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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório de Monitorização das Comunidades 

Biológicas do 2º semestre de 2019, referente à fase pós-dragagem do “Plano de Ação 

de Valorização Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira 

– Intervenção 2 – Faro/Olhão”, elaborado pela Nemus, Gestão e Requalificação 

Ambiental, para a Polis Litoral Ria Formosa – Sociedade para a Requalificação e 

Valorização da Ria Formosa, S.A. 

 

1.1. Identificação do projeto e da fase do projeto 

O Projeto de Execução do Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria 

Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira teve como objetivo principal a 

recuperação dunar e a alimentação artificial de praias, utilizando sedimentos 

provenientes da dragagem de canais, que visam melhorar a hidrodinâmica da Ria 

Formosa.  

O “Projeto de Execução do Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria 

Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira – Intervenção 2 – Faro/Olhão - 2.1 – 

Canais de Faro e Olhão” e o  “Projeto de Execução para a valorização da hidrodinâmica 

da Ria Formosa e mitigação de risco nas Ilhas Barreira, Intervenção 2 – Faro/Olhão - 

2.2 – Esteiro do Ramalhete e Barra do Ancão”, tiveram como objetivo fazer face às 

necessidades de alargamento da praia em dois locais, nomeadamente: 

• Ilha do Farol Poente (1º local de depósito); 

• Ilha de Faro, a nascente e a poente da nova barra (2º local de depósito).  

O projeto encontra-se na fase de exploração (fase pós-obra), tendo os trabalhos da 

respetiva empreitada sido concluídos em setembro de 2015 (1º local de depósito) e em 

janeiro de 2016 (2º local de depósito). 

Os trabalhos compreenderam, para o 1º local de depósito: 

• A remoção de sedimentos ao longo do canal de Faro, entre a sua confluência com 

o canal de Olhão, em cerca de 6.882 m de extensão, compreendendo a zona da 

barra do Farol e saída para o mar, de forma a garantir um canal com condições 

navegáveis; 
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• A remoção de sedimentos ao longo do canal de Olhão, entre a sua confluência 

com o canal de Faro, em cerca de 5.352 m de extensão, de forma a garantir um 

canal com condições navegáveis; 

• O reforço do cordão dunar a nascente da barra do Farol, mediante alargamento 

da praia em extensão de costa da ordem dos 600 m. 

No caso do 2º local de depósito, os trabalhos incluíram: 

• A remoção de sedimentos ao longo do canal de Faro, entre a sua confluência com 

o canal dos Ramalhetes, incluindo dragagem e abertura da nova localização da 

barra, eliminando a barra existente mais a Nascente, compreendendo a nova zona 

da barra de Faro e saída para o mar, com cerca de 3.450 m de extensão, de forma 

a garantir um canal com condições navegáveis; 

• A remoção de sedimentos ao longo do canal dos Ramalhetes, entre a sua 

confluência com o canal de Faro, em cerca de 4.450 m de extensão, de forma a 

garantir um canal com condições navegáveis; 

• O reforço do cordão dunar da praia, mediante alargamento da praia em extensão 

de costa da ordem dos 200 m, a poente, e 1680 m, a nascente do local da abertura 

da nova barra. 

 

1.2. Identificação e objetivos da monitorização 

O “Plano de 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” 

(AIA N.º 2658).  

As especificações da versão final do plano de monitorização foram definidas na Decisão 

sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) para a intervenção 

2 – Faro/Olhão, emitida a 30 de julho de 2014. 

O presente relatório de monitorização pretende dar cumprimento ao estabelecido na 

DCAPE, tendo como objetivo geral a avaliação da evolução das comunidades biológicas 

durante o período de pré-empreitada, fase de execução da empreitada e pós-

empreitada.  
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No caso de serem detetadas alterações, deve ser avaliada a necessidade de sugerir a 

aplicação de medidas corretivas, de forma a salvaguardar as comunidades. 

