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1. Introdução 

1.1. Identificação do projeto e objetivos da monitorização 

O presente documento corresponde ao Relatório de Monitorização das 

Comunidades Biológicas da zona de intervenção 3 (Armona), fase Pós-Dragagem 

– 1º Semestre de 2019 das empreitadas de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de 

Risco da Barra da Armona: dragagem do canal e área interior do delta de vazante da 

barra da Armona, reforço do cordão dunar na praia do Barril e alimentação artificial da 

praia dos Cavacos. 

A Monitorização das Comunidades Biológicas surge na sequência do processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto do “Plano de Ação para a Valorização 

da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira”, tendo como 

objetivo a avaliação da evolução das comunidades biológicas durante o período de pré-

empreitada, fase de execução da empreitada e pós-empreitada, das seguintes 

comunidades biológicas: comunidades bentónicas, comunidades piscícolas, 

comunidades de fanerogâmicas marinhas, populações de cavalo-marinho e 

comunidade de aves aquáticas. 

 

1.2. Âmbito do relatório 

O presente relatório corresponde à Monitorização das Comunidades Biológicas, da 

fase pós-dragagem (1º Semestre de 2019), da área de intervenção 3 – Armona do 

“Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do 

Risco nas Ilhas Barreira”.  

As condições ambientais de monitorização foram definidas em sede de AIA (AIA 

N.º 2658). A campanha a que se refere o presente relatório compreende a fase pós-

dragagem das empreitadas listadas abaixo e representará também a fase pós-obra da 

globalidade das intervenções no Bloco C/ área de intervenção 3 – Armona: 

• Empreitada de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação do Risco - Intervenção 

3.1 - Canal e área interior do delta de vazante da Barra da Armona; 

• Empreitada de valorização hidrodinâmica da barra da Armona e alimentação 

artificial da praia dos Cavacos; 

• Empreitada de reforço do cordão dunar da ilha de Tavira – praia do Barril. 
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1.3. Equipa 

A equipa técnica responsável pelo planeamento e execução das campanhas de 

amostragem, tratamento de dados e elaboração do relatório é indicada no quadro 

seguinte. 

Quadro 1 – Equipa técnica 

Técnico Formação académica Função na Equipa 

Pedro Bettencourt 

Correia 

Geólogo; Especialista em 

Geologia Marinha 
Coordenação Geral 

Sara de Sousa Licenciada em Biologia 

Coordenação técnica; 

Acompanhamento dos trabalhos 

de campo; Tratamento de dados; 

Elaboração do relatório 

(fanerogâmicas marinhas e 

cavalos-marinhos) 

Diogo Paulo  

Licenciado em Biologia Marinha; 

Mestre em Biologia Marinha 

(especialização em Ecologia e 

Conservação Marinha) 

Trabalhos de campo 

(fanerogâmicas marinhas e 

cavalos-marinhos) 

Miguel Correia Doutor em Biologia Marinha 

Trabalhos de campo 

(fanerogâmicas marinhas e 

cavalos-marinhos) 

Carolina Mourato  
Mestre em Biodiversidade e 

Conservação Marinha 

Trabalhos de campo 

(fanerogâmicas marinhas, 

cavalos-marinhos) 

João Fernandes 
Mestre em Engenharia do 

Ambiente 
SIG e cartografia 

Jorge Gonçalves  
Doutor em Biologia Pesqueira e 

Dinâmica Populacional  

Coordenação dos trabalhos da 

componente de comunidades 

piscícolas 

Pedro Monteiro 
Mestre em Estudos Marinhos e 

Costeiros  

Trabalhos de campo, tratamento 

de dados e elaboração de 

relatório da componente de 

comunidades piscícolas 

Frederico Oliveira 
Licenciado em Biologia Marinha 

e Pescas  

Trabalhos de campo; tratamento 

de dados e elaboração de 

relatório da componente de 

comunidades piscícolas 

Luís Bentes 
Mestre em Estudos Marinhos e 

Costeiros  

Trabalhos de campo 

(comunidades piscícolas) 
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Técnico Formação académica Função na Equipa 

Adela Belackova  
Licenciada em Ecologia e 

Mestre em Economia 

Trabalhos de campo 

(comunidades piscícolas) 

Nuno S. Henriques 
Mestre em Aquacultura e 

Pescas 

Trabalhos de campo 

(comunidades piscícolas) 

David Piló  

Licenciado em Biologia Marinha; 

Mestre em Biologia Marinha 

(especialização em Ecologia e 

Conservação Marinha) 

Trabalhos de campo; Tratamento 

e identificação de amostras e 

elaboração de relatório da 

componente de comunidades 

bentónicas 

Fábio Pereira 

Licenciado em Biologia; Mestre 

em Ciências das Zonas 

Costeiras 

Tratamento e identificação de 

amostras (comunidades 

bentónicas) 

André Neves 

Carvalho 

Licenciado em Biologia; Mestre 

em Ecologia, Ambiente e 

Território 

Tratamento e identificação de 

amostras (comunidades 

bentónicas) 

Gisela Sousa Licenciada em Biologia 

Trabalhos preparatórios 

(comunidades bentónicas e 

peixes) 

Carolina Carvalho  
Mestre em Arquitetura 

paisagística 
SIG e cartografia 

Ana Otília Dias Licenciada em Economia Gestão de projeto 
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2. Antecedentes 

O projeto do “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa 

e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira” foi objeto de um Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), submetido em fase de Estudo Prévio. Na sequência deste processo foi 

emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao projeto, 

datada de 24 de setembro de 2013. 

Uma vez que este projeto contemplava intervenções em áreas territoriais distintas foram 

desenvolvidos projetos de execução específicos para três blocos autónomos:  

• Bloco A – Tavira (Intervenção 1); 

• Bloco B – Faro/Olhão (Intervenção 2); 

• Bloco C – Armona (Intervenção 3). 

Os Projetos de Execução e respetivos Relatórios de Conformidade Ambiental dos 

Projetos de Execução (RECAPE) foram enviados à Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), tendo sido emitidas em julho e setembro de 2014, as respetivas Decisões sobre 

a Conformidade Ambiental dos Projetos de Execução (DCAPE).  

O presente relatório de monitorização diz respeito ao Bloco C – Armona. A intervenção 

neste bloco permitia inicialmente a mobilização de cerca de 800.000 m3 de sedimentos. 

No entanto inicialmente, apenas foi possível mobilizar 120.000 m3, para o local de 

deposição identificado, a Praia de Faro. 

Em virtude da necessidade de continuar a remoção de sedimentos na barra da Armona, 

foram propostos à autoridade de AIA, dois novos locais para deposição – Praia dos 

Cavacos e Praia do Barril. Neste sentido, foram produzidas duas Notas Técnicas no 

sentido de responder ao solicitado: identificação e caracterização dos novos locais, bem 

como justificação para seleção dos mesmos; avaliação de impactes nos fatores 

ambientais relevantes; e análise da adequação das medidas de minimização e dos 

planos de monitorização preconizados na DCAPE, bem como, se necessário e em 

função da avaliação desenvolvida, a proposta de eventuais medidas adicionais e/ ou a 

revisão dos planos de monitorização. 

Na sequência deste processo de identificação e validação de novos locais de deposição, 

a implementação da intervenção 3, no Bloco C – Armona, decorreu faseadamente, 
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nomeadamente através da realização de 3 empreitadas, conforme se detalha 

seguidamente: 

• 1ª Empreitada – Empreitada de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação do 

Risco - Intervenção 3.1 - Canal e área interior do delta de vazante da Barra 

da Armona; 

• 2ª Empreitada – Empreitada de Valorização Hidrodinâmica da Barra da 

Armona e Alimentação Artificial da Praia dos Cavacos; 

• 3ª Empreitada – Empreitada de Reforço do Cordão Dunar da Ilha de Tavira - 

Praia do Barril. 

Em relação à monitorização das comunidades biológicas, no âmbito das três 

empreitadas na barra da Armona, foram desenvolvidas campanhas de monitorização 

nas fases de pré-dragagem, dragagem e pós-dragagem, conforme detalhado no quadro 

seguinte. 

Quadro 2 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

Abr. Saída 1 

Dragagem Ago./Set. Saída 2 

Dragagem Nov./Dez. Saída 3 

Pós-dragagem 2016 Abr. Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Pré-dragagem 2017 Jul./Out./Nov. Saída 5 

Dragagem 
2018 

Abr./Mai. Saída 6 

Pós-dragagem Dez./Jan. Saída 7 

1 – Datas concretas das campanhas de cada comunidade biológica são apresentadas nos capítulos respetivos. 

Algumas comunidades foram alvo de maior número de saídas do que as 8 saídas aqui listadas, (conforme o plano 
de monitorização específico de cada uma, apresentado no capítulo respetivo). 
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3. Descrição do programa de monitorização 

O projeto do “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa 

e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira” incide sobre o sistema lagunar e de ilhas 

barreira da Ria Formosa, que se estende ao longo de aproximadamente 58 km entre a 

praia do Garrão, a oeste, e a praia da Manta Rota, a este, e abrange os concelhos de 

Faro, Olhão e Tavira. 

Concretamente, a área de intervenção 3 - Armona, que tem sido alvo do presente plano 

de monitorização encontra-se representada na figura seguinte. 

 

Figura 1 – Área de intervenção 3 - Armona 

O programa de monitorização das comunidades biológicas da área de intervenção 3 - 

Armona, encontra-se em fase de “pós-obra” e compreende a recolha de dados relativos 

a: comunidades bentónicas, comunidades piscícolas, comunidades de fanerogâmicas 

marinhas, populações de cavalo-marinho e comunidade de aves aquáticas. Detalhes 

sobre o programa de monitorização de cada comunidade biológica são apresentados 
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nos capítulos seguintes, onde se descrevem todos os aspetos técnicos e teóricos 

referentes a cada um destes grupos. 

 

 

  



 
 

 

Rf_t19025/00 Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 9 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

3.1. Monitorização da comunidade bentónica 

3.1.1. Parâmetros avaliados 

A atual análise das comunidades macrobentónicas permitiu monitorizar a composição e 

estrutura destas comunidades ao longo dos trabalhos de remoção de sedimentos, 

recolhendo informação crucial acerca da ecologia e biologia destes organismos. Uma 

vez que estas comunidades são indelevelmente influenciadas pela natureza e tipologia 

dos sedimentos onde habitam, procedeu-se ainda à análise dos parâmetros ambientais 

mais determinantes para a organização das mesmas. De modo a avaliar, ao longo do 

espaço e do tempo, eventuais perturbações induzidas pelas dragagens nas 

comunidades bentónicas locais, procedeu-se ainda à avaliação do estado ecológico, 

como indicador de perturbação. 

 

3.1.2. Locais e frequência de amostragem 

A estratégia de amostragem levada a cabo durante os trabalhos de remoção de 

sedimento na área da Barra da Armona baseou-se na metodologia BACI – 

(“Before/After-Control/Impact”), ou seja, procurou-se caracterizar e acompanhar as 

comunidades desde o período de pré-dragagem até ao cenário de pós-dragagem, 

comparando simultaneamente as estações diretamente intervencionadas (PBA01) com 

a estação controlo (PBA02).  

O quadro seguinte apresenta as datas das campanhas de amostragem realizadas para 

esta comunidade biológica. 
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Quadro 3 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem da comunidade bentónica 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

11 Abr Saída 1 

Dragagem 18-21 Set Saída 2 

Dragagem 25-29 Nov Saída 3 

Pós-dragagem 2016 17 e 27-28 Abr Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Pré-dragagem 2017 08 Nov Saída 5 

Dragagem 
2018 

23 Abr Saída 6 

Pós-dragagem3 18 Dez Saída 7 

Pós-dragagem3 2019 30-05-20192 Saída 82 
1 – Datas das campanhas apresentadas são as que estão mencionadas nos relatórios de monitorização. 
2 – Campanha a que se refere o presente relatório. 

3 – A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 
das intervenções no Bloco C – Armona. 

Com a monitorização levada a cabo neste estudo (Monitorização pós-empreitadas), 

procurou-se avaliar o estado das comunidades bentónicas desde o início das 

dragagens. Tal como nas anteriores campanhas de amostragem, a atual monitorização 

foi levada a cabo nas seguintes áreas (Anexo I; Carta 1: “Localização dos pontos de 

amostragem de monitorização da comunidade bentónica”): 

• Área dragada: 

- PBA01 – Em plena barra da Armona/Lavajo 

• Área de controlo: 

- PBA02 – Numa área mais interior, ainda sob influência da barra 

Entre o período de pós-dragagem da primeira fase de trabalhos (finalizada em 2016) e 

a atual monitorização (junho de 2019), uma segunda fase de dragagens foi realizada 

nesta área. Estas intervenções foram igualmente monitorizadas em termos das 

comunidades macrobentónicas analisando os diferentes momentos dos trabalhos (Pré-

dragagem - novembro/2017, Dragagem - abril/2018 e Pós-dragagem - dezembro/2018). 

Ainda que a segunda fase de dragagem tenha sido monitorizada em estações de 

amostragem estabelecidas em locais diferentes em relação à monitorização da primeira 

fase de dragagens, estes resultados foram comparados com a monitorização inicial que 

agora finda, nomeadamente na avaliação da variabilidade temporal do estado 

ecológicos/nível de perturbação nestas áreas. Tal permitiu analisar uma situação mais 

atual da área circundante. 
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3.1.3. Técnicas e métodos de recolha de dados 

A amostragem foi realizada a 30/05/2019, a bordo de uma embarcação a motor. Em 

cada umas das 3 estações de amostragem foram recolhidos 3 replicados com auxílio 

de uma draga do tipo Van Veen, à semelhança das campanhas anteriores. O conteúdo 

de cada replicado foi crivado sobre um crivo de 1.0 mm de malha quadrangular. O 

material retido no crivo foi guardado em caixas plásticas, devidamente identificadas, e 

preservado em formol a 4% neutralizado com borato de sódio, ao qual foi adicionado o 

corante vital Rosa de Bengal, para melhor visualização dos organismos aquando do 

processo de triagem.  

Paralelamente à recolha de material para a análise taxonómica dos organismos 

bentónicos, foram ainda recolhidos parâmetros físico-químicos da água e do sedimento. 

Assim, parâmetros como salinidade, temperatura e teor em oxigénio dissolvido foram 

registados instantaneamente através de uma sonda multiparamétrica, enquanto a 

granulometria dos sedimentos e a quantificação da matéria orgânica do sedimento foi 

analisada através da recolha de uma sub-amostra de sedimento e posterior análise 

laboratorial. 

Posteriormente, as amostras foram lavadas em água corrente sobre o mesmo crivo, de 

modo a eliminar a solução de formol e os sedimentos finos agregados ainda presentes. 

O conteúdo de cada amostra foi, então, triado, separado por grandes grupos 

taxonómicos, contado e identificado, sempre que possível, ao nível específico, com 

auxílio da bibliografia científica disponível e conservado em etanol a 70%.  

 

3.1.4. Métodos de tratamento de dados 

3.1.4.1. Parâmetros do sedimento 

A análise granulométrica foi realizada em laboratório, através da separação líquida da 

fração fina (< 63 µm) e posterior separação mecânica dos sedimentos grosseiros (>63 

µm). As amostras de areia foram colocadas diretamente a secar na estufa a 60ºC. As 

diferentes frações de sedimento consoante as diferentes malhagens foram pesadas 

depois de secas. A caracterização do sedimento de acordo com o tamanho do grão foi 

realizada segundo a classificação de Flemming (2000). Em relação ao conteúdo de 

matéria orgânica nos sedimentos, este foi quantificado através da ignição de 200 mg de 

sedimento (previamente seco) numa Mufla a 450ºC. 
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3.1.4.2. Indicadores de diversidade 

A caracterização das comunidades de macrofauna bentónica nos diferentes locais de 

amostragem foi elaborada recorrendo aos valores das variáveis primárias: número 

médio de indivíduos (N) e número médio de taxa (S), e às variáveis derivadas H’ (índice 

de diversidade de Shannon-Wiener) e J (Equitabilidade de Pielou). Estas estatísticas 

unidimensionais são amplamente reconhecidas pela comunidade científica no geral, 

sendo frequentemente usadas em estudos de caracterização de comunidades uma vez 

que integram a complexidade inerente a um agrupamento de espécies num valor, 

normalmente simples de calcular: 

Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) – Baseia-se na proporção das 

abundâncias das espécies tendo em conta a equitabilidade e a riqueza específica, 

assumindo que a amostragem dos indivíduos é feita aleatoriamente a partir de uma 

grande população e que todas as espécies se encontram representadas na amostra.  

