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1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO, OBJETIVOS E ÂMBITO DA MONITORIZAÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Monitorização (RM) dos Anfíbios, referente à

campanha realizada em fase de pré-construção, dando cumprimento ao Programa de Monitorização
(PM) dos Anfíbios da Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio
Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, constante no Caderno de Encargos do Concurso Público n.º
PRA.18.PC023/LB.
O PM foi elaborado de acordo com as normas legais em vigor, com o respetivo Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 19/04/2016, Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e Declarações sobre a Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (DCAPEs) emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P,
nomeadamente a DCAPE de 28 de março de 2018 que abrange os Canais de Ovar até Carregal, de
Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria e a DCAPE
referente ao Canal de Mira, emitida a 19 de setembro de 2017.
O trabalho foi realizado no âmbito do concurso público de prestação de serviços para a
“Implementação do Programa de Monitorização da Intervenção de Transposição de Sedimentos para
Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro”, promovido pela Polis Litoral – Ria de
Aveiro, S.A., de forma a avaliar-se os eventuais impactes decorrentes da implementação do Projeto
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro.
O presente relatório tem como principal objetivo avaliar a situação de referência, ou seja,
fase de pré-construção, no âmbito da Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização
do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, por forma a caraterizar a situação atual da comunidade
de anfíbios na área de estudo, constituindo a base para a análise da evolução dos vários parâmetros
monitorizados nas fases seguintes (durante as intervenções prevista, fase de construção, e após o
término da obra).
São também objetivos do programa de monitorização dos Anfíbios:


Avaliar a evolução da densidade das populações locais, sua distribuição e adaptação
às novas condições.



Consubstanciar eventuais medidas preventivas e/ou corretivas que venham a ser
necessárias.
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Avaliar as medidas minimizadoras dos impactos identificados, definidas no âmbito do
projeto.

O fator ambiental considerado no presente RM são os anfíbios, sendo que o PM incide sobre
a caraterização das espécies presentes nos habitats presentes no local da área do projeto, sua
distribuição, riqueza específica e abundância, bem como a determinação de áreas sensíveis e/ou
locais de criação.

1.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO E ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo do projeto de Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização
do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, localiza-se no distrito de Aveiro, nos concelhos de
Albergaria-a-Velha (freguesia de Angeja), Aveiro (freguesias de Cacia, Esgueira, S. Jacinto, União de
freguesias de Glória e Vera Cruz), Estarreja (freguesia de Pardilhó), Ílhavo (freguesias de Gafanha do
Carmo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré, Ílhavo), Murtosa (freguesias de Bunheiro,
Murtosa, Torreira), Ovar (União de freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã e
Válega) e Vagos (freguesias de Gafanha da Boa Hora, Sosa e União das freguesias de Vagos e St.
António) (Figura 1).
A Ria de Aveiro é uma laguna costeira pouco profunda, com uma área de aproximadamente
45 km2, e apresenta uma morfologia complexa de 4 braços principais: o Canal de Mira, um canal
longo, estreito e pouco profundo, a sul; o Canal de Ovar, um canal largo, profundo, que se prolonga a
norte; o Canal de Ílhavo, estreito e pouco extenso, que corresponde à entrada do rio Boco no sistema
estuarino; e o Canal do Espinheiro, que corresponde à entrada dos rios Vouga e Antuã e aos sistemas
de ínsuas e sistemas de salinas ativas (Agri-Pro Ambiente, 2015).
Para a Ria de Aveiro, perspetiva-se uma intervenção em 60 km de frente costeira, 140 km de
frente lagunar e em 24 km de frente ribeirinha do Rio Vouga. Para além da atuação em toda a Ria de
Aveiro, prevê-se a intervenção em 15 praias, a recuperação, consolidação e proteção do sistema
costeiro e lagunar, visando a prevenção de riscos, a renaturalização de um conjunto de estruturas
ecológicas lagunares e costeiras e valorização da reserva Natural das dunas de S. Jacinto e
requalificação e criação de estruturas que potenciam as atividades económicas presentes e o
reordenamento e qualificação das frentes lagunares, através da harmonização do tecido urbano,
com os valores ambientais em presença e promovendo uma nova vivência da ria (Agri-Pro Ambiente,
2015).
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As zonas de estudo integram áreas de conservação da natureza pelo seu elevado valor
ecológico e ambiental, estando enquadradas por áreas agrícolas e florestais, e muito próximas a
aglomerados populacionais. A Ria de Aveiro inclui a Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria de Aveiro
(PTZPE0004) e o Sítio de Importância Comunitária (SIC) Ria de Aveiro (PTCON0061) e a Barrinha de
Mira integra o SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (PTCON0055) e Important Bird Area (IBA) Ria
de Aveiro (PT 007). Integra ainda área de intervenção, pela importância que detém na alimentação
da Ria de Aveiro face aos valores naturais presentes, o Sítio Rio Vouga, pelo limite definido no Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 (Código PTCON0026). A área de intervenção proposta assume assim
uma lógica de continuidade e complementaridade entre os diferentes sistemas naturais presentes –
marítimo, lagunar e ribeirinho – integrando ainda toda a Área de Intervenção prioritária definida no
Plano UNIR@RIA (Agri-Pro Ambiente, 2015).
O projeto encontra-se dividido em duas partes/fases em que se agruparam os diferentes
canais da Ria de Aveiro, uma parte engloba o Canal de Mira e a outra parte os Canais de Ovar até
Carregal e até Pardilhó e Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e da Zona
Central da Ria, dado que os mesmos serão sujeitos a empreitadas distintas e com tempos de
execução de obra também diferentes.
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Figura 1 – Área de Estudo (Agri-Pro Ambiente, 2015).

A área em estudo no âmbito do PM dos Anfíbios é constituída por um conjunto de pontos
localizados ao longo dos 4 braços principais da ria de Aveiro (Figura 2). Na envolvente destes canais
estão representados diversos habitats húmidos, nomeadamente prados salgados atlânticos, sapais,
caniçais, charcos temporários e terrenos alagados próximos de pontos de água. Pontos de água
artificiais também estão presentes na área, como por exemplo tanques.
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1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O presente RM encontra-se estruturado de acordo com as notas técnicas constantes no Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, no que lhe é aplicável.

1.4

AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO
A coordenação dos trabalhos e a elaboração do presente relatório ficou a cargo da empresa

Monitar. A descrição da equipa técnica responsável pelas monitorizações é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 – Equipa técnica responsável.
NOME

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FUNÇÃO

Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Paulo Gabriel Fernandes
de Pinho

Mestrado em Poluição Atmosférica
Doutoramento em Ciências Aplicadas ao
Ambiente

Coordenação

Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros
João Ricardo Morgado

Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Martinho

Mestrado em Tecnologias Ambientais
Licenciatura em Biologia

Carla Maia

Mestre em Ecologia aplicada
Doutor em Biologia

Duarte Mendes

Licenciatura em Biologia
Pós-graduação em Gestão de Fauna Selvagem

Coordenação de campo
Realização dos trabalhos de
campo e de laboratório
Interpretação dos resultados
Realização dos trabalhos de
campo e de laboratório
Interpretação dos resultados
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2
2.1

