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1. I NT R ODUÇÃ O
1.1.

Identificação e objetivos da monitorização

O “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da
Franquia” tem como objetivos a mitigação da erosão na praia da Franquia e a melhoria das condições de
navegabilidade no canal principal do estuário, na sua porção terminal.
O Estudo Prévio do referido projeto foi objeto de um procedimento de AIA, através do “Estudo de Impacte
Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar
na Praia da Franquia”, do qual resultou, em novembro de 2015, uma Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) favorável condicionada.
A Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução resultante do processo de Avaliação
de Impacte Ambiental, emitida em agosto de 2016, apresenta um conjunto de Planos de Monitorização a
aplicar na área de intervenção, referentes às Componentes de Ecologia, Evolução dos Fundos Estuarinos
e Património Cultural. O presente constitui o quarto relatório referente à Componente de Ecologia –
Relatório da Fase de Pós-obra (Ano 2).
O Plano de Monitorização da componente de Ecologia engloba as monitorizações específicas das
comunidades de macrofauna bentónica e dos habitats naturais 1110+1130+1140. Relativamente à
macrofauna bentónica, os objetivos específicos estão relacionados com a caracterização das suas
comunidades e avaliar se as ações de dragagem provocaram impactes nas mesmas. No que diz respeito
aos habitas naturais, pretende-se avaliar se o projeto trará alterações nas áreas ocupadas pelo habitat
1130 (no geral), 1110 e 1140 (em particular) na área de estudo.

1.2.

Âmbito do Relatório

O presente relatório apresenta os resultados da campanha de monitorização da componente de ecologia,
nomeadamente da monitorização dos habitats naturais, correspondentes à Fase de Pós-obra (2 anos após
o término da obra).
O “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da
Franquia” localiza-se no distrito de Beja, concelho de Odemira e freguesias de Vila Nova de Milfontes e
Longueira/Almograve, na foz do rio Mira (troço terminal do estuário).
A área intervencionada (Figura 1; Anexo I - Figura 19), inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina (PNSACV), corresponde a uma extensão de costa que se caracteriza, entre outros, pelo
seu valor geológico e pela elevada biodiversidade presente. A sua importância para a conservação da
natureza levou à sua classificação como Zona de Proteção Especial (PTZPE0015), pelo
Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro. O estuário do rio Mira insere-se também na Zona Especial
de Conservação (ZEC) da Costa Sudoeste, criada no âmbito da Diretiva Habitats (Diretiva 79/409/CEE),
inserindo-se na Rede Natura 2000.
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O presente relatório refere-se aos resultados obtidos durante a campanha de amostragem efetuada
durante a Fase de Pós-obra (ano 2), tal como previsto na respetiva DCAPE. Os levantamentos topohidrográficos através dos quais se avaliou a área ocupada pelos habitats 1110 e 1140, que constituem o
mosaico de habitats integrados no macro-habitat 1130, decorreram nos dias 21, 22 e 23 de outubro de
2019. De referir que os dados obtidos dos levantamentos topo-hidrográficos permitiram também a
elaboração de um relatório referente à Componente e Evolução dos Fundos Estuarinos (relatório também
produzido pela equipa da Bioinsight). Relativamente à campanha de amostragem de macrofauna
bentónica, decorreu no dia 19 de outubro de 2019.

Figura 1 – Áreas classificadas para a conservação na natureza nas quais a área do projeto de encontra inserido:
área de intervenção.

1.3.

Enquadramento Legal

De acordo com o n.º 5 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de maio, o EIA relativo ao projeto
em causa apresenta um programa de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis. Essa
imposição legal foi formalizada na DCAPE emitida a 16 de agosto de 2016.
De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei anteriormente referido, o presente
relatório deverá ser submetido à autoridade de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) nos prazos fixados
na DCAPE.
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1.4.

Apresentação da estrutura do relatório

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º 395/2015 de 4 de
novembro. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta
mesma Portaria, sendo organizado em sete capítulos:
•

Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos, âmbito e enquadramento legal do projeto e
enquadramento legal do relatório de monitorização;

•

Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos antecedentes (AIA e pós-AIA);

•

Capítulo 3: Descrição dos programas de monitorização – descrição das metodologias de campo,
análise de dados e critérios de avaliação;

•

Capítulo 4: Resultados e Discussão – apresentação e discussão dos resultados obtidos;

•

Capítulo 5: Conclusões e recomendações – síntese da avaliação de impactes monitorizados e
análise do plano e/ou das medidas de mitigação em curso;

•

Capítulo 6: Referências bibliográficas;

•

Capítulo 7: Anexos

O respetivo esquema de apresentação pode ser consultado no Índice, na página 2.

1.5.

Autoria técnica do relatório

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é
apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 – Equipa técnica.
Nome
Luís Rosa

Formação

Funções

Licenciado em Biologia

Elaboração de relatório

Pós-graduado em Biologia da Conservação

Gestão de Projeto

Licenciatura em Biologia Marinha
David Piló

Mestre em Biologia Marinha – especialização em Ecologia e Conservação
Marinha

João Paula

Pós-Graduado em Sistemas de Informação Geográfica – Recursos
Agro-Florestais e Ambientais

Trabalho de campo das
Comunidades Bentónicas

Licenciado em Biologia

Joana Santos

Helena Coelho

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres
Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental
Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas Costeiras

Coordenação

Coordenação
Coordenação

Doutorada em Biologia
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Nome
Miguel Mascarenhas

Formação

Funções

Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada

Coordenação

Mestrado em Evaluación de Impacto Ambiental

Relatório entregue a 13 de dezembro de 2019.
Citação recomendada:
Bioinsight. 2019. Elaboração de “Programa de Monitorização para as Componentes de Evolução dos
Fundos Estuarinos e Ecologia, para o Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para
Reforço Dunar” – Relatório da Fase de Pós-obra (Ano 2) (Componente de Ecologia). Relatório elaborado
para a Polis Litoral Sudoeste. Bioinsight, Lda. Odivelas, dezembro de 2019.
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2. A NT E CE DE NT E S
2.1.

Antecedentes relacionados com os processos de AIA e Pós-AIA

As ações deste Projeto foram objeto de um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), iniciado
em 27 de fevereiro de 2015, após a receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
Em novembro do mesmo ano foi emitida a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). O Projeto
de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) foi
enviados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo sido emitida em agosto de 2016, a Decisão
sobre a Conformidade Ambiental dos Projetos de Execução (DCAPE).
No âmbito do plano de monitorização definido na DCAPE, foi realizado o relatório de monitorização da
Fase de Pré-obra, tendo sido enviado à APA a 18 de abril de 2017.
Com o início da obra foi necessário fazer alterações ao projeto, o que foi comunicado à APA em 11 de
julho de 2017. As alterações ao projeto consistiram na revisão da zona de dragagem e ligeira redução da
cota de dragagem, de modo a minimizar o volume de trabalhos a mais decorrentes da diferença existente
entre o levantamento topo-hidrográfico que serviu de base à elaboração do projeto e a situação atual.
Também no âmbito do plano de monitorização definido na DCAPE, foi realizado o relatório de
monitorização da Fase de Obra, tendo sido o mesmo enviado à APA em 15 de janeiro 2018.

