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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Identificação e objetivos da monitorização

O presente relatório respeita à campanha de monitorização da fase de construção da
comunidade avifaunística da Intervenção de Desassoreamento da Barrinha de Mira com
Transposição de Sedimentos para o Litoral, projeto promovido pela Polis Litoral Ria de
Aveiro – Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A., em
liquidação, que engloba todas as ações de limpeza da camada superficial de sedimentos
essencialmente lodosos, ou com uma componente principal de finos, na Barrinha de Mira,
com o objetivo de contribuir para a sua requalificação, através da diminuição da carga
orgânica dos fundos e minimização da eutrofização do sistema lagunar.
A implementação do programa de monitorização de avifauna pretende averiguar as
implicações decorrentes do projeto de desassoreamento da Barrinha de Mira nesta
comunidade, nomeadamente, no caso particular da fase de construção, através da
perturbação de espécies mais sensíveis devido ao ruído e/ou à alteração do respetivo
habitat, ou ainda um hipotético derrame acidental de poluentes inerente ao
funcionamento das dragas, que possa levar à uma degradação do meio.
A presente campanha, realizada duas semanas após o início das dragagens, visa
verificar eventuais alterações na estrutura e composição da comunidade de avifauna, e
relacioná-las com as ações de empreitada e/ou alterações ambientais.
A estrutura do presente relatório tem por base as indicações do Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro, que define a estrutura dos relatórios de monitorização.

1.2

Âmbito espacial e temporal

O presente relatório de monitorização enquadra-se no âmbito do Plano Geral de
Monitorização do projeto de Desassoreamento da Barrinha e Mira com Transposição de
Sedimentos para o Litoral, datado de novembro de 2016, o qual foi definido de acordo
com o EIA e a DIA da fase de Anteprojeto e incorporando igualmente as decisões da
DCAPE.
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Conforme estabelecido no referido Plano Geral de Monitorização, a monitorização da
avifauna incide sobre a Barrinha de Mira.
A Barrinha de Mira é uma lagoa de água doce, com cerca de 46 ha, a uma distância de
cerca de 500 metros da zona da praia, adjacente ao aglomerado urbano de Praia de
Mira.
A barrinha é um dos vestígios de uma ampla bacia marítima que, após a retirada do mar,
deu origem à grande planície conhecida como Triângulo Litoral Português. Após o mar
atingir os níveis atuais, foi-se formando um cordão de areias aluvionares que,
gradualmente foi colmatando e impedindo o escoamento direto da barrinha para o mar,
dando origem a uma lagoa de água doce.
A sudoeste da barrinha situa-se uma outra lagoa, o Lago do Mar, de menores dimensões
(cerca de 4 ha), que intercomunica com a Barrinha de Mira através de drenos e por
percolação, havendo um equilíbrio entre o nível do plano de água da barrinha e o do
Lago do Mar.
A nordeste da barrinha verificam-se duas linhas de água, que drenam para a Vala de
Cana. A norte, já no aglomerado urbano da Praia de Mira, verifica-se igualmente uma
linha de água, esta última afluente da Vala Regente Rei.
O limite este da barrinha, fora da área a dragar é aquele que apresenta maior valor
ecológico, verificando-se algumas zonas de caniçal importantes, bem como uma
vegetação ribeirinha desenvolvida ao longo das linhas de água que drenam para a Vala
de Cana. O extremo noroeste, de forte ocupação urbana, constitui uma zona homogénea,
de margens artificializadas.
Os trabalhos de monitorização da comunidade de avifauna referentes à fase de
construção decorreram em outubro de 2017, tendo sido considerados os pontos de
amostragem definidos no Plano Geral de Monitorização.