H’= - Σi pi log (pi) 

onde pi é a proporção de indivíduos da espécie i 

Índice de equitabilidade de Pielou (J´) – Representa a proporção da diversidade 

observada pela diversidade máxima, assumindo que todas as espécies da comunidade 

estão presentes na amostra, representando de que forma os indivíduos estão 

distribuídos entre as diferentes espécies.  

J’= H’/Ln(S) 

No presente estudo, os resultados relativos a estas variáveis são apresentados sob a 

forma de valores médios e respetivo desvio padrão para cada local. 

 

3.1.4.3. Avaliação do grau de perturbação/estado ecológico 

O índice Biótico Marinho (AMBI) (Borja, Franco, & Perez, 2000; Muxika, Borja, & Bonne, 

2005) foi utilizado para avaliar o estado ecológico das diferentes áreas amostradas ao 

longo das diferentes fases de dragagens. Este índice baseia-se nos comportamentos 

conhecidos das espécies face a situações de stress ambiental (especialmente o 

enriquecimento orgânico) (Borja, Franco, & Perez, 2000), contabilizando o peso de cada 

um de 5 grupos ecológicos (G) no total da amostra. 
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Índice Biótico = [(0)(%GI)+(1,5)(%GII)+(3)(%GIII)+(4,5)(%GIV)+(6)(%GV)]/100 

Estes cinco grupos ecológicos baseiam-se na sensibilidade das várias espécies perante 

um gradiente de stress: Grupo I (GI) – espécies muito sensíveis ao enriquecimento 

orgânico e presentes em condições não perturbadas; Grupo II (GII) – espécies 

indiferentes ao enriquecimento orgânico e que apresentam baixas densidades, com 

variações pouco significativas ao longo do tempo; Grupo III (GIII) – espécies tolerantes 

a um excessivo enriquecimento orgânico e que ocorrem em condições normais, mas 

cujas populações são estimuladas pelo aumento dos teores de matéria orgânica; Grupo 

IV (GIV) – espécies oportunistas de 2ª ordem que proliferam em situações de 

desequilíbrio ligeiro a pronunciado; Grupo V (GV) – espécies oportunistas de 1ª ordem 

que proliferam em situações de desequilíbrio pronunciado. O índice biótico foi calculado 

a partir de uma matriz onde constavam o número de indivíduos de cada espécie em 

cada local amostrado. O valor de AMBI de cada área correspondeu a uma classificação 

do grau de perturbação consoante a seguinte tabela. 

Quadro 4 – Limites dos valores do AMBI e respetivo grau de perturbação (Muxika, Borja, 

& Bonne, 2005) 

Coeficiente Biótico (BC) Classificação do grau de perturbação 

0 < AMBI ≤ 1.2 Não perturbado 

1.2 < AMBI ≤ 3.3 Ligeiramente perturbado 

3.3 < AMBI ≤ 5.0 Moderadamente perturbado 

5 < AMBI ≤ 6 Fortemente perturbado 

6 < AMBI Extremamente perturbado 

As percentagens de contribuição de cada grupo, assim como o valor final do índice, 

foram calculadas no Software AMBI V 5.0 (lista de espécies atualizada em maio de 

2019), desenvolvido pela AZTI-Tecnalia.  
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3.2. Monitorização das comunidades piscícolas 

3.2.1. Parâmetros avaliados 

Para determinar a composição da comunidade piscícola existente na área de 

intervenção das dragagens (Barra da Armona) foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

• Riqueza específica - número total de espécies presente; 

• Abundância (ind/100 m2) - número médio de indivíduos capturados por 

espécie, por unidade de área. 

A representatividade das características estruturais e funcionais das comunidades 

piscícolas de zonas de transição foi avaliada utilizando o Estuarine Fish Assessment 

Index (EFAI). Para efeitos de cálculo do índice foram avaliadas as métricas e respetivas 

sub-métricas definidas por (Cabral, et al., 2012): 

• Riqueza específica (Métrica) - número total de espécies presente; 

• Espécies migradoras marinhas (Métrica) - espécies que utilizam o sistema 

lagunar como viveiro e que o visitam ciclicamente; 

- Percentagem de indivíduos (Sub-métrica) 

• Espécies residentes (Métrica) - Espécies que completam todo o seu ciclo de 

vida no interior do sistema lagunar; 

- Percentagem de indivíduos (Sub-métrica) 

- Número de espécies (Sub-métrica) 

• Espécies piscívoras (Métrica) - Espécies que na sua dieta apresentam uma 

componente de peixe, que podem não ser estritamente piscívoras;  

- Percentagem de indivíduos (Sub-métrica) 

- Número de espécies (Sub-métrica) 

• Espécies diádromas (Métrica) - Espécies de migração obrigatória entre 

cursos de água doce e meio marinho (ou vice-versa), sem a qual não 

completam o seu ciclo de vida;  

• Espécies introduzidas (Métrica) - Espécies que não fazem parte da fauna 

autóctone; 

• Espécies sensíveis a perturbações (Métrica) - Espécies indicadoras de 

degradação e/ou perda de habitat. 
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De modo a determinar a Qualidade Ecológica foi utilizado o índice Ecological quality 

ratios (EQR). Este índice foi gerado com base nos valores obtidos pelo índice anterior 

(Cabral, et al., 2012). Adicionalmente, foram avaliados os parâmetros abióticos: 

temperatura (ºC), salinidade (‰), oxigénio dissolvido (mg/l) e saturação (%) e 

profundidade (m) dos locais de amostragem.  

 

3.2.2. Locais, frequência e fases de amostragem 

O presente relatório refere-se aos eventos de amostragem efetuados no dia 24 de junho 

de 2019 e corresponde à fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas, representando 

também a fase pós-obra da globalidade das intervenções no Bloco C – Armona. O 

quadro seguinte apresenta as datas das campanhas de amostragem realizadas para 

esta comunidade biológica. 

Quadro 5 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem das comunidades piscícolas 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

18-22 Abr Saída 1 

Dragagem 18-21 Set Saída 2 

Dragagem 30 Nov – 04 Dez Saída 3 

Pós-dragagem 2016 11-17 Abr Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

 

Pré-dragagem 2017 26 Out Saída 5 

Dragagem 
2018 

22 Jan Saída 6 

Dragagem 06 Mai Saída 7 

Pós-dragagem3 2019 24 Jan Saída 8 

Pós-dragagem3 2019 24 Jun2 Saída 92 
1 – Datas das campanhas apresentadas são as que estão mencionadas nos relatórios de monitorização. 

2 – Campanha a que se refere o presente relatório. 
3 – A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 
das intervenções no Bloco C – Armona. 

 

Para a monitorização das comunidades piscícolas da área de intervenção (Barra da 

Armona) foram recolhidas amostras no local previamente selecionado: PPA01. 



 
 

 

16 Rf_t19025/00   Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

O número de replicados efetuado no evento de amostragem teve em conta a dimensão 

do mesmo, assim como o número de massas de água existentes na área. Nesse 

sentido, para o local PPA01 realizaram-se três replicados no evento amostrado (Quadro 

6 e Anexo I; Carta 2: “Localização dos pontos de amostragem de monitorização das 

comunidades piscícolas”). Assim, uma vez que esta área se encontra inserida numa 

única massa de água (CWB-I-6), ficou assegurada também a representatividade das 

amostras seguindo o protocolo estabelecido para a implementação da Diretiva Quadro 

da Água (DQA) (Cabral, et al., 2012). 

Quadro 6 – Localização dos locais de recolha de amostras na área de intervenção 3 

(Armona) 

Replicado Data 
Posição inicial Posição inicial 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

1 24-06-2019 N37.00220 W7.79600 N37.00063 W7.79879 

2 24-06-2019 N37.00008 W7.79745 N36.99921 W7.79418 

3 24-06-2019 N36.99958 W7.79232 N36.99757 W7.79467 

 

3.2.3. Técnicas e métodos de recolha de dados 

O método de amostragem utilizado seguiu o protocolo definido por (Cabral, et al., 2012) 

e de acordo com o documento apresentado no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). As amostras biológicas foram recolhidas com recurso a um arrasto de vara de 2 

metros de largura e 50 centímetros de altura dos patins, com um arraçal de corrente 

metálica e uma malha de 5 milímetros no saco.  

Os arrastos foram realizados a velocidade constante (velocidade média 2 km/h), ao 

longo de uma extensão de cerca de 300 metros, monitorizados por GPS. Com exceção 

das espécies de maior sensibilidade ou com estatuto de proteção (e.g. espécies da 

família Syngnathidae), que foram medidas in situ e libertadas em seguida, todos os 

indivíduos capturados foram colocados em sacos devidamente identificados e 

acondicionados em arca térmica com elementos de gelo, para transporte para 

laboratório. Em laboratório, as amostras foram conservadas em arca congeladora (-

20 Cº) até ao seu processamento. 

No processamento das amostras, os indivíduos presentes foram identificados até ao 

nível taxonómico mais baixo possível recorrendo a guias de identificação (e.g. 
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Whitehead, et al., 1986). Todos indivíduos foram ainda medidos (comprimento total ao 

milímetro inferior), quantificados e pesados em balança analítica de precisão (0,01 g). A 

informação recolhida foi posteriormente inserida em base de dados digital (e.g. formato 

Excel). 

Durante o período de amostragem, foram recolhidos os parâmetros abióticos no início 

e final de cada transecto com recurso a sonda multiparamétrica (YSI - professional plus 

series). As medições destes parâmetros foram efetuadas à superfície, uma vez que não 

existia estratificação vertical. 

 

3.2.4. Métodos de tratamento dos dados 

O tratamento da informação recolhida foi realizado com recurso a estatística descritiva. 

Adicionalmente e para o cálculo das métricas e sub-métricas do índice EFAI (Cabral, et 

al., 2012), foi atribuída a cada espécie presente nas amostras o respetivo grupo 

ecológico, grupo trófico, origem e sensibilidade a perturbação ( 

Quadro 28). 

A atribuição das categorias seguiu a nomenclatura desenvolvida por (Franco, Franzoi, 

& Torricelli, 2008) e foi adaptada em função do ambiente lagunar marinho da Ria 

Formosa, utilizando para este efeito o estudo de referência das populações de peixes 

existentes neste sistema (Erzini, et al., 2002). A classificação atribuída a cada métrica e 

sub-métrica presente no índice EFAI seguiu a tabela definida por (Cabral, et al., 2012) 

para águas consideradas polihalinas, ou seja, quando as massas de água apresentam 

salinidade superior a 18 ºC (Quadro 7). 

Quadro 7 – Classificação e respetivos critérios de atribuição para as métricas e sub-

métricas do Estuarine Fish Assessment Index (EFAI) para águas polihalinas (Cabral, et 

al., 2012) 

Métricas e sub-

métricas 

Classificação atribuída 

1 3 5 

Riqueza específica ≤ 5 6–15 >15 

Espécies migradoras marinhas: 

Percentagem de 

indivíduos 
≤ 10% 10–50% >50% 
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Métricas e sub-

métricas 

Classificação atribuída 

1 3 5 

Espécies residentes: 

Percentagem de 

indivíduos 
≤ 10% ou >90% 

10–30% ou 70–

90% 
30–70% 

Número de espécies ≤ 2 3–5 >5 

Espécies piscívoras: 

Percentagem de 

indivíduos 
≤ 10% ou >90% 

10–30% ou 70–

90% 
30–70% 

Número de espécies ≤ 2 3–5 >5 

Espécies diádromas 

Redução do número de 

espécies / Impossibilidade 

de completar o ciclo de 

vida 

Redução da 

abundância 
Sem redução 

Espécies introduzidas Presentes e abundantes 
Presentes, mas 

raras 
Ausentes 

Espécies sensíveis a 

perturbação 

Redução do número de 

espécies 

Redução da 

abundância 
Sem redução 

 

O valor final do índice é expresso como o somatório das classificações obtidas nas 

várias métricas. No entanto é necessário ter em conta se uma métrica apresenta mais 

do que um componente (sub-métrica), como é o caso das métricas: espécies residentes 

e espécies piscívoras (Cabral, et al., 2012). Quando uma métrica é constituída por duas 

sub-métricas, o seu resultado final é consequência da combinação das sub-métricas, de 

acordo com a seguinte matriz (Quadro 8): 

Quadro 8 – Valor de uma métrica resultante da combinação de duas sub-métricas (1 e 2) 

usadas no cálculo do índice EFAI 

    Sub-métrica 2 

    1 3 5 

S
u

b
-m

é
tr

ic
a

 1
 

1 1  -  - 

3 3 3  - 

5 3 5 5 
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O valor EQR correspondente é determinado pelo quociente da divisão do valor EFAI 

obtido pelo máximo valor EFAI possível (35). A cada intervalo de valores EFAI e EQR é 

então atribuída uma Qualidade ecológica (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Limites dos valores EFAI, EQR e respetiva Qualidade ecológica (Cabral, et al., 

2012) 

EFAI EQR Qualidade ecológica 

7–10 0.20 Má 

11–14 0.31 Medíocre 

15–20 0.42 Razoável 

21–29 0.60 Boa 

30–35 0.85 Excelente 
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3.3. Monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas 

3.3.1. Parâmetros avaliados 

Para a caracterização da comunidade de fanerogâmicas marinhas foram avaliados os 

seguintes parâmetros: 

• Área total da pradaria; 

• Número de espécies e composição específica; 

• Abundância média: densidade e percentagem de cobertura. 

 

3.3.2. Locais, frequência e fases de amostragem 

Realizou-se uma campanha de amostragem, correspondente à monitorização em fase 

de pós-dragagem, nos três pontos que têm vindo a ser seguidos no plano de 

monitorização do Bloco C – Armona, de acordo com o definido na respetiva DCAPE 

(Anexo I; Carta 3: “Localização dos pontos de amostragem de monitorização das 

comunidades de fanerogâmicas marinhas”): 

• Barra da Armona, nas pradarias próximas ao local de intervenção (PFA01 a 

PFA03); 

A nomenclatura dos pontos de amostragem segue a seguinte regra (definida na primeira 

campanha): ponto + iniciais da comunidade biológica + iniciais da área de bloco de 

intervenção + número do local de amostragem de acordo com o definido na respetiva 

DCAPE: ex. PFA01 = Ponto Fanerogâmicas Armona 01. 

O quadro seguinte apresenta as coordenadas da localização exata de cada um dos 

pontos: a anterior e a atual, já que alguns dos pontos tiveram que ser relocalizados, 

devido às alterações de configuração dos canais e das barras. 
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Quadro 10 – Coordenadas dos pontos de monitorização das comunidades de 

fanerogâmicas marinhas 

Ponto 
Coordenadas 

anteriores 

Coordenadas 

atuais 

Motivo da alteração de 

local 

PFA01 
37° 0'8,55"N; 

7°48'58,58"W 

37° 0'12,74"N; 

7°49'12,13"W 

Para coincidir com a pradaria 

que se encontra no local 

PFA02 
37° 0'36,81"N; 

7°49'34,89"W 

37° 0'25,89"N; 

7°49'42,36"W 

Local de difícil acesso, com 

baixios e zonas intertidais 

PFA03 
37° 1'11,30"N; 

7°48'24,29"W 

37° 1'4,85"N; 

7°48'27,73"W 

Tráfego intenso, alterou-se 

para outra zona da pradaria 

por segurança 

 

Relativamente às fases de amostragem, a campanha em análise no presente relatório 

insere-se na fase de pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas, representando também a 

fase pós-obra da globalidade das intervenções no Bloco C – Armona. O quadro seguinte 

sintetiza o faseamento das intervenções neste bloco e as datas das respetivas 

campanhas. 