2.2.

Antecedentes relacionados com a monitorização das

comunidades
O presente relatório apresenta os dados obtidos nas campanhas de monitorização da componente de
ecologia, habitats naturais, correspondentes à Fase de Pós-obra (Ano 2).
Na Fase de Pré-Obra foram realizadas campanhas de monitorização das comunidades bentónicas e
habitats naturais. No que diz respeito às comunidades bentónicas, salientou-se que a maioria das espécies
presentes na área de estudo são indiferentes ou tolerantes ao enriquecimento excessivo da matéria
orgânica, registando-se uma baixa percentagem de espécies muito sensíveis. Desta forma, foi referido
que seria expectável que não se verificassem alterações significativas nas comunidades bentónicas
provocadas pelas intervenções efetuadas no estuário do rio Mira, tendo sido salientado que nas próximas
fases do projeto esta situação deveria ser validada.
Em relação aos habitats naturais, foi referido que o mapeamento obtido com base nos levantamentos
topo-hidrográficos efetuados na Fase de Pré-Obra estava de acordo com o observado na Fase de RECAPE
(NEMUS, 2016). Foi possível assinalar as áreas de potencial ocorrência dos habitats 1110 e 1140, de forma
a se poder comparar com o obtido na Fase de Obra. Adicionalmente foi referida que a área de estudo
apresentava condições para a ocorrência de Zostera sp., particularmente na margem esquerda da parte
terminal do estuário do rio Mira. Foi ainda referido, relativamente às medidas de minimização que,
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durante a fase de Obra, caso fosse detetada a presença das espécies Zostera marina e/ou Zostera noltii
associadas a pradarias marinhas, deveriam ser concretizadas e definidas medidas adequadas para a sua
preservação.
Na fase de Obra, tal como previsto na DCAPE, não se efetuou amostragem das comunidades bentónicas,
tendo-se efetuado apenas a amostragem de habitats naturais. O mapeamento obtido, através dos
levantamentos topo-hidrográficos efetuados na Fase de RECAPE e Fase de Pré-Obra, permitiu estabelecer
a referência para comparação com os resultados obtidos na Fase de Obra. Os resultados obtidos
demonstraram uma diminuição nas áreas potenciais para a ocorrência dos habitats 1110 e 1140, contudo
aparentam indicar que não ocorreram alterações significativas na estrutura dos habitats presentes no
estuário do rio Mira.
Na fase de Pós-obra (ano 1) foram realizadas campanhas de monitorização das comunidades bentónicas
e habitats naturais. Os resultados revelaram, de uma forma geral, uma elevada abundância de
organismos, em número semelhante à fase de Pré-obra. Quanto à análise AMBI, todos os pontos foram
classificados como ligeiramente perturbados, tal como na fase de Pré-obra. Relativamente às classes de
qualidade em cada local de amostragem na fase de Pós-obra, 2 pontos foram classificados como
excelentes e 6 como bons.
Em relação aos habitats naturais, os resultados obtidos demonstraram uma ampliação das áreas
potenciais para a ocorrência dos habitats 1110 e 1140, não tendo ocorrido alterações significativas na
estrutura dos habitats presentes no estuário do rio Mira.
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3. D ES CR I ÇÃO D O PL A NO DE M ON IT OR IZ AÇ ÃO
3.1.

Monitorização da Macrofauna Bentónica

3.1.1.

Parâmetros Avaliados

Para a caracterização da macrofauna bentónica foram avaliados os seguintes parâmetros:
• Distribuição das espécies;
• Abundância das espécies;
• Grau de perturbação das comunidades bentónicas.

3.1.2.

Locais e Frequência de Amostragem

Foi realizada uma campanha de amostragem, correspondente à monitorização da Fase de Pósobra (Ano 2), tendo sido recolhidas amostras nos 8 locais na área de intervenção (Figura 2), de acordo
com o indicado na respetiva DCAPE. Esta amostragem foi realizada no dia 19 de outubro de 2019.
De modo a facilitar as análises, a cada local de amostragem foi atribuído um código de identificação de
acordo com a seguinte regra: Ponto + iniciais da comunidade biológica + iniciais do rio Mira + número do
local de amostragem de acordo com o definido na respetiva DCAPE:
ex. PBRM01--> Ponto Bentónicos Rio Mira 01.
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Figura 2 – Localização dos pontos de amostragem de monitorização da comunidade bentónica.

3.1.3.

Técnicas e métodos de recolha de dados

As amostragens da comunidade bentónica foram executadas em conformidade com o “Protocolo de
Monitorização e Processamento Laboratorial” para o elemento “Macroinvertebrado bentónicos” na
categoria “Águas de Transição”, documento apresentado no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
A recolha de amostras das comunidades bentónicas subtidais foi realizada com recurso a dragas Van Veen,
com 0,1 m2 de área de amostragem. Os locais no campo foram identificados com o auxílio de um GPS e
em cada local de amostragem foram recolhidas 2 réplicas sendo rejeitadas as que apresentem um volume
inferior a 5 litros, em substrato de areia, e 10 litros em sedimentos lodosos ou, ainda, as que apresentem
sinais de esvaziamento da amostra ocorrido durante a subida da draga (afundamento da superfície ao
centro da amostra, forma de “V”) ou de mau posicionamento (ou funcionamento) da draga durante a
recolha (superfície da amostra desnivelada relativamente ao topo da draga).
As réplicas foram peneiradas ainda no campo usando um crivo com malha calibrada de 500μm, com vista
à remoção do excesso de finos. Depois de lavadas, foram acondicionadas individualmente em recipientes
devidamente identificados, com etiquetas (em papel resistente à água) no exterior e no interior.
Monitorização da Componente de Ecologia
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Em laboratório, o material biológico retido no crivo de malha 1.000μm foi usado, posteriormente, no
processo de classificação da amostra em questões de qualidade.
A fixação das colheitas foi feita com formaldeído neutralizado (4% de concentração). A diluição do
formaldeído foi feita em água com salinidade idêntica à daquela em que foram recolhidos os organismos.
A posterior conservação foi feita em etanol a 70%.
Os organismos são identificados à lupa ou microscópio até à espécie (sempre que possível), por réplica, e
seguindo a nomenclatura internacional de sítios da internet da especialidade (WoRMS, Marine Species
Identification Portal) e em bibliografia de especialidade (Fauvel, 1923; 1927; Macedo et al., 1999; Ruffo,
1998; Tebble, 1976). O número de indivíduos de cada espécie identificada foi contabilizado, por réplica, e
registado numa tabela de dados de formato apropriado (e.g. Excel).

3.1.4.