 

1.3. Âmbito do relatório 

Foi definida, no âmbito da DCAPE referida, a necessidade de monitorização das 

comunidades biológicas antes do início da intervenção, durante a obra e nos 5 anos 

seguintes. 

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). 

 

1.4. 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) 
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Técnico Formação académica Função na Equipa 

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 intervenções autónomas:  

• Intervenção 1 – Tavira; 

• Intervenção 2 – Faro/Olhão; 

• Intervenção 3 – Armona. 

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). 

A DCAPE para a Intervenção 2 – Faro/Olhão, emitida a 30 de julho de 2014, definiu a 

necessidade de desenvolvimento de um conjunto de planos de monitorização, de entre 

os quais o das comunidades biológicas com o objetivo de acompanhar a sua evolução 

durante o período de pré-dragagens e, no mínimo até 5 anos após estas. 

No que se refere às comunidades biológicas, foram realizadas as seguintes campanhas 

de monitorização: 

 

Quadro 2 – Faseamento das intervenções na área de intervenção 2 – Faro/Olhão e 

respetivas datas das campanhas de amostragem anteriores  

Fase de 

intervenção 
Ano 

Datas campanhas 

amostragem 
Id. saída 

Pré-dragagem 

2015 

abril 2015 Saída 1 

Dragagem  agosto 2015 Saída 2 

Dragagem  novembro/dezembro 2015 Saída 3 

Pós-dragagem  2016 Abril 2016 Saída 4 
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Fase de 

intervenção 
Ano 

Datas campanhas 

amostragem 
Id. saída 

Pós-dragagem  2018 setembro/dezembro 2018 Saída 5 

Pós-dragagem 2019 maio/junho 2019 Saída 6 
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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 2 – Faro/Olhão, que tem sido alvo do presente 

plano de monitorização encontra-se representada na figura seguinte. 

 

Figura 1 – Área de intervenção 2, alvo de monitorização (Faro/Olhão) 

O programa de monitorização das comunidades biológicas da área de intervenção 2 

(Faro/Olhão) encontra-se em fase de pós-dragagem e compreende a recolha de dados 

relativos a: comunidades bentónicas, comunidades piscícolas, comunidades de 

fanerogâmicas marinhas e populações de cavalo-marinho. Detalhes sobre o programa 

de monitorização de cada comunidade biológica são apresentados nos capítulos 
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respetivos, 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 cinco pontos que têm vindo a ser seguidos no plano de 

monitorização da área de intervenção 2 (Faro/Olhão), de acordo com o definido na 

respetiva DCAPE (Anexo I; Carta 1: “Localização dos pontos de amostragem de 

monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas”): 

• Canal de Faro (PFFO01); 

• Esteiro do Ramalhete (PFFO02); 

• Canal da Praia de Faro – barra do Ancão (PFFO03); 

• Junto à área de depósito de materiais na barra do Ancão (PFFO04); 

• Num ponto controlo, próximo do canal da Praia de Faro – barra do Ancão 

(PFFO05). 

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

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

+ número do local de amostragem de acordo com o definido na respetiva DCAPE: ex. 

PFFO01 = Ponto Fanerogâmicas Faro-Olhão 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 3 – Coordenadas dos pontos de monitorização das comunidades de 

fanerogâmicas marinhas 

Ponto 
Coordenadas 

anteriores 

Coordenadas 

atuais 

Motivo da alteração de 

local 

PFFO01 
36°59'42,98"N; 

7°54'29,92"W 

36°59'43,66"N; 

7°54'33,88"W 

Ponto anterior encontrava-se 

em zona intertidal 

PFFO02 
37° 0'22,83"N; 

7°58'25,68"W 

37° 0'21,30"N; 

7°58'24,17"W 

Ponto anterior encontrava-se 

em terra 

PFFO03 
37° 0'5,98"N; 

7°58'50,84"W 

37° 0'9,33"N; 

7°58'44,79"W 

Local de difícil acesso, fora da 

pradaria marinha 

PFFO04 
36°58'47,17"N; 

7°56'57,79"W 
(sem alteração) N.A. 