1.3

Enquadramento legal

O relatório de monitorização é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, dando
cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014 de 24 de março, Decreto-Lei nº 179/2015 de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017
de 2 de junho, que revogou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio, correspondente ao
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente ao previsto no n.º 3 do artigo 26.º
relativo à Monitorização. Este artigo estabelece que a monitorização do projeto, da
responsabilidade do proponente, deve ser realizada nos termos fixados na DIA ou na
decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução, ou, na falta destes, de
acordo com o EIA ou o RECAPE apresentados pelo proponente, ou com os elementos
referidos no n.º 1 do artigo 16.º ou no n.º 7 do artigo 20.º, e remeter à autoridade de AIA
os respetivos relatórios ou outros documentos que retratem a evolução do projeto ou
eventuais alterações do mesmo.
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A estrutura do Relatório é definida na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que
regulamenta as normas técnicas para a sua elaboração, com as adaptações necessárias
a este caso concreto.
São tidos igualmente em consideração na elaboração do presente relatório todos os
diplomas legais aplicáveis, destacando-se o Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, que procedeu à transposição
para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril
1979, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva
n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva
n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas
no domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia.
Este quadro legal visa a conservação dos habitats naturais da fauna e da flora selvagem,
nomeadamente mediante a criação de um conjunto de Sítios de Interesse Comunitário,
designados como zonas especiais de conservação (ZEC), para posterior definição de
uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação, a Rede Natura 2000,
que engloba as ZEC e as zonas de proteção especial (ZPE). O Sítio Dunas de Mira,
Gândara e Gafanhas (PTCON0055), onde se insere a área de implantação de projeto,
integra a lista nacional de Sítios de Interesse Comunitário desde 2000 (Resolução de
Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho).

1.4

Apresentação da estrutura do relatório

O relatório de monitorização dá cumprimento ao previsto nas normas técnicas constantes
do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, descrevendo-se:
Introdução – Com referência clara aos objetivos do programa de monitorização da
avifauna, aos objetivos específicos da referida campanha, ao âmbito temporal e
espacial da monitorização, e ainda às obrigações e imposições legais inerentes aos
trabalhos de monitorização;
Antecedentes – Enquadramento geral das atividades de monitorização no plano
geral de monitorização, descrição breve do historial do processo com referência a
decisões e demais elementos das autoridades tutelares do projeto;
Descrição do programa de monitorização – Apresentação das metodologias
adotadas, com indicação dos indicadores e parâmetros de avaliação, materiais e
métodos de trabalho e de tratamento de dados;
Resultados do programa de monitorização – Discussão, interpretação e avaliação
dos resultados obtidos face aos métodos e critérios definidos;
Anexos.

1.5

Autoria técnica do relatório

O presente relatório foi desenvolvido pelo técnico David da Fonte (Licenciado em
Biologia, Ramo Científico-Tecnológico, e Mestre em Biologia, pela Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto).
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2.

ANTECENDENTES

O projeto de desassoreamento da Barrinha de Mira foi sujeito, em 2015, a procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no âmbito do designado Projeto de
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de
Aveiro e Barrinha de Mira (Processo de AIA n.º 2832), tendo sido emitida uma Declaração
de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em 2016.
O Projeto de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico
na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira deu origem a vários Projetos de Execução,
individualizados entre os vários canais da Ria de Aveiro e a Barrinha de Mira, dado que
estes são sujeitos a empreitadas distintas e com tempos de execução também
diferenciados.
Neste âmbito foi realizado, em 2016, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução (RECAPE) do projeto de Desassoreamento da Barrinha de Mira com
Transposição de Sedimentos para o Litoral, tendo sido emitida conformidade
condicionada nesse mesmo ano.
Na sequência deste processo foi elaborado um Plano Geral de Monitorização, datado de
novembro de 2016, que integra vários programas específicos de monitorização, dos quais
se destaca o programa de monitorização de avifauna, cuja implementação se encontra
prevista para as fases de construção e exploração, nos locais amostrados no decurso do
EIA.
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Projeto
de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de
Aveiro e Barrinha de Mira foram efetuados levantamentos específicos da avifauna
durante a época de migração pós-reprodutora, mais precisamente a 24 de setembro. No
que se refere à Barrinha de Mira foram amostrados dois locais de amostragem,
nomeadamente no extremo noroeste da barrinha, com designação de P23, e em zona de
pinhal a sul da barrinha, com designação P24.
No decurso dos levantamentos foi possível identificar um total de 164 indivíduos,
repartidos por um total de 23 espécies, com destaque para várias aves limícolas e
marinhas. O local de amostragem P23 (Barrinha) foi o que apresentou maior abundância,
em particular devido a um número muito elevado de gaivotas-de-asa-escura. Em termos
de riqueza, ambos os locais (P23 e P24) apresentaram um total de 13 espécies. Das
espécies identificadas, não foi de destacar nenhuma espécie em particular, pelo seu
estatuto de conservação.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