Métodos de Tratamento de dados

Relativamente às amostras de macrofauna foram calculados diversos parâmetros, nomeadamente:
a) Distribuição – presença/ausência de cada espécie por local;
b) Abundância - consistiu no número médio de indivíduos de cada espécie presentes para cada local;
c) Índice de diversidade - o índice de diversidade utilizado foi o de Shannon-Wiener
(Shannon & Weaver, 1949), o qual é obtido por:
𝑆

𝐻′ = ∑(𝑝𝑖 𝑥 𝑙𝑛 𝑝 𝑖)
𝑖=1

Onde,
S - número de taxa presentes;
pi - proporção de indivíduos do taxon i relativamente ao número total de indivíduos.
A equitabilidade, proposta por Pielou (1966), é definida pela expressão:
𝐻′
𝐽=
𝐻′𝑚𝑎𝑥
Onde,
H’max = ln S
S - o número de taxa presentes.
d) Índice de dominância – O índice de dominância utilizado foi o de Simpson (1949), o qual é obtido
por:
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𝑆

𝐷 = ∑ px 2
𝑖=1

Onde,
px = abundância relativa (proporção) da espécie x na amostra;
px = nx/N.
e) Avaliação do grau de perturbação – AMBI – AZTI’s Marine Biotic Index (Borja et al., 2000), o qual
é obtido por:
BC = [(0)(%GI)+(1,5)(%GII)+(3)(%GIII)+(4,5)(%GIV)+(6)(%GV)]/100
Onde,
BC - Biotic Index (Índice Biótico),
GI - espécies muito sensíveis ao enriquecimento orgânico e presentes em condições não poluídas;
GII - espécies indiferentes ao enriquecimento, presentes sempre em densidades baixas e sem
variações significativas ao longo do tempo;
GIII - espécies tolerantes ao enriquecimento excessivo de matéria orgânica, podendo ocorrer em
condições normais, mas sendo estimuladas pelo enriquecimento orgânico;
GIV - espécies oportunistas de segunda-ordem, maioritariamente poliquetas de pequenas dimensões;
GV - espécies oportunistas de primeira-ordem, essencialmente detritívoros.
As percentagens de cada grupo, assim como o valor final do índice, foram calculadas no Software AMBI V
5.0, desenvolvido pela AZTI-Tecnalia. No quadro seguinte apresentam-se os limites de cada uma das
classes de perturbação e estado ecológico (Quadro 2).
Quadro 2 – Limites dos valores do AMBI e respetivo grau de perturbação (Muxika et al., 2005).
Coeficiente
Biótico (BC)

Grupo ecológico
dominante

0 < AMBI ≤ 0,2

Saúde da comunidade Bentónica
Normal

I
0,2 < AMBI ≤ 1,2
1,2 < AMBI ≤ 3,3

Não perturbado
Empobrecida

III

3,3 < AMBI ≤ 4,3

Desequilibrada

Ligeiramente perturbado

Transição para a poluição
IV – V

4,3 < AMBI ≤ 5,0

Moderadamente perturbado
Poluída

5 < AMBI ≤ 5,5

Transição para elevada poluição
V

5,5 < AMBI ≤ 6,0
6 < AMBI ≤ 7

Classificação do grau de
perturbação

Fortemente perturbado
Elevada poluição

Azóico

Azóica
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f)

Avaliação da Qualidade Ecológica – M-AMBI – AMBI Multivariado (Muxika et al., 2007), para 5
classes de qualidade. No Quadro 3 apresentam-se as classes de qualidade ecológica, assim como
os seus limites (Borja et al., 2007).

Quadro 3 – Limites dos valores do M-AMBI para as respetivas classes de qualidade (Borja et al., 2007).
Classe de Qualidade Ecológica
Excelente (High)
Bom (Good)
Moderado (Moderate)
Medíocre (Poor)
Mau (Bad)

Limites
0,78-1
0,54-0,77
0,40-0,53
0,21-0,39
0-0,2

3.2.

Monitorização dos Habitats Naturais 1110+1130+1140

3.2.1.

Parâmetros Avaliados

Para a caracterização dos habitats da área de estudo avaliou-se a área ocupada pelos habitats 1110
(bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda) e 1140 (lodaçais e areias
a descoberto na maré baixa), que constituem o mosaico de habitats integrados no macro-habitat 1130
(estuários).

3.2.2.

Locais e Frequência de Amostragem

A área de estudo alvo de monitorização abrange a área estuarina intervencionada e a envolvente direta
no troço terminal do estuário do Mira.
Considerando as características das marés para a área, o habitat 1110 é definido como as áreas estuarinas
entre as cotas -1,00m (ZH) e 0,00m (ZH). O habitat 1140 corresponde aos locais com cota entre 0,00 (ZH)
e +3,00m (ZH).
A monitorização da componente habitats é composta por:
•

Uma campanha de amostragem realizada um ano após a conclusão das operações de dragagem
(fase de Pós-obra), de forma a avaliar a ocorrência de impactes.

•

Uma campanha de amostragem realizada dois anos após a conclusão das operações de dragagem
(fase de Pós-obra), de forma a avaliar a ocorrência de impactes.

3.2.3.

Técnicas e métodos de recolha de dados

A caracterização das áreas potencialmente ocupadas pelos habitats foi efetuada com recurso a
levantamentos topo-hidrográficos, que dada a sobreposição de metodologia e de frequência de
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amostragem entre a monitorização da Ecologia e o plano de monitorização da Evolução dos Fundos
Estuarinos, levou a que se utilizassem os dados provenientes deste último.
Os levantamentos topo-hidrográficos foram executados à escala 1:2000, de acordo com o indicado na
DCAPE.

3.2.4.

Métodos de Tratamento de dados

Com base nos dados provenientes dos levantamentos topo-hidrográficos construiu-se uma cartografia
com as áreas de ocupação potencial dos habitats 1110, 1140 e 1130, para a fase de Pós-obra (Ano 2),
sendo possível efetuar a comparação com o mapeamento obtido na Fase de Pré-Obra, Obra
(imediatamente após a conclusão) e Pós-obra (Ano 1). De referir ainda que além da componente
descritiva, os dados foram ainda analisados através da aplicação de técnicas estatísticas, com o objetivo
de avaliar as variações nas áreas de ocupação potencial de cada um dos habitats em estudo.

3.3.

Relação dos dados com características do projeto ou do

ambiente exógeno ao projeto
O presente programa de monitorização segue um desenho experimental que permite acompanhar a
evolução das comunidades biológicas na área a intervencionar, antes, durante e depois da realização da
intervenção preconizada no projeto. De referir que o desenho experimental adotado está de acordo com
o disposto na DCAPE, salvaguardando-se que serão cumpridos todos os objetivos propostos no referido
documento.
Paralelamente, quando se justificar, serão recolhidos dados de parâmetros externos ao projeto,
nomeadamente fatores ambientais ou outras fontes de perturbação, de forma a avaliar a relação entre
eventuais alterações nos padrões de atividade ao longo do tempo e a ocorrência de outros fatores
exógenos ao projeto. Desde modo, nas situações em que se justificar (p.e., observação de fontes de
poluição provenientes de práticas agrícolas), com a obtenção desta informação adicional será possível
avaliar se eventuais alterações nas comunidades poderão ser decorrentes das intervenções efetuadas no
âmbito do projeto ou de outros fatores externos ao mesmo. Os dados recolhidos serão incorporados em
SIG e estudados estatisticamente, sempre que possível, com vista a aferir a significância em termos da
sua influência sobre a comunidade em estudo. Caso não seja possível uma análise estatística por falta de
robustez, será efetuado, contudo, uma análise qualitativa dos parâmetros com vista a identificar possíveis
alterações na comunidade e evidenciar potenciais relações com fatores externos.
Nesta temática, mais se acrescenta que se procurará ainda avaliar a relação entre outros fatores exógenos
e os resultados obtidos das comunidades em estudo.
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3.4.

