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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 

– 2º 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 (2º semestre de 2019) apresenta resultados da campanha de 

monitorização pós-dragagem da comunidade de fanerogâmicas marinhas (realizada em 

dezembro de 2019) – única comunidade biológica com periodicidade de monitorização 

semestral. As restantes comunidades biológicas monitorizadas (comunidades 

bentónicas, comunidades piscícolas e populações de cavalo-marinho) têm campanhas 

anuais e os resultados destas constam do relatório anterior (1º semestre 2019). 

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; 
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• 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. 

 

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 

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 anteriores 

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 

Pós-dragagem 2019 Mai./Jun. Saída 8 

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 grupos1. 

 

 
  

 

 

 

1 Recorda-se que o presente relatório inclui apenas resultados relativos às comunidades de fanerogâmicas marinhas, 
que é a única comunidade biológica alvo de campanhas semestrais. As restantes comunidades são monitorizadas em 
campanhas anuais e os resultados e análises respetivas foram apresentados no relatório anterior (1º semestre 2019). 
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3.1. Monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas 

3.1.1. 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. 

 

3.1.2. 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 1: “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 (desde a saída anterior: 1º semestre 2019), já que alguns 

dos pontos tiveram que ser relocalizados, devido às alterações de configuração dos 

canais e das barras. 
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Quadro 3 – 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 4 – 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 

amostragem 
Id. saída 

1ª 

empreitada 

Pré-dragagem 

2015 

Abril 2015 Saída 1 

Dragagem Agosto 2015 Saída 2 

Dragagem Novembro 2015 Saída 3 

Pós-dragagem 2016 Abril 2016 Saída 4 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Pré-dragagem 2017 Novembro 2017 Saída 5 

Dragagem 
2018 

Abril 2018 Saída 6 

Pós-dragagem2 Dezembro 2018 Saída 7 

Pós- dragagem2 2019 
Junho 2019 

e Dezembro 20191 
Saída 8 (A e B1) 

1 – Campanha a que se refere o presente relatório. 
2 – 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 Dez. 2019 – terceira campanha pós-

dragagem da comunidade de fanerogâmicas marinhas. 

 

3.1.3. 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)2. 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 

 

 

 

2 http://www.apambiente.pt/_zdata/EstadoAguas/Protocolos/MONIT_Angiospermicas_ERVAS_marinhas_TW.pdf 
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orientação de cada transeto foi determinada de forma aleatória, gerando uma lista de 

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 horizontal3 (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. 

 

 

 

 

3 Determinada pela distância aproximada em que um mergulhador deixaria de ver nitidamente outro mergulhador. 
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3.1.4. 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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4. Resultado do programa de monitorização 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do programa de monitorização 

das comunidades de fanerogâmicas marinhas4. 

 

4.1. 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. 

 

4.1.1. Presença e localização de manchas de pradarias marinhas 

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

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

Figura 2 e no Anexo I (Carta 1: “Localização dos pontos de amostragem de 

monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas”). 

 

 

 

 

 

4 Recorda-se que o presente relatório inclui apenas resultados relativos às comunidades de fanerogâmicas marinhas, 
que é a única comunidade biológica alvo de campanhas semestrais. As restantes comunidades são monitorizadas em 
campanhas anuais e os resultados e análises respetivas foram apresentados no relatório anterior (1º semestre 2019). 
5 Opta-se por denominar “A” e “B”, as saídas semestrais de monitorização das comunidades de fanerogâmicas 
marinhas, para manter coerência com a numeração sequencial atribuída às restantes comunidades biológicas (que têm 
monitorização anual). 
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Quadro 5 – 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 

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 8A 

Pós-dragagem 

(Jun. 2019) 

2.113 455 5.297 

C. nodosa 

Z. marina 

C. nodosa 

Z. marina 

Z. noltii 

Z. marina 

C. nodosa 

Saída 8B 

Pós-dragagem 

(Dez. 2019) 

2.684 688 5.196 

Z. marina Z. marina Z. marina 

1 - Estimativa de área da pradaria é muito incerta por esta se encontrar fragmentada na zona 
periférica 
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Figura 2 – Localização das pradarias identificadas na campanha de Dez. 2019 

 

Como ficou patente no Quadro 5 e figuras anteriores, e tal como se comprova nas 

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

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

refere (Saída 8B; fase pós-dragagem; Dez. 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 5, na forma gráfica (campanhas realizadas 

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

sombreado; dados da saída 8B, em análise, destacados com uma seta). 
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Figura 3 – Evolução da área ocupada pelas pradarias marinhas 

Observando o gráfico, continua a verificar-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 um 

discreto aumento da área nos pontos PFA016 e PFA027, e uma ligeira diminuição no 

ponto PFA038. No entanto, considerando toda a extensão temporal do programa de 

monitorização, desde a primeira campanha (pré-dragagem, abril 2015) até à mais 

recente (pós-dragagem, dezembro 2019), o que sobressai é a enorme variabilidade 

temporal. 

