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1 – Enquadramento 

 

 No âmbito do Programa de Monitorização da Fauna (PMF), para a fase de 

exploração da variante entre a Estação do Pinheiro e o km 94 da Linha do Sul 

(variante), elaborou-se o presente relatório de progresso (RP4). 

 O RP4 reporta a ações realizadas no 1º e no 2º anos de execução do PMF, que 

tiveram lugar entre dezembro de 2012 e novembro de 2014, e aborda os três impactos 

potenciais da entrada em funcionamento da variante: (i) alteração da permeabilidade 

da via para a fauna terrestre não-voadora, (ii) mortalidade provocada por colisões, e 

(iii) efeito de exclusão da via e do viaduto do rio Sado sobre as aves.  

 Este relatório integra uma análise final dos 2 anos de monitorização da 

permeabilidade da via, onde são integrados os dados das 16 campanhas realizadas. 

Neste âmbito irá efetuar-se a resposta às primeiras três questões constantes no 

documento de Operacionalização do Programa de Monitorização da Fauna, tendo por 

base os dados de monitorização de 18 passagens Hidráulicas e de Fauna, a realização 

de transetos de monitorização de mortalidade de fauna terrestre e voadora, e o 

cálculo de variáveis em Sistema de Informação Geográfica.    

 No que se refere à mortalidade provocada por colisão, no segundo semestre de 

2014 não foi realizado qualquer trabalho de avaliação adicional. Desta forma a 

resposta às questões referentes a esta componente (nomeadamente as questões 4 e 5 

do PMF) serão reportadas ao relatório anual do 1º ano do PMF (Dezembro 2013), 

integrando-se apenas atualizações.  

 A avaliação do efeito de exclusão da via sobre as aves decorrerá também no 

próximo ano, pelo que o RP4 é um relatório de progresso do 2º ano de monitorização, 

onde serão analisadas as questões 6 e 7 do PMF, tendo por base o trabalho realizado 

entre dezembro de 2013 e outubro de 2014.  
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2 – Permeabilidade da via à fauna terrestre não-voadora 

  

 A área de estudo, a metodologia e o plano de trabalhos foram definidos no 

documento de Operacionalização do PMF sendo integralmente cumpridos.  

 Os critérios de seleção da área de estudo e a descrição metodológica, 

referentes à análise da permeabilidade da via à fauna terrestre não-voadora, foram 

apresentados de forma clara nos vários relatórios de progresso apresentados. Apesar 

disso, por este se tratar do relatório final desta componente, é oportuno clarificar 

alguns conceitos metodológicos que estão na base do trabalho desenvolvido.  

 Desta forma é novamente apresentada a área de estudo selecionada, uma 

clarificação metodológica, e uma atualização do trabalho desenvolvido que permitem 

enquadrar os resultados. 

 

 2.1.1 – Área de estudo  
 

 Na variante existem 40 passagens hidráulicas e de fauna que podem ser 

utilizadas para os animais se movimentarem entre os dois lados da variante sem risco 

de atropelamento. Para monitorização periódica foram selecionadas dezoito destas 

passagens, com duas tipologias distintas: onze hidráulicas (PHs), sendo uma dupla 

(8.1), e sete de fauna (PFs) (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localização das passagens de fauna (PFs) e passagens hidráulicas (PHs) monitorizadas. 
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  A seleção destas passagens teve em conta todos os critérios definidos no PMF: 

diversidade estrutural e tipológica, distribuição espacial, e a possibilidade de 

agrupamento destas por troços coincidentes com os da monitorização da mortalidade 

por colisão na variante. 

 2.1.2 – Metodologia e trabalho realizado 
 

 De acordo com o documento de Operacionalização do PMF realizaram-se 16 

campanhas de monitorização das passagens selecionadas (duas em cada período 

fenológico). Uma campanha corresponde a quatro dias de trabalho de campo (um dia 

de montagem e três dias de monitorização), o que perfaz um total de 64 dias de 

trabalho de campo ao longo de dois anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Síntese do trabalho de campo realizado, no âmbito da avaliação da permeabilidade da via 

para a fauna terrestre não-voadora, tendo por base o documento de Operacionalização do PMF. 

 

Ano Período Fenológico Campanha Data 

1 

 

Inverno 
1 10 a 13 Dezembro 2012 

2 28 a 31 Janeiro 2013 

Primavera 
3 25 a 28 Março 2013 

4 15 a 18 Abril 2013 

Verão 
5 24 a 28 Junho 2013 

6 14 a 18 Julho 2013 

Outono 
7 9 a 12 Setembro 2013 

8 14 a 17 Outubro 2013 

2 

Inverno 
9 9 a 12 Dezembro 2013 

10 21 a 24 Janeiro 2014 

Primavera 
11 25 a 28 Março 2014 

12 21 a 24 Abril 2014 

Verão 
13 16 a 19 Junho 2014 

14 22 a 25 Julho 2014 

Outono 
15 30 Set. a 3 Outubro 2014 

16 4 a 7 Novembro 2014 

 
  

 Em termos práticos cada campanha compreendeu a montagem e verificação de 

estações de recolha de pegadas, por impressão em pó de pedra, nas 18 passagens 

selecionadas. No interior de cada passagem foram montadas duas destas estações de 

recolha de pegadas, uma próxima de cada entrada, a este e oeste. Cada estação de 
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recolha de pegadas consistiu na cobertura de uma área com pó de pedra alisado, 

ocupando toda a largura da passagem, com comprimento mínimo de 60 cm e cerca de 

1 cm de espessura.  

 Dificuldades metodológicas resultantes da presença de água nos locais de 

montagem foram solucionadas recorrendo à utilização de placas de madeira para 

servir de base ao pó de pedra. Nos casos em que temporariamente não foi possível 

monitorizar as passagens, devido à elevada pluviosidade, estas foram consideradas 

inativas pelo que o cálculo da sua frequência de utilização foi corrigido para o número 

de dias efetivos de amostragem. 

 Este método de monitorização, para além de permitir a identificação das 

espécies/grupos que utilizam as passagens, possibilita a identificação do sentido do 

movimento dos animais e, consequentemente, a verificação da ocorrência de 

atravessamentos. Para além disso este é um método de monitorização com uma boa 

relação custo/resultados (Mateus et al., 2011).   

 A identificação das espécies/ grupos foi feita no local sempre que possível, no 

entanto procedeu-se ao registo fotográfico de todas as pegadas observadas de modo a 

possibilitar o posterior esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 Considerando as passagens mais atrativas para fauna as mais atravessadas, a 

variável resposta (dependente) utilizada nas análises será a frequência de 

atravessamento das passagens, que corresponde ao seu número de atravessamentos 

em função do respetivo número de dias efetivos de monitorização.  

 Para se considerar que uma passagem foi atravessada por um animal é 

necessário identificar o padrão de movimento registado nas estações dos dois 

extremos. É comum identificar padrões de movimento indicativos de que um animal 

saltou por cima de uma das estações de pó de pedra (e.g. vêm-se pegadas numa 

estação e rastos ou longo da passagem, mas não na estação do lado oposto). Também 

é habitual registar utilizações de uma passagem que não correspondem a um 

atravessamento completo da mesma (e. g. duas direções de movimento de um dos 

lados e nenhum registo no outro lado). Neste sentido os registos de atravessamento 

foram analisados considerando a presença/ausência de atravessamento em cada 

verificação (dia de monitorização), e não tentando inferir um número potencial de 

atravessamentos. 

 Os critérios para a definição da existência de presença/ausência de 

atravessamento numa passagem foram definidos e podem ser consultados na Figura 2.  

 Estes critérios implicam que por regra uma campanha de monitorização de três 

dias tem um valor máximo de três atravessamentos por passagem, excetuando alguns 

casos pontuais em que se conseguiu identificar mais do que um animal da mesma 

espécie (e. g. quando são detetadas na mesma estação pegadas da mesma espécie de 

diferentes tamanhos, indiciando o uso simultâneo por adultos e crias). 
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 A opção de calcular a frequência de atravessamento tendo em conta a 

presença/ausência de atravessamentos foi tomada de modo a evitar uma sob- ou 

sobrestimação do número de atravessamentos. Ainda assim, para determinados 

grupos, foi necessário ter mais alguns cuidados na avaliação do número de 

atravessamentos.  

 

 

Figura 2. Esquematização dos critérios para a definição de presença/ausência de atravessamento numa 
passagem, de acordo com os padrões de movimento dos animais. Os polígonos representam as duas 
estações colocadas nas extremidades de cada passagem, e as setas o sentido do movimento do animal. 