 

Quadro 11 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem das comunidades de fanerogâmicas marinhas 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

29-04-2015 Saída 1 

Dragagem 18 a 21-08-2015 Saída 2 

Dragagem 25 a 29-11-2015 Saída 3 

Pós-dragagem 2016 27 e 28-04-2016 Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

 

Pré-dragagem 2017 08-11-2017 Saída 5 

Dragagem 
2018 

25-04-2018 Saída 6 

Pós-dragagem3 06 e 07-12-2018 Saída 7 

Pós- dragagem3 2019 03-06-20192 Saída 82 
1 – Datas das campanhas são as mencionadas nos relatórios de monitorização. 
2 – Campanha a que se refere o presente relatório. 

3 – A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 
das intervenções no Bloco C – Armona. 
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A presente fase de monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas tem 

periodicidade semestral. Os dados apresentados no presente relatório de monitorização 

referem-se à campanha de Jun. 2019. A seguinte deverá ocorrer em Nov./Dez.2019. 

 

3.3.3. Técnicas e métodos de recolha de dados 

Surgindo esta campanha na continuidade das campanhas que se iniciaram em 2015, 

optou-se por manter o protocolo que tem sido usado desde o início, com o intuito de 

possibilitar a comparação dos resultados e permitir avaliar efeitos e impactos sobre 

estas comunidades, tal como é objetivo do plano de monitorização. 

A caracterização da comunidade de fanerogâmicas marinhas baseou-se no “Protocolo 

de Monitorização e Processamento Laboratorial” para o elemento “Angiospérmicas – 

Ervas marinhas” na categoria “Águas de transição”, documento apresentado no sítio da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)1. Embora este protocolo tenha sido elaborado 

apenas para a categoria de águas de transição, tem sido considerado para monitorizar 

esta comunidade da zona lagunar da Ria Formosa, apesar de compreender massas de 

água costeiras. 

A metodologia descrita envolve técnicas de amostragem através de fotoquadrats de 0,2 

x 0,2 m (para Zostera marina e Cymodocea nodosa) e de 0,1 x 0,1 m (para Zostera 

noltii), que consiste no registo fotográfico na vertical de quadrats colocados sobre as 

ervas marinhas de modo a estimar valores de percentagem de cobertura.  

Este protocolo foi adaptado de forma a evitar amostragens destrutivas, sendo que para 

estimativas de densidade, foram contados os meristemas das plantas dentro de cada 

quadrat.  

Para a realização destas amostragens recorreu-se a mergulho com recurso a 

escafandro autónomo em cada local de amostragem, identificado com o auxílio de um 

GPS. Foram definidos 3 transetos dispostos de forma aleatória na área da pradaria. A 

orientação de cada transeto foi determinada de forma aleatória, gerando uma lista de 

 

 

 

1 http://www.apambiente.pt/_zdata/EstadoAguas/Protocolos/MONIT_Angiospermicas_ERVAS_marinhas_TW.pdf 
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valores em Excel de 0 a 360º de forma automática e aleatória. Em cada ponto foi 

selecionado um valor da lista e, com auxílio de uma bussola subaquática, foi 

desenrolado um transeto subaquático de 30 m com essa orientação. A cada 10 m, foi 

colocado um quadrat, o que significa que se amostraram 4 quadrats por transeto e 

3 transetos por ponto (12 quadrats por ponto). 

Em cada quadrat fez-se: 

• Registo fotográfico 

• Estimativa visual da cobertura (em percentagem) 

• Identificação da(s) espécie(s) presentes 

• Determinação de densidade de cada espécie através da contagem de 

meristemas por quadrat 

• Determinação do comprimento de 5 folhas com o intuito de determinar o 

tamanho médio da canópia 

Em cada local de amostragem foram igualmente determinados e registados os 

seguintes fatores ambientais: 

• Temperatura da água (ºC) 

• Profundidade (m) 

• Corrente (sem corrente, fraca, média, forte) 

• Estado do mar (calmo, médio, tempestuoso) 

• Visibilidade horizontal2 (m) 

• Cobertura de nuvens 

A área de cada pradaria foi determinada, correspondendo à medição da sua extensão 

em dois eixos perpendiculares um ao outro e marcando o ponto limite com recurso a 

GPS. 

 

 

 

 

2 Determinada pela distância aproximada em que um mergulhador deixaria de ver nitidamente outro mergulhador. 
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3.3.4. Métodos de tratamento dos dados 

De forma a responder aos objetivos da monitorização foram considerados os seguintes 

parâmetros: 

a) Área da pradaria: corresponde à área estimada da pradaria por local de 

amostragem; 

b) Número de espécies e composição específica: foi registada para cada 

quadrat e calculada para cada ponto de amostragem; 

c) Densidade das espécies: número médio de meristemas por espécie por 

quadrat e por local de amostragem; 

d) Percentagem de cobertura: percentagem da área de cada quadrat coberto 

por ervas marinhas; 

e) Altura da canópia: comprimento médio das folhas de um shoot de plantas 

marinhas, medido desde a base até à máxima altura da folha em cm. 

A estimativa dos parâmetros acima mencionados tem como objetivo verificar a afetação 

direta e indireta do projeto nos habitats onde ocorrem comunidades de fanerogâmicas 

marinhas de elevado valor ecológico. 

Os dados são analisados com base em estatísticas descritivas de modo a permitir a 

perceção de alterações dos dados qualitativos e quantitativos. 
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3.4. Monitorização das populações de cavalo-marinho 

3.4.1. Parâmetros avaliados 

Para a caracterização das populações de cavalos-marinhos foram avaliados os 

seguintes parâmetros: 

• Espécies de cavalos-marinhos; 

• Número de indivíduos e sua densidade. 

 

3.4.2. Locais, frequência e fases de amostragem 

Realizou-se uma campanha de amostragem, correspondente à monitorização em fase 

de pós-dragagem, nos quatro pontos que têm vindo a ser seguidos no plano de 

monitorização do Bloco C – Armona, de acordo com o definido na respetiva DCAPE 

(Anexo I; Carta 4: “Localização dos pontos de amostragem de monitorização das 

populações de cavalos-marinhos”): 

• Barra da Armona (PCMA01 a PCMA03); 

• Num ponto controlo, junto à população de cavalo-marinho referenciada na 

proximidade da barra da Armona (PCMA04). 

A nomenclatura dos pontos de amostragem segue a seguinte regra (definida na primeira 

campanha): ponto + iniciais da comunidade biológica + iniciais da área de bloco de 

intervenção + número do local de amostragem de acordo com o definido na respetiva 

DCAPE: ex. PCMA01 = Ponto Cavalo-Marinho Armona 01. 

O quadro seguinte apresenta as coordenadas da localização exata de cada um dos 

pontos: a anterior e a atual, já que alguns dos pontos tiveram que ser relocalizados, 

devido às alterações de configuração dos canais e das barras. 
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Quadro 12 – Coordenadas dos pontos de monitorização das populações de cavalos-

marinhos 

Ponto 
Coordenadas 

anteriores 

Coordenadas 

atuais 
Motivo da alteração de local 

PCMA01 37° 0'8,55"N; 

7°48'58,58"W 

37° 0'12,74"N; 

7°49'12,13"W 

Para coincidir com a pradaria que se 

encontra no local 

PCMA02 37° 0'36,81"N; 

7°49'34,89"W 

37° 0'25,89"N; 

7°49'42,36"W 

Local de difícil acesso, com baixios e 

zonas intertidais 

PCMA03 37° 1'11,30"N; 

7°48'24,29"W 

37° 1'4,85"N; 

7°48'27,73"W 

Tráfego intenso, alterou-se para outra 

zona da pradaria por segurança 

PCMA04 37° 0'19,73"N; 

7°48'26,92"W 

37° 0'22,53"N; 

7°48'28,07"W 

Tráfego intenso, alterou-se por 

segurança 

 

Relativamente às fases de amostragem, a campanha em análise no presente relatório 

insere-se na fase de pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas, representando também a 

fase pós-obra da globalidade das intervenções no Bloco C – Armona. O quadro seguinte 

sintetiza o faseamento das intervenções neste bloco e as datas das respetivas 

campanhas. 

 

Quadro 13 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem das populações de cavalos-marinhos 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

29-04-2015 Saída 1 

Dragagem 18 a 21-08-2015 Saída 2 

Dragagem 25 a 29-11-2015 Saída 3 

Pós-dragagem 2016 27 e 28-04-2016 Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Pré-dragagem 2017 08-11-2017 Saída 5 

Dragagem 
2018 

25-04-2018 Saída 6 

Pós-dragagem3 06 e 07-12-2018 Saída 7 

Pós-dragagem3 2019 05-06-20192 Saída 82 
1 – Datas das campanhas são as mencionadas nos relatórios de monitorização. 
2 – Campanha a que se refere o presente relatório. 
3 – A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 

das intervenções no Bloco C – Armona. 
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A presente fase de monitorização das populações de cavalos-marinhos tem 

periodicidade anual (Abril). Os dados apresentados no presente relatório de 

monitorização referem-se à primeira campanha de pós-empreitadas, Jun. 2019. 

 

3.4.3. Técnicas e métodos de recolha de dados 

Surgindo esta campanha na continuidade das campanhas que se iniciaram em 2015, 

optou-se por manter o protocolo que tem sido usado, com o intuito de possibilitar a 

comparação dos resultados e permitir avaliar efeitos e impactos sobre estas 

comunidades, tal como é objetivo do plano de monitorização. 

A monitorização da população de cavalo-marinho foi baseada no protocolo indicado por 

(Curtis, et al., 2004) e modificado por (Correia, Koldewey, Andrade, & Palma, 2016), 

recorrendo a mergulho com escafandro autónomo para a realização de transetos e 

censos visuais subaquáticos. Os pontos de amostragem foram localizados no campo 

com auxílio de um recetor de GPS. Em cada local foram efetuados 2 transetos de 30 m, 

colocados paralelamente entre si, mas com orientação aleatória sobre o fundo 

(determinada previamente, gerando uma lista de valores em Excel de 0 a 360º de forma 

automática). Imediatamente antes da realização de cada transeto foi selecionado um 

valor da lista e, com auxílio de uma bússola subaquática, desenrolaram-se duas fitas 

(transetos subaquáticos) de 30 metros com essa orientação e espaçadas 4 m entre si.  

Uma equipa constituída por dois mergulhadores percorreu cada transeto efetuando 

censo visual de forma lenta, afastando cuidadosamente algas ou ervas que pudessem 

estar a bloquear a visão, numa área de observação de 2 metros de cada lado do 

transeto, o que corresponde a uma cobertura de 240 m2 (Figura 2). 
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Figura 2 - Representação esquemática da metodologia de recolha de dados em 

transetos paralelos (adaptada de Correia, et al., 2016) 

 

O protocolo foi adaptado de forma a evitar ao máximo a perturbação dos indivíduos, 

pelo que para cada individuo observado, foi registado: 

• A espécie 

• O tamanho aproximado 

Em cada transeto registou-se: 

• Orientação do transeto (graus) 

• Profundidade (m) 

• No caso da presença de cavalos-marinhos, foi registado se se encontravam 

em zona de ervas marinhas, que espécies de ervas estavam presentes e a 

presença de algas. 
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Em cada ponto, registaram-se ainda: 

• Temperatura da água (ºC) 

• Visibilidade horizontal3 (m) 

• Corrente (sem corrente, fraca, média, forte) 

• Estado do mar (calmo, médio, tempestuoso) 

• Visibilidade horizontal (m); (boa: aprox. 0,5 m; média: 0,5 a 0,2 m; baixa: inf. 

0,2 m) 

• Cobertura de nuvens (totalmente encoberto: 80 a 100%; medio: 30 a 80%; 

descoberto: 0 a 30%) 

A área da pradaria foi determinada, correspondendo à medição da sua extensão em 

dois eixos perpendiculares um ao outro e marcando o ponto limite com recurso a GPS. 

 

3.4.4. Métodos de tratamento dos dados 

De forma a responder aos objetivos da monitorização, foram considerados os seguintes 

parâmetros: 

a) Área da pradaria (se presente) - corresponde à área estimada da pradaria 

por local de amostragem; 

b) Espécies de cavalos-marinhos presentes: indicação da presença/ 

ausência das espécies por local de amostragem; 

c) Número de indivíduos: consiste no número médio de indivíduos por 

transeto de amostragem. 

A estimativa dos parâmetros acima mencionados tem como objetivo verificar o impacte 

das dragagens nas populações locais de cavalo-marinho (Hippocampus hippocampus 

e H. guttulatus). Os métodos de análise envolveram métodos estatísticos, que permitem 

a análise da variação temporal das comunidades. 

  

 

 

 

3 Determinada pela distância aproximada em que um mergulhador deixaria de ver nitidamente outro mergulhador. 
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3.5. Monitorização da comunidade de aves aquáticas 

3.5.1. Parâmetros avaliados 

Para a caracterização da comunidade de aves aquáticas foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

• Espécies presentes e número de indivíduos 

• Riqueza específica e abundância (através de cálculos) 

• Comportamento e uso dos habitats 

 

3.5.2. Locais e frequência de amostragem 

Realizou-se uma campanha de amostragem, correspondente à monitorização em fase 

de pós-obra nos quatro transectos que têm vindo a ser seguidos no plano de 

monitorização do Bloco C – Armona (Anexo I – Cartas 5: “Localização dos pontos de 

amostragem de monitorização da comunidade de aves aquáticas”), desde o início da 

2ª e 3 ª empreitadas4: 

• Av1, na ilha da Armona, próximo a uma zona de dragagem.; 

• Av2, na praia dos Cavacos, numa zona de depósito de dragados; 

• Av3 e Av4, na praia do Barril, frente a uma zona de depósito de dragados. 

Relativamente às fases de amostragem, a campanha em análise no presente relatório 

insere-se na fase de pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas, representando também a 

fase pós-obra da globalidade das intervenções no Bloco C – Armona. O quadro seguinte 

sintetiza o faseamento das intervenções neste bloco e as datas das respetivas 

campanhas. 

 

 

 

 

4 Na 1ª empreitada monitorizaram-se três pontos: TAA01 (equivalente ao atual Av1) e TAA02 e TAA03 (ambos 
localizados na praia de Faro).  
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Quadro 14 – Faseamento das intervenções no bloco C - Armona e respetivas datas das 

campanhas de amostragem da comunidade de aves aquáticas 

Empreitada Fase de intervenção Ano 
Datas campanhas 

amostragem1 
Id. saída 

Monitorização na Armona e praia de Faro 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

18-22 Abr Saída 1 

Dragagem 12-14 Set Saída 2 

Dragagem 25-29 Nov Saída 3 

Pós-dragagem 2016 05-11 Abr Saída 4 

Monitorização na Armona, praia dos Cavacos e praia do Barril 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Pré-dragagem 2017 07 e 08 Jul Saída 5 

Dragagem 
2018 

17 e 18 Abr Saída 6 

Pós-dragagem 24 Dez e 08 Jan Saída 7 

Pós-dragagem3 2019 30-05-20192 Saída 82 
1 – Datas das campanhas apresentadas são as que estão mencionadas nos relatórios de monitorização. 

2 – Campanha a que se refere o presente relatório. 
3 – A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 
das intervenções no Bloco C – Armona. 

A presente fase de monitorização da comunidade de aves aquáticas compreende uma 

campanha única (entre março e junho). Os dados apresentados no presente relatório 

de monitorização referem-se à fase de pós-obra, maio 2019. 

 

3.5.3. Técnicas e métodos de recolha de dados 

Surgindo esta campanha na continuidade das campanhas que se iniciaram em 2015, 

optou-se por manter o protocolo que tem sido usado, com o intuito de possibilitar a 

comparação dos resultados e permitir avaliar efeitos e impactos sobre estas 

comunidades, tal como é objetivo do plano de monitorização. 