No que se refere à composição específica, e tal como se apresenta no Quadro 5, 

verificou-se a presença de pradarias monoespecíficas de Zostera marina em todos os 

pontos, na campanha em análise. No entanto, nas campanhas anteriores, tinham-se 

detetado duas ou três espécies, em todos os pontos, pelo menos desde a saída 5 (pré-

dragagem; nov. 2017), que é o caso de PFA02. 

 

 

 

 

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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4.1.2. 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). 

 

 

4.1.2.1. Densidade média 

A figura seguinte (Figura 4) 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 II). 

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 8B) “pós-dragagem” estão destacados com uma seta. 
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Figura 4 – Evolução da densidade das pradarias marinhas 

Observando o gráfico, destaca-se imediatamente a quebra da densidade média em 

todos os pontos, nesta saída (8B), relativamente à saída anterior (8A). Uma vez que 

só se identificou a presença de Zostera marina em todos os pontos, verifica-se que a 

densidade desta espécie retomou os valores médios das campanhas anteriores à saída 

8A, o que coloca os resultados dessa saída num patamar de exceção, considerando a 

totalidade temporal do plano de monitorização. Esta quebra de densidade generalizada 

em todos os pontos pode ser explicada pela época em que se realizou a campanha em 

análise no presente documento – início do Inverno, em que é expectável que haja um 

declínio da densidade porque o crescimento vegetativo atinge o mínimo. 

Pode-se afirmar que não há evidências, ao longo do tempo e, em particular, após as 

dragagens, de afetação das áreas intervencionadas, considerando que houve aumento 

da densidade e também da diversidade das espécies florísticas que constituem as 

manchas de pradarias. Este episódio de diminuição de ambos os parâmetros poderá 

relacionar-se com outros agentes externos, não identificados, sem ligação às atividades 

de dragagem. 

Mesmo em face deste último resultado, mantém-se a observação de que houve um 

aumento da densidade média das pradarias marinhas da 1ª para a 2ª e 3ª empreitadas. 
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4.1.2.2. Altura 

A figura seguinte (Figura 5) representa graficamente a evolução temporal da altura 

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

gráfico no Anexo II). 

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 8B) “pós-dragagem” estão destacados com uma seta. 

 

 

Figura 5 – Evolução da altura das pradarias marinhas 

A evolução da altura das pradarias marinhas não se apresenta tão linear como acontece 

com os dados da densidade (cf. capítulo 4.1.2.1 Densidade média). No entanto, a 

tendência que se destaca é de aumento da altura (embora apenas para Zostera 

marina, que foi a única espécie identificada nesta saída). 

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, e o oposto ocorre no Outono. Neste caso (saída 8B), obtiveram-se valores 

elevados numa campanha realizada no Inverno. 
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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. 

 

4.1.3. 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 um discreto aumento da área em duas das manchas e ligeira 

diminuição na outra; 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; nesta campanha 

todas as pradarias eram monoespecíficas, constituídas apenas por Zostera 

marina; 

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

quebra deste parâmetro (relativamente à saída anterior) em todos os pontos, 

que regressou aos valores anteriores, o que deverá esta relacionado com a 

época de baixo crescimento vegetativo (Inverno); 

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

verificou novamente na saída em análise, embora este parâmetro seja muito 

variável. 

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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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 

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). 

 

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 

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. 
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Anexo I – Cartografia 

 

 





PFA01

PFA02

PFA03

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geograp hics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Com m un ity
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Anexo II – Dados de monitorização das comunidades 
de fanerogâmicas marinhas 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 1  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA01 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 2  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA02 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 3  – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFA03 
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Quadro 6 – Densidade média (shoots/m2) das manchas de pradarias marinhas e 

respetiva composição específica 

Fase 
Identif. ponto PFA01 PFA02 PFA03 

Tipo dragagem dragagem dragagem 

1ª 

empreitada 

Saída 1: Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

19 (±4) 0 (±0) 0 (±0) 

C. nodosa --- --- 

8 (±8) 0 (±0) 15 (±2) 