 

7 
 

 Os micromamíferos (roedores (Rodentia) incluindo as ratazanas (Rattus spp.), 

outros ratos (e.g. Cricetidae), e musaranhos (Insectivora)) apresentam padrões de 

deslocação irregulares e que tornam difícil confirmar e quantificar com segurança 

movimentos indicativos de um atravessamento completo das passagens (Figura 3). 

Devido a estas características os registos obtidos para estas espécies foram 

considerados como utilizações de passagens e não atravessamentos, o que as exclui 

das análises de frequência de atravessamento. Para além disso, sendo frequentemente 

impossível distinguir as pegadas destas espécies, os seus registos foram agrupados e 

contabilizados de forma conjunta. 

 

 

 
 

Figura 3. Padrão de deslocação nos dois sentidos e por vezes errático frequentemente apresentado 
pelos micromamíferos, que impossibilita a identificação do sentido do seu movimento e a definição de 
atravessamento. 

 

 

 As espécies de lagomorfos existentes em Portugal (coelho e lebre-ibérica) 

também podem apresentar pegadas confundíveis, especialmente nos casos em que 

não ficam bem impressas no pó de pedra. Uma vez que foram observadas as duas 

espécies na área de estudo, e de modo a fazer uma análise conservadora dos dados, 

também se optou por agrupar os registos das duas espécies no mesmo grupo 

faunístico. Pela dificuldade de identificação das espécies de anfíbios e répteis 

utilizando esta metodologia também se agruparam os anfíbios e os répteis num só 

grupo. 
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 Para as espécies de carnívoros a técnica utilizada é perfeitamente adequada 

quer para a identificação das pegadas a nível específico, quer para a contabilização do 

número de atravessamentos. Apesar disso seguiu-se a mesma linha dos outros grupos, 

tendo-se efetuado novo agrupamento faunístico, de modo a obter dados mais 

robustos para as análises das suas frequências de atravessamento. 

 Desta forma toda a avaliação dos impactos potenciais da entrada em 

funcionamento da variante foi efetuada ao nível de grupos funcionais (grupos de 

espécies com semelhanças em determinadas características). Esta abordagem tem a 

vantagem de possibilitar que a resposta à questão 2 do PMF inclua uma comparação 

da frequência de atravessamento entre carnívoros e lagomorfos. Esta análise também 

se justifica pelo facto de carnívoros e lagomorfos serem mais afetados pela 

fragmentação de habitats e pelo efeito barreira do que os micromamíferos. 

 De modo a suportar os resultados obtidos foi também avaliada a forma como a 

estrutura das passagens, o seu grau de isolamento, a presença de vegetação junto à 

sua entrada e as características da paisagem envolvente, influenciam a sua frequência 

de atravessamento. Para tal foi necessário recorrer ao cálculo de diversas variáveis 

preditivas (causadoras de um efeito na nossa variável resposta), cuja descrição é 

apresentada na Tabela 2, e efetuadas análises estatísticas de validação. 

 

Tabela 2- Sumário das variáveis preditivas calculadas e respetiva descrição. 

 

Variável (unidade) Descrição 

Norte (categórica) Localização geográfica em relação ao rio Sado 

Sul (categórica) Localização geográfica em relação ao rio Sado 

Quercíneas (%) Percentagem de floresta de quercíneas 

Exóticas (%) Percentagem de floresta plantada de pinheiros e eucaliptos 

Agrícola (%) Percentagem de pastagens e área agrícola 

Dunas (%) Percentagem litológica correspondente a dunas 

Form. Marateca (%) Percentagem litológica correspondente a “Formação da Marateca” 

Distância (m) Distância ao ponto de atravessamento da variante mais próximo 

Orla (m) Extensão da zona de ecótono entre área agrícola e florestal 

Comprimento (m) Comprimento da passagem 

Área da entrada (m2) Secção da passagem 

Índice de Abertura Divisão da secção da passagem pelo seu comprimento 

Prop. Herbáceas (%) Percentagem de coberto herbáceo à entrada da passagem 

Prop. Arbustos (%) Percentagem de coberto arbustivo à entrada da passagem 

Prop. Arbóreas (%) Percentagem de coberto arbóreo à entrada da passagem 

Dist. Herbáceas (m) Distância ao coberto herbáceo mais próximo da passagem 

Dist. Arbustos (m) Distância ao coberto arbustivo mais próximo da passagem 

Dist. Arbóreas (m) Distância ao coberto arbóreo mais próximo da passagem 
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 As varáveis preditivas calculadas são de dois tipos: categórico binário (nomeiam 

duas entidades distintas que são modeladas uma em relação à outra, sendo uma delas 

o indicador de referência, e.g. norte/sul) ou contínuas (possuem um valor para cada 

entidade dentro de uma determinada escala). 

 Todas as variáveis referentes a distâncias, orla e paisagem (uso do solo, 

litologia) foram calculadas, tendo por base a cartografia da área de estudo, em sistema 

de informação geográfica (Quantum GIS Development Team, 2014). O cálculo das 

variáveis de paisagem foi feito em relação a buffers de 500 m para carnívoros e no 

âmbito da relação com as variáveis categóricas, e a buffers de 300 m para lagomorfos.  

A título exemplificativo a Figura 4 mostra este cálculo em relação a um buffer de 500 

m. Estas distâncias de buffer foram escolhidas tendo em contas as áreas vitais médias 

dos grupos de vertebrados avaliados (Santos-Reis, et al., 2005; Lombardi, L., et al., 

2007).  

 

 

 

Figura 4. Cartografia da área de estudo em termos de distância, orla e paisagem (uso do solo, litologia) 
em relação a um buffer de 500 m, para posterior cálculo de variáveis em sistema de informação 
geográfica.  

  

 A caracterização estrutural das passagens e o cálculo das variáveis relacionadas 

com a presença de vegetação junto às entradas foi efetuado através de medições 

efetuadas in loco e decorreu entre janeiro e junho de 2013. 
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 Todos os dados e padrões observados foram analisados estatisticamente 

recorrendo a Modelos Lineares Generalizados (GLM). Este tipo de análise estatística 

permite, através de regressões univariadas, estabelecer uma relação entre a 

frequência de atravessamento das passagens (variável resposta) e as suas 

características (variáveis preditivas). 

 Considerou-se que relações com um nível de significância do modelo (P) 

inferior a 0,05 indicam uma associação significativa com a variável resposta. As 

relações entre variáveis com significado biológico importante e a variável resposta, e 

com de valores de P entre 0,05 e 0,1 (quase-significativos), também foram 

consideradas na discussão dos resultados. Este procedimento evita que relações 

importantes mas com níveis de significância mais baixos sejam descartadas nas 

análises de dados ecológicos (Hosmer & Lemeshow 2000; Galantinho & Mira, 2009).  

 Todas as tabelas de sumário estatístico apresentadas, para além das variáveis 

resposta e preditivas em análise e do valor de significância (P), apresentam também o 

sentido do coeficiente de regressão (β), que representa o coeficiente da relação 

estatística entre as variáveis analisadas e indica se esta é positiva (+) ou negativa (-). 
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2.2 – Questão 1 
 

 Que espécies/grupos de espécies utilizam as passagens existentes na via e qual 

a densidade/frequência com que o fazem? 

 

 Nos dois anos de monitorização foram contabilizados 839 atravessamentos de 

passagens por vertebrados. A Tabela 3 apresenta um sumário das espécies ou grupos 

de espécies que utilizaram as passagens monitorizadas, do respetivo número de 

atravessamentos, da percentagem do número total de atravessamentos 

correspondente, e das frequências de atravessamento/dia com que o fizeram. 

Tabela 3 – Atravessamentos das passagens monitorizadas por espécie/grupo, ao longo dos 2 anos de 
monitorização da variante. 