PFFO05 

(controlo) 

36°59'48,30"N; 

7°57'59,39"W 

36°59'40,74"N; 

7°57'59,30"W 

Local de difícil acesso, zona 

intertidal com viveiros 

 

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

insere-se na fase de pós-dragagem. O quadro seguinte sintetiza o faseamento das 

intervenções nesta área e as datas das respetivas campanhas. 

 

Quadro 4 – Faseamento das intervenções e respetivas datas das campanhas de 

amostragem das comunidades de fanerogâmicas marinhas para a área de intervenção 2 

– Faro/Olhão  

Fase de 

intervenção 
Ano 

Datas campanhas 

amostragem 
Id. saída 

Pré-dragagem 

2015 

Abril 2015 Saída 1 

Dragagem Agosto 2015 Saída 2 

Dragagem Novembro 2015 Saída 3 

Pós-dragagem 2016 Abril 2016 Saída 4 

Pós-dragagem 2018 Set. 2018 e Nov./Dez. 20182 Saída 5 (A e B) 

Pós-dragagem1 2019 Jun. 2019 e Dez. 20191 Saída 6 (A e B1) 
1 – Campanha a que se refere o presente relatório 
2 – Nos relatórios de monitorização estas duas campanhas semestrais vêm identificada como “saída 5, Fase I” e “saída 
5, fase II”. 
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A presente campanha de monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas 

tem periodicidade semestral. Os dados apresentados no presente relatório de 

monitorização referem-se à terceira campanha de pós-dragagem, em Dez. 2019, 

designada “saída 6B”. 

 

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 6B”5, detetaram-se pradarias nas áreas listadas no Quadro 5 e representadas na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 manter a nomenclatura e numeração sequencial, utilizadas nos relatórios das campanhas anteriores, 
relativas à mesma monitorização. 
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Quadro 5 – Evolução da área (m2) ocupada pelas manchas de pradarias marinhas e 

respetiva composição específica 

Fase 
Id. 

saída 

PFFO01 PFFO02 PFFO03 PFFO04 PFFO05 

dragagem dragagem dragagem depósito controlo 

Pré-

dragagem 

1 

Abr. 

2015 

3.600 140 2.400 0 0 

Z. noltii C. nodosa C. nodosa --- --- 

Dragagem 

2 

Ago. 

2015 

aprox 3.600 0 2.400 0 0 

Z. noltii --- C. nodosa --- --- 

Dragagem 

3 

Nov. 

2015 

12.053 0 5.255 0 0 

Z. noltii --- C. nodosa --- --- 

Pós-

dragagem 

4 

Abr. 

2016 

14.855 0 5.230 0 0 

Z. noltii --- C. nodosa --- --- 

Pós-

dragagem 

5A 

Set. 

2018 

2.996 111 1.333 0 46 

Z. noltii Z. noltii C. nodosa Z. noltii Z. noltii 

5B 

Nov. 

2018 

2.996 111 1.333 0 46 

Z. noltii 
C. nodosa 

Z. noltii 
C. nodosa --- Z. noltii 

Pós-

dragagem 

6A 

Jun. 

2019 

43 88 820 0 1.250 

Z. noltii 
C. nodosa 

Z. noltii 
C. nodosa Z. noltii 1 Z. noltii 

6B 

Dez. 

2019 

0 239 933 0 1.684 

Z. noltii 
C. nodosa 

Z. noltii 
C. nodosa --- Z. noltii 

1 - Neste ponto não se verificou uma formação de pradaria e, portanto, não foi mensurada. Apenas se verificaram 
"patches" dispersos de Z. noltii com menos de 1.5 m^2 que não se encontravam conectados entre si. 
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Figura 2 – Localização das pradarias identificadas na campanha de Dez. 2019 