3.1

Parâmetros monitorizados

Tendo em conta os objetivos de monitorização e as características da empreitada do
desassoreamento da Barrinha de Mira com transposição de sedimentos para o litoral,
nomeadamente dos seus possíveis efeitos na comunidade avifaunística presente, foram
avaliados, na presente campanha de referência, os seguintes itens:
−

Distribuição (confirmação de presença das espécies e sua distribuição);

−

Riqueza específica (confirmação de presença de espécies);

−

Abundância (determinação da estabilidade das populações);

−

Perturbações aparentes (identificação das perturbações);

−

Uso do habitat (determinação as variáveis que condicionam o uso do habitat por
parte das espécies);

−

Características de habitat (determinação dos aspetos de habitats determinantes
para a ocorrência das espécies).

No que se refere ao parâmetro perturbações aparentes, nesta fase, onde se avalia
potenciais alterações na comunidade decorrentes das ações de empreitada, para além
das perturbações existentes antes do início da empreitada, quer naturais, quer artificiais,
são igualmente identificadas perturbações inerentes à empreitada.

3.2

Locais de amostragem

Conforme referido anteriormente, foram considerados os locais amostrados no EIA,
nomeadamente:
−

P23 no extremo noroeste da Barrinha de Mira;

−

P24 a sul da Barrinha de Mira, em zona de pinhal.

O local P23 situa-se no limite nascente da barrinha imediatamente a norte da zona de
caniçal, e no local de confluência de várias linhas de água afluentes da barrinha.
Destacam-se assim na envolvente do ponto de amostragem vários habitats,
nomeadamente aquáticos (zona lagunar e curso de água lótico) terrestres (caniçal, amial
ripícola e área agrícola).
O local P24 situa-se a sul da barrinha, num pinhal em zona dunar, na envolvente ao
parque de campismo da Orbitur Mira.
Os locais de amostragem apresentam-se no Quadro 1 e FIG. 1.
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Quadro 1 – Locais de Amostragem da Monitorização de Avifauna
Local de
Amostragem

3.3

Coordenadas
(PT-TM06/ETRS89)

X

Y

P23

-55941,41

87172,19

P24

-56425,24

86345,91

Período da amostragem

A campanha de amostragem da comunidade de avifauna, referente à fase de construção,
decorreu no dia 26 de outubro de 2017, duas semanas após o início das operações de
dragagem. Os dados obtidos na presente campanha foram posteriormente comparados
com os resultados registados na fase de EIA, mais concretamente na sequência da
amostragem realizada a 24 de setembro de 2015. Saliente-se que ambas as campanhas
foram efetuadas durante o período de migração pós-reprodutora.

3.4

Técnicas e métodos de análise e registo de dados

Para cada um dos locais propostos, a amostragem será feita através da metodologia das
estações de escuta (pontos e/ou transeptos) propostas por Bibby et al (1992). A
metodologia de cálculo de abundância, riqueza específica e diversidade da comunidade
de aves na barrinha e sua envolvente consistiu assim na realização de pontos de escuta
com 10 minutos de duração. Durante este período foram recolhidos dados relativos às
espécies observadas, respetivo número de indivíduos e distância ao observador. No
registo das distâncias das aves ao observador foram consideradas três classes de
distância, nomeadamente até aos 50 m, dos 50 aos 100 m e acima dos 100 m (sem limite
de distância).