Critérios de avaliação de dados

O efeito das ações causadores de impacte confirma-se sempre que, em termos estatísticos (significância,
p <0,05), as variáveis explicam relações significativas na comunidade biológica em estudo.
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4. R ES UL T AD OS E DIS CUS S Ã O
4.1.
4.1.1.

Comunidade Bentónica
Distribuição e abundância de espécies

Os resultados da identificação de organismos bentónicos presentes nas amostras obtidas nos pontos de
amostragem da área de intervenção, na saída da Fase de Pós-obra (ano 2), de uma forma geral, revelam
uma elevada abundância de organismos com um total de 634 indivíduos, destacando-se os pontos
PBRM04 e PBRM06 com 182 e 130 indivíduos, respetivamente (Quadro 7, do Anexo II – Resultados, e
Figura 3). A espécie que mais contribui para os valores observados é Hesionura elongata, tendo sido
detetada em todos os pontos de amostragem, à semelhança da campanha anterior. Já no que toca à
riqueza específica, o ponto PBRM05 é o que apresenta um valor mais elevado, com 14 espécies, seguido
dos pontos PBRM04 e PBRM06, com 11 espécies (Figura 3). Por outro lado, nos pontos PBRM01, PBRM02,
PBRM07 e PBRM08, apenas se registaram 5 espécies, em cada um.
Relativamente à evolução da distribuição e abundância das espécies, pode verificar-se através da Figura
4 que não é possível estabelecer uma tendência generalizada para cada parâmetro. Relativamente à
abundância, verifica-se um aumento do parâmetro nos pontos PBRM01, PBRM04, PBRM05 e PBRM06,
relativamente à campanha anterior. Nos restantes pontos observa-se uma diminuição deste parâmetro,
sendo mais expressiva nos pontos PBRM02, PBMR07 e PBRM08. Os 4 pontos onde se verificou uma
diminuição na abundância, são os situados mais a jusante, onde pode haver uma variação mais marcada
dos fatores abióticos. De referir que a generalidade dos pontos teve resultados na mesma ordem de
valores do verificado na Pré-obra.
No que diz respeito à riqueza específica, verifica-se uma diminuição da mesma em 4 dos pontos de
amostragem – PBRM02, PBRM04, PBRM05 e PBRM07 (Figura 5). De referir que a generalidade dos pontos
teve também valores de riqueza específica na mesma ordem de valores do verificado na Pré-obra.
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Figura 3 - Abundância e riqueza específica de macroinvertebrados bentónicos em cada local de amostragem,
registadas na saída da Fase de Pós-obra (ano 2).

Figura 4 – Comparação entre a abundância de macroinvertebrados bentónicos em cada local de amostragem,
registadas na saída da Fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (ano 2).
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Figura 5 – Comparação entre a riqueza específica de macroinvertebrados bentónicos em cada local de
amostragem, registadas na saída da Fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (ano 2).

4.1.2.

Diversidade, Equitabilidade e Dominância

Relativamente ao índice de diversidade de Shannon-Wiener (Figura 6) verificou-se que os valores mais
elevados foram obtidos nos pontos PBRM04 e PBRM05, à semelhança da campanha anterior. De referir
que os valores de diversidade obtidos são algo baixos, tendo em conta que uma “elevada diversidade” é
normalmente associada a valores de 5 (Krebs, 1999). O cálculo do índice de diversidade tem em
consideração o número de espécies e a sua abundância, o que, tendo em conta os resultados obtidos
levou à obtenção destes valores reduzidos. Relativamente à Equitabilidade de Pielou (Figura 7), salientase que, de uma forma geral, os valores são baixos e bastante semelhantes. Neste parâmetro destacam-se
os valores obtidos nos pontos PBRM05 e PBRM08, por serem ligeiramente mais elevados. No que diz
respeito à dominância (Figura 8), é possível observar valores mais elevados também no ponto PBRM05.
Por outro lado, o ponto PBRM07 apresenta os valores mais baixos.
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Figura 6 - Valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) em cada local de amostragem, registados na
saída da Fase de Pós-obra (ano 2).

Figura 7 - Valores do índice de equitabilidade de Pielou (J) em cada local de amostragem, registados na saída da
Fase de Pós-obra (ano 2).
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Figura 8 - Valores do índice de dominância de Simpson (D) em cada local de amostragem, registados na saída da
Fase de Pós-obra (ano 2).

Estabelecendo uma comparação entre os 2 anos da fase de Pós-obra e a fase de Pré-obra, verifica-se um
aumento generalizado dos valores dos diferentes índices analisados (Figura 9, Figura 10 e Figura 11).
Através da análise da Figura 9 é possível perceber um aumento quase generalizado nos valores do índice
de diversidade de Shannon-Wiener, entre a fase de Pré-obra e 1º ano de Pós-obra, com a exceção da
ligeira diminuição observada nos ponto PBRM01 e PBRM06. Entre o 1º ano e 2º ano da fase de Pós-obra
houve uma diminuição dos valores deste índice, em todos os pontos amostrados, mas a generalidade dos
pontos apresenta valores superiores ao verificado na fase de Pré-obra.
Quanto à Equitabilidade de Pielou e à dominância (Figura 10 e Figura 11), verificou-se o mesmo padrão,
com um aumento generalizado dos valores deste índice, no 1º ano do Pós-obra, e decréscimo dos valores
em todos os pontos no 2º ano de Pós-obra, mas em valores acima do verificado no Pré-obra. Em termos
gerais, na fase de Pós-obra, a comunidade tem mais diversidade de espécies, pelo que a probabilidade de
dois indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie é agora mais baixa que
na fase de Pré-obra (Brower e Zarr, 1984).
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Figura 9 - Valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) em cada local de amostragem, registados na
saída da Fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (ano 2).

Figura 10 - Valores do índice de equitabilidade de Pielou (J) em cada local de amostragem, registados na saída da
Fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (ano 2).
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Figura 11 - Valores do índice de dominância de Simpson (D) em cada local de amostragem, registados na saída
da Fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (ano 2).

4.1.3.