ANTECEDENTES
CONSIDERAÇÕES E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Dando prossecução às intenções expressas no Programa do XVII Governo Constitucional, que

preconiza o desenvolvimento de uma política integrada e coordenada para as zonas costeiras, tendo
em vista promover a proteção ambiental e a valorização paisagística a par da qualificação das
atividades económicas, foi determinada a realização de um conjunto de operações de requalificação
e valorização do litoral, com a designação Polis Litoral — Operações Integradas de Requalificação e
Valorização da Orla Costeira (Resolução do Conselho de Ministros N.º 90/2008, de 3 de junho).
O Projeto de Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio
Hidrodinâmico na Ria de Aveiro enquadra-se no Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro, e tem como objetivo desenvolver uma estratégia global coerente para a
Ria de Aveiro, enquadrar e potenciar uma operação integrada entre projetos/ações e atores públicos
e privados a mobilizar e dar resposta às preocupações e intenções presentes no Programa do
governo em relação às zonas costeiras, sendo da responsabilidade da Polis Litoral – Ria de Aveiro a
gestão, coordenação e a execução do investimento na Operação Integrada de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro, nos termos definidos no respetivo Plano Estratégico.
Assim, a referida Sociedade promoveu, em fase de Anteprojeto, um processo de Avaliação de
Impacte Ambiental do Projeto de Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização do
Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, com o objetivo de dar resposta às disposições do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março. O estudo de Impacte Ambiental ocorreu no período compreendido entre fevereiro e
outubro de 2014 com complementos posteriores até junho de 2015, tendo sido emitida a respetiva
DIA em 19 de abril de 2016, com parecer favorável ao cumprimento de um conjunto de condições
expressas na DIA.
Com a emissão da DIA foi definido um conjunto de medidas a considerar no Projeto de
Execução e a sua verificação através da elaboração do RECAPE, para apresentação e verificação da
Autoridade de AIA. Nesta fase de Projeto de Execução foi decisão do proponente, Polis Litoral Ria de
Aveiro, apresentar RECAPE’s individualizados para cada um dos projetos (Barrinha de Mira e as três
zonas em que se agruparam os diferentes canais da Ria de Aveiro: Canal de Mira; Canais de Ovar até
Carregal e até Pardilhó e Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e da Zona
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Central da Ria), dado que os mesmos serão sujeitos a empreitadas distintas e com tempos de
execução de obra também diferentes.
Em Maio de 2017 foi entregue o RECAPE relativo ao Projeto de Execução da Transposição de
Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro - Canal de Mira, qual, e
para além do reforço das margens da Ria de Aveiro em zonas de cotas baixas ameaçadas pelo avanço
das águas, incluiu também medidas ativas que visam restabelecer o fornecimento de sedimentos ao
litoral, tal como preconizado na DIA. O Título Único Ambiental (TUA) e a DCAPE foram emitidos em
19 de setembro de 2017. Em 7 de novembro de 2017 deu entrada na Autoridade de AIA um
aditamento pós emissão da DCAPE, acompanhado das respetivas alterações ao projeto de execução.
Em novembro de 2017 foi entregue o RECAPE relativo ao Projeto de Execução da
Transposição de Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro que
abrange os Canais de Ovar até ao Carregal, Ovar até Pardilhó, Murtosa, Ílhavo, Lago do Paraíso e
Zona Central da Ria, concluindo-se com a sua apresentação, e na sequência de um primeiro RECAPE
somente elaborado para o Canal de Mira (Maio de 2017), a globalidade da avaliação do projeto de
intervenção na Ria de Aveiro face à DIA. O Título Único Ambiental (TUA) e a DCAPE foram emitidos
em 28 de março de 2018. Em abril de 2018 deu entrada na Autoridade de AIA um aditamento pós
emissão da DCAPE, acompanhado das respetivas alterações ao projeto de execução.
As DCAPES emitidas relativas às Transposições de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio
Hidrodinâmico da Ria de Aveiro no Canal de Mira e Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó,
da Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria, referem que o Projeto de Execução
e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) se encontram
conformes, na generalidade. Foi verificada a compatibilidade e adequação da qualidade dos
sedimentos aos locais de depósito, incluindo o meio marítimo para os Canais de Ovar até Carregal,
de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria, concluindo-se
pela existência de impactes negativos pouco significativos durante a sua execução, minimizados
pelas soluções propostas, incluindo soluções de contenção dos dragados e pela existência de
impactes positivos significativos na proteção das margens da Ria, na recuperação de motas e taludes
das salinas e marinhas da Ria, bem como pela contribuição pela redução do défice sedimentar e
combate à erosão costeira, nomeadamente pela alimentação da deriva litoral. É considerado
adequado e suficientemente justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto de
execução, no sentido do cumprimento das condições da DIA. Neste sentido, é emitida a decisão de
conformidade, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas nos documentos.
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O presente RM consiste no relatório de monitorização dos Anfíbios, em fase de préconstrução, dando cumprimento ao Programa de Monitorização (PM) da Intervenção de
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro,
constante no Caderno de Encargos do Concurso Público n.º PRA.18.PC023/LB, o qual foi elaborado
de acordo com as normas legais em vigor, com o respetivo EIA, DIA, RECAPEs e DCAPEs emitidas pela
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, nomeadamente a DCAPE de 28 de março de 2018 que abrange
os Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da
Zona Central da Ria e a DCAPE referente ao Canal de Mira, emitida a 19 de setembro de 2017.

2.2

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Durante a fase pré-construção deverão ser implementadas as medidas de minimização

preconizadas na DIA e DCAPE por forma a minimizar ou anular qualquer impacte negativo da
implementação do projeto numa fase inicial (antes da fase de construção).
Para os anfíbios em particular, identificam-se de seguida as medidas de minimização gerais
preconizadas na DIA e DCAPE, que de alguma forma contribuem para minimizar ou anular qualquer
impacte negativo da implementação do projeto sobre as comunidades de anfíbios. Neste caso,
apesar de não terem sido identificadas medidas de caráter específico para os anfíbios, referem-se as
que se consideram mais relevantes para este fator:


Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.



As operações de dragagem/deposição devem ocorrer preferencialmente durante o período
mais frio do ano, sendo interditas entre março e junho.



O estaleiro deve instalar-se no local definido no RECAPE, na margem nascente do canal de
Mira, adjacente ao Porto de Recreio/Cais da Gafanha da Encarnação.



Elaborar um Plano de Emergência para eventuais casos de derrame acidental de poluentes
decorrentes do funcionamento das dragas, que envolva as entidades envolvidas em
operações de socorro, nomeadamente: Autoridade de Proteção Civil, Autoridade Marítima,
Bombeiros, entre outras consideradas pertinentes.



Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).



Assegurar o acompanhamento técnico especializado do biólogo na proximidade das zonas de
trabalho.
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3

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAIS
Os locais, parâmetros, frequência e metodologias a adotar, são os definidos no PM dos

Anfíbios, para a fase de pré-construção, da Intervenção de Transposição de Sedimentos para
Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, constante no Caderno de Encargos do
Concurso Público n.º PRA.18.PC023/LB.

3.1

FREQUÊNCIA, PARÂMETROS E LOCAIS DE AMOSTRAGEM
Os locais, parâmetros e frequência de amostragem são os definidos no PM da Intervenção de

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, para a
Fase de Pré-Construção.
Quanto à frequência de amostragem, de acordo com o definido no PM, para a fase de préconstrução foi efetuada apenas 1 campanha (primavera 2019). As datas da realização da campanha
de monitorização encontram-se descritas na Tabela 2.
Tabela 2 - Datas das campanhas dos anfíbios, da fase de pré-construção.
CAMPANHA