Como ficou patente no Quadro 5 e figuras anteriores (Figura 2), 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 6B; pós-dragagem; Dez. 2019) detetou-se a presença de pradarias 

marinhas em todos os pontos, exceto em PFFO04. Nesse ponto, localizado numa zona 

de depósito de sedimentos, não se detetam pradarias marinhas desde que se iniciaram 

as campanhas, embora na campanha anterior a esta (saída 6A; Jun. 2019) se tenham 

detetado aí pequenas manchas (“patches”) de Z. noltii, com menos de 1,5 m2, dispersas 

e sem contacto entre si. Situação idêntica foi identificada, na campanha em análise, no 

ponto PFFO01, pela primeira vez onde, desde a primeira saída (Abr. 2015) estava 

presente uma pradaria marinha bem definida. 
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Nota também para a permanência de pradarias marinhas nos pontos: PFFO02 e 

PFFO05, onde reapareceram na segunda campanha de pós-dragagem (Set. 2018) e 

onde se têm mantido desde então. 

De facto, a evolução registada nos pontos representantes de áreas de intervenção 

(PFFO01 a PFFO04) foi homóloga à que se verificou no ponto controlo (PFFO05), com 

exceção do ponto PFFO04, onde não havia uma pradaria desde o início deste programa 

de monitorização e onde, irregularmente, são identificados “patches” dispersos de Z. 

noltti. Nos restantes pontos, desde a segunda campanha de pós-dragagem (Set. 2018; 

saída 5A) que se regista a presença de pradarias marinhas. Estes resultados 

demonstram uma evolução positiva da presença e área ocupada pelas pradarias 

marinhas na área de intervenção em estudo. 

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/laranja). 

 

 

Figura 3 – Evolução da área ocupada pelas pradarias marinhas 

Observando o gráfico, verifica-se uma relevante heterogeneidade de situações: três 

pontos (PFFO02, PFFO03 e PFFO04) apresentam uma certa estabilidade da extensão 

da pradaria (área ocupada), pelo menos considerando as últimas quatro saídas 

(saída 5A até saída 6B). No ponto PFFO01 verificou-se uma diminuição muito marcada 

da área nas duas saídas realizadas em 2019 (6A e 6B). Em sentido inverso, houve um 
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aumento muito relevante da extensão da pradaria marinha no ponto PFFO05 nas 

mesmas duas saídas de 2019. 

Finalmente, no que se refere à composição específica, e tal como se apresenta no 

Quadro 5, não se registou nenhuma variação significativa; as espécies presentes em 

cada ponto mantiveram-se ao longo das campanhas, com exceção do ponto PFO02 

(próximo de área dragada) onde se tinha registado apenas uma espécie (C. nodosa, na 

saída 1, correspondente à fase de pré-dragagem), mais tarde (na segunda saída pós-

dragagem; saída 5A) a pradaria foi novamente identificada sendo constituída por outra 

espécie (Z. noltii) e, na campanha seguinte (saída 5B)  foram detetadas duas espécies 

(C. nodosa e Z. noltii) – situação que se vem mantendo desde então. 

 

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). 



 
 

 

Rf_t19025/01 Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 21 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Área de intervenção 2 – Faro/Olhão – 2º Semestre 2019 

 

Figura 4 – Evolução da densidade das pradarias marinhas 

Observando o gráfico, destaca-se imediatamente a diminuição expressiva da 

densidade das pradarias marinhas em todos os pontos, relativamente à campanha 

anterior (saída 6A), em que tinha havido um aumento relevante desse parâmetro. 

Digno de nota positiva é a manutenção da composição específica (espécies 

presentes) em todos os pontos. 