Avaliação do grau de perturbação

No que diz respeito à avaliação do grau de perturbação e qualidade ecológica (Quadro 5 e Figura 13,
respetivamente), com base na aplicação do índice AMBI, observa-se que todos os pontos realizados na
área de intervenção apresentam um baixo grau de perturbação (‘Ligeiramente perturbado’ ou ‘Não
perturbado’) e apresentam uma qualidade ecológica ‘Boa’ a ‘Excelente’.
Em comparação com a fase de Pré-obra (Quadro 6), verifica-se que 7 pontos mantêm o grau de AMBI
“ligeiramente perturbado”, e 1 ponto melhorou a classificação do grau de AMBI para “não perturbado”.
É de referir que todos os pontos apresentaram os seus melhores valores da classificação AMBI, na
presente fase. Analisando as espécies presentes em cada uma das fases amostradas (Figura 12), é possível
perceber que existe um aumento da proporção das espécies do grupo I (espécies muito sensíveis ao
enriquecimento orgânico e presentes em condições não poluídas), sendo o ponto PBRM06 aquele que
apresenta maior percentagem destas espécies (19,2%), na presente fase. Na presente fase verifica-se
também um aumento considerável da proporção das espécies do grupo 2, comparativamente com a fase
anterior (1º ano do Pós-obra), ultrapassando os valores da fase de Pré-obra. Verifica-se também uma
diminuição considerável da percentagem média de espécies do grupo III – espécies tolerantes ao
enriquecimento excessivo de matéria orgânica, podendo ocorrer em condições normais, mas sendo
estimuladas pelo enriquecimento orgânico. De referir ainda que as espécies do grupo IV (espécies
oportunistas de segunda-ordem), que foram ausentes durante a fase de Pré-obra e observadas no 1º ano
do Pós-obra, voltaram a não ser observadas na presente fase.
Quanto à qualidade ecológica, verifica-se que há, no Pós-obra, menos pontos classificados com a classe
de qualidade Excelente – 2 no 1º ano e 3 no 2º ano, enquanto na fase de Pré-obra eram 5 os pontos com
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essa classificação (Figura 13 - A, B e C), no índice M-AMBI (Borja et al., 2007). Este índice adota uma análise
multivariada, integrando a resposta de três métricas: riqueza específica, índice de diversidade de Shannon
(Shannon & Weaver, 1949) e o índice AMBI (Borja et al., 2000).
Assim, os pontos PBRM04, PBRM05 mantém a classificação de Excelente, e o ponto PBRM06 melhorou a
sua classificação de Bom para Excelente, devido à riqueza específica elevada nestes três pontos, e ao seu
índice de diversidade de Shannon superior aos restantes pontos. Relativamente ao índice AMBI, nesses
pontos os valores são da mesma ordem de grandeza dos restantes, com exceção do PBRM07, que
apresenta uma classificação do grau de perturbação como ‘Não perturbado’.
As pequenas variações entre as diferentes fases podem dever-se a vários fatores, não havendo qualquer
indicação de que possam estar relacionados com a execução das ações do projeto. Em suma, os resultados
obtidos atestam que a área monitorizada continua a apresentar boa qualidade ecológica e bom estado de
conservação, com a melhoria da classificação do grau de perturbação num dos pontos (e melhoria da
valoração em todos), e um aproximar da classe de qualidade ao verificado na situação de referência, com
3 pontos com classificação ‘Excelente’ e 5 ‘Boa’, na presente fase, em comparação com os 5 pontos com
classificação ‘Excelente’ e 3 com classificação ‘Boa’, na fase de Pré-obra. A diminuição da riqueza
específica em vários pontos justifica estas diferenças, algo que poderá estar relacionado com algum
desfasamento temporal entre a amostragem de Pré-obra e as amostragens do Pós-obra (ano 1 e ano 2).
Quadro 4 – Valores obtidos para o cálculo do AMBI e respetivas percentagens (%) de espécies em cada grupo, de
acordo com o seu grau de sensibilidade, em cada ponto de amostragem na fase de Pós-obra (ano 2)
Estação

% GI

% GII

% GIII

% GIV

% GV

AMBI

Classificação do grau de
perturbação

PBRM01

15,3

81,2

3,5

0

0

1,281

Ligeiramente perturbado

PBRM02

10,8

83,8

5,4

0

0

1,256

Ligeiramente perturbado

PBRM03

11,3

79,2

9,4

0

0

1,486

Ligeiramente perturbado

PBRM04

17

75,3

7,7

0

0

1,274

Ligeiramente perturbado

PBRM05

17,8

64,4

17,8

0

0

1,487

Ligeiramente perturbado

PBRM06

19,2

78,5

2,3

0

0

1,246

Ligeiramente perturbado

PBRM07

19

81

0

0

0

0,893

Não perturbado

PBRM08

11,4

77,1

11,4

0

0

1,513

Ligeiramente perturbado

Quadro 5 – Valores obtidos para o cálculo do AMBI e respetivas percentagens (%) de espécies em cada grupo, de
acordo com o seu grau de sensibilidade, em cada ponto de amostragem na fase de Pós-obra (ano 1)
% GI

% GII

% GIII

% GIV

% GV

AMBI

Classificação do grau de
perturbação

PBRM01

4.4

37.8

55.6

2.2

0.0

2,335

Ligeiramente perturbado

PBRM02

17.6

43.9

38.5

0.0

0.0

1,817

Ligeiramente perturbado

PBRM03

15.5

50.5

34.0

0.0

0.0

1,788

Ligeiramente perturbado

PBRM04

11.8

36.5

50.6

1.2

0.0

2,082

Ligeiramente perturbado

PBRM05

30.9

38.2

29.1

1.8

0.0

1,67

Ligeiramente perturbado

PBRM06

7.8

25.9

66.4

0.0

0.0

2,38

Ligeiramente perturbado

PBRM07

10.1

35.2

54.7

0.0

0.0

2,118

Ligeiramente perturbado

PBRM08

8.4

28.9

62.7

0.0

0.0

2,343

Ligeiramente perturbado

Estação
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Quadro 6 – Valores obtidos para o cálculo do AMBI e respetivas percentagens (%) de espécies em cada grupo, de
acordo com o seu grau de sensibilidade, em cada ponto de amostragem na fase de Pré-obra.
Estação

% GI

% GII

% GIII

% GIV

% GV

AMBI

Classificação do grau de
perturbação

PBRM01

6,5

53,3

40,2

0

0

1,915

Ligeiramente perturbado

PBRM02

0,8

82,9

16,3

0

0

1,798

Ligeiramente perturbado

PBRM03

2,3

64,9

32,8

0

0

2,198

Ligeiramente perturbado

PBRM04

3,8

76,2

20

0

0

1,925

Ligeiramente perturbado

PBRM05

4,7

85,2

10,2

0

0

1,568

Ligeiramente perturbado

PBRM06

11,3

66,9

21,8

0

0

1,657

Ligeiramente perturbado

PBRM07

0

84,1

15,9

0

0

1,753

Ligeiramente perturbado

PBRM08

0,9

36,8

62,4

0

0

2,441

Ligeiramente perturbado

Figura 12 – Percentagens (%) de espécies em cada grupo, de acordo com o seu grau de sensibilidade, em cada
ponto de amostragem na fase de Pré-obra, Pós-obra (ano 1) e Pós-obra (Ano 2).
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A)

B)

C)

Figura 13 – Classes de qualidade em cada local de amostragem, registados na saída da Fase de Pré-obra (A),
Ano 1 do Pós-obra (B) e ano 2 do Pós-obra (C) (A azul os pontos com a classificação de Excelente (High) e a verde
os pontos com a classificação de Bom (Good), para as respetivas classes de qualidade).
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4.2.