PARÂMETROS / ELEMENTOS

PERÍODO DE AMOSTRAGEM

PréConstrução

Anfíbios

29 de abril e 15 e 28 de
maio de 2019

Os locais de amostragem correspondem a 18 pontos, dos quais 6 se localizam no Canal de
Ovar, 3 no Canal da Murtosa, 2 no Canal de Ílhavo e 7 no Canal de Mira (ver Tabela 3 e Figura 2). Na
envolvente destes canais estão representados diversos habitats húmidos, nomeadamente prados
salgados atlânticos, sapais, caniçais, charcos temporários e terrenos alagados próximos de pontos de
água. Pontos de água artificiais também estão presentes na área, como por exemplo tanques.
Na Figura 2 é apresentada a cartografia dos locais de amostragem e no Anexo I: Registo
fotográfico dos locais de amostragem – fase pré-construção é apresentado o registo fotográfico de
cada local de amostragem realizado aquando da amostragem em fase de pré-construção.
As coordenadas dos dois pontos localizados no canal de Ílhavo (AFN10 e AFN11) foram
definidas aquando da primeira amostragem, em fase de pré-construção, seguindo as indicações do
PM e após uma primeira prospeção da área em estudo.
Dos 18 locais selecionados, de acordo com o PM, 6 estão localizados em zona de deposição
localizada em aterro os locais ANF2, ANF3, ANF5, ANF6, ANF7, ANF10, ANF12 e ANF13.
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Em cada local de amostragem foi prospetado uma área de cerca de 100m de diâmetro (buffer)
em torno do ponto definido, variável de acordo com os habitats encontrados no terreno. Nesta área
foram inventariadas todas as massas de água (micro-habitat) presentes, de potencial utilização pela
comunidade de anfíbios (charcos, caniçais, sapais, terrenos alagados, tanques, etc.). Sempre que não
foram identificadas massas de água na área de buffer pré-definida, esta era aumentada com o
objetivo de encontrar massas de água na área circundante.
Tabela 3 - Localização e coordenadas dos pontos de amostragem.
COORDENADAS
LOCAL DE
AMOSTRAGEM

WGS 84

LOCALIZAÇÃO

TIPO PONTO

LATITUDE

LONGITUDE

ANF 1

40°51'16.00"N

8°39'14.98"W

Controlo

ANF 2

40°50'2.52"N

8°39'31.40"W

Deposição localizada (em aterro)

40°49'27.35"N

8°39'31.90"W

Deposição localizada (em aterro)

40°51'8.33"N

8°39'14.06"W

Controlo

ANF 5

40°49'28.56"N

8°39'3.05"W

Deposição localizada (em aterro)

ANF 6

40°49'51.10"N

8°39'5.71"W

Deposição localizada (em aterro)

ANF 7

40°43'49.67"N

8°39'47.72"W

Deposição localizada (em aterro)

40°43'39.59"N

8°38'36.86"W

Controlo

40°43'30.39"N

8°37'51.96"W

Controlo

40°36'14.55"N

8°41'0.75"W

Deposição localizada (em aterro)

40°35'11.51"N

8°41'15.71"W

Controlo

ANF 12

40°36'3.17"N

8°44'10.44"W

Deposição localizada (em aterro)

ANF 13

40°32'17.80"N

8°46'12.79"W

Deposição localizada (em aterro)

ANF 14

40°36'10.74"N

8°45'7.03"W

Controlo

40°34'10.74"N

8°45'32.50"W

Controlo

ANF 16

40°34'17.85"N

8°45'1.05"W

Controlo

ANF 17

40°33'1.17"N

8°45'43.94"W

Controlo

ANF 18

40°31'11.14"N

8°46'21.50"W

Controlo

ANF 3
ANF 4

ANF 8

Canal de Ovar

Canal da Murtosa

ANF 9
ANF 10
ANF 11

ANF 15

Canal de Ílhavo

Canal de Mira
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Figura 2 – Localização dos locais de amostragem no âmbito do PM dos anfíbios.
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Os parâmetros definidos no PM tem em consideração os objetivos de monitorização, as
caraterísticas da intervenção e os seus possíveis efeitos na comunidade de anfíbios presente.
De acordo com o PM é objetivo da presente monitorização a avaliação da situação atual da
comunidade de anfíbios, através da caraterização dos seguintes parâmetros:
 Espécies presentes nos habitats presentes no local da área do projeto (salientandose as que apresentam estatuto de conservação)
o

distribuição

o

riqueza

o

abundância

 Áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação
o

3.2

definição de manchas e uso de habitat

MÉTODOS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS
A amostragem de anfíbios teve em consideração duas metodologias, de acordo com o definido

no PM dos anfíbios, nomeadamente:
 Prospeção diurna, que contemplou:
o varrimentos com um camaroeiro em zonas húmidas
o registo indivíduos através de observação direta
 Prospeção noturna (entre as 20h e 23h), essencialmente para:
o

audição de vocalizações de anfíbios

Como referido, as amostragens de arrasto foram realizadas durante o período diurno e
consistiram na execução de dez varrimentos lentos, com camaroeiro de cabo e rede fina, em cada
uma das áreas de micro-habitat adequado identificadas (charco, vala, etc), de modo a cobrir todas as
variações percecionadas no micro-habitat (níveis de profundidade, diferentes estruturas vegetais,
etc.). A área de varrimento esteve dependente da área do micro-habitat prospetado, de um modo
geral foi prospetada uma área com cerca de 2m2, por micro-habitat inventariado.
No final de cada amostragem, os indivíduos capturados foram identificados, contados e
devolvidas à água após amostragem. Para a identificação das espécies foram utilizados guias de
campo específicos (Ferrand de Almeida et al. 2001) e guias para identificação de ovos e larvas de
anfíbios. No caso de não se conseguir identificar a espécie em campo, foram tiradas várias fotografias
dos indivíduos para posterior análise em laboratório. A realização de arrastos permite
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essencialmente a captura de larvas, que para além da caraterização das espécies presentes permite
automaticamente confirmar a ocorrência de reprodução das respetivas espécies.
Complementarmente às passagens de camaroeiro foram efetuadas prospeções na envolvente
aos pontos de água e registadas todas as espécies encontradas por observação direta.
A prospeção direcionada para a identificação de espécies através do registo auditivo de
adultos decorreu no período noturno, entre as 21h e as 23h. Durante esta prospeção visitaram-se os
locais amostrados durante o período diurno para escuta de vocalizações. Em cada local de
amostragem foi efetuado um período de escuta de cerca de 10 minutos. Como referido no PM, os
dados recolhidos durante a amostragem noturna foram utilizados apenas para determinação da
riqueza específica.
Adicionalmente, em ambos os métodos de prospeção (diurno e noturno), foram registadas
todas as espécies encontradas nas deslocações realizadas entre os locais de amostragem. Do mesmo
modo, estes dados foram apenas utilizadas para determinação da riqueza específica.
Complementarmente às prospeções de anfíbios foram registados caraterísticas dos microhabitat inventariados. Teve-se em consideração variáveis que poderão determinar a ocorrência e
ocupação da massa de água por parte dos anfíbios, nomeadamente o tipo de massa de água (charco,
vala, canal, tanque, etc.); área total dos micro-habitats aquáticos inventariados (em m2);
profundidade máxima registada (utilizando para tal a escala: 0-25cm; 25-50cm; 50-100cm); presença
e tipo de vegetação aquática (ausente, vegetação emergente, vegetação flutuante) e respetiva taxa
de cobertura (utilizando para tal a escala: 0-25%, 25-50% e 50-100%); possíveis ameaças (presença
de espécies potencialmente predadoras) e outras perturbações atualmente existentes. Estes dados
foram recolhidos por observação direta.
Na Tabela 4 estão identificados os parâmetros a monitorizar, respetivas metodologias,
critérios de quantificação e resultados pretendidos.
Tabela 4 – Parâmetros a monitorizar e respetiva metodologias.
PARÂMETRO

QUANTIFICAÇÃO

RESULTADO PRETENDIDO

Distribuição

Presença/ausência

Confirmação da presença das
espécies e sua distribuição

Riqueza
específica

Nº de espécies

Confirmação da presença das
espécies

METODOLOGIA
Captura de indivíduos com
camaroeiros
Visualização de indivíduos
Vocalizações
Captura de indivíduos com
camaroeiros
Visualização de indivíduos
Vocalizações
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PARÂMETRO