3.5

Técnicas e métodos de tratamento de dados

Os resultados obtidos permitiram, para cada local de amostragem, determinar a riqueza
específica (número de espécies observadas por ponto de amostragem) e abundância
(número de indivíduos por espécies e por local de amostragem). Foi ainda calculado o
valor de diversidade de Shannon-Wiener, por local de amostragem, com base nos dados
de abundância por espécie.
A determinação dos parâmetros anteriormente referidos permitiu uma análise
comparativa com os resultados obtidos na campanha realizada durante o EIA, mais
concretamente com base nos dados de abundância por espécie identificada.
Assim, numa primeira fase, procedeu-se a uma análise descritiva dos valores de
abundância, riqueza e diversidade obtidos por ponto e por fase de projeto, para
comparação direta. Neste sentido produziram-se gráficos e tabelas para uma melhor
interpretação de resultados, e identificação de tendências.
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N

FIG. 1 – Locais de monitorização
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Complementarmente foram efetuadas análises estatísticas multivariadas, com base nos
dados de abundância relativa, por espécie, no intuito de verificar similaridades ou
dissimilaridade entre a estrutura da comunidade avifaunística entre amostras (locais de
amostragem x fase de projeto). Foi assim realizada uma análise agrupamento hierárquico
(cluster) das diferentes amostras, usando a similaridade de Bray-Curtis, no sentido de
obter agrupamentos de comunidades associados à sua composição e estrutura. Foi
igualmente efetuada uma ordenação multidimensional não paramétrica (MDS), com a
mesma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis, para análise espacial dos agrupamentos
obtidos na análise anterior (Clarke & Warmick, 2001).
Para as variáveis ambientais de caracterização, como o uso do solo ou identificação de
perturbações, foi efetuada uma descrição por local de amostragem. A avaliação foi assim
qualitativa.

3.6

Critérios de avaliação

Os dados de recolhidos em ambas as fases de projeto foram confrontados no intuito de
verificar tendências evolutivas na estrutura e composição da comunidade de avifauna, e
verificar se as potenciais diferenças são significativas ou não. A ocorrência de eventuais
diferenças significativas foi ainda avaliada com intuito de confirmar se as mesmas se
devem a empreitada ou outras perturbações detetadas/conhecidas na área de estudo.
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4.

RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

4.1

Resultados

4.1.1

Censos de avifauna

No conjunto das campanhas de amostragem realizadas nas fases de pré-construção e
construção, nos locais definidos no Plano Geral de Monitorização, foram registadas 530
aves, repartidas por um total de 36 espécies. Destas 36 espécies apenas uma se
encontra como de ameaçada no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal,
nomeadamente a águia-sapeira (Circus aeruginosus), com o estatuto de Vulnerável
(Anexo 1).
Das espécies identificadas destacam-se várias espécies limícolas como o pato-real (Anas
platyrhynchos), a garça-real (Adrea cinerea), o mergulhão-pequeno (Tachybaptus
ruficollis), o galeirão (Fulica atra) ou a galinha-d’água (Gallinula chloropus), e marinhas
como a gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus), gaivota-de-patas-amarelas (Larus
michahellis) e guincho (Larus ridibundus).
A comunidade avifaunística em análise apresenta como fenologia dominante espécies
residentes. Do número total de espécies, 28 são residentes, três são migradoras
reprodutoras, quatro são exclusivamente invernantes e uma corresponde a uma espécie
não indígena. Saliente-se que das 28 espécies residentes, cinco apresentam reforço de
população durante o período de inverno. Este é o caso da águia-sapeira (Circus
aeruginosus), que constitui a única espécie ameaçada identificada.
Quadro 2 – Fenologia da comunidade avifaunística
Classe Fenológica
N.º total de espécies
N.º de espécies ameaçadas

(1)

R

MR

I

NI

28

3

4

1

1

0

0

0

R: residente; MR: migrador nidificante; I: invernante; N: Não Indígena;
1
Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(ICN, 2005)