Classe Grupo Espécie Atravessamentos % Atrav.1 Atrav./dia2 

       

 
 

 

 

mamíferos 

carnívoros 

geneta 142 16,9 2,96 
(Genetta geneta)    

texugo 69 8,2 1,44 
(Meles meles)    

fuinha 57 6,8 1,19 
(Martes foina)    

raposa 56 6,7 1,17 
(Vulpes vulpes)    

sacarrabos 32 3,8 0,67 
(Herpestes 

ichneumon)    

doninha 5 0,6 0,10 
(Mustela nivalis)    

lontra 5 0,6 0,10 

 (Lutra lutra)    

 carnívoro NI 23 2,7 0,48 

 (Carnivora)    

micromamíferos* 273 32,5 5,69 
(Rodentia/Cricetidae/ Insectívora)    

Lagomorfos 134 16,0 2,79 
(Lagomorpha)    

Outros 13 1,5 0,27 

 (Mammalia)    

anfíbios/répteis 4 0,5 0,08 
(Amphibia/reptilia)    

animal NI 26 3,1 0,54 
(Chordata)    

   Total 839 100 17,48 
1 Percentagem em relação ao número total de atravessamentos 
2 Frequência de atravessamento em função do número efetivo de dias de monitorização 

* Para os micromamíferos os registos obtidos foram considerados utilizações e não atravessamentos 
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 Cerca de 96,4 % dos atravessamentos (n=809) correspondem ao grupo dos 

mamíferos. A restante percentagem, cerca de 3 %, diz respeito a atravessamentos de 

animais não identificados (n=26) e de anfíbios e répteis, 0,5% (n=4). 

 Foram também obtidos registos de aves (passeriformes e outras aves não 

identificadas) no entanto o método utilizado não é adequado para a monitorização 

deste grupo, pelo que estes dados foram excluídos das análises. 

 No que se refere aos mamíferos, o grupo com maior número de 

atravessamentos foi o dos carnívoros com 46% dos registos, seguido dos 

micromamíferos com 32,5% (utilizações) e dos lagomorfos com 16%.  

 Os carnívoros, por apresentarem grandes áreas vitais, podem ser 

particularmente afetados pelas infraestruturas lineares. Ao longo de todo o período de 

amostragem foi confirmado o atravessamento de passagens por 7 espécies: a geneta, 

o texugo, a fuinha, a raposa, o sacarrabos, a doninha e a lontra. Uma oitava espécie 

poderá utilizar as passagens, o toirão (Mustela putorius), no entanto os indícios 

detetados não permitiram a confirmação do registo pelo que, à semelhança de outros 

registos cuja identificação específica não foi possível, foi considerado como carnívoro 

não identificado. 

 A espécie mais abundante foi a geneta, com uma frequência de 2,96 

atravessamentos/dia, seguido do texugo, da fuinha, e da raposa, todos com valores 

superiores a 1 atravessamento/dia. Outras espécies foram detetadas de forma mais 

pontual, com frequências de atravessamento/dia inferiores a 0,5, como é o caso do 

cão (Canis lupus familiaris) e do javali (Sus scrofa).  

2.4 – Questão 2   
 

 Quais são as características de construção/localização das passagens que as 

tornam mais atrativas para a fauna? Será que a presença de vegetação junto á 

entrada favorece uma maior utilização e/ou promove a passagem de uma maior 

diversidade de espécies/grupos de espécies? 

 

 Tal como demonstrado na resposta à questão 1 do PMF, a grande maioria dos 

registos obtidos nas passagens monitorizadas referem-se a carnívoros, 

micromamíferos e lagomorfos. Apesar disso, de acordo com as justificações 

apresentadas na secção metodológica, a resposta aos tópicos da questão 2 do PMF foi 

efetuada com base na análise dos dados relativos aos carnívoros e aos lagomorfos. 

2.4.1 – Caracterização geral da frequência de atravessamentos  
 

 Para avaliar quais as passagens mais atrativas para a fauna fez-se uma 

comparação das frequências de atravessamentos por carnívoros e lagomorfos entre 

todas as passagens monitorizadas (Figura 5).  
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Figura 5. Frequência de atravessamento de carnívoros e lagomorfos nas passagens monitorizadas. 

  

 A frequência média de atravessamento das passagens é de 0,44 

atravessamentos/dia para os carnívoros e de 0,15 atravessamentos/dia para os 

lagomorfos. Em detalhe verifica-se que os carnívoros utilizam oito passagens acima da 

média no entanto apenas cinco (4.3, 24.1, 7.1, 2.1 e 17.1) têm valores destacados, com 

1,0, 0,95, 0,81, 0,75 e 0,75 atravessamentos/dia, respetivamente.  

 Os lagomorfos atravessam cinco passagens, 28.1, 19.1, 12.1, 15.1 e 13.1 de 

forma superior à média, com valores de atravessamento/dia de 0,79, 0,54, 0,36, 0,35 e 

0,27, respetivamente. Destas apenas a 28.1 e a 19.1 apresentam uma frequência de 

atravessamento superior à média dos carnívoros.  

 As únicas passagens com frequências de atravessamento/dia de lagomorfos 

superiores às de carnívoros são passagens com valores de utilização por carnívoros 

abaixo da média. O padrão inverso também se observa pois passagens bastante 

utilizadas por carnívoros têm baixa utilização pelos lagomorfos (Tabela 4). 

 

Tabela 4  – Sumário estatístico do modelo da relação entre a frequência de atravessamento das 
passagens por lagomorfos em função da respetiva frequência de atravessamento por carnívoros. 
 

Variável resposta Variável preditiva       β P 

 

lagomorfos  

 

Carnívoros (-) 0.028 * 

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
. <0.1  
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 2.4.2 – Influência da paisagem nos atravessamentos 
 

 A relação inversa entre os valores de atravessamento para carnívoros e 

lagomorfos, apesar de à primeira vista poder sugerir que os lagomorfos evitam as 

passagens mais usadas pelos carnívoros para não serem predados, poderá no presente 

caso dever-se ao contexto geográfico em que as passagens mais usadas por cada grupo 

estão inseridas. 

 Com efeito, a norte do rio Sado cinco das seis passagens existentes apresentam 

uma frequência de atravessamentos/dia por carnívoros acima da média. A passagem 

4.2 é a única a norte de rio Sado a apresentar uma frequência de atravessamento 

inferior à média. Esta exceção é explicada pela presença de uma passagem inferior e 

agrícola (PIA) de grandes dimensões a cerca de 2 m distância. Ainda nesta zona é de 

registar que nas seis passagens monitorizadas apenas foi registado um atravessamento 

de lagomorfo, na PH 2.1.  

 O facto de a norte do rio Sado existirem significativamente menos 

atravessamentos de lagomorfos do que de carnívoros (Tabela 5) sugere que 

globalmente esta área pode apresentar características que lhe conferem uma menor 

adequabilidade de habitat para a ocorrência deste grupo. Desta forma é importante 

proceder a uma contextualização das variáveis paisagísticas em termos geográficos. 

 

Tabela 5 – Sumário estatístico do modelo da relação entre as frequências de atravessamento das 
passagens por lagomorfos e carnívoros em função da sua localização relativa ao rio Sado. 
 

Variável resposta Variável preditiva Β P 

lagomofos  norte  indicador 

 sul (+) 0.0593 . 

    

carnívoros norte  indicador 

 sul (-) 0.0284 * 

    

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
.
 <0.1 

  

  

 Determinadas características paisagísticas tais como os usos do solo, o 

comprimento de orla em ecótono (zona de transição entre habitat agrícola e florestal) 

e as características pedológicas, podem regular a abundância das espécies. 

 Os usos do solo existentes na área de estudo foram classificados em seis tipos: 

agrícolas (sobretudo pastagens), arrozais, planos de água, áreas sociais, florestas de 

quercíneas, e florestas de exóticas (pinheiro e eucalipto), sendo predominantes os dois 

tipos de coberto florestal. 
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 A Tabela 6 apresenta o cálculo das proporções médias dos 3 principais usos do 

solo e do comprimento de orla. O cálculo dos valores destas variáveis foi feito em 

relação a buffers de 500 e 300 m à volta de cada passagem monitorizada, tal com 

descrito e justificado na metodologia. 

 Na Figura 6 são apresentadas as proporções médias dos três principais usos do 

solo considerando os buffers de 500 m e tendo em conta a respetiva localização. 

 Verifica-se que as duas margens do rio Sado são significativamente diferentes. 

A zona norte possui uma grande dominância de florestas de quercíneas, enquanto a 

área a sul é um pouco mais heterogénea, apresentando uma maior proporção de área 

agrícola e sendo dominada por floresta de exóticas - pinhal. 

  

 

Figura 6. Localização geográfica e proporção média dos 3 principais usos do solo em relação a buffers de 
500 m à volta das passagens monitorizadas. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da 
média. 