QUANTIFICAÇÃO

RESULTADO PRETENDIDO

METODOLOGIA

Abundância

Nº de indivíduos

Determinação da estabilidade
das populações

Captura de indivíduos com
camaroeiros
Visualização de indivíduos

Perturbações
aparentes

Descrição qualitativa

Identificação das
perturbações
(naturais/artificiais)

Cartografia e registo das
perturbações (incluindo
tipologias das obras, iluminação)

Uso do habitat

Presença/ausência

Determinar as variáveis que
condicionam o uso do habitat
por parte das espécies

Relacionar a presença com as
variáveis de habitat

Caraterísticas do
habitat

Variáveis de habitat
com importância
para as espécies

Determinação dos aspetos de
Cartografia e registo das variáveis
habitat determinantes para a
de habitat
ocorrência da espécie

3.3

RELAÇÃO

DAS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS OU FATORES EXÓGENOS DO PROJETO COM OS LOCAIS DE

AMOSTRAGEM

No que respeita a fatores exógenos, importa mencionar que a zona envolvente é constituída
por aglomerados populacionais de grande dimensão, estando atualmente a Ria de Aveiro sujeita a
uma elevada pressão ambiental. Vários fatores exógenos ao projeto (como a perturbação humana
decorrente da presença e pisoteio; atividade agrícola e pecuária; a presença de resíduos urbanos; a
qualidade da água que depende dos efluentes urbanos e industriais; a alteração do período de
submersão dos biótopos associadas à abertura do dique fusível) influenciam fortemente a qualidade
da água e dos micro-habitats indispensáveis para a ocorrência de comunidades de anfíbios. Na
avaliação efetuada dos impactes relativos à fase de construção serão considerados estes fatores
exógenos.
Na fase de construção as principais fontes de poluição e alteração da estrutura dos microhabitats encontram-se associadas fundamentalmente aos trabalhos de colocação dos sedimentos
nos locais de depósitos definidos. Eventuais descargas acidentais de material dragado e também à
movimentação de solos, circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra, aos efluentes e
resíduos produzidos na zona dos estaleiros (industrial, social e escritórios), aos combustíveis, óleos e
lubrificantes utilizados nos veículos afetos à obra, serão outras fontes de impacto a considerar.
Por se tratar da situação de referência à data da realização da campanha não decorriam
atividades construtivas.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS ANFÍBIOS

4.1

RESULTADOS OBTIDOS NA CAMPANHA DA FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO
Os resultados obtidos na monitorização dos anfíbios são, nos pontos seguintes, analisados

para os diferentes pontos de amostragem. São apresentados os registos efetuados relativamente à
comunidade de anfíbios por local de amostragem e o registo fotográfico das espécies inventariadas
por observação direta (Anexo II: Registo fotográfico espécies inventariadas – fase pré-construção).
4.1.1

Riqueza específica
De acordo com Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008), estão descritas

para a área de estudo 15 espécies de anfíbios (Tabela 5).

Tabela 5 – Lista de espécies de anfíbios descritas para a área de estudo (Loureiro et al., 2008) e
respetivos estatutos de conservação
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME-COMUM

DH

LVVP

Pelophylax perezi

Rã-verde

V

LC

Rana iberica

Rã-ibérica

IV

LC

Discoglossus galgonai

Rã-de-focinho-pontiagudo

II; IV

NT

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro

IV

LC

Hyla molleri

Rela-comum

IV

LC

Sapo-corredor
Sapo-comum
Sapo-de-unha-negra

IV

Pelobatidae

Epidalea calamita
Bufo bufo
Pelobates cultripes

LC
LC
LC

Pelodytidae

Pelodytes punctatus

Sapinho-de-verrugas-verdes

NE

Pleurodeles waltl

Salamandra-de-costelas-salientes

LC

Lissotriton boscai
Lissotriton helveticus
Salamandra salamandra

Tritão-de-ventre-laranja
Tritão-palmado
Salamandra-de-pintas-amarelas
Tritão-marmorado/ Tritãomarmorado-pigmeu

LC
VU
LC

Ranidae
Alytidae
Anura

Hylidae
Bufonidae

Caudata Salamandridae

1

Triturus marmoratus/T. pigmaeus

IV

IV

LC

DH - espécies listadas nos anexos das Diretivas comunitárias Habitats (II - Espécies animais e vegetais de interesse
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; IV - Espécies animais e vegetais de
interesse que exigem uma proteção rigorosa e são abrangidas por um regime jurídico de proteção de espécies; V - Espécies
de fauna e de flora cujas recolha e exploração são controladas)
LVVP - Estatuto de conservação em Portugal, atribuído no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005):
LC (Pouco Preocupante); VU (Vulnerável); NT (Quase Ameaçado); NE (Não Avaliado).
1

T. marmoratus e T. pigmaeus foram recentemente reconhecidos como espécies distintas (Themudo & Arntzen, 2007). A
área de estudo localiza-se numa zona potencialmente de transição entre as duas espécies, com T. pygmaeus com
distribuição conhecida mais próxima da costa e T. marmoratus na zona mais interior (Arntzen & Themudo, 2008).
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No conjunto dos 18 locais prospetados, durante a amostragem realizada em fase de préconstrução, foram identificadas 7 espécies de anfíbios (Tabela 6), com ambos os métodos de
prospeção. Cinco espécies foram identificadas na prospeção diurna, nomeadamente a rã-verde
(Pelophylax perezi), a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galgonai), a rela-comum (Hyla molleri),
o sapo-corredor (Epidalea calamita) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). Mais duas
espécies foram identificadas nas prospeções noturnas, o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes),
observação direta no percurso entre o local ANF2 e ANF3, e o sapo-parteiro (Alytes obstetricans),
pela audição de vocalizações.
Na Tabela 7 são apresentadas os resultados das prospeções realizadas, nos dois tipos de
amostragem.
Das espécies inventariadas, destaca-se a presença da rã-de-focinho-pontiagudo, espécie com
estatuto de ameaça mais elevado descrita para a área de estudo (Quase Ameaçada, NT) (Cabral et
al., 2005). As restantes espécies possuem todas um estatuto de ameaça de Pouco Preocupante (LC)
(Cabral et al., 2005).
Tabela 6 – Lista de espécies de anfíbios identificadas em fase de pré-construção.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME-COMUM

DH

LVVP

Ranidae

Pelophylax perezi

Rã-verde

V

LC

Discoglossus galgonai

Rã-de-focinho-pontiagudo

II; IV

NT

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro

IV

LC

Hylidae

Hyla molleri

Rela-comum

IV

LC

Bufonidae

Epidalea calamita

Sapo-corredor

IV

LC

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

IV

LC

Lissotriton boscai

Tritão-de-ventre-laranja

Alytidae
Anura

Caudata Salamandridae

LC

DH - espécies listadas nos anexos das Diretivas comunitárias Habitats (II - Espécies animais e vegetais de interesse
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; IV - - Espécies animais e vegetais de
interesse que exigem uma proteção rigorosa e são abrangidas por um regime jurídico de proteção de espécies; V - Espécies
de fauna e de flora cujas recolha e exploração são controladas)
LVVP - Estatuto de conservação em Portugal, atribuído no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005):
LC (Pouco Preocupante); VU (Vulnerável); NT (Quase Ameaçado); NE (Não Avaliado).
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Tabela 7 – Espécies de anfíbios identificadas, por local e tipologia de prospeção, aquando da
amostragem em fase de pré-construção.
DIURNO
ESPÉCIE
ANF1
ANF2
ANF3
ANF4
ANF5
ANF6
ANF7
ANF8
ANF9
ANF10
ANF11
ANF12
ANF13
ANF14
ANF15
ANF16
ANF17
ANF18