A metodologia consistiu na deslocação do observador até ao início de cada transecto 

(com o auxílio de um GPS), permanecendo imóvel e em silêncio durante dois minutos, 

de modo a permitir o regresso de aves que se tivessem afastado com a sua chegada ao 

local. Cada transecto foi percorrido a pé. 
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Fotografia 1  – Trabalhos de campo: prospeção de aves na área do transecto com 

binóculo e registo de contactos em ficha de campo previamente preparada 

Em cada transecto registou-se em ficha própria: 

• Código de identificação do transecto (Av1, Av2, Av3, Av4) 

• Data 

• Hora de início e hora de fim do transecto 

• Condições meteorológicas de realização do transecto 

• Sentido de realização do transecto (N-S, E-W, etc.) 

• Identificação do(s) observador(es) 

• (cada percurso percorrido foi registado com GPSr) 

Em cada ficha de campo, previamente preparada, e para cada contacto com aves 

aquáticas detetadas até uma distância de 250 m, registou-se: 

• Hora de cada contacto com uma ou mais aves; 

• Espécie e número de indivíduos de cada contacto; 

• Comportamento: voo, repouso, alimentação e/ou nidificação, 

Todos os contatos foram simultaneamente cartografados num mapa (com imagem 

satélite da área de monitorização de cada transecto), fazendo corresponder o número 

equivalente ao da ficha de campo.  
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Fotografia 2  – Exemplo de ficha de campo preenchida e cartografia de campo 

mostrando os locais dos contactos registados 
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3.5.4. Métodos de tratamento dos dados 

De forma a responder aos objetivos da monitorização, foram considerados os seguintes 

parâmetros: 

a) Abundância relativa: número médio de indivíduos por transeto de 

amostragem; 

b) Riqueza específica relativa: número médio de espécies por transeto de 

amostragem; 

c) Abundância relativa por espécie: número médio de indivíduos por espécie 

por ponto de amostragem. 

A estimativa dos parâmetros acima mencionados tem como objetivo fundamental 

perceber se ao longo do tempo as intervenções previstas tiveram algum tipo de 

influência na comunidade de aves aquáticas local. 

Os dados obtidos no trabalho de campo foram inseridos num SIG, o que permitiu uma 

análise espacial e o mapeamento das áreas de alimentação e/ou nidificação (quando 

se observaram indícios) por este grupo de aves; foi definido um raio de 50 m em torno 

de todas as observações de aves pousadas, de forma a definir áreas potenciais de 

alimentação/repouso 
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4. Resultado do programa de monitorização 

Nas secções seguintes apresentam-se os resultados do programa de monitorização das 

cinco comunidades biológicas em análise na área de intervenção 3 (Armona): 

a) comunidade bentónica, b) comunidades piscícolas, c) comunidades de 

fanerogâmicas marinhas, d) populações de cavalos-marinhos e e) comunidade de aves 

aquáticas. 

 

4.1. Monitorização da comunidade bentónica 

4.1.1. Dados da campanha 

4.1.1.1. Indicadores de diversidade 

O número de indivíduos (N) foi notoriamente mais elevado em PBA01 em relação ao 

PBA02 enquanto o número de taxa (S) apresentou, ainda que menos pronunciada, a 

tendência inversa. 

 

Figura 3 – Número de indivíduos e número de taxa verificados durante a campanha de 

monitorização do pós-dragagem nas diferentes áreas de amostragem (PBA01 e PBA02) 
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A diversidade de Shannon-Wiener (H') verificou-se mais elevada em PBA02, refletindo 

um maior número de taxa e um menor número de indivíduos em relação à área PBA01. 

 

Figura 4 – Valores médios de Diversidade de Shannon-Wiener verificados durante a 

campanha de monitorização pós-dragagem nas diferentes áreas de amostragem (PBA01 

e PBA02) 

A equitabilidade de Pielou (J) verificou-se mais elevada na área PBA02, refletindo o 

número de indivíduos mais reduzido distribuído pelo maior número de taxa. Em sentido 

contrário, em PBA01, a equitabilidade foi mais reduzida principalmente pelo enorme 

número de indivíduos verificado mesmo tendo em conta um número de espécies 

considerável. 
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Figura 5 – Valores médios de Equitabilidade de Pielou verificados durante a campanha 

de monitorização do pós-dragagem nas diferentes áreas de amostragem (PBA01 e 

PBA02) 

 

4.1.1.2. Parâmetros do sedimento 

A atual monitorização de Pós-dragagem revelou que as duas áreas analisadas (PBA01 

e PBA02) apresentam níveis de matéria orgânica similares e de certa forma reduzidos. 

Tais semelhantes níveis de matéria orgânica dever-se-ão ao facto de ambas as áreas 

terem também apresentado um tipo de sedimento arenoso, dominado por partículas 

grosseiras, e, portanto, menos suscetível de acumular material orgânico. 

Quadro 15 – Valores médios (%) do teor de matéria orgânica presente no sedimento e de 

cada classe de tamanhos das partículas do sedimento (granulometria), refletida na sua 

classificação 

Matéria 

Orgânica 

(%) 

Cascalho 

>2mm 

Areia 

muito 

grossa 

2mm-

1mm 

Areia 

grossa 

1mm-

0.5mm 

Areia 

média 

500µm-

250µm 

Areia 

fina 

250µm-

125µm 

Areia 

muito 

fina 

125µm-

63µm 

Siltes e 

argila 

<63µm 

Classificação 

Área: PBA01 (Intervenção) 

0,3 2,1 11,8 53,4 31,3 1,3 0,0 0,0 Areia 

Área: PBA02 (Controlo) 

0,4 1,2 6,0 20,2 69,3 3,3 0,0 0,0 Areia 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

PB0A1 PB0A2

Equitabilidade Pielou (J)
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4.1.2. Análise da evolução temporal 

Ainda que as dragagens das três empreitadas tenham incidido nas mesmas áreas, os 

locais amostrados para a monitorização da macrofauna bentónica foram estabelecidos 

em locais diferentes. Isto é: nas saídas 5, 6 e 7 (2ª e 3ª empreitadas), o ponto de controlo 

(perto da barra do Lavaje) e o ponto em área intervencionada (dentro da Ria Formosa, 

perto da Ilha da Culatra) foram distintos dos seus homólogos nas saídas 1, 2, 3 e 4 (1ª 

empreitada). Na saída 8 (em análise no presente documento), retomaram-se os pontos 

estabelecidos na 1ª empreitada. 

Assim, na análise de evolução temporal, apresentada no presente capítulo, comparam-

se os resultados da saída 8 com os resultados obtidos nos mesmos pontos (saídas 1 a 

4, relativas à 1ª empreitada). Ainda assim, os resultados das saídas intermédias (2ª e 

3ª empreitadas: saídas 5, 6 e 7) são também apreciados no capítulo 4.1.3, de discussão, 

onde se faz uma análise crítica global dos resultados de toda a campanha de 

monitorização da comunidade bentónica. 

 

Em relação à variação temporal verificada desde o período de Pré-dragagem até à atual 

monitorização, e em relação à zona intervencionada (PBA01) foi possível verificar um 

decréscimo do número de espécies durante as fases de dragagem e ainda na fase de 

pós-dragagem (saída 4), sendo esta tendência verificada até à atual monitorização onde 

os valores do número de taxa atingiram o seu máximo. Este indicador demonstrou um 

padrão semelhante para a zona de controlo (PBA02), com os níveis mínimos 

observados nas campanhas realizadas durante as dragagens, mas recuperando para 

níveis inclusive superiores aos da pré-dragagem logo na primeira campanha do pós-

dragagem, mantendo-se elevada na atual saída em análise (saída 8; pós-dragagem). 

Em relação ao número de indivíduos observado, os valores cifram-se relativamente 

discretos ao longo do estudo, com exceção da área de controlo (PBA02) no pós-

dragagem e da zona de intervenção (PBA01) na saída em análise (saída 8; pós-

dragagem) onde se verificaram os valores máximos. É de realçar também o decréscimo 

para valores mínimos do número de indivíduos na área intervencionada (PBA01), 

nomeadamente na saída 3 (dragagem) e na primeira campanha do pós-dragagem 

(saída 4). 
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Figura 6 – Valores médios do Número de Indivíduos (N) e do Número de Taxa (S) 

registados em cada área de amostragem, nas diferentes saídas do Projeto (Pré-

Dragagem, Dragagem e Pós-Dragagem) 

 

Os valores da diversidade de Shannon-Wiener apresentaram um padrão muito 

semelhante ao verificado para a equitabilidade, no geral com valores elevado ao longo 

de todo o estudo. De assinalar também, e tal como para a equitabilidade, o valor de 

diversidade ligeiramente mais discreto verificado na saída em análise (saída 8; pós-

dragagem)quando comparado com o valor registado no início do estudo, na fase de pré-

dragagem. 
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Figura 7 – Valores médios do índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H) registados 

em cada área de amostragem, nas diferentes saídas do Projeto (Pré-Dragagem, 

Dragagem e Pós-Dragagem) 

 

Em relação aos valores de equitabilidade de Pielou, ao longo das várias fases de 

monitorização foi possível verificar que, apesar de pontuais desvios (por exemplo na 

área de controlo PBA02 na saída 2), os valores mantiveram-se relativamente 

consistentes. É de realçar também o valor de equitabilidade ligeiramente mais reduzido 

na área de intervenção (PBA01) da saída em análise (saída 8; pós-dragagem)em 

relação ao mesmo local na situação de pré-dragagem (saída 1). 
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Figura 8 – Valores médios do índice de equitabilidade de Pielou (J) registados em cada 

área de amostragem, nas diferentes fases do Projeto (Pré-Dragagem, Dragagem 1 e 2, 

Pós-Dragagem e atual monitorização) 

 

4.1.2.1. Avaliação do estado ecológico das áreas amostradas 

O índice biótico AMBI permitiu verificar que no geral, as dragagens não contribuíram 

para alterar o estado ecológico inicial (pré-dragagem). De facto, quer na área 

intervencionada (PBA01) quer na área de controlo (PBA02) o estado ecológico 

verificado na campanha de pré-dragagem revelou-se igual (“Não perturbado” e 

“Ligeiramente perturbado” respetivamente) ao verificado na campanha em análise 

(saída 8 – pós-dragagem). Mais particularmente, na área de intervenção, ocorreu um 

pequeno decréscimo no estado de perturbação (de “Não perturbado” a “Ligeiramente 

perturbado”) aquando do início das dragagens que se verificou até à atual campanha 

(pós-dragagem; saída 8), incluindo na saída 4 (pós-dragagem). Já na zona de controlo 

(PBA02), e apesar de um aparente decréscimo inicial de “Ligeiramente perturbado” no 

cenário de pré-dragagem (saída 1) para “Moderadamente perturbado” na fase de 

dragagem da 1ª empreitada , o estado ecológico recuperou e inclusive ultrapassou (para 

“Não perturbado”) o estado ecológico inicial durante os trabalhos, tendo finalmente 

voltado ao estado inicial (“Ligeiramente perturbado”) na saída em análise (pós-

dragagem; saída 8). 
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Quadro 16 – Contribuições (%) de cada grupo ecológico (I-V) na comunidade 

macrobentónica na zona de Armona com os valores correspondentes de AMBI e 

consequente classificação em termos do estado ecológico 

Área Campanha %GI %GII %GIII %GIV %GV AMBI Classificação 

PBA01 

(Intervenção) 

saída 1 (Pré-

dragagem) 
77,4 7,3 15,3 0,0 0,0 0,40 Não perturbado 

saída 2 

(Dragagem) 
23,9 54,8 18,1 3,2 0,0 1,53 

Ligeiramente 

perturbado 

saída 3 

(Dragagem) 
38,5 38,5 23,1 0,0 0,0 1,73 

Ligeiramente 

perturbado 

saída 4 (Pós-

dragagem) 
24,3 40,5 32,4 2,7 0,0 1,74 

Ligeiramente 

perturbado 

saída 8 (Pós-

dragagem) 
77,5 20,6 0,8 0,6 0,5 0,47 Não perturbado 

PBA02 

(Controlo) 

saída 1 (Pré-

dragagem) 
23,2 37,2 38,4 0,0 1,2 1,47 

Ligeiramente 

perturbado 

saída 2 

(Dragagem) 
8,8 19,5 3,3 0,0 68,4 4,55 

Moderadamente 

perturbado 

saída 3 

(Dragagem) 
63,4 25,4 9,9 1,4 0,0 0,69 Não perturbado 

saída 4 (Pós-

dragagem) 
61,4 31,2 6,6 0,1 0,7 0,76 Não perturbado 

saída 8 (Pós-

dragagem) 
18,3 49,2 5,2 3,7 23,6 2,57 

Ligeiramente 

perturbado 

 

A evolução da granulometria e teor de matéria orgânica nos sedimentos desde a saída 4 

(pós-dragagem) até à atual permitiu verificar que, quer para a área de controlo quer para 

a área intervencionada, os sedimentos arenosos e com níveis baixo de matéria orgânica 

foram constantes. 
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Quadro 17 – Valores médios (%) para cada área (PBA01 - Intervenção e PBA02 - controlo) 

do teor de matéria orgânica presente no sedimento e de cada classe de tamanhos das 

partículas do sedimento (granulometria), refletida na sua classificação 

Área 

Matéria 

Orgânica 

(%) 

Cascalho 

>2mm 

Areia 

muito 

grossa 

2mm-

1mm 

Areia 

grossa 

1mm-

0.5mm 

Areia 

média 

500µm-

250µm 

Areia 

fina 

250µm-

125µm 

Areia 

muito 

fina 

125µm-

63µm 

Siltes e 

argila 

<63µm 

Saída 1 (Pré-dragagem) 

PBA01 0,37 4,88 20,05 53,16 19,78 2,13 0,01 0,00 

PBA02 0,42 2,56 8,81 22,56 57,23 8,79 0,05 0,00 

Saída 2 (dragagem) 

PBA01 0,33 4,37 24,07 43,66 26,41 0,74 0,00 0,75 

PBA02 0,28 1,21 2,85 13,26 77,21 2,73 0,01 2,73 

Saída 3 (dragagem) 

PBA01 0,20 14,13 31,21 33,79 19,61 1,23 0,03 0,00 

PBA02 0,22 3,52 10,99 32,28 50,99 2,20 0,03 0,00 

Saída 4 (Pós-dragagem) 

PBA01 0,3 5,3 24,5 49,5 20,3 0,5 0,0 0,0 

PBA02 0,4 39,5 13,1 18,3 22,7 6,4 0,1 0,0 

Saída 8 (Pós-dragagem) 

PBA01 0,3 2,1 11,8 53,4 31,3 1,3 0,0 0,0 

PBA02 0,4 1,2 6,0 20,2 69,3 3,3 0,0 0,0 

 

4.1.3. Discussão dos resultados 

A atual monitorização, que finda um estudo que acompanhou os trabalhos de dragagens 

e depósito em duas áreas distintas localizadas na Barra da Armona/Lavajo, permite 

concluir que os efeitos das dragagens não terão contribuído significativamente para um 

decréscimo da diversidade local, assim como não implicou alterações de monta no 

estado ecológico desta área. 