 

 As zonas florestais por possuírem mais refúgio oferecem uma boa proteção 

contra predadores, mas baixa disponibilidade alimentar. Contrariamente as zonas de 

pastagens oferecem uma elevada disponibilidade alimentar mas pouca proteção. Estes 

dois factos fazem com que as zonas de orla em ecótono (de transição entre estes dois 

habitats) sejam importantes para os coelhos uma vez que conseguem fornecer níveis 

intermédios de ambos os recursos (Lombardi, et al., 2003). 

 Sendo a área sul mais heterogénea esperava-se que possui-se uma maior 

extensão de zonas de orla em ecótono. Apesar deste pressuposto se verificar ele não é 

marcado, particularmente na menor escala em análise (Tabela 7), o que se deve à 

pequena proporção de zonas agrícolas em relação às zonas florestais.
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Tabela 6 – Localização geográfica, proporção dos 3 principais usos do solo e comprimento de orla em relação a buffers de 300 e 500 m à volta das passagens monitorizadas. 

 

Passagem  
(tipologia)1 

Localização 

geográfica 

Buffer 300 m Buffer 500 

Área 

Agrícola  

Floresta 

Quercíneas  

Floresta 

Exóticas  

Comprimento 

de orla (m) 

Área 

Agrícola  

Floresta 

Quercíneas  

Floresta 

Exóticas  

Comprimento  

 de orla  (m) 

28.1(PF Q) sul 0,02 0,00 0,98 182 0,07 0,00 0,93 2944 

27.2(PH) sul 0,13 0,00 0,84 1558 0,13 0,00 0,67 6562 

25.3(PH) sul 0,08 0,00 0,92 635 0,27 0,12 0,60 3787 

24.2(PH) sul 0,05 0,00 0,95 321 0,16 0,24 0,60 2977 

24.1(PH) sul 0,01 0,01 0,98 103 0,16 0,23 0,61 3415 

22.1(PH) sul 0,00 1,00 0,00 0 0,04 0,95 0,02 786 

21.2(PF Q) sul 0,28 0,72 0,00 1249 0,34 0,56 0,00 3486 

19.1(PH) sul 0,33 0,00 0,67 1409 0,23 0,00 0,77 6189 

17.1(PF Q) sul 0,99 0,00 0,01 129 0,89 0,00 0,11 3574 

15.1(PF) sul 0,00 0,00 1,00 0 0,10 0,00 0,90 2690 

14.1(PF) sul 0,39 0,00 0,61 879 0,30 0,00 0,70 5198 

13.1(PF) Sul 0,62 0,00 0,38 896 0,21 0,04 0,75 4091 

12.1(PF) Sul 0,31 0,14 0,55 1037 0,17 0,05 0,78 3794 

8.1 (PH – férrea*) norte 0,44 0,56 0,00 1674 0,16 0,66 0,15 6554 

8.1 (PH-caminho*) norte 0,43 0,57 0,00 1669 0,16 0,66 0,15 6541 

7.1(PH) norte 0,02 0,98 0,00 233 0,03 0,84 0,05 1867 

4.3(PH) norte 0,00 1,00 0,00 0 0,01 0,86 0,00 782 

4.2(PH) norte 0,00 1,00 0,00 0 0,00 0,96 0,00 444 

2.1(PH) norte 0,01 0,99 0,00 239 0,18 0,63 0,19 2885 
1
 Tipologia das passagens (PH: hidráulica, PF: fauna; PF Q : fauna quadrada)  

* PH dupla uma encontra-se sob a via-férrea e a outra sob o caminho lateral 
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Tabela 7  – Comprimento médio de orla em ecótono por buffer nas duas localizações geográficas. 

 

Localização 
Buffer  300 m Buffer  500 m 

Comprimento de orla em ecótono (m) 

Norte 636 3179 

Sul 646 3807 

 

 Em termos pedológicos existem quatro tipos de formações e litologias 

presentes ao longo da variante: Aluviões, Dunas, e as designadas Formações “do 

Esbarrondadoiro” e “de Marateca”, sendo todas elas características do enchimento 

sedimentar da zona da bacia do Sado (Brito, 2009). A Tabela 8 apresenta o cálculo das 

proporções das 2 principais litologias, dunas e formação Marateca, em áreas com o 

raio de 500 e 300 m (buffers). 

 
Tabela 8 – Localização geográfica e proporção das 2 principais litologias em relação a buffers de 300 e 
500 m à volta das passagens monitorizadas. 

Passagem 
(tipologia)1 

Localização 

geográfica 

Buffer 300 m Buffer 500 m 

Dunas 
Formação 

Marateca 
Dunas 

Formação 

Marateca 

28.1(PF Q) sul 1,00 0,00 1,00 0,00 

27.2(PH) sul 0,83 0,17 0,80 0,20 

25.3(PH) sul 1,00 0,00 0,67 0,33 

24.2(PH) sul 0,00 1,00 0,13 0,87 

24.1(PH) sul 0,00 1,00 0,06 0,94 

22.1(PH) sul 0,67 0,33 0,33 0,67 

21.2(PF Q) sul 0,22 0,78 0,22 0,78 

19.1(PH) sul 0,00 1,00 0,14 0,86 

17.1(PF Q) sul 1,00 0,00 0,99 0,01 

15.1(PF) sul 0,26 0,74 0,41 0,59 

14.1(PF) Sul 0,98 0,02 0,81 0,19 

13.1(PF) Sul 0,81 0,19 0,57 0,43 

12.1(PF) sul 0,35 0,65 0,32 0,68 

8.1 (PH – férrea*) norte 0,00 0,38 0,00 0,33 

8.1 (PH-caminho*) norte 0,00 0,38 0,00 0,33 

7.1(PH) norte 0,00 0,18 0,00 0,38 

4.3(PH) norte 0,00 1,00 0,00 0,90 

4.2(PH) norte 0,00 1,00 0,00 0,98 

2.1(PH) norte 0,00 1,00 0,00 1,00 
1
 Tipologia das passagens (PH: hidráulica, PF: fauna; PF Q : fauna quadrada)  

* PH dupla uma encontra-se sob a via-férrea e a outra sob o caminho lateral 
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 Na Figura 7 apresentam-se as proporções médias dos 2 principais tipos de solo 

em buffers de 500 m em torno de cada passagem monitorizada, sendo a margem norte 

é dominada pela “Formação da Marateca”, não se registando a presença de solo 

dunar. Na margem sul cada um dos usos do solo dominantes representa cerca de 

metade da litologia pelo que existe uma grande proporção de solo dunar (arenoso). 

 

 

Figura 7. Localização geográfica e proporção média das 2 principais litologias em relação a buffers de 
500 m à volta das passagens monitorizadas. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da 
média.    

  Sabe-se que as zonas arenosas são vantajosas para os lagomorfos na medida 

em que lhes permite construir tocas com uma maior profundidade, comprimento e 

volume interior (Kolb, 1985). Este facto pode favorecer uma maior abundância de 

lagomorfos a sul do Sado e contribuir para as diferenças em termos de número de 

atravessamentos das passagens nos dois contextos geográficos. 

 A contextualização das variáveis paisagísticas em termos geográficos suporta os 

padrões observados, no entanto o que se pretende estabelecer é uma relação entre as 

características da paisagem e a frequência de atravessamento das passagens. 

 Na Figura 8 são apresentadas as frequências médias de atravessamento de 

carnívoros e lagomorfos em função das variáveis paisagísticas, agrupadas em 2 classes 

de proporção (> 0,50 e <0,50 no buffer). 

 Verifica-se que os atravessamentos de carnívoros ocorrem sobretudo em 

passagens localizadas em áreas dominadas por quercíneas, e têm baixo valor quando 

as passagens se encontraram em áreas de floresta exótica (Tabela 9). Este padrão 

explica-se pelo facto das florestas mediterrânicas, tais como as florestas semi-naturais 

de quercíneas, serem habitats de elevada riqueza e abundância de carnívoros (Temple 

& Cuttelod, 2009; Pita et al., 2009), contribuindo desta forma para um aumento da 

presença deste grupo na área de influência das passagens e, de forma indireta, para 

um incremento no uso das mesmas. 
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Figura 8. Frequências médias de atravessamento de carnívoros e lagomorfos em função das variáveis 

paisagísticas agrupando os buffers em 2 classes de proporção (> 0,50 e > 0,50). As barras de erro 

indicam os valores de erro padrão da média. 

  

 Nos lagomorfos o padrão é o oposto ao descrito para os carnívoros (Figura 8, 

Tabela 9), contudo neste caso os resultados deverão refletir mais os tipos litológicos 

pois os solos arenosos a sul do Sado são mais favoráveis para a construção de abrigos. 