NOTURNO

Pelophylax Discoglossus Hyla
Epidalea
perezi
galgonai molleri calamita
X

Lissotriton Pelophylax Hyla Pelobates Alytes
boscai
perezi molleri cultripes obstetricans
*
*
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

* Pelobates cultripes observado no percurso entre os pontos ANF2 e ANF3

Independentemente do tipo de amostragem, foram identificadas comunidades de anfíbios em
7 locais (ANF1, ANF4, ANF6, ANF8, ANF9, ANF16 e ANF18); uma espécie foi registada no percurso
entre o local ANF2 e ANF3 (período noturno) e nos restantes locais não foi registada a presença de
anfíbios (ANF5, ANF7, ANF10, ANF11, ANF12, ANF13, ANF14, ANF15 e ANF17).
De salientar o registo de rã-verde em todos os locais com presença de comunidades de
anfíbios, detetada quer por visualização direta (adultos), captura de larvas em diferentes fases de
desenvolvimento (ANF1, ANF6, ANF9 e ANF16), e pela audição de vocalizações (ANF4, ANF6, ANF8,
ANF9 e ANF18). A rela-comum foi detetada em dois locais próximos na margem norte do Canal da
Murtosa, ANF8, por captura de larvas, e ANF9, pela audição de vocalizações. As restantes espécies
foram detetadas apenas num dos locais prospetados, com exceção do sapo-de-unha-negra, que,
como referido, foi observado no percurso entre o local ANF2 e ANF3, durante o período noturno.
Das sete espécies inventariadas foi confirmada reprodução, captura de fases larvares, de
quatro espécies, nomeadamente: rã-verde (nos locais ANF1 e ANF6); sapo-corredor (no local ANF6);

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO
INTERVENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS PARA
OTIMIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDRODINÂMICO NA RIA DE AVEIRO
MONITORIZAÇÃO DOS ANFÍBIO
CAMPANHA DA FASE PRÉ-CONSTRUÇÃO
RM_ANF_201909_PA_RIA DE AVEIRO
PÁGINA 22 DE 53

rela-comum e tritão-de-ventre-laranja (no local AFN8) e rã-de-focinho-pontiagudo (no local ANF16).
As restantes espécies só foi possível confirmar a presença da forma adulta, nomeadamente: o sapode-unha-negra, observado um indivíduo numa área terrestre; e o sapo-parteiro, identificação por
audição de vocalizações.
4.1.2

Abundância relativa
Dos 18 locais prospetados, ANF6 destaca-se pela maior número de indivíduos registados,

nomeadamente várias centenas de sapo-corredor, cerca de 1000 indivíduos em diferentes fases de
desenvolvimento (larva, larva com patas posteriores, juvenil), e cerca de 20 larvas de rã-verde.
O local ANF9 destaca-se pelo maior número de espécie registadas, 3 no total (rã-verde, relacomum e sapo-parteiro, esta última registada por audição no período noturno).
Na Tabela 8 são apresentadas as abundâncias relativas das diferentes espécies de anfíbios
registadas nas amostragens por arrastos em pontos de água. Como referido anteriormente, dados
registados durante a amostragem noturna foram utilizadas apenas para determinação da riqueza
específica da área de estudo.
Tabela 8 – Espécies inventariadas e número de capturas de anfíbios, por local de monitorização.
ESPÉCIE

Pelophylax perezi

LOCAIS
ANF1

ANF6

6 (larvas)

20 (larvas)

ANF8

Hyla molleri

Lissotriton boscai

ANF16

1 (adulto)

3 (adultos)
4 (larvas; larvas com
patas posteriores)

Discoglossus galgonai

Epidalea calamita

ANF9

50 (larvas)
1000
(larvas; larvas com patas
posteriores; juvenis)
1 (juvenil)

Na Tabela 9 são apresentados as abundâncias de acordo com a área prospetada em cada local
de amostragem. De um modo geral foi considerada a área de prospeção de 2m 2, com exceção de
ANF6, onde foi considerada uma área prospetada de cerca de 40 m2.
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Tabela 9 – Abundância relativa das espécies inventariadas, por local de monitorização.
ESPÉCIE

LOCAIS
ANF1

Pelophylax perezi

ANF6
2

3 ind./m

ANF8

ANF9

2

0,5 ind./m

0,5 ind./m

1,5 ind./m

2

2

Discoglossus galgonai

2 ind./m
2

Hyla molleri
Epidalea calamita

ANF16
2

25 ind./m
2

25 ind./m

Lissotriton boscai

2

0,5 ind./m

Destacam-se, pela maior abundância estimada, os locais ANF6, relativamente ao sapocorredor (25 ind./m2), e AFN8, relativamente à rela-comum (25 ind./m2). Para a rã-de-focinhopontiagudo foi estimada a abundância de 2 ind./m2 (ANF16), enquanto para o tritão-de-ventrelaranja foi estimada a abundância de 0,5 ind./m2 (ANF8). A abundância estimada para rã-verde variou
entre 0,5 ind./m2 (ANF6 e ANF8) e 3 ind./m2 (ANF1).
4.1.3

Distribuição
Na área prospetada, os canais localizados a norte (canal de Ovar e canal da Murtosa)

revelaram uma maior ocorrência, diversidade e abundância de comunidades de anfíbios (Figura 3).
Nos dois locais monitorizados no canal de Ílhavo não foi detetada a presença de anfíbios, com
ambos os métodos de amostragem (Figura 3).
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Figura 3 - Distribuição das espécies de anfíbios inventariadas nos diferentes locais de monitorização.
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Nos sete locais monitorizados no canal de Mira, apenas foi detetada a presença de anfíbios em
dois locais, com ambos os métodos de amostragem. Apesar da menor presença e diversidade
observada foi num local de amostragem localizado no canal de Mira (ANF16) que foi detetada a
presença da rã-de-focinho-pontiagudo, uma das espécies com maior estatuto de ameaça descrita
para a área de estudo (Cabral et al., 2005) (Figura 3).
A maior atividade de anfíbios no limite norte da barrinha estará associada a uma maior
diversidade de micro-habitats, com uma maior abundância de tipos de habitas aquáticos e uma
maior complexidade da estrutura da vegetação presente na envolvência das massas de água.
4.1.4

Uso habitat
Em anexo são apresentadas as fichas de cada estação de amostragem (Anexo I: Registo