Numa análise comparativa entre fases de projeto (pré-construção e construção) verificase um aumento nos valores de abundância e riqueza na presente campanha (FIG. 2 e
FIG. 3). Este aumento é particularmente importante no local P23 (Barrinha), onde se
verifica um aumento de 137 para 324 aves, e de 13 para 20 espécies. No local P24
(Pinhal) esse aumento é menos expressivo, contudo ainda importante, designadamente
de 27 para 42 aves, e 13 para 14 espécies. Assim, no global das amostragens, verifica-se
um aumento de 202 aves e de quatro espécies na fase de construção. Saliente-se ainda
que em termos de espécies de estatuto ameaçado se verifica um aumento de zero aves
para uma, designadamente um exemplar de águia-sapeira no local P23.
Numa análise por pontos verifica-se ainda que o local P23 apresentou maior abundância
em ambas as campanhas. Este aumento de abundância é particularmente devido a
espécies marinhas, nomeadamente gavota-de-asa-escura (Larus fuscus) e gaivota-depatas amarelas (Larus michaellis), e a uma espécie limícola, o galeirão (Fulica atra), que
apenas foram registadas nesse local (Anexo 2).
9
Intervenção de desassoreamento da Barrinha de Mira com transposição de sedimentos para o litoral
Monitorização de Avifauna – Fase de Construção
Novembro 2017
Relatório de Monitorização
Rev.00

Pré-Construção

Contrução

350

N.º Indivíduos

300
250
200
150

100
50

0
P23

P24

FIG. 2 – Abundância por local de amostragem e fase de projeto
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FIG. 3 – Riqueza por local de amostragem e fase de projeto

A gaivota-de-asa-escura apresentou um registo de 100 indivíduos na fase de préconstrução e, posteriormente, de 120 indivíduos na fase de construção. A gaivota-depatas-amarelas apenas foi registada na fase de construção, contribuindo com uma
abundância de 70 exemplares. O galeirão por sua vez apresentou 10 indivíduos na fase
de pré-construção e 75 na fase de construção, o que representou um aumento
considerável de 65 aves.
Estas três espécies foram as mais abundantes no decurso da amostragem, contudo são
de salientar outros taxa de com efetivos importantes, como é o caso do pato-real (Anas
platyrrhynchos) e verdilhão (Carduleis chloris). O primeiro, com um total de 23
exemplares, apenas foi observado na barrinha. O segundo, com um total de 22
exemplares foi observado em ambos os locais, porém apenas na fase de construção
(Anexo 2). Saliente-se ainda os efetivos de bico-de-lacre (Estrilda astrild), em P23, com
12 indivíduos.
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As restantes espécies apresentaram efetivos inferiores a 10 indivíduos no conjunto das
duas campanhas, sendo que na exceção dos casos de pisco-de-peito-ruivo (Erithacus
rubecula), com 9 exemplares, e de pardal (Passer domesticus), com 7 exemplares, as
restantes espécies apresentaram apenas 5 ou menos indivíduos (Anexo 2).
Conforme referido anteriormente, as espécies marinhas e limícolas, e a única rapina
constante da lista de taxa, apenas foram observados na barrinha (P23).
Atendendo aos resultados da diversidade de Shannon-Wiener, a tendência de aumento
entre a fase de pré-construção e construção, verificada para a abundância e riqueza,
mantém-se no local P23, sendo de assinalar um incremento expressivo de 1,13 para 1,78
(FIG. 4). O mesmo não se verifica para o local P24, onde se regista uma ligeira redução
de 2,37 para 2,26 (FIG. 4). Este decréscimo é devido a uma presença importante na
comunidade de verdilhão (Carduleis chloris), que representou cerca de 31% da amostra
da fase de construção, o que reduz a equitatividade entre espécie, e do mesmo modo o
valor do índice. Saliente-se contudo que a diferença de valores no local P24 é pouco
expressiva.
Numa análise entre locais, em ambas as campanhas o local P23 apresenta menor
diversidade. Isto deve-se ao claro predomínio das espécies marinhas, com efetivos
claramente superiores aos das restantes espécies. Tal predominância de um ou mais
taxa reduz a equitatividade da amostra, o que consequentemente reduz os valores de
diversidade.