 

4.1.3.1. Efeitos das dragagens nas características da água e do sedimento 

Os resultados da presente monitorização permitiram confirmar o padrão verificado ao 

longo das diferentes amostragens, ou seja: a remoção dos sedimentos nas áreas de 
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estudo não implicou uma oscilação notória nas propriedades físicas do sedimento 

(granulometria) nem nos níveis de matéria orgânica verificados. De facto, a 

predominância de sedimentos grosseiros, e a sua caracterização em “Areia” dever-se-

á ao facto de esta área se localizar numa barra bastante hidrodinâmica, que acaba por 

incutir uma grande dispersão dos materiais libertados (partículas finas e matéria 

orgânica) aquando das dragagens, e impedir processos de acumulação nos 

sedimentos. O grande hidrodinamismo, e consequente saturação de oxigénio na água, 

não potencia fenómenos de acumulação de matéria orgânica nos solos adjacentes das 

zonas dragadas, que apesar de se verificar uma pluma no momento das dragagens, 

estes efeitos são rapidamente diluídos pelas características do local e pelo próprio ciclo 

tidal. Tais fenómenos já não se verificam tão acentuados no ponto “intervencionado” 

(PBA01) da segunda e terceira empreitadas de dragagem, situado já dentro da Ria 

Formosa num canal tipicamente caracterizado por fundos lagunares. Neste local, mais 

profundo e menos hidrodinâmico, ocorre uma maior predominância de partículas finas 

e consequentemente uma tendência para acumulação de matéria orgânica. Assim, e 

apesar da segunda e terceira empreitadas (saída 5, 6 e 7) terem sido também 

monitorizadas, comparações diretas entre estas duas fases terão de ser cautelosas 

dado que as estações não foram estabelecidas exatamente nos mesmos locais. 

 

4.1.3.2. Indicadores de diversidade 

Os indicadores de diversidade aplicados neste estudo permitiram detetar uma ligeira 

diminuição do número de indivíduos na área de intervenção durante o período de 

dragagem, ainda que na atual monitorização esse decréscimo já tenha recuperado e 

inclusive suplantado os níveis de pré-dragagem. Tendo em conta que, em relação à 

equitabilidade e à diversidade, não foram verificadas oscilações significativas ao longo 

do estudo, pode concluir-se que as variações verificadas no número de indivíduos se 

tenham devido exclusivamente à mortalidade associada à remoção de sedimento 

durante os trabalhos de dragagem. Uma vez terminados os trabalhos, e na ausência de 

impactos ao nível das propriedades físicas, tal como acima discutidos, o número de 

indivíduos terá recuperado. Em relação à equitabilidade e diversidade, as dragagens 

acabaram por não revelar assinaláveis variações nestes parâmetros provavelmente 

pela típica e rápida recolonização por parte das espécies que ocorrem nas áreas 

contíguas, não só por transporte direto, mas também por assentamento de larvas 

dispersas de outros locais, garantindo um restabelecimento natural e rápido da 

comunidade original (Gamito, 2008; Piló, et al., 2019). Tal fenómeno é passível de 
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ocorrer quando nenhum elo particular do ecossistema é afetado/removido e em casos 

onde não ocorrem notáveis alterações nas características do próprio sedimento, como 

foi o caso da atual monitorização. A grande variabilidade temporal que é típica destas 

comunidades, em termos de estrutura e composição, terá também de ser tida em conta 

dado o desfasamento temporal entre as diferentes amostragens. Fenómenos como 

tempestades ou marés vivas podem induzir e/ou mascarar os efeitos das dragagens, ou 

seja, a natural variabilidade das comunidades pode sobrepor-se ao distúrbio físico 

induzido pela remoção de sedimento, limitando a avaliação dos impactos destas 

atividades nas comunidades adjacentes. 

 

4.1.3.3. Avaliação do estado ecológico das comunidades 

A avaliação do estado ecológico das comunidades ao longo do período de trabalhos de 

remoção de sedimento permitiu verificar que, no geral, não ocorreu uma degradação do 

estado ecológico local após as dragagens, nem um agravamento do grau de 

perturbação local. De resto, a atual monitorização revelou que a área intervencionada 

recuperou o nível “Não perturbado” inicialmente registado na fase da Pré-dragagem, o 

mesmo se verificando na área de Controlo onde o estado “Ligeiramente perturbado” foi 

comum na fase pré e na fase de pós-dragagem. A manutenção do estado ecológico 

nestas áreas ter-se-á devido, tal como a manutenção global dos índices univariado de 

diversidade (N, S, J e H'), à própria natureza do local. Isto é: a inexistência de aparentes 

impactos ao nível da granulometria e conteúdo de matéria orgânica nas áreas dragadas 

acaba por inibir o aparecimento de organismos oportunistas, que normalmente 

proliferam em cenários de acumulação de matéria orgânica provocada por uma 

diminuição do tamanho das partículas causada pela resuspensão de sedimentos. A 

fraca presença destes organismos, pertencentes aos GIV e GV que podem 

contribuir/indicar para um estado ecológico eventualmente pior, contribuiu assim para a 

manutenção dos estados ecológicos iniciais. Tais resultados reforçam, uma vez mais, a 

influência da disponibilidade de matéria orgânica no sedimento e o paradigma de 

sucessão de Pearson & Rosenberg (1978) (e indiretamente a granulometria do mesmo) 

na eficácia do índice biótico AMBI (Piló, et al., 2019). Na ausência de impactos 

significativos ao nível destes parâmetros, como ocorreu neste caso, esta análise 

encontra-se muito limitada, pelo que outros indicadores poderão responder melhor 

quando o objetivo é caracterizar o impacto das dragagens em zonas tão hidrodinâmicas 

e com grande capacidade de renovação como as barras. Futuros estudos deverão 

incidir também na composição específica das comunidades, ou seja: não apenas 
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quantificar o número de espécies/diversidade, mas perceber quais as espécies em 

causa e que características biológicas e/ou funcionais exibem. Tratando-se de um 

ambiente extremamente dinâmico, com fundos heterogéneos e uma grande 

variabilidade ambiental, será aconselhável que em futuros estudos sejam monitorizadas 

mais estações que as duas estabelecidas durante este estudo para cada fase de 

dragagem. Tal replicação espacial deverá ser também acompanhada por uma 

replicação temporal entre as diferentes situações de dragagens (por exemplo: Pré-

dragagem Primavera vs Pré-dragagem Verão; Pós-Dragagem Março e Pós-Dragagem 

Maio). Este aumento do esforço de amostragem contribuirá para minimizar os efeitos 

dos distúrbios naturais destas áreas de transição, valorizando e validando os resultados 

obtidos e os possíveis impactos induzidos pelas dragagens. 
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4.2. Monitorização das comunidades piscícolas 

4.2.1. Dados da campanha 

Os arrastos efetuados na área de intervenção da Barra da Armona (massa de água 

costeira CWB-I-6) cobriram em termos globais uma distância média (± desvio padrão) 

de 363.97 (± 5,17) metros a que correspondeu uma área média amostrada por arrasto 

de 780,39 (± 11,12) m2. No total dos três arrastos efetuados foram capturados somente 

9 indivíduos a que correspondeu um peso total de 909,90 g.  

A comunidade piscícola capturada foi composta por 5 espécies pertencentes a 4 famílias 

distintas (Quadro 18). Pelo reduzido número de indivíduos capturados não nos é 

possível identificar nenhuma dominância nesta fase da avaliação da área. De salientar, 

do ponto de vista da composição das espécies, a presença de espécies habituais neste 

tipo de habitats de substrato móvel, designadamente duas espécies de Peixe-aranha 

(Echiichthys vipera, Trachinus draco), indivíduos da família dos cabozes 

(Pomatoschistus spp.) e duas espécies de peixes chatos (Rodovalho: Scophthalmus 

rhombus, Linguado-da-areia: Pegusa lascaris). 

As abundâncias médias variaram entre 0,04 (± 0,07) ind/100 m2 do Rodovalho e do 

Peixe-aranha (E. vipera) e 0,13 (± 0,22) ind/100 m2 da outra espécie de Peixe-aranha 

identificada (Trachinus draco) (Quadro 18). 

Quadro 18 – Valores de densidade média (± desvio padrão) para cada uma das espécies 

capturadas nos locais de amostragem da área de intervenção (Armona) 

Familia Espécie 

Fase I   

PPA01   

Densidade (%) n 

Gobiidae Pomatoschistus spp. 0,09 (±0,15) 22,2 2 

Scophthalmidae Scophthalmus rhombus 0,04 (±0,07) 11,1 1 

Soleidae Pegusa lascaris 0,08 (±0,15) 22,2 2 

Trachinidae Echiichthys vipera 0,04 (±0,07) 11,1 1 
 

Trachinus draco 0,13 (±0,22) 33,3 3 

Total 
 

0,38 (±0,22) 100,0 9 
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Estuarine Fish Assessment Index (EFAI) e Ecological quality ratios (EQR) 

A massa de água "CWB-I-6" onde se encontra a zona de intervenção da Armona obteve 

um valor global de 25 e 0,71 para os índices EFAI e EQR respetivamente (Quadro 19 e 

Quadro 20). Os valores dos índices obtidos em termos globais indicam para esta massa 

de água que se encontram dentre do intervalo da classificação "Boa" no que diz respeito 

à qualidade ecológica da massa de água. Não obstante o valor médio obtido, entre os 

três arrastos efetuados, dois deles apresentaram valor que se enquadra numa 

classificação inferior, particularmente uma classificação “Razoável” da qualidade 

ecológica. 

 

Quadro 19 – Resultados e classificação das métricas e sub-métricas, da massa de água 

"Ria formosa WB4" e locais de amostragem, na área de intervenção da Armona 

Métricas e submétricas (EFAI) 
Resultado 

PPA01_1 PPA01_2 PPA01_3 Total Bloco 

Riqueza específica (nº de espécies) 2 1 2 5 

Espécies migradoras marinhas (MM) 

% de indivíduos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espécies residentes (ES) 

% de indivíduos 0,0 100,0 0,0 22,6 

nº de espécies 0 1 0 1 

Espécies Piscivoras (P) 

% de indivíduos 60,0 0,0 100,0 55,4 

nº de espécies 1 0 2 3 

Espécies diádromas 

Abundância (n) 0 0 0 0 

nº de espécies 0 0 0 0 

Espécies introduzidas 

Abundância (n) 0 0 0 0 

nº de espécies 0 0 0 0 

Espécies sensíveis a perturbações 

Abundância (n) 0 0 0 0 

nº de espécies 0 0 0 0 

 

Riqueza específica (nº de espécies) 1 1 1 1 

Espécies migradoras marinhas 

% de indivíduos 1 1 1 1 
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Métricas e submétricas (EFAI) 
Resultado 

PPA01_1 PPA01_2 PPA01_3 Total Bloco 

Espécies residentes 

% de indivíduos 1 1 1 3 

nº de espécies 1 1 1 1 

Espécies Piscivoras 

% de indivíduos 5 1 1 5 

nº de espécies 3 1 3 3 

Espécies diádromas 5 5 5 5 

Espécies introduzidas 5 5 5 5 

Espécies sensíveis a perturbações 5 5 5 5 

 

Tendo em conta que nesta área de intervenção existe apenas um local de amostragem 

que se insere numa única massa de água os valores calculados para os índices refletem 

a qualidade ecológica de ambos, i.e., do local amostrado e da correspondente massa 

de água. 

 

Quadro 20 – Valores finais da situação de referência obtidos para o Estuarine Fish 

Assessment Index (EFAI) e Ecological quality ratios (EQR) da massa de água costeira 

CWB-I-6" e respetivos locais de amostragem (Armona) 

Métricas e submétricas (EFAI) 
Resultado Final 

PPA01_1 PPA01_2 PPA01_3 Total Bloco 

Riqueza específica (nº de espécies) 1 1 1 1 

Espécies migradoras marinhas 1 1 1 1 

Espécies residentes 1 1 1 3 

Espécies Piscivoras 3 1 1 5 

Espécies diádromas 5 5 5 5 

Espécies introduzidas 5 5 5 5 

Espécies sensíveis a perturbações 5 5 5 5 

 

EFAI Final 21 19 19 25 

EQR 0.60 0.54 0.54 0.71 

Qualidade Ecológica Boa Razoável Boa Boa 
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Parâmetros ambientais 

Os parâmetros ambientais da área de intervenção 3 apresentaram valores típicos de 

uma zona marinha costeira bem oxigenada. A percentagem de saturação de Oxigénio 

apresentou valores sempre próximos dos 100 % (média: 119,78 %) enquanto a 

concentração de Oxigénio dissolvido se manteve acima de 8,99 mg/l e com valores 

médios de 9,30 mg/l (Quadro 21). Por seu lado, a salinidade encontrou-se em valores 

ligeiramente inferiores aos valores expectáveis em zonas marinhas costeiras 

temperadas (≈ 35,5-36,5 ‰), designadamente com valor médio de 35,43 ‰. A 

temperatura da água situou-se em valores normais para a época, rondando em média 

os 17,53 ºC. 

Quadro 21 – Valores médios dos parâmetros ambientais registados em cada evento de 

amostragem realizado na área de intervenção (Armona) 

Local Replicado 
Salinidade 

(‰) 

Temperatura 

(ºC) 
O2 (mg/l) O2 (%) 

Profundidade 

(m) 

PPA01 

1 35.78 17.60 8.99 116.10 2.25 

2 35.27 17.60 9.33 119.85 2.70 

3 35.24 17.40 9.60 123.40 3.20 

Total 35.43 17.53 9.30 119.78 2.72 

 

4.2.2. Análise de evolução temporal 

A comunidade piscícola identificada foi nesta fase da monitorização composta por cinco 

espécies bentónicas comuns nas zonas costeiras do Algarve, particularmente em áreas 

de fundo móvel e já identificadas em outras ocasiões. Quatro das espécies pertencem 

ao grupo de espécies consideradas marinhas ocasionais na Ria Formosa e somente 

uma delas é considerada residente (Pomatoschistus spp.) e abundante na Ria Formosa, 

embora todas sejam comuns na zona costeira (Quadro 28).  

Ao analisarmos a evolução temporal verifica-se que o número de espécies foi sempre 

muito reduzido desde as primeiras amostragens efetuadas em 2015 a que correspondeu 

à fase de pré-dragagem, nunca ultrapassando as cinco espécies por amostragens. 

Relativamente ao número de indivíduos capturados verificou-se uma variação 

considerável depois da primeira amostragem. De facto, nas amostragens de 2015 foram 

capturados 131 indivíduos sendo na sua grande maioria cabozes (Pomatoschistus 

spp.). Nas oito amostragens posteriores nunca ultrapassaram os trinta indivíduos. 
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O resultado final global dos índices EFAI e EQR determinaram uma "Boa" qualidade 

ecológica para o local amostrado, bem como para a respetiva área de intervenção 

(intervenção 3 - Armona) e massa de água "CWB-I-6". De acordo com a variação 

temporal estes índices não têm sofrido alterações significativas e enquadraram-se na 

maioria das amostragens dentro dos limites de uma boa qualidade ecológica. Na Figura 

9 pode-se verificar a evolução dos índices EFAI e EQR aos longo dos últimos quatro 

anos. 

 

Figura 9 – Evolução dos valores médios de EFAI e de EQR ao longo das fases de 

monitorização (Armona) 

 

4.2.3. Discussão dos resultados 

A qualidade ecológica situa-se dentro dos limites estabelecidos por (Cabral, et al., 2012) 

para os maiores estuários de Portugal. Os valores dos índices calculados foram 

ligeiramente superiores aos valores obtidos nas fases anteriores, designadamente nas 

primeiras amostragens efetuadas em 2015 correspondente à fase de pré dragagem. 

Os resultados obtidos nas diferentes fases da monitorização realçam a tendência de 

estabilização e recuperação das comunidades tanto a nível dos índices como na 
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diversidade global depois das dragagens. A classificação ecológica obtida estará 

relacionada com níveis insignificantes de pressões antropogénicas mesmo quando 

consideramos a intervenção das dragagens num ambiente habituado a grandes 

mobilidades do substrato e consequentemente de fraca biodiversidade. 

De facto, a área amostrada localiza-se numa zona imediatamente adjacente a uma 

barra, particularmente móvel devido ao forte hidrodinamismo existente e 

consequentemente com condições menos propícias para a existência de diversidade 

faunística, condicionando naturalmente o número de espécies e de indivíduos presentes 

nas amostras. Estas comunidades têm como característica natural, a menor abundância 

e riqueza de espécies. Sendo uma zona de transição entre a zona lagunar e a zona 

costeira é natural a presença de espécies estuarinas (e.g. Pomatoschistus spp.) ou 

costeiras (e.g. Scophthalmus rhombus).  
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4.3. Monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas 

No presente capítulo apresentam-se os resultados relativos às comunidades de 

fanerogâmicas marinhas, nomeadamente: a) presença e localização de manchas de 

pradarias marinhas; b) características das manchas de pradarias marinhas e sua 

evolução (densidade média e altura). 