 

Tabela 9  – Sumário estatístico do modelo da relação entre as frequências de atravessamento das 
passagens por lagomorfos e carnívoros em função das características paisagísticas. 

 

Variável resposta Variável preditiva β P 

Lagomorfos Agrícola (-) 0.752 

 Quercíneas (-) 0.040 * 

 Exóticas (+) 0.018 * 

 Orla (-) 0.900 

 Dunas (+) 0.234 

 Form. Marateca (-) 0.666   

    

Carnívoros Agrícola (+) 0.736 

 Quercíneas (+) 0.057 . 

 Exóticas (-) 0.012 * 

 Orla (-) 0.317 

 Dunas (-) 0.046 *     

 Form. Marateca (+) 0.216   

    

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
.
 <0.1 



 

19 
 

 A apresentação dos padrões de atravessamento das passagens tem sido 

conduzida de forma a possibilitar um enquadramento dos resultados a uma escala 

progressivamente mais fina.  

 Os dados apresentados até ao momento demonstram que variáveis de cariz 

paisagístico podem contribuir de uma forma muito relevante para a definição dos 

padrões de uso das passagens, influenciando de forma distinta os diferentes grupos 

faunísticos. 

 Esta abordagem prévia é importante para que se possa perceber de forma mais 

contextualizada de que modo as características estruturais das passagens influenciam 

a sua frequência de atravessamento pelos dois grupos. 

 

 

2.4.3 – Características estruturais  
 

 

 Como referido anteriormente, o facto de passagens com elevada frequência de 

atravessamento por carnívoros corresponderem a baixa frequência de atravessamento 

de lagomorfos poderia sugerir que os lagomorfos as utilizam com menos frequência 

somente para evitar predação. Uma vez que a maioria dos estudos não regista 

evidências de predação nas proximidades das passagens, mas sim uma maior 

capacidade dos carnívoros para utilizar diferentes tipos de passagens (Little et al., 

2002), a situação deverá ser um pouco mais complexa. 

 A adequabilidade das passagens para o seu atravessamento pela fauna está 

dependente de variáveis de cariz estrutural e tipológico, sendo algumas das mais 

importantes o seu comprimento, a área da sua entrada e o seu índice de abertura 

(Yanes et al., 1995; Clevenger et al., 2001; Ascensão & Mira, 2007). 

 Na Tabela 10 são apresentadas as principais características tipológicas e 

estruturais das passagens.  

 O comprimento e a área da entrada das passagens são variáveis essenciais e 

tipicamente avaliadas no entanto, no caso das passagens monitorizadas, a área da 

entrada tem uma baixa variabilidade (varia apenas entre 0,79 e 1,50 m2 enquanto o 

comprimento varia entre 8,1 e 36,2 m) pelo que apenas a variável comprimento será 

avaliada. 

 O índice de abertura corresponde à razão entre a área da secção da entrada da 

passagem e o seu comprimento, e é também uma boa métrica para avaliar a 

adequabilidade das passagens para a fauna uma vez que reflete a quantidade de luz 

que incide no seu interior (Ascensão & Mira 2007). 
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Tabela 10  – Principais características estruturais e tipológicas das passagens monitorizadas. 

 

   

 As passagens com um elevado índice de abertura são tendencialmente mais 

curtas e luminosas (“abertas”) e as passagens com menor índice de abertura serão 

mais longas e escuras (“fechadas”).  

 As Figuras 9 e 10 apresentam a relação entre as duas variáveis estruturais das 

passagens (índice de abertura e comprimento) e as respetivas frequências médias de 

atravessamento por carnívoros e lagomorfos. A apresentação por classes do índice de 

abertura (>0,075 “abertas”, 0,050 – 0,075 “intermédias” e <0,050 “fechadas”) e do 

comprimento ( < 10m, 10 -20 m e >20 m) torna visualmente mais percetível a relação 

destas variáveis com a frequência de atravessamento. 

 Na Figura 9 observa-se que os lagomorfos utilizam de forma preferencial 

passagens de comprimento inferior a 10 m, seguido de passagens de comprimento 

intermédio (10 – 20 m), e apenas de forma residual passagens de comprimento 

superior a 20 m, sendo esta tendência estatisticamente significativa (Tabela 11). 

Passagem (tipologia)1 Comprimento (m) Área da entrada (m2) Índice de Abertura 

28.1(PF Q) 8,75 1,50 0,172 

27.2(PH) 24,10 0,79 0,033 

25.3(PH) 11,10 1,13 0,102 

24.2(PH) 12,50 0,79 0,063 

24.1(PH) 10,00 0,79 0,079 

22.1(PH) 13,10 0,79 0,060 

21.2(PF Q) 24,80 1,50 0,060 

19.1(PH) 14,15 1,33 0,094 

17.1(PF Q) 28,50 1,50 0,053 

15.1(PF) 16,10 0,79 0,049 

14.1(PF) 13,20 0,79 0,059 

13.1(PF) 9,20 0,79 0,085 

12.1(PF) 9,00 0,79 0,087 

8.1 (PH – férrea*) 15,60 0,79 0,050 

8.1 (PH-caminho*) 8,10 0,79 0,097 

7.1(PH) 21,15 1,13 0,053 

4.3(PH) 21,10 0,79 0,037 

4.2(PH) 36,10 0,79 0,022 

2.1(PH) 15,30 0,79 0,051 
1
 Tipologia das passagens (PH: hidráulica, PF: fauna; PF Q : fauna quadrada)  

* PH dupla uma encontra-se sob a via-férrea e a outra sob o caminho lateral 
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Figura 9. Frequência de Atravessamento médio de carnívoros e lagomorfos em função das classes de 
comprimento. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da média. 

 

 Os lagomorfos também apresentam uma tendência estatisticamente 

significativa para efetuar mais atravessamentos em passagens com um índice de 

abertura mais elevado (“abertas”) relativamente às mais fechadas (passagens 

“intermédias” e “fechadas”) (Figura 9 e Tabela 10). 

 

 

Figura 10. Frequência de atravessamento médio de carnívoros e lagomorfos em função das classes de 
índice de abertura. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da média.  

 

 Os carnívoros, apesar de não apresentarem uma relação estatisticamente 

significativa, apresentam um padrão contrário, atravessando com maior frequência 

passagens de comprimento superior a 20 m e também passagens “fechadas” e 

“intermédias” em termos de índice de abertura (Figura 9 e 10 e Tabela 11). 
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Tabela 11 – Sumário estatístico do modelo da relação entre a frequência de atravessamento das 
passagens por lagomorfos e carnívoros em função do comprimento e do índice de abertura. 

 

Variável resposta Variável preditiva       β P 

lagomorfos 

Comprimento 

 

(-) 0.049 * 

Índice abertura (+) 0.002** 

    

 

carnívoros 

 

 

Comprimento 

 

(+) 0.322 

Índice abertura (-) 0.196 

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
. <0.1  

   

 Estes resultados estão de acordo com outros estudos que demonstram que 

animais de tamanho corporal mais reduzido evitam passagens mais longas e que os 

carnívoros utilizam regularmente este tipo de passagens (e. g. Ascensão & Mira, 2007). 

Estes autores também referem que os lagomorfos utilizam preferencialmente 

passagens mais estreitas, no entanto este padrão é difícil de analisar devido á baixa 

variabilidade que esta variável apresenta nas passagens monitorizadas, e pelo facto de 

nenhuma das passagens monitorizadas poder ser considerada larga (MMA, 2006). 

2.4.4 – Isolamento das passagens e características tipológicas 
 

 Apesar de na prática a adequabilidade de todas as passagens para fauna estar 

dependente das suas características estruturais, existem outras características que 

diferenciam as passagens e que influenciam a sua frequência de atravessamento, 

como é o caso do seu grau de isolamento e da sua tipologia.   

 O grau de isolamento de uma passagem pode ser uma variável importante 

porque a vagilidade de uma espécie (capacidade que esta tem para se deslocar ou 

dispersar num determinado ambiente) é proporcional à sua área vital, e esta é em 

geral maior nos carnívoros do que nos lagomorfos (Bowman et al., 2002). 