fotográfico dos locais de amostragem – fase pré-construção), onde se descreve: a localização do
ponto de amostragem e o registo fotográfico realizado aquando da amostragem em fase de préconstrução.
De seguida são apresentadas as caraterísticas de habitat para os diferentes locais de
amostragem, nomeadamente: enquadramento através de adaptação Google Earth (nota: locais ANF1
a ANF6, data imagem: 23/04/2015; locais ANF7 a ANF18, data imagem: 16/06/2018), área
aproximada de prospeção (a vermelho) e localização de massas de água/depressões húmidas
detetadas (a azul).
AFN 1
Coordenadas: 40°51'18.54"N / 8°39'15.65"W
Descrição: Área na margem este do canal de Ovar até ao Carregal, que inclui espaços agrícolas e uma
área de pinhal. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas adequadas à presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente um charco
localizado no terreno agrícola (onde foram, capturados larvas de rã-verde) com cerca de 5m de
diâmetro, relativamente pouco profundo (cerca de 0,25m de profundidade), com abundante
vegetação aquática; uma pequena depressão húmida formado por rodados de trator, relativamente
pouco profundo e sem vegetação. Entre os campos agrícolas era visível a presença de uma vala,
atualmente seca, com ligação à ria.
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AFN 2
Coordenadas: 40°50'2.51"N / 8°39'31.40"W
Descrição: Área na margem este do canal de Ovar até ao Carregal, que inclui espaço agrícola e
prados salgados. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas prováveis para a presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente um charco
com cerca de 20m de comprimento por 2m de largura, relativamente pouco profundo (cerca de
0,25m de profundidade) e uma segunda zona alagada, mais reduzida, paralela ao canal, onde eram
visíveis pequenos caranguejos (10m de comprimento por 1m de largura). A prospeção desta área não
revelou a presença de anfíbios, em ambos os métodos de amostragem, no entanto no percurso entre
este local e o ponto ANF3 foi observado um sapo-de-unha-negra, no período noturno.
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AFN 3
Coordenadas: 40°49'27.36"N / 8°39'31.89"W
Descrição: Área na margem este do canal de Ovar até ao Carregal, que inclui espaço agrícola e
incultos. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas prováveis para a presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente vários charcos
de dimensões variáveis (aproximadamente 150m2 de área alagada), relativamente pouco profundos,
onde era visível a presença de caranguejos. Na área prospetada eram visíveis áreas provavelmente
alagáveis em períodos de chuva, atualmente secas. A prospeção desta área não revelou a presença
de anfíbios, em ambos os métodos de amostragem, no entanto no percurso entre este local e o
ponto ANF2 foi observado um sapo-de-unha-negra, durante a prospeção noturna.
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AFN 4
Coordenadas: 40°51'8.33"N / 8°39'14.06"W
Descrição: Área na margem este do canal de Ovar até ao Carregal, que inclui incultos e área de
prados salgados. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas adequadas à presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente uma vala (20m de
comprimento por 1m de largura, relativamente pouco profundo), e um pequeno charco em área de
prados salgados (1m de diâmetro, relativamente pouco profundo e abundante vegetação). Na área
prospetada eram ainda visíveis áreas provavelmente alagáveis em períodos de chuva, atualmente
secas. A prospeção desta área revelou a presença de anfíbios apenas na amostragem noturna
(vocalização de rã-verde).
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AFN 5
Coordenadas: 40°49'28.56"N / 8°39'3.05"W
Descrição: Área na margem este do canal de Ovar até ao Pardilhó, que que inclui espaços agrícolas,
incultos e prados salgados. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de
água com caraterísticas prováveis para a presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente
vários charcos e valas de dimensões variáveis (aproximadamente 300m2 de área alagada),
relativamente pouco profundos, onde era visível a presença de caranguejos. Na zona mais afastadas
da margem do canal eram ainda visíveis áreas provavelmente alagáveis em períodos de chuva,
atualmente secas. A prospeção desta área não revelou a presença de anfíbios em ambos os métodos
de amostragem.
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AFN 6
Coordenadas: 40°49'51.10"N / 8°39'5.71"W
Descrição: Dada a definição de dois pontos com a designação ANF6, relativamente próximos, foi
selecionado como local de prospeção a área localizada mais a sul, onde era visível uma maior
diversidade e superfície de massas de água. Esta área localiza-se na margem este do canal de Ovar
até ao Pardilhó, inclui espaços agrícolas, incultos e prados salgados. Nos cerca de 100m de buffer
prospetados foram detetadas massas de água com caraterísticas adequadas à presença de
comunidades de anfíbios, nomeadamente vários charcos e valas de dimensões variáveis
(aproximadamente 180m2 de área alagada), relativamente pouco profundos, e um tanque
relativamente profundo. Eram ainda visíveis áreas provavelmente alagáveis em períodos de chuva,
atualmente secas. Na vala de pequenas dimensões, localizada mais a sul na área de prospeção foram
visualizados centenas de sapos-corredores, em diferentes fases de desenvolvimento, bem como
larvas de rã-verde. No charco de maiores dimensões, localizado mais a norte, era visível a presença
de caranguejos. O tanque detetado na área de amostragem revelou-se relativamente profundo, com
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o nível da água a cerca de 2m da superfície. Na amostragem noturna foi registada apenas a
vocalização de rã-verde.

AFN 7
Coordenadas: 40°43'49.67"N / 8°39'47.72"W
Descrição: Área na margem norte do canal de Murtosa, inclui espaços agrícolas, incultos e prados
salgados. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas prováveis para a presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente várias valas
paralelas e perpendiculares à ciclovia, algumas com ligação à ria por aquedutos (aproximadamente
600m2 de área alagada), relativamente pouco profundos. Na valas com ligação à ria foi visível a
presença de caranguejos. A prospeção desta área não revelou a presença de anfíbios em ambos os
métodos de amostragem.
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AFN 8
Coordenadas: 40°43'39.59"N / 8°38'36.86"W
Descrição: Área na margem norte do canal de Murtosa, inclui prados salgados, caniçal e espaços
agrícolas. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas adequadas à presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente uma pequena vala
(cerca de 50m de comprimento por 1m de largura, relativamente pouco profunda), junto ao caniçal
perpendicular à ciclovia, onde foram capturadas várias larvas de rela-comum e observado um tritãode-ventre-laranja (juvenil). Nos terrenos agrícolas paralelos eram visíveis áreas provavelmente
alagáveis em períodos de chuva, atualmente secas. Na amostragem noturna foi ainda regista a
presença de rã-verde (vocalização).
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AFN 9
Coordenadas: 40°43'30.39"N / 8°37'51.96"W
Descrição: Área na margem norte do canal de Murtosa, inclui incultos, espaços agrícolas, prados
salgados e caniçal. Nos cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com
caraterísticas adequadas à presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente vários charcos de
dimensões variáveis, numa zona de incultos paralela à ciclovia. No charco de maiores dimensões
(cerca de 30m de comprimento por 10m de largura, relativamente profundo), foi observada 1 adulto
de rã-verde. Neste charco eram ainda visíveis pequenos peixes. Nos restantes charcos/valas era
visível ligação à ria pelo aqueduto, não foram observados/capturados anfíbios mas sim caranguejos.
Na amostragem noturna foi registada a presença adicional de rela-comum e sapo-parteiro
(vocalizações).
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AFN 10
Coordenadas: 40°36'14.55"N / 8°41'0.75"W
Descrição: Área na margem direita do canal de Ílhavo, inclui incultos e espaços agrícolas. Nos cerca
de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com caraterísticas prováveis para a
presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente uma vala paralela aos campos agrícolas e à
margem da ria (aproximadamente 100m2 de área alagada). A prospeção desta área não revelou a
presença de anfíbios em ambos os métodos de amostragem.
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AFN 11
Coordenadas: 40°35'11.51"N / 8°41'15.71"W
Descrição: Área na margem direita do canal de Ílhavo, inclui incultos e espaços agrícolas. Nos cerca
de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com caraterísticas prováveis para a
presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente várias valas entre os campos agrícolas e
paralelas à margem da ria (aproximadamente 100m2 de área alagada). A prospeção desta área não
revelou a presença de anfíbios, em ambos os métodos de amostragem, revelando no entanto a
presença de caranguejos e pequenos peixes.
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AFN 12
Coordenadas: 40°36'3.17"N / 8°44'10.44"W
Descrição: Área na margem oeste do canal de Mira, inclui incultos e espaços agrícolas. Nos cerca de
100m de buffer prospetados não foram detetadas massas de água com caraterísticas adequadas à
presença de comunidades de anfíbios, sendo no entanto visível a presença de áreas provavelmente
alagáveis em períodos de chuva, atualmente secas. Na ausência de resultados a área de prospeção
foi alargada, sem no entanto se identificarem massas de água.
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AFN 13
Coordenadas: 40°32'17.80"N / 8°46'12.79"W
Descrição: Área na margem este do canal de Mira, inclui espaços agrícolas, incultos e caniçal. Nos
cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com caraterísticas prováveis
para a presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente duas grandes valas, paralelas aos
campos agrícolas (aproximadamente 500m2 de área alagada), relativamente profundas. A prospeção
desta área não revelou a presença de anfíbios em ambos os métodos de amostragem, revelando no
entanto a presença de caranguejos e pequenos peixes.
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AFN 14
Coordenadas: 40°36'10.74"N / 8°45'7.03"W
Descrição: Área na margem oeste do canal de Mira, inclui incultos e espaços agrícolas. Nos cerca de
100m de buffer prospetados não foram detetadas massas de água com caraterísticas adequadas à
presença de comunidades de anfíbios, sendo no entanto visível a presença valas e áreas
provavelmente alagáveis em períodos de chuva, atualmente secas, onde eram visíveis caranguejos
mortos. Na ausência de resultados a área de prospeção foi alargada, sem no entanto se identificarem
massas de água.
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AFN 15
Coordenadas: 40°34'10.74"N / 8°45'32.50"W
Descrição: Área na margem oeste do canal de Mira, inclui incultos e espaços agrícolas. Esta área
encontra-se vedada no limite junto à estrada, sendo de acesso muito complicado nos restantes
limites, pelo que não foi possível prospetar habitats com caraterísticas adequadas à presença de
comunidades de anfíbios na amostragem diurna. Durante a amostragem noturna foi realizado um
ponto de escuta junto ao limite oeste da área (limite junto à estrada), sem resultados positivos.
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AFN 16
Coordenadas: 40°34'17.85"N / 8°45'1.05"W
Descrição: Área na margem este do canal de Mira, inclui espaços agrícolas, incultos e caniçal. Nos
cerca de 100m de buffer prospetados foram detetadas massa de água com caraterísticas adequadas
à presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente uma vala, que ligava pequenos charcos,
numa zona de caniçal, onde foi registada a presença de adultos de rã-verde e larvas de rã-defocinho-pontiagudo (2m de comprimento, por 1m de largura e 0,5m de profundidade). Foi ainda
registada nesta vala a presença de pequenos peixes.
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AFN 17
Coordenadas: 40°33'1.17"N / 8°45'43.94"W
Descrição: Área na margem este do canal de Mira, inclui espaços agrícolas. Nos cerca de 100m de
buffer prospetados não foram detetadas massas de água com caraterísticas adequadas à presença
de comunidades de anfíbios, sendo no entanto visível áreas provavelmente alagáveis em períodos de
chuva, atualmente secas. Na ausência de resultados a área de prospeção foi alargada, sem no
entanto se identificarem massas de água.
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AFN 18
Coordenadas: 40°31'11.14"N / 8°46'21.50"W
Descrição: Área na margem este do canal de Mira, inclui espaços agrícolas e incultos. Nos cerca de
100m de buffer prospetados foram detetadas massas de água com caraterísticas adequadas à
presença de comunidades de anfíbios, nomeadamente duas valas, uma paralela e outra
perpendicular ao campo agrícola (aproximadamente 130m2 de área alagada), relativamente
profundas (0,5m). A prospeção desta área revelou a presença de anfíbios apenas durante a
amostragem noturna (vocalização de rã-verde). Na amostragem diurna foi visível a presença numa
das valas de lagostim-vermelho (Procambarus clarkii) e pequenos peixes.
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4.1.5