A diminuição generalizada da densidade em todos os pontos pode ser explicada pela 

época em que se realizou a campanha em análise no presente documento – início do 

Inverno (dezembro). O crescimento vegetativo destas plantas atinge o seu máximo no 

final da Primavera e vai decaindo em direção ao Inverno, pelo que é expectável observar 

estas oscilações. Poderia esperar-se que as densidades observadas nesta campanha 

fossem idênticas às das saídas realizadas em mês homólogo (nomeadamente a 

saída 5B, que foi realizada na mesma fase – pós-dragagem, e na fase final do Outono 

– novembro); no entanto, verifica-se que foram mais baixas, em comparação com essa 

campanha homóloga. Provavelmente a diferença de um mês (saída 5B em novembro e 

saída em análise em dezembro) é suficiente para explicar esta diferença, uma vez que 

estas pradarias marinhas parecem apresentar variações de densidade muito 

expressivas ao longo do ano. 
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Por outro lado, pode também observar-se que não parece haver afetação das áreas 

intervencionadas porque os pontos potencialmente afetados (PFFO01 a PFFO03 por 

dragagens e PFFO04 por depósito de dragados) continuam a apresentar evolução 

homóloga ao ponto controlo, comprovando a hipótese de não ter existido afetação 

significativa, detetável e/ou duradoura nas áreas estudadas. 

 

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 IIV). 

 

 

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 ou manutenção da altura, relativamente à 

saída anterior (saída 6A). 
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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 o crescimento vegetativo é maior, é expectável que se 

obtenham valores mais elevados de altura, mas nem sempre é assim; de facto existe 

uma maior correlação entre a época do ano e a densidade, do que entre época do ano 

e altura. 

No que se refere a diferenças entre espécies, os valores mais elevados correspondem 

consistentemente a manchas de Cymodocea nodosa, o que poderá estar relacionado 

com condições físico-químicas mais adequadas ao desenvolvimento desta espécie, 

quando comparada com Zostera noltii. 

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 na área de intervenção 2- 

Faro/Olhão:   

• Nesta saída, a quantidade de pontos com pradarias marinhas foi igual à 

registada na campanha homóloga (saída 5B, novembro), verificando-se 

em três dos pontos uma certa estabilidade da área ocupada por cada 

mancha de pradaria, considerando as últimas quatro saídas (5A a 6B); 

dois pontos foram exceção a esta regra: um vem apresentando 

diminuição (PFFO01) nas últimas duas saídas, enquanto outro (PFFO05 

– controlo) apresentou aumento no mesmo período; 

• Nesta saída, houve uma diminuição expressiva da densidade das 

pradarias marinhas em todos os pontos, relativamente à saída anterior, 

provavelmente relacionado com as variações naturais de 

desenvolvimento fenológico das plantas; 

• De uma forma global tem havido um aumento/manutenção 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, que implicaram dragagens em algumas 

zonas e deposição de dragados em outras. 

Considerando esta evolução positiva e comparando ainda os pontos sujeitos a 

intervenção com o ponto controlo, os dados parecem indicar que não houve afetação 

relevante detetável das pradarias marinhas estudadas, na sequência das intervenções 

de dragagem. 

Tal como já se havia concluído nos relatórios das campanhas anteriores, entende-se 

que algumas das alterações observadas se devem a alterações naturais da dinâmica 

da espécie quando localizada numa área com elevado hidrodinamismo e sujeita a 

muitas outras pressões. Em campanhas anteriores observaram-se danos nas pradarias 

provocadas por motores de embarcações e pegadas humanas, cujo impacte pareceu 

ser mais relevante do que as ações associadas às atividades de dragagem. 

 

  



 
 

 

Rf_t19025/01 Monitorização Pós-Dragagem do Plano de Ação de Valorização Hidrodinâmica e Mitigação de Risco 25 

Relatório de Monitorização das Comunidades Biológicas: Área de intervenção 2 – Faro/Olhão – 2º Semestre 2019 

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 sobre as pradarias marinhas, 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, esta situação não verificou, uma vez que a área de cobertura 

média dos pontos com presença de pradarias foi aumentando ao longo do período de 

monitorização, tendo recentemente atingido um patamar de certa estabilidade. Não há 

evidências de que alguma das alterações registadas tenha relação com as ações de 

dragagem; as principais causas de variação parecem dever-se, por um lado, a fatores 

externos, indeterminados e, por outro, às naturais variações fenológicas destas plantas. 