 Na Tabela 12 é apresentada uma relação entre a frequência de atravessamento 

de cada passagem e a sua distância ao local de atravessamento da variante mais 

próximo. A estatística revela que a frequência de atravessamento pelos lagomorfos 

tende a aumentar nas passagens mais isoladas, ou seja, mais distantes de outro local 

de possível atravessamento da variante. Os carnívoros não seguem este padrão e a 

frequência de atravessamento no contexto da área estudada não está relacionada com 

distância ao local de atravessamento mais próximo. 
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Tabela 12  – Sumário estatístico do modelo da relação entre  frequência de utilização das passagens por 
lagomorfos e carnívoros  e a distância ao local de atravessamento da variante mais próximo. 
 

Variável resposta Variável preditiva         β P 

lagomorfos Distância local atravessamento (+) 0.068 . 

 mais próximo   

carnívoros 

 

Distância local atravessamento 

mais próximo 

(-) 0.449 

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
. <0.1  

 

 Estes dados estão de acordo com os pressupostos teóricos relativos à 

vagilidade das espécies e indicam que a distância entre passagens condiciona a sua 

utilização por lagomorfos uma vez que estes, devido à sua menor vagilidade, podem 

ver-se impossibilitados de percorrer grandes distâncias na procura de alternativas 

adequadas de atravessamento da variante. 

 Observa-se também que em termos médios as PFs estão em média bastante 

mais afastadas da passagem mais próxima do que as PHs (Tabela 13) pelo que, face 

aos nossos resultados, podem ser particularmente relevantes para os lagomorfos. 

 
Tabela 13  – Distância média ao local de atravessamento da variante mais próximo, por tipologia de 
passagem. 

 

Tipologia da passagem Distância média ào local de atravessamento mais próximo (m) 

PF 422,9 

PH 224,2 

    

 Neste contexto será também necessário avaliar com mais pormenor a tipologia 

das passagens e perceber de que forma contribuem para definir a frequência de 

atravessamento dos diferentes grupos. 

 Para efeitos de avaliação tipológica consideraram-se PFs todas as passagens 

cuja construção implicou adaptações estruturais (17.1, 21.2 e 28.1) e/ou que foram 

construídas sem terem qualquer linha de água ou de escorrência associada (12.1, 13.1, 

13.2, 14.1 e 15.1), representando um complemento que visa respeitar as distâncias 

mínimas consideradas importantes em termos de permeabilização da variante para a 

fauna. Consideraram-se PHs as passagens de escoamento de água, indispensáveis à 

construção da via, e que são construídas exclusivamente para esse efeito.  

 A Figura 11 apresenta a frequência média de atravessamento/dia das 

passagens para os dois grupos e para as duas tipologias. Verifica-se que as PFs são 

atravessadas com uma frequência bastante semelhante pelos dois grupos, contudo as 

PHs são significativamente mais atravessadas por carnívoros (Tabela 14).  
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 A elevada frequência de atravessamento de carnívoros em PHs contribui 

decisivamente para que de uma forma geral as PHs apresentem frequências de 

atravessamento superiores às PFs. 

 

 

Figura  11.   Frequência média de atravessamento/dia das duas tipologias de passagem para carnívoros e 
lagomorfos. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da média. 

 

 Este padrão pode ser justificado pelo facto das PHs serem passagens instaladas 

na continuidade de ribeiras, linhas de água ou linhas de escorrência, ecossistemas 

conhecidos por servir como corredores ecológicos, de movimento e dispersão 

preferencial para carnívoros (Santos et. al., 2011). É a primeira vez que se faz uma 

comparação das frequências de atravessamento destes dois grupos, sendo o padrão 

detectado o reflexo da maior abundância relativa e riqueza específica de carnívoros 

em linhas de água de ambientes Mediterrânicos (Matos et. al., 2009). 

  

Tabela 14  – Sumário estatístico do modelo da relação entre as frequências de atravessamento das 
passagens por lagomorfos e carnívoros em função da sua tipologia. 

Variável resposta Variável preditiva       β P 

lagomorfos 

PH Indicador 

 

PF (+) 0.061 
.
 

   

carnívoros 

 

PH Indicador 

 

PF (-) 0.043 * 

 

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
. <0.1  
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2.4.4 – Influência da vegetação junto à entrada das passagens 
 

 Entre Janeiro e Junho de 2013 todas as passagens monitorizadas foram 

caracterizadas ao nível da vegetação. Foi avaliada a percentagem de vegetação junto à 

entrada de cada passagem e medidas as distâncias entre estas e os diferentes tipos de 

coberto vegetal (herbáceas, arbustos e árvores) (Tabela 15).  

 

Tabela 15 – Principais características da vegetação na entrada das passagens: Percentagem de cobertura 
de vegetação e distância aos diferentes tipos de cobertura vegetal. 

  

   

 A Tabela 15 permite verificar que a percentagem de cobertura de vegetação à 

entrada das passagens é muito baixa pelo que apresenta uma variação que não 

permite efetuar análises estatísticas robustas. A análise estatística relativa à relação 

entre a frequência de atravessamento das passagens e a sua distância da entrada ao 

Passagem 
 (tipologia)1 

Arbustos2 Árvores3 Herbáceas4 Vegetação Este5 Vegetação Oeste6 

28.1(PF Q) 3,70 23,00 3,25 0 0 

27.2(PH) 3,00 18,50 0,20 0 0 

25.3(PH) 4,20 15,50 2,96 0 0 

24.2(PH) 4,73 13,14 0,40 0 0 

24.1(PH) 7,55 16,30 0,13 0 0 

22.1(PH) 4,60 16,20 2,10 0 0 

21.2(PF Q) 2,60 12,00 1,30 20 20 

19.1(PH) 4,50 14,60 0,15 0 0 

17.1(PF Q) 1,77 25,00 0,00 20 20 

15.1(PF) 3,50 24,00 2,50 0 0 

14.1(PF) 4,50 24,50 3,78 0 0 

13.1(PF) 3,90 25,00 2,40 0 0 

12.1(PF) 3,50 25,00 2,80 0 0 

8.1 (PH - férr) 0,00 0,00 0,00 0 0 

8.1 (PH-cam) 0,60 13,00 0,00 75 0 

7.1(PH) 2,90 12,00 2,00 0 0 

4.3(PH) 3,50 22,50 0,10 0 0 

4.2(PH) 4,10 12,70 0,20 0 0 

2.1(PH) 4,00 17,20 3,05 10 0 
1
 Entre parênteses a tipologia das passagens (PH: hidráulica, PF: fauna; PF Q : fauna quadrada)  

2,3,4
 Distância à cobertura (m);  

5,6 
 Cobertura de vegetação à entrada passagem (%) 
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coberto vegetal permite verificar que, à semelhança do que se verificou para a 

tipologia e as características estruturais das passagens, os dois grupos demonstram 

padrões diferentes (Tabela 16). 

 

Tabela 16  – Sumário estatístico da relação entre frequência de atravessamento, das passagens por 
carnívoros e lagomorfos, e a distância da sua entrada aos diferentes tipos de coberto vegetal. 
 

Variável resposta Variável preditiva β P 

lagomorfos Distância herbáceas (+) 0.086 . 

 Distância arbustos (+) 0.334 

 Distância árvores (+) 0.088 . 

    

carnívoros Distância herbáceas (-) 0.026 * 

 Distância arbustos (+) 0.856 

 Distância árvores (-) 0.350 

    

Significância:   ** <0.01 ;   * <0.05 ;   
. <0.1 

 

 Os carnívoros utilizam passagens com vegetação herbácea mais próxima da 

entrada e os lagomorfos passagens com coberto herbáceo e arbóreo mais distante. A 

distância ao coberto vegetal pode ser considerada uma variável análoga à 

percentagem de cobertura vegetal da entrada pelo que é possível estabelecer uma 

relação entre as duas variáveis. Segundo Ascensão e Mira (2007) os lagomorfos 

utilizam com mais frequência passagens sem vegetação à entrada, no entanto a 

geneta, a doninha e o ouriço-cacheiro fazem uma utilização preferencial de passagens 

com coberto vegetal à entrada. Tendo em conta que a geneta foi o carnívoro que mais 

utilizou as passagens pode afirmar-se que os nossos dados estão de acordo com as 

referências existentes. 