Caraterísticas habitat
Dos locais prospetados, um encontrava-se vedado e de difícil acesso por qualquer limites

(ANF15), pelo que não foi amostrado através da realização de arrastos. No período noturno fez-se
um ponto de audição de vocalizações junto ao limite próximo da estrada.
Dos restantes locais monitorizados, em 3 (ANF12, ANF14 e ANF17) foram detetadas zonas
provavelmente alagáveis em períodos de chuva, no entanto, aquando da prospeção encontravam-se
secos. Todos os outros locais apresentaram massas de água, com maior ou menor potencial para a
presença de comunidades de anfíbios.
As diferentes espécies de anfíbios inventariadas foram observadas em massas de água de
pequenas dimensões, relativamente pouco profundas e com abundante vegetação aquática
emergente. Nas massas de água onde era visível a presença de possíveis ameaças/predadores (como
por exemplo a presença de caranguejos e lagostim-vermelho) não foi registada a presença de
anfíbios através de arrastos com camaroeiros. Por razões semelhantes, na faixa do litoral, exposta
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aos efeitos da maré e à presença de espécies potencialmente predadoras, também não foi detetada
a presença de anfíbios.
Das espécies inventariadas, o sapo-corredor parece utilizar pequenos charcos temporários,
com reduzida profundidade para reproduzir. Áreas com abundante e diversificada vegetação
aquática emergente, particularmente associada a caniçais, relativamente pouco profundos e de
substrato essencialmente lodoso, revelaram-se importantes como zona de reprodução para a relacomum. Espécies como o sapo-parteiro, a rã-de-focinho-pontiagudo e o tritão-de-ventre-laranja
foram igualmente confirmados em pequenas massas de água, em áreas agrícolas e de prados
salgados. A rã-verde foi observada numa grande diversidade de habitats, desde pequenos charcos
temporários a charcos e valas de maiores dimensões, de profundidade variável e com maior ou
menor cobertura de vegetação aquática emergente. O único exemplar de sapo-de-unha-negra
(adulto) foi observado numa área terrestre (numa estrada), durante a amostragem noturna.
Os anfíbios estão extremamente bem adaptados a viver em massas de água temporárias,
revelando alguma plasticidade nas estratégias reprodutivas, como resposta à variabilidade das
condições ambientais (Ferreira, 2016). Em todos os locais prospetados eram visíveis áreas que
normalmente estariam alagadas em períodos de chuvas mais ou menos intensos, que se
encontravam secas aquando da monitorização, pelo que, apesar da ausência de registos na atual
monitorização, comunidades de anfíbios poderão ocorrer nestes locais em períodos de maior
pluviosidade (coincidente com o período de reprodução).
Na Tabela 10 estão sumarizadas as caraterísticas dos micro-habitats aquáticos inventariados e
prospetados aquando da monitorização dos anfíbios em fase de pré-construção (primavera 2019).
Tabela 10 - Principais caraterística dos micro-habitats prospetados, por local de monitorização.
LOCAIS
ANF 1
ANF 2
ANF 3

ANF 4
ANF 5

HABITATS AQUÁTICOS
Charco temporário
Vala com ligação à ria (seca)
Zona alagável (seca)
Charcos/valas temporários
Zona alagável (seca)
Charco/valas temporários
Zona alagável (seca)
Vala com ligação à ria
Charco temporário em zona
alagável
Valas e charcos temporários
Zona alagada com muita vegetação

ÁREA
2
(M )

PROFUNDIDADE
(CM)

PRESENÇA

20

0-25

sim

50

0-25

não

150

0-25

não

21

0-25

sim

emergente
(50-100)

300

0-25

não

emergente
caranguejos
(25-50)

ANFÍBIOS

VEGETAÇÃO
(% OCUPAÇÃO)
emergente
(50-100)

POSSÍVEIS
AMEAÇAS

-

emergente
caranguejos
(50-100)
emergente e
flutuante caranguejos
(0-25)
-
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LOCAIS

HABITATS AQUÁTICOS

ÁREA
2
(M )

PROFUNDIDADE
(CM)

PRESENÇA

ANF 6

Charcos e valas temporários
Zona alagável (seca)
Tanque

180

0-25

sim

ANF 7

Valas com ligação à ria

600

25-50

não

ANF 8

Vala junto caniçal

50

0-25

sim

ANF 9

Charco temporário
Valas com ligação à ria

350

50-100

sim

ANF 10

Vala paralela à estrada

100

0-25

não

ANF 11

Valas entre campos agrícolas

100

25-50

não

ANF 12

Zonas alagáveis (secas)