 

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, considera-se que o plano 

de monitorização em curso foi adequado aos objetivos delineados. Embora se 

verifiquem algumas lacunas de dados de campanhas anteriores e uma certa 
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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. 
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Anexo I – Cartografia 
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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 PFFO01 
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T1  
 

T2   
 

T3  

Fotografia 2 – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFFO02 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 3 – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFFO03 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 4 – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFFO04 
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T1  
 

T2  
 

T3  

Fotografia 5 – Quadrats de T1 a T3 do ponto PFFO05 
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Quadro 6 – Densidade média (shoots/m2) das manchas de pradarias marinhas e 

respetiva composição específica 

Id. PFFO01 PFFO02 PFFO03 PFFO04 PFFO05 

Tipo dragagem dragagem dragagem depósito controlo 

Saída 1: Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

32 (±23) 17 (±6) 20 (±6) --- --- 

Z. nolti C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 2: Dragagem 

(Ago. 2015) 

47 (±42) --- 18 (±7) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 3: Dragagem 

(Nov. 2015) 

195 (±105) 0 (±0) 12 (±1) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 4: Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

156 (±141) 0 (±0) 12 (±4) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 5A: Pós-

dragagem 

(Set. 2018) 

134 (±45) 0 (±0) --- 16 (±0) 141 (±0) 

Z. nolti --- --- Z. nolti Z. nolti 

--- 110 (±44) 14 (±5) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 5B: Pós-

dragagem 

(Nov. 2018) 

234 (±107) 60 (±45) --- --- 140 (±0) 

Z. nolti Z. nolti --- --- Z. nolti 

--- 13 (±0) 15 (±5) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 6A: Pós-

dragagem 

(Jun. 2019) 

1.333 

(±153) 

2.989 

(±3.366) 
--- 

625 

(±426) 

4.230 

(±2.469) 

Z. nolti Z. nolti --- Z. nolti Z. nolti 

--- 231 (±136) 317 (±88) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 6B: Pós-

dragagem 

(Dez. 2019) 

28 (±0) 20 (±9) --- --- 50 (±18) 

Z. nolti Z. nolti --- --- Z. nolti 

--- 10 (±0) 7 (±1) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 
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Quadro 7 – Altura média (cm) das manchas de pradarias marinhas e respetiva 

composição específica 

Id. PFFO01 PFFO02 PFFO03 PFFO04 PFFO05 

Tipo dragagem dragagem dragagem depósito controlo 

Saída 1: Pré-dragagem 

(Abr. 2015) 

5 (±3) 16 (±4) 27 (±10) --- --- 

Z. nolti C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 2: Dragagem 

(Ago. 2015) 

2 (±2) --- 42 (±13) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 3: Dragagem 

(Nov. 2015) 

3 (±3) 0 (±0) 48 (±13) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 4: Pós-dragagem 

(Abr. 2016) 

4 (±1) 0 (±0) 28 (±7) --- --- 

Z. nolti --- C. nodosa --- --- 

Saída 5A: Pós-

dragagem 

(Set. 2018) 

22 (±6) 0 (±0) --- 7 (±0) 14 (±3) 

Z. nolti --- --- Z. nolti Z. nolti 

--- 12 (±5) 56 (±20) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 5B: Pós-

dragagem 

(Nov. 2018) 

20 (±8) 13 (±3) --- --- 11 (±2) 

Z. nolti Z. nolti --- --- Z. nolti 

--- 29 (±16) 43 (±8) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 6A: Pós-

dragagem 

(Jun. 2019) 

8 (±1) 12 (±4) --- 8 (±2) 9 (±2) 

Z. nolti Z. nolti --- Z. nolti Z. nolti 

--- 31 (±8) 38 (±7) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

Saída 6B: Pós-

dragagem 

(Dez. 2019) 

6 (±0) 17 (±3) --- --- 17 (±6) 

Z. nolti Z. nolti --- --- Z. nolti 

--- 36 (±0) 38 (±7) --- --- 

--- C. nodosa C. nodosa --- --- 

 

 