Pré-Construção

Contrução

3,00

Diversidade

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

0,00
P23

P24

FIG. 4 – Diversidade por local de amostragem e fase de projeto

Na FIG. 5 é apresentado o resultado da análise de agrupamento hierárquico (cluster) com
base nos dados de abundância por espécie. Da sua análise verifica-se a presença de
dois grupos principais, o primeiro constituído pelas amostras recolhidas em P23 (préconstrução e construção) e o segundo pelas amostras recolhidas em P24 (pré-construção
e construção). Os resultados indicam que as diferenças são mais importante entre locais
do que entre fases de projeto, ou seja, não se identificam alterações significativas na
estrutura e composição da comunidade avifaunística antes e durante a empreitada de
desassoreamento da barrinha.
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Os resultados da análise de cluster indicam igualmente que a similaridade entre amostras
é superior no caso do local P23, ou seja, a comunidade amostrada nesse local nas fases
de pré-construção e construção é mais próxima. No local P24 as diferenças entre fases
de projeto são superiores, muito devido ao aumento do número de efetivos e do número
de espécie durante a construção.

FIG. 5 – Análise de agrupamento hierárquico (Cluster) com base nos dados de abundância

Os resultados da análise cluster são corroborados pela análise MDS (FIG. 6), sendo
evidente a diferença entre as amostras do local P23 e P24. É igualmente evidente a
maior proximidade entre as amostras do local P23.

FIG. 6 – Análise MDS (Multidimensional Scale Analysis) com base
nos dados de abundância
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4.1.2

Uso de habitat

Os resultados do censo da avifauna assinalaram uma clara diferença na estrutura e
composição da comunidade nos locais P23 e P24, quer na fase de pré-construção, como
na fase de construção. As diferenças entre os locais assentam numa diferença
importante no número de espécies e aves registadas em cada local, e na presença
importante de espécies limícolas e marinhas em P23 (barrinha).
O local P23 é caracterizado pela transição entre um biótopo aquático (barrinha e cursos
de água afluentes) e terrestre (espaços agrícolas), onde abundam uma diversos habitats
(aquáticos, ripícolas e terrestres). Isto traduz-se numa maior diversidade de espécie, com
particular abundância de espécies dependentes de água, como é o caso das espécies
marinhas e limícolas, e ainda da única rapina identificada, a águia-sapeira, de elevado
valor ecológico e de conservação.
O local P24 situa-se a sul da barrinha, numa zona homogénea dominado por floresta de
produção (pinhal) em ambiente dunar. A homogeneidade do local é marcada por uma
menor diversidade de espécies, as quais são exclusivamente terrestres.

4.1.3

Perturbações aparentes

Os resultados do censo da avifauna não destacam nenhuma perturbação na comunidade
local, sendo até de salientar um aumento de abundância e de riqueza de espécies
durante a construção. A presença da draga e das tubagens para rejeição dos sedimentos
dragados não aparentam perturbar a presença de espécies na barrinha, sendo visível a
presença de numerosas gaivotas e outras espécies próximo dos mesmos. Aquando das
operações de dragagem não foram visíveis alterações evidentes de habitats envolventes
à barrinha, nem de afetação das suas margens.
Os níveis de ruído da draga encontravam-se confinados à mesma, verificando-se apenas
alguma perturbação na proximidade da zona de dragagem.