Habitats Naturais 1110+1130+1140

Para a caracterização dos habitats naturais presente na área de estudo foi efetuada a avaliação da área
potencial ocupada pelos habitats 1110 (bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar
pouco profunda) e 1140 (lodaçais e areias a descoberto na maré baixa), que constituem o mosaico de
habitats integrados no macro-habitat 1130 (estuários). Tal como referido acima, a caracterização destas
áreas foi efetuada com recurso a levantamentos topo-hidrográficos (como descrito no Caderno de
Encargos), complementada com informação proveniente das fases anteriores do projeto (RECAPE e Fase
de Pré-obra), de forma a avaliar se ocorreram alterações significativas nas áreas ocupadas pelo habitat
1130 (no geral), 1110 e 1140 (em particular) na área de estudo. Na Figura 14 é possível observar o
mapeamento dos habitas naturais alvo de monitorização – habitat 1110, 1130 e 1140, obtido para a Fase
de Pré-Obra; na Figura 15 pode-se observar o mapeamento dos referidos habitats obtido na Fase de Obra;
na Figura 16 o mapeamento para a Fase de Pós-obra (ano 1); e na Figura 17 o mapeamento para a Fase
de Pós-obra (ano 2).
No que diz respeito ao habitat 1140, que corresponde a lodaçais e areais a descoberto na maré baixa e
que pode ocorrer entre zonas de cota entre 0,00 (ZH) e +3,00m (ZH), verificou-se uma progressiva
recuperação na fase de Pós-obra (ano 1 e ano 2), relativa à diminuição da área potencial que ocorreu na
Fase de Obra (Figura 18). Os valores percentuais de área potencial, entre a fase de Pré-obra e Pós-obra
(ano 2), são semelhantes, não se verificando diferenças significativas (p=0,94). Desta forma é de referir
que, tal como observado na Fase de Pré-Obra, a área de estudo mantém o potencial de ocorrência deste
habitat, tendo por base os levantamentos topo-hidrográficos efetuados, continuando a ocupar em
particular a área da margem esquerda do estuário do rio Mira, assim como uma porção da frente oceânica
da Praia das Furnas. Com o aumento de cota em parte da bacia próxima à praia da Franquia, o potencial
foi também aí recuperado, entre a fase de Obra e Pós-obra.
Relativamente ao habitat 1110, que corresponde a bancos de área permanente cobertos por água do mar
pouco profunda e que pode ocorrer entre cotas -1,00m (ZH) e 0,00m (ZH), refere-se que, tal como
observado no caso do habitat 1140, também se observou, relativamente à Fase de Pré-Obra, uma
diminuição da área potencial de ocorrência na Fase de Obra e posterior recuperação na Fase Pós-obra
(ano 1 e 2), ainda que em menor amplitude do que o que ocorreu com o habitat 1140 (Figura 18). No
entanto, esta diminuição também não se revelou significativa (p=0,43), entre a Fase de Pré-Obra e Pósobra (ano 2), salientando-se que se continua a verificar condições em toda a área de estudo para a
ocorrência deste habitat, mais em concreto ao longo de toda a faixa central do estuário do rio Mira.
Importa ainda referir que o habitat 1140 se caracteriza pela ocorrência de plataformas de sedimentos
finos não consolidados na maré baixa, sem vegetação vascular, ocupados por algas azuis e diatomáceas
ou ainda podendo apresentar bancos de Zootera noltii na zona intermareal (ALFA, 2004). No que diz
respeito ao habitat 1110, refere-se que o mesmo não apresenta vegetação vascular, sendo colonizados
por monocotiledóneas graminóides que fomentam a sedimentação, como a Zoostera noltii ou a Zoostera
marina (ALFA, 2004), de onde resulta uma granulometria muito menor. Estes bancos de areia encontramse sempre submersos por águas salgadas pouco profundas (até à profundidade de -20m), em zonas
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costeiras abrigadas, estuários e rias (ALFA, 2004). Assim, demonstra-se que a área de estudo mantém as
condições adequadas para a presença de Zostera sp na área de estudo, particularmente na margem
esquerda do estuário do rio Mira, situação identificada durante a Fase de RECAPE (NEMUS, 2016) aquando
das prospeções aí realizadas. A salientar, portanto, que após a realização das atividades de dragagem se
continua a verificar o potencial para ocorrer Zostera sp, mantendo-se as condições nas áreas em que seria
expectável verificar a presença da mesma (Figura 16).
Assim, com base nos resultados obtidos, é possível verificar que as alterações na área de estudo,
decorrentes das ações de dragagem resultaram na ocorrência de impactes de baixa significância na
estrutura dos habitats presentes na área do estuário do rio Mira.

Figura 14 – Mapeamento dos habitats aquáticos alvo de monitorização na porção terminal do estuário do rio Mira
para a fase de Pré-Obra.
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Figura 15 – Mapeamento dos habitats aquáticos alvo de monitorização na porção terminal do estuário do rio Mira
para a fase de Obra.

Figura 16 – Mapeamento dos habitats aquáticos alvo de monitorização na porção terminal do estuário do rio Mira
para a fase de Pós-obra (Ano 1).
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Figura 17 – Mapeamento dos habitats aquáticos alvo de monitorização na porção terminal do estuário do rio Mira
para a fase de Pós-obra (Ano 2).

Figura 18 – Percentagem de área potencial de cada um dos habitats, relativamente à área total (90,4ha) da área
de estudo, para a fase de Pré-Obra, Obra e Pós-obra (Ano 1 e Ano 2).
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4.3.

Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou

reduzir impactes
O presente relatório diz respeito à Monitorização da Componente de Ecologia na fase de Pós-obra (ano 2),
comparando-se os resultados obtidos na presente fase com as fases anteriores. De referir que não se
detetou a ocorrência de impactes significativos decorrentes das ações de dragagem sobre a estruturas
dos habitats que ocorrem no estuário do rio Mira, nem sobre a comunidade bentónica. Desta forma,
pode-se concluir que as medidas adotadas para prevenção/redução de impactes, tais como evitar
descargas acidentais de material dragado, manter a draga parada durante a descarga de sedimentos, de
forma a minimizar o efeito de dispersão dos materiais para fora das áreas designadas para o efeito e a
sensibilização da empresa dragadora para os impactes ambientais associados a este tipo de operações,
foram eficazes.
Ainda no que diz respeito às medidas de minimização refira-se que, durante a fase de Obra, caso fosse
detetada a presença das espécies Zostera marina e/ou Zostera noltii associadas a pradarias marinhas,
deveriam ser concretizadas e definidas medidas adequadas para a sua preservação. É de referir que,
durante a Fase de Execução da Obra, não foi detetada a presença de ambas as espécies, não tendo sido
necessário a apresentação de medidas para a sua preservação.