Z. marina --- Z. marina 

24 (±17) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 2: Dragagem 

(Set. 2015) 

0 (±0) 0 (±0) 21 (±7) 

--- --- Z. marina 

133 (±209) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 3: Dragagem 

(Nov. 2015) 

0 (±0) 0 (±0) 18 (±4) 

--- --- Z. marina 

49 (±36) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 4: Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

0 (±0) 0 (±0) 16 (±6) 

--- --- Z. marina 

495 (±116) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Saída 5: Pré-dragagem 

(Nov. 2017) 

0 (±0) 21 (±7) 0 (±0) 

--- C. nodosa --- 

0 (±0) 14 (±1) 17 (±0) 

--- Z. marina Z. marina 

0 (±0) 0 (±0) 146 (±57) 

--- --- Z. noltii 

Saída 6: Dragagem 

(Abr. 2018) 

0 (±0) 28 (±29) 0 (±0) 

--- C. nodosa --- 

0 (±0) 23 (±5) 17 (±3) 

--- Z. marina Z. marina 

151 (±28) 0 (±0) 216 (±33) 

Z. noltii --- Z. noltii 

Saída 7: Pós-dragagem 

(Dez. 2018) 

0 (±0) 20 (±6) 6 (±0) 

--- C. nodosa C. nodosa 

128 (±88) 19 (±3) 10 (±4) 

Z. marina Z. marina Z. marina 

112 (±51) 0 (±0) 104 (±31) 
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Z. noltii --- Z. noltii 

Saída 8A: Pós-dragagem 

(Jun. 2019) 

261 (±258) 294 (±172) 368 (±343) 

C. nodosa C. nodosa C. nodosa 

310 (±124) 319 (±181) 625 (±342) 

Z. marina Z. marina Z. marina 

0 (±0) 0 (±0) 4.200 (±0) 

--- --- Z. noltii 

Saída 8B: Pós-dragagem 

(Dez. 2019) 

14 (±4) 16 (±3) 16 (±5) 

Z. marina Z. marina Z. marina 

 

 

Quadro 7 – Altura média (cm) das manchas de pradarias marinhas e respetiva 

composição específica 

Fase 
Identif. ponto PFA01 PFA02 PFA03 

Tipo dragagem dragagem dragagem 

1ª 

empreitada 

Saída 1: Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

15 (±6) 0 (±0) 0 (±0) 

C. nodosa --- --- 

--- 0 (±0) 37 (±7) 

--- --- Z. marina 

9 (±2) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 2: Dragagem 

(Set. 2015) 

0 (±0) 0 (±0) 25 (±3) 

--- --- Z. marina 

6 (±2) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 3: Dragagem 

(Nov. 2015) 

0 (±0) 0 (±0) 43 (±10) 

--- --- Z. marina 

9 (±4) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

Saída 4: Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

0 (±0) 0 (±0) 38 (±10) 

--- --- Z. marina 

4 (±1) 0 (±0) 0 (±0) 

Z. noltii --- --- 

2ª e 3ª 

empreitadas 

Saída 5: Pré-dragagem 

(Nov. 2017) 

0 (±0) 39 (±3) 0 (±0) 

--- C. nodosa --- 

0 (±0) 45 (±1) 38 (±0) 
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--- Z. marina Z. marina 

0 (±0) 0 (±0) 20 (±7) 

--- --- Z. noltii 

Saída 6: Dragagem 

(Abr. 2018) 

0 (±0) 16 (±8) 0 (±0) 

--- C. nodosa --- 

0 (±0) 10 (±6) 41 (±16) 

--- Z. marina Z. marina 

10 (±3) 0 (±0) 21 (±4) 

Z. noltii --- Z. noltii 

Saída 7: Pós-dragagem 

(Dez. 2018) 

0 (±0) 27 (±11) 30 (±0) 

--- C. nodosa C. nodosa 

37 (±8) 34 (±4) 36 (±6) 

Z. marina Z. marina Z. marina 

17 (±4) 0 (±0) 26 (±3) 

Z. noltii --- Z. noltii 

Saída 8A: Pós-dragagem 

(Jun. 2019) 

38 (±6) 22 (±8) 38 (±14) 

C. nodosa C. nodosa C. nodosa 

42 (±6) 24 (±6) 27 (±8) 

Z. marina Z. marina Z. marina 

0 (±0) 0 (±0) 10 (±0) 

--- --- Z. noltii 

Saída 8B: Pós-dragagem 

(Dez. 2019) 

42 (±9) 46 (±13) 43 (±4) 

Z. marina Z. marina Z. marina 
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