4.2

Discussão, interpretação e avaliação dos resultados

A monitorização da avifauna identificou para a área da barrinha, e sua envolvente
próxima, uma comunidade rica e diversificada, marcada pela transição entre biótopo
aquático e terrestre. Saliente-se em termos de diversidade a presença de espécies
terrestres, limícolas e marinhas, com particular abundância dos dois últimos grupos
ecológicos.
A comunidade é maioritariamente composta por espécies residentes de estatuto pouco
preocupante em termos conservacionista. Destaca-se contudo a presença na fase de
construção da águia-sapeira (Circus aeruginosus), com estatuto de Vulnerável, de acordo
com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.
Os resultados do censo de avifauna apontam, em ambos os locais amostrados, para um
aumento da abundância e riqueza específica na fase de construção, aumento que é
particularmente expressivo na zona da barrinha (P23), nomeadamente de cerca de 187
aves e de sete espécies.
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Neste local, o aumento da abundância foi devido, em particular, ao número de gaivotasde-patas-amarelas (Larus michaellis) e de galeirões (Fulica atra). São contudo ainda de
assinalar outras espécies como pato-real (Anas platyrhynchos), verdilhão (Carduelis
chloris), ou ainda bico-de-lacre (Estrilda astrild).
Embora menos evidente, verificou-se igualmente um aumento da abundância e riqueza
em P24. Este aumento deve-se, em particular à abundância de verdilhão (Carduelis
chloris), que representou cerca de 31% da amostra da fase de construção, o que por um
lado afetou a equitatividade da amostra e, consequentemente, os valores de diversidade.
Em termos de diversidade a tendência de incremento mantém-se na barrinha, sendo
neste caso igualmente significativo. No local P24, como referido anteriormente, verifica-se
uma ligeira redução da diversidade, devido a redução da equitatividade da amostra, uma
vez que o número de espécies até aumentou na construção.
Os locais P23 e P24 são substancialmente diferentes em termos de estrutura e
composição, o que é evidente nos valores de abundância, riqueza específica e
diversidade obtidos. Esta diferença foi ainda evidente nas análises estatísticas
multivariadas efetuadas com base nos dados de abundância por espécie. Essa diferença
aparenta estar associada aos biótopos presentes, não tendo qualquer correlação com a
fase de projeto (diferença acentuada entre locais mantém-se em ambas as fases).
As análises multivariadas efetuadas permitiram igualmente confirmar que as diferenças
identificadas entre as fases de pré-construção e construção são mais importantes no
local P23 (barrinha). Essa discriminação é no entanto positiva, uma vez que a diferença
se deve particularmente ao aumento de abundância, riqueza e diversidade.
Em suma, a empreitada não aparenta constituir nenhum elemento perturbador da
comunidade avifaunística, dado não se verificar nenhuma regressão do número de
indivíduos ou de espécies. Saliente que a perturbação sonora causada pela draga é
muito confinada, não se fazendo sentir numa envolvente mais alargada. Aliás, destaca-se
o facto de algumas espécies utilizarem o espaço próximo da draga.

14

Intervenção de desassoreamento da Barrinha de Mira com transposição de sedimentos para o litoral
Monitorização de Avifauna – Fase de Construção
Relatório de Monitorização
Novembro 2017
Rev.00

5.

CONCLUSÕES

Face aos resultados obtidos na presente campanha de monitorização poder-se-á concluir
o seguinte:


A comunidade avifaunística da Barrinha de Mira é diversificada e abundante,
sendo marcada pela transição entre biótopo aquático e terrestre;



O censo da avifauna indica um aumento da abundância e riqueza específica
durante a fase de construção, em particular na barrinha, fruto da elevada
abundância de espécies marinhas e limícolas;



Existe uma diferença significativa na composição e estrutura da comunidade
avifaunística entre os locais de amostragem P23 e P24, que não apresenta
contudo nenhuma relação com a fase de projeto, ou seja, as diferenças
identificadas nesta presente campanha já se verificavam na pré-construção, não
havendo desta forma nenhuma relação com a realização da empreitada;



As diferenças entre P23 e P24 é principalmente devido à diversidade e natureza
dos habitats presentes;



A empreitada de desassoreamento da Barrinha de Mira não constitui uma
perturbação significativa da comunidade de avifauna previamente caracterizada
na fase de pré-construção.
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Elenco avifaunístico – com respetivos estatutos de conservação (Cabral et al., 2005)