4.4.

Comparação com os impactes previstos no EIA

Relativamente à macrofauna bentónica, o EIA refere que a realização de dragagens, e consequente
perturbação do meio pelágico, podia afetar a macrofauna bentónica na fase de construção como na fase
de exploração, classificando este impacte como reversível e de fraca magnitude. Uma vez que não foram
observadas diferenças significativas na comunidade macro bentónica, considera-se que não se verificou
este impacte. Para a fase de exploração o EIA refere ainda que, o aumento da navegação de embarcações
significa um acréscimo de perturbação, o que poderia afetar a fauna macro bentónica. Para já, os dados
não indicam a ocorrência de alterações significativas na comunidade, pelo que este impacte não parece
ter ocorrido. De referir que, na presente fase, as condições de navegabilidade já atingiram o verificado na
condição inicial, devido ao assoreamento que se verificou, na fase de Pós-obra, nas áreas que foram
dragadas (Bioinsight, 2019).
Os principais impactes identificados na Fase de EIA referiam a destruição do meio bentónico e
consequente destruição de habitats. Os resultados obtidos ao longo da monitorização parecem sugerir
que a estrutura dos habitats presentes no estuário do rio Mira não sofreu os impactes significativos
previstos durante a Fase de EIA, mantendo-se o potencial para a ocorrência dos habitats 1110 e 1140,
apesar de se ter verificado uma ligeira diminuição da sua área.
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5. C ONCL US ÕE S E R E COMENDA ÇÕES
5.1.

Síntese da avaliação dos impactes monitorizados

Os resultados apresentados no presente relatório estabelecem uma comparação entre ambas as Fases de
monitorização, Fase de Pré-Obra e Fase de Pós-obra (ano 1 e ano 2), da comunidade macro bentónica e
dos habitats naturais presentes no estuário do rio Mira, de forma a verificar a ocorrência de impactes
previstos em Fase de EIA.
Os resultados da identificação de organismos bentónicos presentes nas amostras obtidas nos pontos de
amostragem da área de intervenção, na saída da Fase de Pós-obra (ano 2), de uma forma geral, revelam
uma elevada abundância de organismos, tendo-se registado um total de 634 indivíduos, sendo este
número ligeiramente inferior à fase de Pré-obra (784 indivíduos) e ano 2 do Pós-obra (791). Salientam-se
os pontos PBRM04 e PBRM06 por serem os locais onde se registou a presença de um maior número de
indivíduos. A espécie que mais contribui para os valores observados é Hesionura elongata, tendo sido
detetada em todos os pontos de amostragem. Já no que toca à riqueza específica, o ponto PBRM05 é o
que apresenta um valor mais elevado com 14 espécies, seguido de 11 nos pontos PBRM04 e PBRM06. Por
outro lado, refere-se que nos pontos PBRM01, PBRM02, PBRM07 e PBRM08, apenas se registaram 5
espécies, em cada um. Quanto ao índice AMBI, um dos pontos (PBRM07) melhorou a sua classificação de
‘ligeiramente perturbado’ para ‘não perturbado’, e todos os restantes pontos mantiveram a classificação
de ‘ligeiramente perturbado’, à semelhança das fases anteriores. Relativamente às classes de qualidade
em cada local de amostragem, na fase de Pós-obra (ano 2), 3 pontos foram classificados como Excelentes
e 5 como Bons.
O mapeamento obtido, através dos levantamentos topo-hidrográficos efetuados na Fase de RECAPE e
Fase de Pré-Obra, permitiu estabelecer a referência para comparação com os resultados obtidos nas fases
posteriores. Os resultados obtidos demonstraram uma diminuição nas áreas potenciais para a ocorrência
dos habitats 1110 e 1140, contudo aparentam indicar que não ocorreram alterações significativas na
estrutura dos habitats presentes no estuário do rio Mira. A proporção da área de ambos os habitats
tem-se aproximado progressivamente da fase de Pré-obra. Desta forma, é possível concluir que a
realização das atividades de dragagem não resultou na ocorrência de uma perturbação significativa sobre
os habitats naturais em estudo, salientando-se que a área de estudo continua a apresentar condições
ideais para a ocorrência dos habitats 1110 e 1140. Assim, é de referir que as condições disponíveis na área
de estudo continuam a ser adequadas à presença de Zostera sp., indicando assim que será provável que
a mesma possa vir a ocorrer na área do estuário do rio Mira.
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5.2.

Proposta ou alteração de medidas de mitigação

De acordo com os resultados apresentados no presente relatório não se verificou a ocorrência de
impactes substanciais sobre a macrofauna bentónica ou a estrutura dos habitats presentes no estuário
do rio Mira, não se propondo desta forma medidas de mitigação adicionais.

5.3.

Análise da adequabilidade do plano de monitorização

Considera-se que os planos de monitorização foram adequados aos objetivos delineados. Desta forma,
salienta-se a importância da monitorização dos Habitats Naturais na Fase de Pós-obra, situação prevista
na DCAPE (realização de duas campanhas anuais no período de dois anos seguintes a realização das
dragagens e uma campanha anual de cinco em cinco anos, a partir desse período), de forma a poder
avaliar a evolução da estrutura dos Habitats Naturais presentes na área do estuário do rio Mira.
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7.1.

Anexo I – Desenhos

Figura 19 – Área de dragagem, área de deposição de excedentes, área de enchimento e área de realimentação da praia da Franquia do Projeto de Transposição de Sedimentos
da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia.
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7.2. Anexo II – Resultados
Quadro 7 – Abundância por grupo taxonómico de espécies presentes por local de amostragem na Fase de Pré-obra e de Pós-obra.
Fase

PréObra

Filo

Sub-filo/Classe/Ordem

Família

Género/Espécie

PBRM01

PBRM02

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys caeca

4

1

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys cf longosetosa

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys cirrosa

1

PBRM03

PBRM04

PBRM05

PBRM06

PBRM07

PBRM08

Total
Geral

1

1

1

10

2

1

4

1

1

1

7

Annelida

Polychaeta

-

Microphthalmus
pseudoaberrans

Annelida

Polychaeta

Orbiniidae

Scoloplos (Leodamas) sp.

1

Annelida

Polychaeta

Phyllodocidae

Hesionura elongata

51

98

82

76

105

79

3

1

3

1

4

7

28

4

1

1

1
1

2
57

36

584

Annelida

Polychaeta

Polygordiidae

Polygordius
appendiculatus

Annelida

Polychaeta

Sigalionidae

Pisione cf remota

Annelida

Polychaeta

Syllidae

cf Salvatoria sp

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Parapionosyllis labronica

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Prosphaerosyllis xarifae

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Streptosyllis websteri

1

1

2

Arthropoda

Amphipoda

Bathyporeiidae

Bathyporeia spp.