No final, apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos. 

 

4.3.1. Presença e localização de manchas de pradarias marinhas 

Na campanha a que se refere o presente relatório (Jun. 2019), também denominada 

“saída 8”5, detetaram-se pradarias nas áreas listadas no Quadro 22 e representadas na 

Figura 10 e no Anexo I (Carta 3: “Localização dos pontos de amostragem de 

monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas”). 

 

Quadro 22 – Evolução da área (m2) ocupada pelas manchas de pradarias marinhas e 

respetiva composição específica 

Fase 
Id. PFA01 PFA02 PFA03 

Tipo dragagem dragagem dragagem 

1ª empreitada 

Saída 1 

Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

1.000 0 4.000 

C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

--- Z. marina 

Saída 2 

Dragagem 

(Set. 2015) 

1.0001 0 
4.000 a 

7.768 

Z. noltii --- Z. marina 

Saída 3 

Dragagem 

(Nov. 2015) 

3.062 0 
4.000 a 

7.768 

Z. noltii --- Z. marina 

 

 

 

5 Opta-se por manter a nomenclatura e numeração sequencial, utilizadas nos relatórios das campanhas anteriores, 
relativas à mesma monitorização. 
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Fase 
Id. PFA01 PFA02 PFA03 

Tipo dragagem dragagem dragagem 

Saída 4 

Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

2.797 0 
4.000 a 

7.768 

Z. noltii --- Z. marina 

2ª e 3ª 

empreitadas 

 

Saída 5 

Pré-dragagem 

(Nov. 2017) 

0 949 7.600 

--- 
C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

Z. marina 

Saída 6 

Dragagem 

(Abr. 2018) 

0 1.111 11.974 

Z. noltii 
C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

Z. marina 

Saída 7 

Pós-dragagem 

(Dez. 2018) 

867 9.940 14.194 

Z. noltii 

Z. marina 

C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

Z. marina 

C. nodosa 

Saída 8 

Pós-dragagem 

(Jun. 2019) 

2.113 455 5.297 

C. nodosa 

Z. marina 

C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

Z. marina 

C. nodosa 

1 - Estimativa de área da pradaria é muito incerta por esta se encontrar fragmentada na zona 
periférica 
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Figura 10 – Localização das pradarias identificadas na campanha de Jun. 2019 

 

Como ficou patente no Quadro 22 e figuras anteriores, e tal como se comprova nas 

fotografias dos pontos de monitorização (anexo IV - Dados de monitorização das 

comunidades de fanerogâmicas marinhas), na campanha a que o presente relatório se 

refere (Saída 8; fase pós-dragagem; Jun. 2019) detetou-se a presença de pradarias 

marinhas em todos os pontos. 

No que se refere à evolução da dimensão da área das pradarias marinhas, a figura 

seguinte apresenta os dados do Quadro 22, na forma gráfica (campanhas realizadas 

durante os trabalhos de dragagem destacadas a amarelo; dados da 1ª empreitada a 

sombreado; dados da saída 8 em análise “pós-dragagem” destacados com uma seta). 



 
 

 

Rf_t19025/00 Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 57 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

 

 

Figura 11 – Evolução da área ocupada pelas pradarias marinhas 

Observando o gráfico, verifica-se uma grande variabilidade temporal no que se refere à 

presença e dimensão das pradarias marinhas no bloco C – Armona. Concretamente, na 

campanha que é objeto de análise no presente relatório, houve aumento da área no 

ponto PFA016, mas houve diminuição da área das pradarias nos outros dois pontos 

(PFA027 e PFA038). No entanto, no panorama geral de evolução, desde a primeira 

campanha (pré-dragagem, abril 2015), o que sobressai é a enorme variabilidade 

temporal. 

No que se refere à composição específica, e tal como se apresenta no Quadro 22, 

registam-se situações diversas: 

• A pradaria marinha de um dos pontos (PFA02) tem tido uma composição 

muito estável desde que aí se detetou a sua presença (na fase de pré-

dragagem da 2ª empreitada, em novembro 2017), constituída por C. nodosa 

e Z. marina; 

 

 

 

6 Este ponto foi relocalizado, nesta campanha, 350m mais para o interior da ria, para coincidir com a pradaria que se 
encontra no local. 
7 Este ponto foi relocalizado, nesta campanha, 380m para Oeste, devido a ser um local de difícil acesso, com baixios e 

zonas intertidais. 
8 Este ponto foi relocalizado, nesta campanha, 200m na direção da barra, devido a tráfego intenso, que motivou a sua 
alterção para outra zona da pradaria por segurança. 
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• A pradaria marinha do ponto localizado mesmo junto à ilha da Armona 

(PFA03), tem vindo a aumentar a sua diversidade específica, desde a primeira 

campanha (em abril 2015), sendo atualmente constituída por três espécies: 

C. nodosa, Z. noltii e Z. marina; Assim, embora se tenha detetado uma 

aparente diminuição da sua área na última campanha, mantém-se a 

diversidade máxima que foi registada pela primeira vez na saída 7 (fase de 

pós-dragagem, em dez. 2018); 

• A pradaria marinha do ponto PFA01, localizada mesmo frente à ilha da 

Culatra, no interior da ria, tem vindo a apresentar uma composição específica 

variável, desde a primeira campanha (em abril 2015), sendo atualmente 

constituída por duas espécies: por C. nodosa e Z. marina, tal como a pradaria 

do ponto PFA02. 

 

 

4.3.2. Características das manchas de pradarias marinhas e sua evolução 

Na presente secção abordam-se as características das pradarias marinhas, 

nomeadamente: a densidade média (número médio de meristemas por espécie), a 

cobertura média (percentagem da área de cada quadrat coberto por ervas marinhas) e 

a altura média (comprimento médio das cinco medidas de folhas de um shoot de plantas 

marinhas, medido desde a base até à máxima altura da folha em cm). 

 

 

4.3.2.1. Densidade média 

A figura seguinte (Figura 12) representa graficamente a evolução temporal da densidade 

média (número médio de meristemas por espécie) das pradarias marinhas nesta área 

(Cf. tabela com os dados de composição do gráfico no Anexo IV). 

As campanhas realizadas durante os trabalhos de dragagem estão destacadas a 

amarelo; os dados da 1ª empreitada estão destacados a sombreado; os dados da saída 

em análise (saída 8) “pós-dragagem” estão destacados com uma seta. 
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Figura 12 – Evolução da densidade das pradarias marinhas 

 

Observando o gráfico, destaca-se imediatamente o que já havia sido observado nas 

campanhas anteriores: houve um claro aumento de densidade das pradarias da 

1ª empreitada para a 2ª e 3ª empreitadas. 

Mais importante do que este aumento da 1ª para a 2ª e 3ª empreitadas, é o aumento 

muito relevante da densidade registada em todos os pontos nesta 8ª saída 

(destacadas no gráfico com uma seta); a única exceção a esta afirmação é relativa à 

densidade de Zostera noltii em PFA01, mas esta quebra na densidade desta espécie foi 

compensada pelo aumento muito relevante da densidade de C. nodosa no mesmo 

ponto. 

O aumento de densidade generalizado em todos os pontos pode ser explicado pela 

época em que se realizou a campanha em análise no presente documento – final da 

Primavera, em contraposição às restantes campanhas que ocorreram em outras 

épocas; no final da Primavera o crescimento vegetativo atinge o seu máximo e é 

expectável que ocorra um aumento de densidade nas pradarias marinhas. Por outro 

lado, pode também observar-se que, mesmo considerando as diferentes épocas do ano 
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em que se fizeram as campanhas, não há evidências, ao longo do tempo e, em 

particular, após as dragagens, de afetação das áreas intervencionadas, porque a 

tendência tem sido de aumento da densidade e até de aumento da diversidade das 

espécies florísticas que constituem as manchas de pradarias. 

 

4.3.2.2. Altura 

A figura seguinte (Figura 13) representa graficamente a evolução temporal da altura 

média das pradarias marinhas nesta área (Cf. tabela com os dados de composição do 

gráfico no Anexo IV). 

As campanhas realizadas durante os trabalhos de dragagem estão destacadas a 

amarelo; os dados da 1ª empreitada estão destacados a sombreado; os dados da saída 

em análise (saída 8) “pós-dragagem” estão destacados com uma seta. 

 

 

Figura 13 – Evolução da altura das pradarias marinhas 
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A evolução da altura das pradarias marinhas não se apresenta tão linear como acontece 

com os dados da densidade (cf. capítulo 4.3.2.1 Densidade média). No entanto, a 

tendência que se destaca é de aumento da altura, com exceção apenas das medições 

de manchas de Zostera marina nos pontos PFA02 e PFA03, que se poderá ficar a dever 

a variações naturais inerentes à fenologia da espécie. 

De facto, a altura (que corresponde ao comprimento das folhas medido desde a base) 

é um dado útil para avaliar o vigor das pradarias, mas é muito variável, porque é 

influenciado pela época do ano: na Primavera, quando o crescimento vegetativo é maior 

para a generalidade das espécies, é expectável que se obtenham valores mais elevados 

de altura. Os dados assim o demonstram, uma vez que os valores mais elevados de 

altura ocorreram, para cada ponto, nas saídas 1 e 4, que foram realizadas na Primavera. 

No que se refere a diferenças entre espécies, nesta zona de intervenção (Armona) não 

se evidenciaram relevantes. 

De uma forma geral, os dados de altura parecem indicar uma evolução positiva das 

pradarias marinhas das áreas estudadas. 

 

4.3.3. Discussão dos resultados 

Sistematizando, no que se refere às pradarias marinhas da área de intervenção 3 

(Armona):   

• Nesta campanha, houve deteção de pradarias em todos os pontos, tendo-se 

registado aumento da área de uma das manchas e diminuição nas outras 

duas; em termos de evolução temporal, o que mais se destaca, para os 

parâmetros “presença/ausência” e “área” é a grande variabilidade ao longo do 

tempo; 

• A composição específica das manchas de pradarias monitorizadas tem sido 

também muito variável ao longo do tempo e entre pontos; no entanto, destaca-

se que não se verificou diminuição da variabilidade específica em nenhum 

dos pontos; 

• Relativamente à densidade das pradarias marinhas, nesta saída, houve um 

aumento relevante deste parâmetro em todos os pontos; 

• De uma forma global tem havido um aumento de altura das pradarias, embora 

este parâmetro seja muito variável e relacionado com a época do ano. 
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Assim, as pradarias marinhas estudadas parecem estar a evoluir positivamente ao 

longo do tempo, mesmo após as intervenções de dragagens. 

Tal como já se havia apontado em saídas anteriores, entende-se que algumas das 

alterações observadas se devem a alterações naturais da dinâmica desta comunidade 

quando localizada numa área com elevado hidrodinamismo e sujeita a muitas outras 

pressões. 
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4.4. Monitorização das populações de cavalo-marinho 

No presente capítulo apresentam-se os resultados relativos às populações de cavalos-

marinhos, nomeadamente: a) dados recolhidos na campanha a que se refere o presente 

relatório; b) análise da evolução temporal. 

No final, apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos. 

 

4.4.1. Dados da campanha 

O quaro seguinte (Quadro 23) apresenta os dados recolhidos na campanha a que o 

presente relatório se refere (Junho 2019) relativa à fase pós-dragagem. 

 

Quadro 23 – Dados da monitorização de cavalos-marinhos (campanha Jun.2019; fase 

pós-empreitadas) 

Id. Tipo 
Visibilidade 

(m) 
Espécie 

Abund. 

(Qt.) 

Densid. 

(Qt./ m2) 

Tamanho 

(cm) 

PCMA01 
Área de 

dragagem 
5 

H. guttulatus 0 0 --- 

H. hippocampus 0 0 --- 

PCMA02 
Área de 

dragagem 
5 

H. guttulatus 1 0 15 

H. hippocampus 0 0 --- 

PCMA03 
Área de 

dragagem 
5 

H. guttulatus 0 0 --- 

H. hippocampus 0 0 --- 

PCMA04 controlo 5 
H. guttulatus 0 0 --- 

H. hippocampus 0 0 --- 

Nesta campanha foi detetado apenas um indivíduo, na totalidade dos quatro pontos 

monitorizados. Tratou-se de um Hippocampus guttulatus fêmea (Fotografia 3), com 

cerca de 15 cm, que foi observado a 3 m de profundidade. 
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Fotografia 3  – Hippocampus guttulatus fêmea detetado no ponto PCMA02 

Considerando a área amostrada (dois transectos por ponto, que totalizam 240 m2 em 

cada ponto), a deteção de um indivíduo equivale a uma densidade de 

0,004 indivíduos/m2, na área representada por esse ponto e uma densidade de 

0,0006 indivíduos/m2 na área de intervenção 3 (Armona). A discussão do significado 

destes valores é feita no capítulo seguinte (4.2.2 Análise de evolução temporal). 

O ponto onde houve a deteção do único cavalo-marinho observado nesta campanha, 

na área de intervenção 3 (Armona) (ponto PCMA02) é o que se encontra a maior 

distância das áreas dragadas (a cerca de 2,5 km) e onde foi registada a presença de 

uma mancha de pradaria marinha (ponto PFA02) com 455 m2, constituída por C. nodosa 

e Z. marina (Cf. Anexo I; Carta 4 – Localização dos pontos de amostragem das 

populações de cavalo-marinho; e Figura 10). 

Por outro lado, no ponto controlo (PCMA04) não se detetou nenhum indivíduo. As 

possíveis causas desta situação são analisadas adiante, no capítulo 4.4.3 Discussão de 

resultados. Pode descartar-se, desde já, a possível influência da visibilidade porque esta 

estava semelhante em todos os pontos (Quadro 23). 
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4.4.2. Análise de evolução temporal 

A figura seguinte (Figura 14) apresenta graficamente os dados relativos à evolução da 

abundância de cavalos-marinhos (ambas as espécies), nos quatro pontos monitorizados 

na área de intervenção 3 (Armona) (Cf. tabela com os dados de composição do gráfico 

no Anexo V). 

As campanhas realizadas durante os trabalhos de dragagem estão destacadas a 

amarelo; os dados da 1ª empreitada estão destacados a sombreado; os dados da saída 

em análise (saída 8) fase “pós-dragagem” estão destacados com uma seta. 

 

 

Figura 14 – Evolução da abundância de cavalos-marinhos 

Desde a primeira campanha de amostragem (Abril 2015, correspondente à fase de pré-

dragagem) que se têm detetado muito poucos cavalos-marinhos, em comparação com 

a densidade que era conhecida anteriormente: em 2001 e 2002, outros autores (Curtis 

& Vincent, 2005) registaram densidades médias de 0,060 - 0,085 indivíduos/m2 para 

Hippocampus guttulatus e 0,001 - 0,013 indivíduos/m2 para Hippocampus hippocampus 

e densidades máximas de 0,51 indivíduos/m2 e 0,072 indivíduos/m2, respetivamente. Na 

campanha em análise no presente relatório o único avistamento corresponde a uma 

densidade de 0,004 indivíduos/m2 nesse ponto e uma densidade de 0,001 indivíduos/m2 
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na área de intervenção 3 (Armona), o que significa uma densidade cerca de 60-85 

vezes inferior à que era conhecida em 2001. 

Considerando a totalidade das campanhas (Cf. Anexo V), que se realizam desde abril 

2015, o valor mais elevado registado num ponto foi de 0,2 indivíduos/m2 (em abril 

2016, numa campanha de pós-dragagem), mas considerando o resultado global dessa 

mesma campanha (isto é: o número total de indivíduos registados), em que se detetou 

apenas mais um indivíduo noutro ponto, trata-se de uma densidade de 

0,04 indivíduos/m2 (Hippocampus guttulatus), o que representa uma densidade 1,5-2,5 

vezes inferior à que era conhecida em 2001. 