2.5 – Conclusões 
 

 Em súmula, é possível destacar os seguintes padrões: 

 

1) Os carnívoros atravessam as passagens com mais frequência que os 

lagomorfos, com 0,44 e 0,15 atravessamentos/dia, respetivamente; 

2) As passagens mais utilizadas por lagomorfos são a 28.1 e a 19.1, e as mais 

utilizadas por carnívoros a 24.1 e a 4.3; 

3) Lagomorfos e carnívoros apresentam uma relação inversa na utilização das 

passagens, com elevadas frequências de atravessamento de carnívoros a 

corresponderem a baixas frequências de atravessamento de lagomorfos; 
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4) Áreas aparentemente mais adequadas para carnívoros (floresta de quercíneas) 

e para lagomorfos (com solo arenoso) possuem maiores frequências de 

atravessamento destes grupos o que indica que o enquadramento paisagístico 

das passagens também condiciona as suas frequências de atravessamento; 

5) Os lagomorfos atravessam as passagens com mais frequência quando o local de 

atravessamento mais próximo se encontra mais distante. Os carnívoros não são 

condicionados por esta variável; 

6) Em termos estruturais, passagens mais compridas e/ou com menor índice de 

abertura têm frequências de utilização mais elevadas para os carnívoros mas 

residuais para os lagomorfos; 

7) Em termos tipológicos, verificou-se que os carnívoros utilizam PHs com elevada 

frequência o que reflete a importância das linhas de água como corredor de 

dispersão deste grupo. Os lagomorfos, por terem uma vagilidade inferior aos 

carnívoros, utilizam com maior frequência PFs uma vez que estas apresentam 

um grau de isolamento superior; 

8) A presença de coberto herbáceo próximo da entrada das passagens favorece a 

utilização destas por carnívoros, porém os lagomorfos têm uma maior 

frequência de atravessamento em passagens com maior distância do coberto 

herbáceo e arbóreo. 

 

 Mesmo tendo em conta que variáveis de cariz paisagístico podem ser 

importantes na definição da frequência de atravessamento das passagens, padrões de 

atravessamento tão diferenciados são um bom indicador de que as características das 

passagens podem ter implicações distintas em diferentes grupos de vertebrados. 

 Sendo os lagomorfos, e em particular o coelho, uma espécie que desempenha 

um papel ecológico e económico extremamente importante nos ecossistemas 

Mediterrânicos (Delibes-Mateos, et al., 2014), leva-nos a concluir que a manutenção 

de uma rede de passagens variada em termos estruturais e a distâncias adequadas à 

permeabilização da infraestrutura de transporte contribui para a mitigação dos 

principais impactos da exploração da variante entre a Estação do Pinheiro e o km 94 da 

Linha do Sul. 

3 - Efeito da mortalidade na via e em pontes/viadutos 

 3.1 – Área de estudo, metodologia e trabalho realizado 
 

 A mortalidade por atropelamento, da fauna na variante, foi monitorizada entre 

Novembro de 2012 e Abril de 2013 através da realização de transetos pedestres 

mensais ao longo de 16,3 km, repartidos por três troços: troço 1 (6,3 km), troço 2 (5,2 

km) e troço 3 (4,8 km).   
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 Os mapas apresentados para cada troço enquadram a localização de pontos de 

mortalidade em relação a um “buffer” de 500 m à volta das passagens monitorizadas. 

Este “buffer” corresponde à potencial área de influência da passagem, estando 

relacionado com o maior valor de área vital descrita para as espécies de vertebrados 

registadas (Santos-Reis et al., 2005). 

 

 3.2 – Questão 3 
 

 Será que a presença/densidade de passagens na via está correlacionada com os 

níveis de mortalidade por atropelamento/colisão? 

 

  

 No relatório anual do 1º ano de implementação do PMF (Dezembro 2013) 

foram extensamente discutidos os resultados da mortalidade obtidos através da 

monitorização da variante de Alcácer entre Novembro de 2012 e Abril de 2013.   

 Nesse relatório apresentaram-se os resultados em termos de registos de 

mortalidade/Km/ano, para cada troço e a variação mensal. Os resultados foram 

comparados com a literatura publicada e com os dados do tráfego ferroviário para o 

período e área de estudo.  

 Concluiu-se que os valores de mortalidade na variante de Alcácer eram muito 

baixos, o que poderia estar relacionado com o baixo número de composições que 

circularam na variante – em média uma composição por hora – durante o ano em que 

foi monitorizada a mortalidade. O baixo valor de circulação ferroviária, e o 

consequente baixo valor de mortalidade de animais registado, dificulta a deteção de 

uma potencial relação entre a mortalidade de vertebrados e a densidade de passagens 

hidráulicas e de fauna em cada troço da variante. 

 Depois de abril de 2013 não foi realizada mais nenhuma monitorização de 

mortalidade pelo que não existem dados novos a este respeito, no entanto foi 

efetuada a cartografia, em Sistema de Informação Geográfica (SIG), de todas as 

passagens não monitorizadas existentes ao longo da via. 

 De forma a estabelecer uma relação mais estreita entre a presença de 

passagens e os registos de mortalidade procedeu-se à divisão de toda a extensão da 

variante em sectores de 1 km, selecionando-se para análise todos os que foram 

monitorizados total ou parcialmente e que apresentaram mortalidade.  

 Na Tabela 17 são apresentados os valores de mortalidade/Km/ano para cada 

grupo de vertebrados, por sector, troço de monitorização da mortalidade, e o número 

total de passagens (monitorizadas e não monitorizadas) correspondente. 
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Tabela 17 – Registos de Mortalidade/Km/ano para os 4 grupos de vertebrados e número de passagens, 
por sector de 1 Km e troço ao longo da variante. 
 

Local Mortalidade (registos/Km/ano) Características 

Troço Sector1 aves anfíbios répteis mamíferos TOTAL passagens 
 

Notas 
 

1 

6* 2 0 1 0 3 2 PH 4.2 e 4.3 

7 8 2 0 3 13 3 Viaduto S. Martinho 

8 3 3 1 0 7 4 PH 7.1 

9 2 1 0 0 3 1 PH 8.1 

10 4 0 0 0 4 2 Viaduto Sado 

11 50 0 0 0 50 0 Ponte Sado 

12 20 0 0 3 23 2 Viaduto Sado 

Soma  89 6 2 6 103 14  

2 

14** 2 0 0 0 2 1 PF 12.1 

15 0 0 0 0 0 1 PF 13.1 e 14.1 

16 0 0 0 0 0 0  

17 0 2 0 0 2 1 PF 15.1 

18 0 0 0 0 0 3 Viaduto Água Cova 

19 1 0 0 2 3 0 PF Q 17.1 

Soma  3 2 0 2 7 6  

3 

24*** 1 2 0 0 3 3 PH 22.1 

25 0 0 0 0 0 4  

26 0 0 1 0 1 1 PH 24.1 e 24.2 

27 1 0 1 1 3 3 PH 25.3 

Soma  2 2 2 1 7 11  

Total  94 10 4 9 1172 31  
1 Sector (Km) sentido norte-sul; 

 
2
 foram ainda detetados 4 registos não identificados;  

*0,28 Km; **0,53 Km; ***0,85 Km 

  

 Os dados demonstram que a maior parte da mortalidade se encontra 

concentrada no troço 1 de monitorização, com 103 dos 117 registos, e que os troços 2 

e 3 possuem somente 7 registos cada. 

 A concentração da mortalidade no troço 1 deve-se à presença do Viaduto da 

Ribeira de São Martinho e dos viadutos e Ponte sobre o rio Sado, que demonstraram 

ser hot spots de mortalidade. Nos quatro sectores correspondentes a estes hot spots 

(7, 10, 11 e 12) foram observados 82 registos de aves, 6 de mamíferos e 2 de anfíbios, 

o que corresponde a 77 % da mortalidade total.  

 Esta concentração da mortalidade no viaduto, ou seja, num local sem presença 

de passagens de fauna, associado ao facto de 80% da mortalidade total corresponder 

ao grupo das aves, são fortes condicionantes ao estabelecimento de uma relação entre 

o número de passagens na via e os níveis de mortalidade por atropelamento/colisão. 
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 De qualquer forma é possível registar que os sectores 7, 12 e 19, 

correspondentes ao viaduto de S. Martinho, a parte do viaduto do rio Sado e à zona da 

PF Q 17.1, são os locais com maior mortalidade de mamíferos, com 3, 3 e 2 cadáveres. 

O sector 8 é onde se regista a maior mortalidade de anfíbios (4 registos), e os répteis 

foram o grupo menos afetado, com 4 registos em 4 sectores distintos.  

 Os sectores 8 e 25 têm a maior densidade de passagens, com 4 passagens por 

Km. Devido à escassez de dados não é possível estabelecer uma relação entre a 

presença de passagens e a mortalidade, no entanto regista-se o facto dos sectores com 

mais passagens não apresentarem qualquer registo de mortalidade de mamíferos, 

registando-se apenas, no sector 8, mortalidade de 3 aves, 3 anfíbios e de 1 réptil. 