1

3

4

Arthropoda

Amphipoda

Lysianassidae

Hippomedon massiliensis

1

1

Arthropoda

Amphipoda

Oedicerotidae

Pontocrates arenarius

2

Arthropoda

Cumacea

Bodotriidae

Bodotria sp.

1

1

Arthropoda

Isopoda

Cirolanidae

Eurydice spinigera

1

1

Arthropoda

Tanaidacea

Tanaissuidae

Tanaissus lilljeborgi

Cnidaria

Hydrozoa

-

-

Monitorização da Componente de Ecologia
Relatório da Fase de Pós-obra (ano 2) (dezembro de 2019)

13

19
3

1

49
1

1

1
1

1

1

2

6

1

11

1
1
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Fase

Filo

Sub-filo/Classe/Ordem

Família

Género/Espécie

PBRM01

Mollusca

Bivalvia

Donacidae

Donax trunculus

3

Mollusca

Bivalvia

Tellinidae

Macomangulus tennuis

3

Nemertea

-

-

-

8

Platyhelminthes

Turbellaria

-

-

Syllidae

-

Total Geral

Pós-obra
(Ano 1)

Amphipoda

Haustoriidae

Haustorius arenarius

Annelida

Polychaeta

Cirratulidae

Cirriformia tentaculata

Annelida

Polychaeta

Glyceridae

Glycera tridactyla

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys cirrosa

Annelida

Polychaeta

Orbiniidae

Leodamas sp.

Annelida

Polychaeta

Phyllodocidae

Hesionura elongata

Annelida

Polychaeta

Poecilochaetidae

Poecilochaetus serpens

Annelida

Polychaeta

Saccocirridae

Saccocirrus papillocercus

Annelida

Polychaeta

Sigalionidae

Pisione cf remota

Annelida

Polychaeta

Spionidae

Scolelepsis (Scolelepsis)
squamata

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Parapionosyllis sp.

5

PBRM03

12

PBRM05

PBRM06

3

2

6

14

2

4

9

5

10

13

PBRM07

1

PBRM08

6

102

1
97

123

131

59

53

1
1

6

11

62

11

49

17

2

2

16

1

1

1

23

1

1

24

46

8

1

2

23

1

1

13

7

784
1

1

3

60
2

1
114

Total
Geral

PBRM04

2

105

Annelida

PBRM02

233
1

1
6

8

3
15

7

2

81
2

4

10

16

30

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Streptosyllis websteri

1

1

2

Arthropoda

Amphipoda

Bathyporeiidae

Bathyporeia spp.

1

3

4

Arthropoda

Amphipoda

Oedicerotidae

Synchelidium maculatum

1

1

3

Arthropoda

Decapoda

Goneplacidae

Goneplax rhomboides

1

1

Arthropoda

Decapoda

Polybiidae

Liocarcinus maculatus

Arthropoda

Insecta

Chironomidae

Chironomidae

Arthropoda

Isopoda

Cirolanidae

Eurydice pulchra
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Fase

Sub-filo/Classe/Ordem

Família

Género/Espécie

Arthropoda

Isopoda

Gnathidae

Paragnathia formica

2

2

Arthropoda

Isopoda

Sphaeromatidae

Lekanesphaera monodi

1

1

Arthropoda

Pycnogonida

Phoxichilidiidae

Anoplodactylus virescens

1

1

Arthropoda

Tanaidacea

Tanaissuidae

Tanaissus lilljeborgi

1

1

Echinodermata

Ophiuroidea

Amphiuridae

Amphiura chiajei

1

1

Mollusca

Bivalvia

Carditidae

Glans sp.

1

1

Mollusca

Bivalvia

Corbulidae

Corbula gibba

1

Mollusca

Bivalvia

Mytilidae

Modiolus modiolus

1

Mollusca

Bivalvia

Mytilidae

Musculus costulatus

Mollusca

Bivalvia

Semelidae

Ervilia castanea

Mollusca

Bivalvia

Tellinidae

Tellina sp.

Nematoda

-

-

Nematoda

22

35

Nemertea

-

-

Nemertea

3

20

Platyhelminthes

-

-

Platyhelminthes

Annelida

Amphipoda

Haustoriidae

Haustorius arenarius

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys cf longosetosa

Annelida

Polychaeta

Nephtyidae

Nephtys cirrosa

Annelida

Polychaeta

Phyllodocidae

Hesionura elongata

68

Annelida

Polychaeta

Polygordiidae

Polygordius
appendiculatus

1

Annelida

Polychaeta

Sigalionidae

Pisione remota

11

Annelida

Polychaeta

Spionidae

Prionospio sp.

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Streptosyllis websteri

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Prosphaerosyllis sp.

1

1

Annelida

Polychaeta

Syllidae

Exogone sp.

1

1

Total Geral

Pós-obra
(Ano 2)

PBRM01

PBRM03

PBRM04

PBRM05

PBRM06

PBRM07

PBRM08

1
1

2

1

1
1

1

1

4

5

26

36

8

55

72

40

294

7

6

3

22

15

12

88

1
45
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PBRM02

Total
Geral

Filo

148

97

86

1
55

118

159

83

1

1

1

1

1

2

3

3

3

30

40

133

53

99

12
17

5
5

13

791

4

11

1

27

467
6

1

45
1

1

1
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Fase

PBRM01

PBRM02

PBRM03

Sub-filo/Classe/Ordem

Família

Género/Espécie

Arthropoda

Amphipoda

Bathyporeiidae

Bathyporeia spp.

2

Arthropoda

Amphipoda

Lysianassidae

Hippomedon massiliensis

3

Arthropoda

Amphipoda

Oedicerotidae

Synchelidium maculatum

Arthropoda

Decapoda

Paleomonidae

Paleomon sp.

Arthropoda

Isopoda

Cirolanidae

Eurydice pulchra

Mollusca

Bivalvia

Mytilidae

Mytilus sp.

1

1

Mollusca

Bivalvia

Mytilidae

Lioberus agglutinans

1

1

Mollusca

Bivalvia

Mytilidae

Modiolus sp.

Mollusca

Bivalvia

Tellinidae

Donax trunculus

Mollusca

Bivalvia

Tellinidae

Donax sp.

Mollusca

Bivalvia

Tellinidae

Serratina serrata

Mollusca

Bivalvia

Hiatellidae

Hiatella arctica

Mollusca

Bivalvia

Lasaeidae

Kelia suborbicularis

1

1

Mollusca

Bivalvia

Veneridae

Venerupis corrugata

1

1

1

PBRM04

PBRM05

PBRM06

1

2

1

PBRM07

PBRM08

Total
Geral

Filo

1

3

2

6

3

1

3

7
1

1

2

6

1
1

1

1
3

6

2
7

1

1

1

18
1

1

1

Mollusca

Bivalvia

Mactridae

Spisula solida

Mollusca

Gastropoda

Hydrobiidae

Peringia ulvae

1

1

Mollusca

Gastropoda

Pyramidellidae

Odostomia sp.

1

1

Nemertea

-

-

Nemertea

Total Geral
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1

2

2

4

14

15

3

85

37

53

182

91

130

40

1

21

2

4

44

35

634