De notar ainda que tem sido consistente, ao longo do tempo, a deteção de maior 

quantidade de indivíduos no ponto PCMA02 em contraste com uma igualmente 

consistente mas reduzida deteção de indivíduos no ponto controlo (PCMA04)  e no 

ponto PCMA03; Já o ponto PCMA01 tem tido variações temporais, não se tendo aí 

registado nenhum indivíduo desde a segunda empreitada de dragagens (4 campanhas 

sem deteções). 

Relativamente à relação entre a presença de cavalos-marinhos e a existência de 

pradarias marinhas (que são conhecidas por ser o seu habitat preferencial), não se 

deteta qualquer relação, analisando o histórico de dados recolhidos nestas campanhas; 

no ponto PCMA03 foi consistentemente registada a presença de pradaria marinha em 

todas as campanhas, embora apenas se tenham detetado cavalos-marinhos em duas 

(e apenas um indivíduo, em cada deteção); por contraste, no ponto PCMA02 foi 

detetado um número particularmente elevado de cavalos-marinhos nas primeiras quatro 

campanhas, precisamente naquelas em que não se detetou a presença de pradaria 

marinha. 

 

4.4.3. Discussão dos resultados 

Sistematizando, no que se refere à monitorização de cavalos-marinhos na área de 

intervenção 3 (Armona): 

• Em termos geográficos, desde o início das campanhas de monitorização 

associadas às dragagens do “plano de ação de valorização hidrodinâmica e 

mitigação de risco” (8 saídas), que a grande maioria dos indivíduos é detetada 
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em um ponto (PCMA02), que se localiza a cerca de 2,5 km da área 

intervencionada por dragagem; 

• O ponto controlo (PCMA04), localizado na proximidade do canal dragado, 

apresentou resultados homólogos a outros dois pontos (PCMA01 e PCMA03), 

o que pode ser entendido como indicador de ausência de afetação por estas 

intervenções; 

• Em termos temporais, destaca-se alguma variabilidade nos dados 

recolhidos (aumentos e reduções de densidade de cavalos-marinhos), que 

parecem estar mais relacionadas com as estações do ano em que ocorreu a 

recolha de dados, do que com as fases das intervenções (pré, durante e pós-

dragagem); 

• Relativamente à relação entre a ocorrência de cavalos marinhos e a 

presença de pradarias marinhas, os dados que vêm sendo recolhidos nas 

campanhas não evidenciam esta relação, porque têm sido detetados 

indivíduos em pontos sem pradarias marinhas e, inversamente, em pontos 

com pradarias não houve deteção de cavalos marinhos; 

• A densidade atual (período das amostragens: 2015 a 2019) de cavalos-

marinhos, incluindo na fase imediatamente antes do início das dragagens, é 

entre 1,5 a 85 vezes inferior às densidades que se conheciam em 2001. 

Estes resultados parecem indicar, por um lado, o que se já apontou em relatórios da 

campanhas de monitorização anteriores – que as dragagens não parecem ter tido 

impactes sobre as populações de cavalos-marinhos da área de intervenção 3 (Armona); 

Por outro lado verifica-se que houve uma redução marcada da sua densidade em época 

anterior a estas intervenções, e que poderá estar relacionada com outros fatores, 

nomeadamente a pesca ilegal destes animais, em grandes quantidades, que chegou a 

ser alvo de diversas apreensões, amplamente divulgadas nos meios de comunicação 

social. 
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4.5. Monitorização da comunidade de aves aquáticas 

No presente capítulo apresentam-se os resultados relativos às comunidades de aves 

aquáticas, nomeadamente: a) espécies presentes e suas quantidades; b) parâmetros 

de abundância e de riqueza; c) comportamento e uso de habitats. 

No final, apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos. 

 

4.5.1. Espécies presentes e quantidade 

No Quadro 32 apresenta-se o número total de indivíduos de cada espécie contabilizados 

em cada um dos transectos realizados na campanha em análise (30 de maio de 2019), 

correspondente à fase “pós-dragagem”. No anexo VI apresentam-se a totalidade dos 

dados recolhidos nesta campanha. 

 

Quadro 24 – Espécies de aves aquáticas e sua abundância (campanha Mai.2019; fase 

pós-dragagem) 

Id. Local Espécie Estatuto1 Qt. Total espécies 

Av1 Armona 

Alaudala rufescens CR 2 

3 
Larus fuscus VU/LC 1 

Sterna sandvicensis NT 2 

TOTAL  5 

Av2 Cavacos 

Pica pica LC 1 

6 

Larus michahellis LC 1 

Egretta garzetta LC 1 

Larus melanocephalus LC 3 

Larus fuscus VU/LC 1 

Egretta garzetta LC 1 

Larus fuscus VU/LC 2 

TOTAL  10 

Av3 Praia Barril W 

Charadrius alexandrinus LC 1* 

3 
Apus sp. --- 2 

Pluvialis squatarola LC 1 

TOTAL  6 

Av4 Praia Barril E 

Apus apus LC 1 

3 

Larus fuscus VU/LC 1 

Delichon urbicum LC 2 

Delichon urbicum LC 2 

Apus apus LC 3 

TOTAL  9 
1 - Estatuto de conservação em Portugal (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, de Cabral et al., 2006): CR – 

Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante 
* ninho com 3 ovos (progenitor a alguns metros do ninho, em corrida pela areia) 
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No transecto Av1 foi aquele em que se observou a menor quantidade de indivíduos 

(cinco), enquanto a maior quantidade (nove) foi observada nos transectos Av2 e Av4. 

O número de espécies por transecto foi homólogo (três) nos transectos Av1, Av3 e Av4, 

enquanto no transecto Av2 se detetaram seis espécies. 

No total, detetou-se a presença de 28 indivíduos de 12 espécies distintas. 

Relativamente à relevância das espécies detetadas com base no seu estatuto de 

conservação, há a destacar as seguintes: 

• Alaudala rufescens: é uma das espécies com distribuição mais restrita em 

Portugal, já que se encontra circunscrita ao sotavento algarvio, em habitats 

salinos e dunares; Tem especial apetência por zonas de marismas (sapal 

seco), sapal com vegetação rasteira e orlas de salinas. Conhecem-se apenas 

quatro núcleos populacionais desta espécie; o que é conhecido há mais 

tempo situa-se na reserva de Castro Marim, os restantes (recentemente 

descobertos) situam-se nas ilhas de Tavira, de Armona e da Culatra. É uma 

espécie residente e está classificada como “criticamente em perigo”; 

• Sterna sandvicensis: espécie classificada como “quase ameaçada”; está 

presente em Portugal durante todo o ano, com maiores efetivos entre o final 

do Verão e o Inverno; 

 

4.5.2. Parâmetros de abundância e riqueza 

O quadro seguinte apresenta os dados de campo agrupados por espécie, de forma a 

permitir calcular os parâmetros de abundância e de riqueza (cf. capítulo 3.5.4). 

 

Quadro 25 – Abundâncias absoluta e relativa das espécies detetadas na campanha maio 

2019 (fase pós-dragagem) 

Espécie Abundância absoluta1 Abundância relativa2 

Alaudala rufescens 2 0,5 

Apus apus 4 1 

Apus sp. 2 0,5 

Charadrius alexandrinus 1 0,25 

Delichon urbica 4 1 
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Espécie Abundância absoluta1 Abundância relativa2 

Egretta garzetta 2 0,5 

Larus fuscus 5 1,25 

Larus melanocephalus 3 0,75 

Larus michahellis 1 0,25 

Pica pica 1 0,25 

Pluvialis squatarola 1 0,25 

Sterna sandvicensis 2 0,5 
1 - Abundância absoluta = número exato de indivíduos detetados na amostragem; 
 2 - Abundância relativa = número médio de indivíduos por transeto de amostragem 

 

No que se refere à abundância relativa por espécie, a leitura do Quadro 25 indica que 

a espécie com maior abundância relativa na campanha em análise foi Larus fuscus 

(gaivota-d'asa-escura), com valor de 1,25, enquanto o valor mais baixo (0,25) pertence 

à maioria dos contactos, que foram de um indivíduo por transecto. 

Relativamente à riqueza específica relativa, a figura seguinte (Figura 15) apresenta o 

número médio de espécies por transeto de amostragem nas diversas campanhas 

efetuadas nos quatro transetos em análise. Os dados de composição do gráfico 

encontram-se em anexo (cf. Anexo VI; Quadro 33). 
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Figura 15 – Riqueza específica relativa de aves aquáticas nas diversas campanhas de 

monitorização 

 

Relativamente à abundância relativa, a figura seguinte (Figura 16) apresenta o número 

médio de indivíduos por transeto de amostragem nas diversas campanhas efetuadas 

nos quatro transetos em análise. Os dados de composição do gráfico encontram-se em 

anexo (cf. Anexo VI; Quadro 33). 
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Figura 16 – Abundância relativa de aves aquáticas nas diversas campanhas de 

monitorização 

 

Observando os dois gráficos relativos à riqueza específica relativa (Figura 15) e à 

abundância relativa (Figura 16) ressalta a variação dos dados – facto já apontado nos 

relatórios das campanhas anteriores e que se mantém, considerando os dados mais 

recentes da campanha pós-dragagem. 

Nos relatórios das campanhas anteriores apontou-se que as variações observadas se 

poderiam dever a: a) as amostragens terem sido efetuadas em diferentes épocas do 

ano (julho, abril, dez/jan e maio); b) estas áreas serem maioritariamente utilizadas por 

aves em passagem, sendo assim bastante variável o número de aves observadas; 

c) entre outros fatores não monitorizados no âmbito do presente trabalho. 
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4.5.3. Comportamento e uso de habitats 

O Quadro 26 apresenta dados relativos ao comportamento e à utilização de habitats das 

aves aquáticas detetadas na campanha de maio 2019 (fase pós-dragagem). 

 

Quadro 26 – Comportamento e utilização de habitats por parte das aves aquáticas 

(campanha Mai.2019; fase pós-dragagem) 

Id. Local Espécie Qt. Comportamento1 

Av1 Armona 

Alaudala rufescens 2 V 

Larus fuscus 1 V 

Sterna sandvicensis 2 A 

TOTAL 5  

Av2 Cavacos 

Pica pica 1 V 

Larus michahellis 1 V 

Egretta garzetta 1 V 

Larus melanocephalus 3 V 

Larus fuscus 1 V 

Egretta garzetta 1 V 

Larus fuscus 2 A 

TOTAL 10  

Av3 Praia Barril W 

Charadrius alexandrinus 1* N 

Apus sp. 2 V 

Pluvialis squatarola 1 R 

TOTAL 6  

Av4 Praia Barril E 

Apus apus 1 V 

Larus fuscus 1 V 

Delichon urbicum 2 V+A 

Delichon urbicum 2 V+A 

Apus apus 3 V 

TOTAL 9  
1 – Comportamento: V – voo; R – repouso; A – alimentação; N – nidificação 
* ninho com 3 ovos (progenitor a alguns metros do ninho, em corrida pela areia) 

 

Da totalidade de indivíduos detetados (28 indivíduos), a maior parte (22) foram 

detetados a sobrevoar a área do transecto, pelo que não estavam a utilizar nenhum 

habitat em particular. 

Dos restantes 8 indivíduos, destacam-se as seguintes situações: 

• Alimentação na água: dois indivíduos de Sterna sandvicensis (Av1 - 

Armona) e dois de Larus fuscus (Av2 - Cavacos) foram detetadas a alimentar-

se no plano da água; as primeiras em voo de caça, como é típico da espécie 
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e as segundas mantiveram-se à superfície a alimentar-se de partes de um 

peixe de grandes dimensões (Cartas 5.A e 5.B; Anexo I); 

• Alimentação em terra: os quatro indivíduos de Delichon urbicum detetados 

(todos no transecto Av4 - praia do Barril E) alimentavam-se em voo sobre o 

sapal, de insetos que ocorrem associados a este habitat (Carta 5.C; Anexo I); 

• Repouso: foi detetado um indivíduo de Pluvialis squatarola em repouso na 

zona de transição entre a vegetação dunar e o sapal (Carta 5.C; Anexo I); 

• Nidificação: foi detetado um ninho de Charadrius alexandrinus (Fotografia 4) 

com três ovos no areal (o progenitor foi depois avistado a alguns metros do 

ninho, em corrida pela areia), rodeado a curta distância por vários banhistas 

que faziam utilização balnear do espaço (Carta 5.C; Anexo I); 

 

  

Fotografia 4  – Charadrius alexandrinus em corrida pelo areal para tentar desviar as 

atenções do seu ninho, que continha três ovos depositados numa pequena depressão 

(configuração habitual do ninho desta espécie) 

Quando se comparam os dados recolhidos na campanha em análise com aqueles 

recolhidos em campanhas anteriores, reconfirma-se a importância da área aquática do 

transecto Av2 nos Cavacos, para repouso e alimentação, assim como dos transectos 

Av3 e Av4 na praia do Barril. 

Nesta campanha sobressaiu ainda, pela primeira vez, a importância da área aquática 

do transecto Av1, na Armona, para alimentação. 

Destaque particular deve ser dado à identificação da área do transecto Av3 (extrapolável 

para o restante cordão dunar da praia do Barril) para nidificação de Charadrius 

alexandrinus (borrelho-de-coleira-interrompida). 
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4.5.4. Discussão de resultados 

Os dados recolhidos nas várias campanhas apresentaram variação relevante nos 

parâmetros analisados (abundância relativa por espécie, riqueza específica relativa e 

abundância relativa) ao longo do tempo. Nos relatórios das campanhas anteriores 

atribui-se esta variação a fenómenos naturais de movimentação local e de migração das 

espécies; os dados da campanha em análise (fase de pós-dragagem) mantêm o mesmo 

padrão, não sendo possível confirmar a existência de impactes provenientes das ações 

de dragagem sobre a comunidade de aves aquáticas, com base nos parâmetros 

utilizados. 

No entanto, o facto de se terem identificado, na campanha em análise, espécies com 

relevância ecológica conservacionista (como: Alaudala rufescens e Sterna 

sandvicensis) e de se ter verificado nidificação (de Charadrius alexandrinus) nos 

transectos próximos de áreas de dragagem indica que, se houve algum impacte no 

passado sobre estas comunidades, este terá sido temporário e pode dizer-se que as 

condições ecológicas de suporte da comunidade de aves aquáticas se encontram 

restabelecidas. 
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5. Conclusões 

5.1. Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir 
impactes 

Face aos resultados obtidos, tanto na presente campanha, como considerando todas 

as campanhas anteriores, não foi possível observar a ocorrência de impactes 

decorrentes das ações de dragagem, pelo que se pode concluir que as medidas 

adotadas para a prevenção/redução de impactes parecem ter sido eficazes. 

 

5.2. Comparação com os impactes previstos no EIA 

Tal como já havia sido apontado nos relatórios anteriores, continua a verificar-se que os 

resultados obtidos ao longo da monitorização parecem sugerir que as comunidades de 

invertebrados bentónicos e piscícola não sofreram os impactes previstos durante a fase 

de EIA, podendo as variações observadas ao longo de todas as fases do projeto estar 

relacionadas com fatores externos ao projeto. 

No que respeita às comunidades de fanerogâmicas marinhas, o EIA previa que as 

dragagens poderiam reduzir as áreas de sedimento e de vasa exposta, podendo causar 

perturbação direta das pradarias marinhas (com Zostera noltii, Z. marina e Cymodocea 

nodosa). No entanto, o que se tem verificado nas campanhas mais recentes tem sido a 

evolução positiva destas comunidades na zona de intervenção 3 (Armona). 

