realce-se, contudo, que o aumento do teor em finos e/ou matéria orgânica devida a
futuras deposições de inertes poderá cimentar a instalação desta nova comunidade
biológica e contribuir para o aparecimento de espécies oportunistas, que poderão
desequilibrar o balanço ecológico deste habitat. Assim, recomenda-se que a dragagem
e deposição se realizem em períodos mais espaçados e/ou se use apenas uma das
áreas de deposição de dragados (a número 2 em detrimento da 1 que está
praticamente pristina) e que se assegure que os dragados são provenientes
40

exclusivamente da área dragada, localizada a poente do molhe norte, por conter
endofauna típica de ambientes costeiros arenosos expostos a forte ondulação e
correntes de fundo.
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5. Conclusões
As zonas estudadas apresentaram, em termos globais, uma comunidade
bentónica típica de habitats arenosos costeiros. As comunidades biológicas dos cinco
transectos apresentaram diferenças significativas entre si, de acordo com o teste de
hipóteses, exceto entre os transectos 4 e 5 (ambos correspondentes à área de
deposição de dragados 2). No entanto, não existiram diferenças significativas entre a
área controlo e as áreas de dragagem e de deposição de dragados em termos dos
valores médios de abundância, riqueza específica e dos índices bióticos determinados
por local. Na globalidade, os níveis de perturbação da comunidade bentónica variaram
entre ausente e reduzido e o estado ecológico variou entre bom e elevado, permitindo
concluir que, de acordo com os dados disponíveis, a intervenção realizada na área
estudada estará a ter um impacto global reduzido. As comunidades biológicas das
áreas controlo, dragada e deposição de dragados 1, apesar das diferenças estatísticas
entre elas, povoam o mesmo habitat (areias finas a médias costeiras) e convergem
numa mesma matriz básica em que as espécies são as mesmas ou são
ecologicamente equivalentes. A área de deposição de dragados 2 é aquela que
apresenta uma comunidade biológica mais rica em termos de diversidade e
abundância, sendo também a que é caracterizada por um teor mais elevado de
partículas finas. A área dragada apresenta os valores mais reduzidos de riqueza
específica e diversidade e reduzida abundância média em comparação com os
restantes transectos, aparentando tratar-se de uma área mais empobrecida e sujeita a
maior perturbação. No entanto, o teste de hipóteses não mostrou diferenças
significativas entre transectos, evidenciado que as áreas contidas nos cinco transectos
parecem estar a recuperar da perturbação a que foram sujeitas.
Em nenhum do locais estudados foi observada a presença de espécies
oportunistas, típicas de locais muito impactados ou poluídos. No entanto, aconselha-se
que a deposição e a dragagem ocorram em períodos mais espaçados e/ou se use
apenas uma das áreas de dragados, para evitar o aumento do teor em finos e ou de
matéria orgânica, o que propicia as condições para a colonização de espécies
oportunistas.
Assim, para que o plano de monitorização consiga atingir os seus objetivos, é
fundamental manter os mesmos locais de amostragem, o mesmo período do ano e as
mesmas técnicas de amostragem, ao longo do plano de monitorização, pois só assim
se poderá comparar resultados em termos temporais e concluir sobre o impacto
ambiental da intervenção realizada. De facto, vários estudos demonstram que o
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impacto de zonas de dragagem ou de deposição de inertes podem disseminar-se
através de áreas adjacentes de dimensão considerável. Recomenda-se que em
trabalhos futuros a zona controlo se situe a norte da área dragada para minimizar
eventuais influências das áreas intervencionadas.
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