-

-

não

ANFÍBIOS

VEGETAÇÃO
(% OCUPAÇÃO)

POSSÍVEIS
AMEAÇAS

emergente
caranguejos
(25-50)
emergente e
flutuante caranguejos
(25-50)
emergente
(50-100)
emergente e
caranguejos
flutuante
peixes
(25-50)
emergente
(0-25)
emergente caranguejos
(25-50)
peixes
-

-

emergente caranguejos
(50-100)
peixes

ANF 13

Vala em campos agrícolas

500

50-100

não

ANF 14

Valas e zonas alagáveis (secas)

-

-

não

-

caranguejos

ANF 15

Vedado

-

-

não

-

-

ANF 16

Vala junto a caniçal

2

50-100

sim

emergente e
flutuante
(50-100)

peixes

ANF 17

Zonas alagáveis (secas)

-

-

não

-

-

ANF 18

Valas em campo agrícola

130

50-100

sim

emergente
(50-100)

lagostim
peixes
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4.2

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS E COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES DO EIA
Decorrente dos trabalhos associados à intervenção na Ria de Aveiro, é expectável que ocorra

uma afetação dos biótopos naturais, com repercussão nas suas condições ecológicas, levando a
impactes sobre as espécies a estes associados.
De acordo com a informação disponibilizada sobre a futura localização dos depósitos, os locais
mais afetados poderão vir a ser os pontos ANF2, ANF3, ANF5 E ANF6 no canal de Ovar; ANF7 no canal
da Murtosa; ANF10 no canal de Ílhavo e ANF12 e ANF13 no canal de Mira.
Nas três últimas situações (canal da Murtosa, de Ílhavo e de Mira) não foi detetada a presença
de anfíbios. Já no canal de Ovar, pelo menos um dos pontos revelou-se importante para várias
espécies de anfíbios (ANF6).
O local ANF6 salienta-se pela presença, e ocorrência de reprodução, de rã-verde (Pelophylax
perezi), uma espécie comum e abundante em todo o território, tendo sido registada em 7 dos 18
locais de amostragem, e o sapo-corredor (Epidalea calamita), espécie que faz as suas posturas em
charcos/poças temporários de baixa profundidade, cuja época de reprodução está muito relacionada
com as condições climatéricas. Pode efetuar posturas em qualquer estação do ano, ainda que o
período entre o fim do inverno e o início de verão sejam geralmente os períodos mais favoráveis,
desde que as condições de pluviosidade o permitam. Durante a reprodução o sapo-corredor pode
usar uma grande diversidade de meios aquáticos de escassa profundidade e efémeros como poças
de água, concavidades feitas por rodados de tratores, pequenos charcos temporários, valados da
berma das estradas e terrenos encharcados.
São assim de reforçar as medidas de minimização identificadas para a fase de pré-construção,
como: realização das operações de dragagem/deposição preferencialmente durante o período mais
frio do ano, sendo interditas entre março e junho, e assegurar o acompanhamento técnico na
proximidade das zonas de trabalho.
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5
5.1

CONCLUSÕES
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente RM refere-se à monitorização dos Anfíbios, referente à campanha realizada em

fase de pré-construção, dando cumprimento ao Programa de Monitorização (PM) dos Anfíbios da
Intervenção de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de
Aveiro, e tem como principal objetivo avaliar a situação de referência, no âmbito da Intervenção de
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, por
forma a avaliar o estado atual das comunidades de anfíbios, servindo como referência antes do início
da intervenção e de base para avaliação de eventuais impactes inerentes à intervenção a realizar.
Foram monitorizados os 18 pontos, dos quais 6 se localizam no Canal de Ovar, 3 no Canal da
Murtosa, 2 no Canal de Ílhavo e 7 no Canal de Mira. Destes, 8 estão localizados em zona de
deposição localizada em aterro (ANF2, ANF3, ANF5, ANF6, ANF7, ANF10, ANF12 e ANF13).
Foram identificadas comunidades de anfíbios em 7 locais (ANF1, ANF4, ANF6, ANF8, ANF9,
ANF16 e ANF18), tendo sido confirmada reprodução de cinco espécies (rã-verde, Pelophylax perezi,
sapo-corredor, Epidalea calamita, rela-comum, Hyla molleri, tritão-de-ventre-laranja, Lissotriton
boscai, e rã-de-focinho-pontiagudo, Discoglossus galgonai). Para além destas foi ainda identificada a
presença na área de estudo de sapo-parteiro (Alytes obstetricans) e sapo-de-unha-negra (Pelobates
cultripes). A maior atividade de anfíbios no limite norte da barrinha parece estar associada a uma
maior diversidade de micro-habitats e uma maior complexidade da estrutura da vegetação presente
na envolvência das massas de água.
As diferentes espécies de anfíbios inventariadas foram observadas em massas de água de
pequenas dimensões, relativamente pouco profundas e com abundante vegetação aquática
emergente, onde não era visível a presença de possíveis ameaças/predadores. De um modo geral, os
anfíbios são um grupo extremamente bem-adaptado a viver/reproduzir em massas de água
temporárias, revelando alguma plasticidade nas estratégias reprodutivas, como resposta à
variabilidade das condições ambientais.
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5.2

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A IMPLEMENTAR
No decorrer da fase de construção deverão ser tomadas as medidas de minimização

recomendadas na DIA e DCAPE para a implementação do projeto que contribuem para minimizar ou
anular qualquer impacte negativo na fase de execução da obra.
Apesar de não terem sido identificadas medidas de caráter específico para os anfíbios, são de
salientar as seguintes medidas gerais especificadas na DIA e DCAPE, que de alguma forma poderão
contribuir para minimizar ou anular possíveis impactes negativos da implementação do projeto sobre
as comunidades de anfíbios:


A deposição não deve conduzir à colmatação de depressões existentes, de pequenos
canais e meandros existentes nos sapais, para que o padrão/matriz natural existente
não seja desvirtuado;



As dragas devem possuir dispositivos de combate a derramamentos acidentais de
substâncias poluentes, como por exemplo, óleos e combustíveis, e os trabalhadores
devem possuir formação específica sobre a sua utilização, de forma a estarem aptos
a intervir rapidamente, em caso de acidente;



Proceder à colocação de um difusor à saída da tubagem de forma a proceder a uma
proteção dos terrenos / espaços envolventes aos locais selecionados para deposição
dos materiais dragados e que poderão ser afetados por escorrências provenientes
desses depósitos, o que permitirá reduzir a dispersão do material dragado bem como
a sua colocação de forma mais controlada no local de deposição.

5.3

PROPOSTA DE REVISÃO AO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Considera-se que o PM dos Anfíbios da Intervenção de Transposição de Sedimentos para

Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro se encontra adequado, no que se refere aos
locais a monitorizar, frequência, métodos e critérios de avaliação de dados, sugerindo-se a
continuidade nas fases seguintes do preconizado no presente RM referente à fase de pré-construção.
Os locais de monitorização AFN10 e AFN11 não possuíam coordenadas atribuídas no PM, estas
foram atribuídas durante o período de monitorização da fase de pré-construção, tendo em
consideração as especificações do PM, devendo-se dar continuidade à monitorização destes locais
nas fases seguintes.
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ANEXOS


Anexo I: Registo fotográfico dos locais de amostragem – fase pré-construção



Anexo II: Registo fotográfico espécies inventariadas – fase pré-construção
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7.1

ANEXO I: REGISTO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM – FASE PRÉ-CONSTRUÇÃO
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ANEXO II: REGISTO FOTOGRÁFICO ESPÉCIES INVENTARIADAS – FASE PRÉ-CONSTRUÇÃO