Os resultados obtidos durante a monitorização parecem revelar que as populações de 

cavalo-marinho não sofreram os impactes previstos durante a fase de EIA. Tal como 

referido na caraterização da situação de referência, a dieta alimentar das populações 

de cavalo-marinho depende de invertebrados que ocorrem em habitats de elevada 

produtividade, como são os mantos de fanerogâmicas, e que a destruição desta levaria 

ao desaparecimento das populações de cavalo-marinho nestes locais. Neste caso, 

como se assistiu a uma evolução positiva dos prados de fanerogâmicas, os resultados 

parecem indicar que os impacte nas populações de cavalo-marinho identificados 

durante a fase de EIA não se concretizaram.  
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5.3. Proposta ou alteração de medidas de mitigação 

De acordo com os resultados apresentados no presente relatório e, na continuidade dos 

resultados obtidos nas campanhas anteriores, não se confirmou a ocorrência de 

impactes substanciais sobre as comunidades monitorizadas, pelo que não se vê 

necessidade de propor alterações às medidas de mitigação previstas.  

 

5.4. Análise da adequabilidade dos programas de monitorização em curso 

Considera-se que o plano de monitorização dos invertebrados bentónicos foi 

genericamente adequado aos objetivos delineados, embora se proponha considerar, em 

possíveis estudos futuros nesta área, a implementação de algumas melhorias, 

nomeadamente aumento do número de estações de amostragem e incidir na análise da 

composição específica das comunidades, isto é: acompanhar a entrada e saída de 

espécies das zonas afetadas nos diferentes momentos das atividades (Pré-Durante-Pós 

dragagens) e verificar se houve uma recolonização das mesmas espécies no cenário 

de pós-dragagem ou se novas espécies ocuparam estes nichos deixados vazios). 

No que diz respeito à comunidade piscícola, considera-se que o programa de 

monitorização em curso é adequado.  

Relativamente às comunidades de fanerogâmicas marinhas verificou-se a necessidade 

de relocalizar alguns pontos, de forma a garantir a segurança de realização dos 

trabalhos e também o adequado seguimento temporal das manchas de pradarias. 

No que se refere às populações de cavalo-marinho o plano de monitorização em curso 

foi adequado aos objetivos delineados. Embora se verifique uma certa variabilidade 

temporal nos resultados, os dados parecem indicar a ausência de impactos 

provenientes das dragagens sobre estas comunidades, sendo mais relevante a 

influência de outros fatores externos que ocorreram no período anterior ao início das 

intervenções e que levaram principalmente à diminuição da densidade de cavalos-

marinhos. 
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Anexo I – Cartografia 
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Jo ão  Fern a n des Localização dos pontos de amostrag em de monitorização das
comunidades de aves: Transecto 2
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5.CSara de So usa

Sara de So usa

Jo ão  Fernandes Localização d os pontos d e amostragem d e monitorização d as
comunid ad es d e av es: Transectos 3 e 4
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Anexo II – Dados da monitorização da comunidade 
bentónica (Maio 2019) 
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Quadro 27 – Dados de abundância de espécies das comunidades bentónicas (campanha 

maio 2019) 

Espécie 

Intervenção Controlo 

PBA01 PBA02 

#1 #2 #3 #1 #2 #3 

Amphiura chiajei    1   

Apseudopsis spp. 1  1 1   

Aricidea sp.    2   

Bathyporeia sp. 1   3  2 

Branchiostoma lanceolatum 3 2 1 1  1 

Capitella sp. 1   2   

Caulleriella bioculata 1      

Cirrophorus sp.    1   

Clausinella fasciata  1     

Donax trunculus    2 1  

Euclymene sp.     1  

Eurydice spinigera  1     

Euspira nitida  1     

Exogone sp. 1    5  

Gastrosaccus spinifer 1 1     

Glycera sp.     1  

Goniadella bobrezkii 28 59 43  1 1 

Hesionura elongata 31 5  28 16 18 

Heteromastus filiformis    1   

Holothuroidea  1     

Kellia suborbicularis 1 41 14 1   

Lekanesphaera monodi  1     

Lutraria angustior  1     

Macomangulus tenuis    4 2  

Magelona minuta 1      

Magelona sp.     1  

Mediomastus sp. 1      

Monocorophium acherusicum    2   

Nemertea 1 2 1 1   

Nephtys cirrosa  1 1  2 1 

Nephtys hombergii 2   5   

Notomastus latecireus    1   

Ophelia laubieri 2 2 5  1  

Paraonis sp.    1   
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Espécie 

Intervenção Controlo 

PBA01 PBA02 

#1 #2 #3 #1 #2 #3 

Parapionosyllis sp.    2 3 5 

Perioculodes longimanus     2  

Phoronida     1  

Photis longipes   1    

Phylo foetida    1   

Pisione remota 52 215 89 1 2  

Polycirrus haematodes 1      

Polygordius appendiculatus 1 4 1    

Pontocrates arenarius 1      

Prionospio fallax 1      

Prionospio pulchra    1   

Saccocirrus pappilocercus 39 126 53    

Scoloplos armiger    1   

Spio sp.    1   

Spisula solida 2 2   1  

Syllidia armata    1   

Syllis sp.     1  

Synchelidium maculatum    1   

Tanaissus lilljeborgi      1 

Tharyx killariensis 2   3 2  

Tubificoides benedii 1  2 11 14 18 

Urothoe pulchella 1   6 1  
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Anexo III – Dados da monitorização das comunidades 
piscícolas 
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Quadro 28 – Espécies capturadas nas amostras da área de intervenção (Armona) e respetiva densidade média por 100 m2 (± desvio 

padrão). Número total (N), Grupo ecológico (GE), Alimentação piscívora (AP), Origem e Sensibilidade a perturbações (SP) 

Família Espécie 
     PPA01  

GE AP Origem SP PPA01 Fase I N 

Gobiidae Pomatoschistus spp. ES  A  X 0,09 (±0,15) 2 

Scophthalmidae Scophthalmus rhombus MS P A  X 0,04 (±0,07) 1 

Soleidae Pegusa lascaris MS  A  X 0,08 (±0,15) 2 

Trachinidae Echiichthys vipera MS P A  X 0,04 (±0,07) 1 
 

Trachinus draco MS P A  X 0,13 (±0,22) 3 

Nota: Grupo ecológico: ER - Espécie residente; MO - Espécie marinha ocasional; MM - Espécie migradora marinha; Origem: A – Autóctone 
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Anexo IV – Dados de monitorização das comunidades 
de fanerogâmicas marinhas 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 5  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA01 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 6  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA02 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 7  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA03 



 
 

 

 Rf_t19025/00   Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

Quadro 29 – Densidade média (shoots/m2) das manchas de pradarias marinhas e 

respetiva composição específica 

Média Densidade (shoots/m2) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 1: Pré-

dragagem 
19 8 24    15  

Saída 2: 

Dragagem 
  133    21  

Saída 3: 

Dragagem 
  49    18  

Saída 4: Pós-

dragagem 
  495    16  

Saída 5: Pré-

dragagem 
   21 14  17 146 

Saída 6: 

Dragagem 
  151 28 23  17 216 

Saída 7: Pós-

dragagem 
 128 112 20 19 6 10 104 

Saída 8: Pós-

dragagem 
261 310  294 319 368 625 4200 

 

St. Dev. Densidade (shoots/m2) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 1: Pré-

dragagem 
4 8 17    2  

Saída 2: 

Dragagem 
  209    7  

Saída 3: 

Dragagem 
  36    4  

Saída 4: Pós-

dragagem 
  116    6  

Saída 5: Pré-

dragagem 
   7 1  0 57 

Saída 6: 

Dragagem 
  28 29 5  3 33 
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St. Dev. Densidade (shoots/m2) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 7: Pós-

dragagem 
 88 51 6 3 0 4 31 

Saída 8: Pós-

dragagem 
258 124  172 181 343 342 0 

 

Quadro 30 – Altura média (cm) das manchas de pradarias marinhas e respetiva 

composição específica 

Média Altura (cm) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 1: Pré-

dragagem 
15  9    37  

Saída 2: 

Dragagem 
  6    25  

Saída 3: 

Dragagem 
  9    43  

Saída 4: Pós-

dragagem 
  4    38  

Saída 5: Pré-

dragagem 
   39 45  38 20 

Saída 6: 

Dragagem 
  10 16 40  41 21 

Saída 7: Pós-

dragagem 
 37 17 27 34 30 36 26 

Saída 8: Pós-

dragagem 
38 42  22 24 38 27 10 

 

St. Dev. Altura (cm) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 1: Pré-

dragagem 
6  2    7  
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St. Dev. Altura (cm) 

Id. saída 
PFA01 PFA02 PFA03 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

C. 
nodosa 

Z. 
marina 

Z. 
noltii 

Saída 2: 

Dragagem 
  2    3  

Saída 3: 

Dragagem 
  4    10  

Saída 4: Pós-

dragagem 
  1    10  

Saída 5: Pré-

dragagem 
   3 1  0 7 

Saída 6: 

Dragagem 
  3 8 6  16 4 

Saída 7: Pós-

dragagem 
 8 4 11 4 0 6 3 

Saída 8: Pós-

dragagem 
6 6  8 6 14 8 0 

 

 



 
 

 

Rf_t19025/00 Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco  

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Dados de monitorização das populações de 
cavalo-marinho 
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Quadro 31 – Abundância (qt./ ponto) de cavalos-marinhos e respetiva composição 

específica 

 Id. PCMA01 PCMA02 PCMA03 PCMA04 

  Dragagem Controlo 

1ª empreitada 

Saída 1: 

Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

0 18 0 0 

--- H. guttulatus --- --- 

Saída 2: 

Dragagem 

(Ago. 2015) 

0 20 0 0 

--- H. guttulatus --- --- 

Saída 3: 

Dragagem 

(Nov. 2015) 

4 26 1 1 

H. guttulatus H. guttulatus H. guttulatus H. guttulatus 

Saída 4: 

Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

0 39 1 0 

--- H. guttulatus H. guttulatus --- 

2ª e 3ª 

empreitadas 

 

Saída 5:  

Pré-dragagem 

(Nov. 2017) 

10 7 0 2 

H. guttulatus H. guttulatus --- H. guttulatus 

Saída 6:  

Dragagem 

(Abr. 2018) 

0 21 0 0 

--- H. guttulatus --- --- 

Saída 7: 

Pós-dragagem* 

(Dez. 2018) 

0 0 0 0 

--- --- --- --- 

Saída 8:  

Pós-dragagem* 

(Jun. 2019) 

0 1 0 0 

--- H. guttulatus --- --- 

* A monitorização da fase pós-dragagem da 2.ª e 3.ª empreitadas representa também a fase pós-obra da globalidade 

das intervenções no Bloco C – Armona. 
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Anexo VI – Dados de monitorização da comunidade de 
aves aquáticas 
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Quadro 32 – Dados da monitorização de comunidades de aves aquáticas (campanha Jun.2019; fase pós-empreitadas) 

Id. Local 
Hora 

 

Espécie 
Nome comum 

Comp.1 
Estatuto2 Qt. Notas 

Av1 Armona 

15:26 Alaudala rufescens 
Calhandrinha-das-
marismas 

V CR 2 
Distribuição nacional 

muito restrita 

15:29 Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura V VU/LC 1  

15:29 Sterna sandvicensis Garajau-comum A NT 2  

Av2 Cavacos 

17:03 Pica pica Peg-rabuda V LC 1  

17:06 Larus michahellis Gaivota-argêntea V LC 1  

17:06 Egretta garzetta Garça-branca-pequena V LC 1  

17:06 Larus melanocephalus Gaivota-de-cabeça-preta V LC 3  

17:09 Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura V VU/LC 1  

17:15 Egretta garzetta Garça-branca-pequena V LC 1  

17:18 Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura A VU/LC 2  

Av3 Praia Barril W 

11:48 Charadrius alexandrinus 
Borrelho-de-coleira-
interrompida 

N LC 1 3 ovos 

11:51 Apus sp. andorinhão V --- 2  

11:53 Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta R LC 1  

Av4 Praia Barril E 

10:30 Apus apus Andorinhão-preto V LC 1  

10:58 Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura V VU/LC 1  

11:00 Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais V+A LC 2  

11:02 Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais V+A LC 2  

11:05 Apus apus Andorinhão-preto V LC 3  

TOTAL     28  

1 - Comportamento: V – voo; R – repouso; A – alimentação; N – nidificação. 
2 - Estatuto de conservação em Portugal (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, de Cabral et al., 2006): CR – Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; 
LC – Pouco Preocupante 
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Quadro 33 – Dados de abundância relativa (nº médio indivíduos/transecto) da comunidade de aves aquáticas nas diferentes campanhas 

Espécie Nome comum 
pré-

dragagem 
dragagem 

pós-
dragagem 

pós-
empreitadas 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas 0 0 0,5 0 

Alaudala rufescens Calhandrinha-das-marismas 0 0 0 0,5 

Anas platyrhynchos Pato-real 0 0,5 0 1 
Apus apus andorinhão-preto 0 0 0 0,5 
Apus sp. andorinhão 0 0 0 0 
Ardea cinerea Garça-real 0,25 2,5 8,75 0 
Arenaria interpres Rola-do-mar 0,5 2,5 0,75 0 
Calidris alba Pilrito-das-praias 0,5 2,75 1,25 0 
Calidris alpina Pilrito-de-peito-preto 0,25 10,5 18,75 0 
Calidris minuta Pilrito-pequeno 0 0,75 0 0 
Casmerodius albus Garça-branca-grande 0 0 0,25 0 
Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida 1 0,25 0 0,25 
Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira 0 0,5 3,25 0 
Ciconia ciconia Cegonha-branca 0,75 1,75 2 0 
Delichon urbica andorinha-dos-beirais 0 0 0 1 
Egretta garzetta Garça-branca 0,5 1 6,25 0,5 
Haematopus ostralegus Ostraceiro 0 0,25 3 0 
Himantopus himantopus Pernilongo 0 1 0 0 
Larus cachinnans Gaivota-de-patas-amarelas 6,75 1,5 7,5 0 
Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura 0 10,5 11 1,25 
Larus melanocephalus Gaivota-de-cabeça-preta 0 3,25 22 0,75 
Larus michahellis gaivota-argêntea 0 0 0 0,25 
Larus ridibundus Guincho 0 2,5 15,75 0 
Larus sp. gaivota 0 0,75 1 0 
Limosa lapponica Fuselo 0 10 0,25 0 
Limosa limosa Milherango 0 2,5 0 0 
Morus bassana Alcatraz 0 0,25 2 0 
Numenius arquata Maçarico-real 0 0,25 0,5 0 
Numenius phaeopus Maçarico-galego 0,5 1 29,25 0 
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Espécie Nome comum 
pré-

dragagem 
dragagem 

pós-
dragagem 

pós-
empreitadas 

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho 0 2,75 2,5 0 
Phoenicopterus roseus Flamingo 0 1,25 0 0 
Pica pica pêga-rabuda 0 0 0 0,25 
Platalea leucorodia Colhereiro 0 8,75 36 0 
Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta 1 3,25 4,25 0,25 
Podiceps nigricollis Cagarraz 0 1 0 0 
Sterna albifrons Chilreta 0,75 0 0 0 
Sterna caspia Garajau-grande 0 0 0,25 0 
Sterna sandvicensis Garajau 2,25 0,5 1 0,5 
Tadorna tadorna Tadorna 0 0,5 0 0 
Tringa nebularia Perna-verde 0 0 0,5 0 
Tringa totanus Perna-vermelha 2,5 4 15,25 0 

TOTAL  17,5 78,75 193,75 7 

 

 



 
 

 

 Rf_t19025/00   Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Intervenção 3 – Armona – 1º Semestre de 2019 

A
v
1
 -

 A
rm

o
n
a
 

 
 

A
v
2
 -

 p
ra

ia
 d

o
s
 C

a
v
a
c
o
s
 

 
 

A
v
3
 -

 p
ra

ia
 d

o
 B

a
rr

il 
W

 

 
A

v
4
 -

 p
ra

ia
 d

o
 B

a
rr

il 
E

 
 

 

Fotografia 8 – Transectos de monitorização da comunidade de aves aquáticas 

 