Estatuto de Conservação
Família

Nome científico

Fenologia
Continente

IUCN

II

A-I

R/V

II

---

A-I

R

2

III

II

D

R/V

2

III

---

---

MR

2

VU

LC

ALCEDINIDAE

Alcedo atthis

Guarda-rios

LC

LC

Anas platyrhynchos

Pato-real

LC

LC

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

LC

Ardea cinerea

Garça-real

LC

DL 156-A/2013

II

Águia-sapeira

ARDEIDAE

Bona

2

Circus aeruginosus

APODIDAE

Berna

2

ACCIPITRIDAE

ANATIDAE

Instrumentos Legais

Nome comum

LC

III

---

---

R/V

2

II

---

---

R

2

III

---

---

R

2

CERTHIIDAE

Certhia brachydactyla

Trepadeira

LC

LC

COLUMBIDAE

Streptopelia decaocto

Rola-turca

LC

LC

CORVIDAE

Garrulus glandarius

Gaio

LC

LC

---

---

D

R

ESTRILDIDAE

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

NA

---

---

---

---

NI

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

LC

2

II

---

---

R

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

LC

2

III

---

---

R

2

II

---

---

R

2

II

---

---

MR

2

---

---

---

V

2

III

---

---

R

2

III

---

---

V

2

II

---

---

R/V

2

II

II

---

R/V

2

---

---

---

MR

2

II

---

---

R

2

II

---

---

R

FRINGILLIDAE

HIRUNDINIDAE

LARIDAE

MOTACILLIDAE
MUSCICAPIDAE

PARIDAE

Serinus serinus

Chamariz

LC

LC

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

LC

LC

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

LC

LC

Larus michahellis

Gaivota-de-patas-amarelas

LC

LC

Larus ridibundus

Guincho

LC

LC

Motacilla alba

Alvéola-branca

LC

LC

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

LC

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-preto

NA

LC

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

LC

LC

Parus ater

Chapim-carvoeiro

LC
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Estatuto de Conservação
Família

Nome científico

Fenologia
Continente

IUCN

Berna

Bona

DL 156-A/2013

2

II

---

---

R

2

---

---

---

R

2

II

---

----

R

2

III

II

D

R/V

2

III

---

D

R

2

II

---

---

R

2

II

II

---

R

2

II

II

---

R

2

II

II

---

V

2

II

II

---

R

2

II

II

---

R

2

II

---

---

R

2

II

II

---

R

2

II

II

---

R

2

III

II

D

PARIDAE

Parus major

Chapim-real

LC

LC

PASSERIDAE

Passer domesticus

Pardal

LC

LC

PODICIPEDIDAE
RALLIDAE
STURNIDAE

SYLVIIDAE

Tachybaptus ruficollis

Mergulhão-pequeno

LC

LC

Fulica atra

Galeirão

LC

LC

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

LC

LC

Sturnus unicolor

Estrorninho-preto

LC

LC

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

LC

LC

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncus

LC

LC

Phylloscopus collybita

LC

LC

Toutinegra-de-barrete

LC

LC

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

LC

LC

Phoenicurus ochruros
TURDIDAE

Felosinha

Sylvia atricapilla
TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes

Instrumentos Legais

Nome comum

Carriça

LC

LC

Rabirruivo

LC

LC

Saxicola rubicola

Cartaxo

LC

LC

Turdus merula

Melro

LC

LC

LEGENDA:
Estatuto de Conservação:
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal.
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
Fenologia: R – residente; V – Visitante; MR – Migrador reprodutor; RE – Reprodutor; NI – Não indígena; EndIb – Endemismo da Península Ibérica
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ANEXO 2 – INVENTÁRIO DE AVIFAUNA
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Abundância (N.º de Indivíduos) por local de amostragem e por fase de projeto
Taxa

Pré-Construção (2015)
P23

Alcedo athis

1

Anas platyrhynchos

10

Apus apus

2

Ardea cinerea

1

P24

Construção (2017)
P23
13

1
3

Carduelis chloris

9

Certhia brachydactyla
2

Circus aeruginosus

1

Cisticola juncidis

1

Cyanistes caeruleus
2

3

1

2
5

Fulica atra

10

75

Gallinula chloropus

2

2

Garrulus glandarius

2

Hirundo rustica

5
100

120

Larus michahellis
Larus ridibundus

4

12

Fringilla coelebs

Larus fuscus

2

1

Estrilda astrild
Ficedula hypoleuca

13
1

Cettia cetti

Erithacus rubecula

P24

70
5

Motacilla alba

2

Parus ater

1

Parus major

1

Passer domesticus

5

Phoenicurus ochruros

1

Phylloscopus collybita

1

2

2
1

3

Saxicola rubicola

1

Serinus serinus

1

Streptopelia decaocto

2

2

Sturnus unicolor

1
5

Sylvia atricapila

2

1

Sylvia melanocephala

1

2

1

Troglodytes troglodytes

1

2

2

Turdus merula

1

3

1

Tachybaptus ruficollis

1
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