 Para mostrar mais detalhadamente a distribuição da mortalidade em relação à 

presença das passagens monitorizadas produziram-se mapas de cada troço (Figuras 12, 

13 e 14). Nestes mapas são mostrados os pontos de mortalidade dos 4 grupos de 

vertebrados (anfíbios, aves, mamíferos e répteis), a sua relação com um buffer de 500 

m à volta das passagens e a respetiva frequência de atravessamento.  

 No troço 1 existem 3 passagens com elevadas frequências de atravessamento, 

no entanto na área dos seus buffers apenas se registaram 4 vertebrados terrestres 

atropelados, 2 répteis e 2 anfíbios (Figura 12). No mapa também é visível a grande 

concentração de mortalidade de aves sobre o viaduto do rio Sado e a presença de 3 

pontos de mortalidade de mamíferos sobre o viaduto de São Martinho. 

 

 
Figura 12. Registos de mortalidade no troço 1 em relação a um buffer de 500 m à volta das passagens. 

  

 O troço 2 é o único onde se registaram mamíferos atropelados na área de 

alcance de um buffer correspondente a uma passagem com elevada frequência de 

atravessamento, com 2 registos na zona da passagem 17.1. Também foram registados 2 
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atropelamentos de anfíbios na área de influência da passagem 15.1, que tem frequência de 

atravessamento intermédia (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Registos de mortalidade no troço 2 em relação a um buffer de 500 m à volta das passagens. 

  

 O troço 3 possui uma passagem com elevada frequência de atravessamento, 

porém não foi registado qualquer atropelamento dentro da área do seu buffer. Foram 

registados dois atropelamentos de anfíbios próximo de uma passagem com uma 

frequência de atravessamento intermédia e um atropelamento de mamífero e outro 

de réptil junto a uma passagem com baixa frequência de atravessamento (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Registos de mortalidade no troço 3 em relação a um buffer de 500 m à volta das passagens. 
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3.4 – Questão 4  

 

 Que espécies/grupos de fauna terrestre e de avifauna são mais afetados por 

atropelamentos e por colisões com a infraestrutura/composições, respetivamente? 

 

 A resposta a esta questão deve ser reportada ao relatório anual do 1º ano de 

implementação do PMF (Dezembro 2013). 

 O grupo de vertebrados com maior mortalidade foi o das aves com um total de 

95 registos, correspondentes a 78,5% do total da mortalidade de vertebrados. Foram 

também registados 11 anfíbios, 9 mamíferos, 4 répteis e 4 animais não identificados ao 

nível do grupo (Figura 15). 

 

 

 

 Figura 15. Número de registos de mortalidade por grupo de vertebrados. 

 

 3.4 – Questão 5 
 

  Será que a ponte e viaduto do Sado é responsável por mortalidade significativa 

de aves aquáticas em trânsito? Se sim, que espécies apresentam maior potencial para 

serem afetadas? 

 

 A resposta a esta questão deve ser reportada ao relatório anual do 1º ano de 

implementação do PMF (Dezembro 2013).  

 Dos 94 cadáveres de aves encontrados ao longo de todo o período de 

monitorização cerca de 75 %, ou seja 71, foram detetados sobre o viaduto do rio Sado.

 Foram detetadas 12 espécies vítimas de colisões com a 

infraestrutura/composições, sendo que a Alvéola-branca (Motacilla alba) é a espécie 

mais afetada, com 19 registos. 
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 Na Tabela 18 é apresentada uma síntese da mortalidade de fauna na Ponte e 

viaduto do rio Sado. 

 
Tabela 18. Registos de mortalidade de fauna na Ponte e viaduto do rio Sado. 
 

Espécie Nome comum Aquática Nº Indivíduos 

Ave NI   36 

Motacilla alba Alvéola-branca Não 19 

Ciconia ciconia Cegonha-branca Sim 3 

Columba livia Pombo-doméstico Não 2 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés    Não 2 

Passer domesticus Pardal-comum Não 2 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços Não 1 

Anas plathyrhychos Pato-real Sim 1 

Larus fuscus Gaivota-d'asa-escura Sim 1 

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho Sim 1 

Phoenicopterus roseus Flamingo Sim 1 

Phoenicurus ochrurus Rabirruivo Não 1 

Saxicola torquata Cartaxo Não 1 

Total  12 5 71 

 

 

4 - Efeito de exclusão das aves aquáticas nas pontes/viadutos 

 4.1 - Área de estudo, metodologia e trabalho realizado  

 

 

 No segundo ano de monitorização do PMF, o impacto da ponte e viaduto do rio 

Sado na comunidade de aves aquáticas continuou a ser avaliado através da contagem 

de aves ao longo de um ciclo anual (Tabela 19). 
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 De modo a obter resultados comparáveis a metodologia pré-definida no PMF 

manteve-se inalterada ao longo de todo o 2º ano de amostragem, sendo realizados 2 

censos por cada período fenológico. 

 

Tabela 19 – Síntese do trabalho de campo realizado, no âmbito da avaliação do efeito de exclusão da via 

e do viaduto do rio Sado sobre as aves, tendo por base o documento de Operacionalização do PMF. 

 

Ano Período Fenológico Censo Data amostragem 

2 

Inverno 
9 11 Dezembro 2013 

10 16 Janeiro 2014 

Primavera 
11 18 Março 2014 

12 8 Abril 2014 

Verão 
13 24 Junho 2014 

14 28 Julho 2014 

Outono 
15 30 Setembro 2014 

16 30 Outubro 2014 

  

 As contagens de aves foram realizadas em talhões pré-seleccionados, 

representativos dos principais tipos de habitats existentes na área de estudo (arrozais, 

tanques de água e zonas intertidais) (Figura 16).  

 

 

Figura 16 - Talhões selecionados, para as contagens de aves no vale do rio Sado, representativos dos 
principais tipos de habitats existentes. A linha tracejada representa a distância de 500 m a partir do 
viaduto ferroviário sobre o rio Sado 
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     Para além da representatividade de cada tipo de habitat na área de estudo, a 
escolha dos talhões a amostrar baseou-se também na sua distância ao viaduto, sendo 
escolhidos talhões pertencentes a duas classes de distância (mais de 500 m e menos 
de 500 m) de acordo com a Tabela 20.  

 

Tabela  20 – Talhões amostrados, por habitat e distância ao Viaduto sobre o rio Sado 

 

Distância Viaduto Habitat Nº talhões amostrados 

< 500 m 

Intertidal 2 

Arrozal 4 

Tanque (salina) 3 

> 500 m 

Intertidal 5 

Arrozal 4 

Tanque (salina) 6 

  

 4.2 – Questão 6 
 

Os padrões de ocorrência e/ou de comportamento das aves aquáticas na zona de 

implantação das pontes e viadutos parecem ser alterados pela presença das infra-estruturas? 

Se sim, quais as espécies/grupos mais afectados? 

 

 

 Ao longo do 2º ano de monitorização foi possível registar nos talhões 

selecionados a presença de 15378 aves, correspondentes a 41 espécies (Tabela 21). 

 Fazendo uma análise em termos de período fenológico verificamos que o 

Outono é o período do ano onde são contabilizados o maior número de aves (n=6788), 

seguido do Inverno (n=4815), do Verão (n=3073) e da Primavera (n=702).  

 Nove espécies de aves tiveram presença ocasional e apenas foram observadas 

num dos períodos fenológicos:  

 

- No Inverno, a gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis), a tarambola-cinzenta 

(Pluvialis squatarola), o garajau-de--bico-preto (Sterna sandvicensis), e o pato-casarca 

(Tadorna ferruginea);  

- Na Primavera, o garajau-comum (Sterna hirundo);  

- No Verão o pilrito-de-bico-comprido (Calidris ferrugínea), a galinha-d'água (Gallinula 

chloropus) e a andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons) e; 

- No Outono, a gaivina-de-bico-vermelho (Sterna caspia). 
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Tabela 21. Número de aves aquáticas/marinhas nos talhões selecionados por período fenológico. 

Espécie Nome-comum Inverno Primavera Verão Outono Total 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas 6 0 5 3 14 

Anas clypeata Pato-colhereiro 551 0 0 1493 2044 

Anas platyrhynchos Pato-real 26 21 5 0 52 

Ardea cinerea Garça-real 27 0 13 24 64 

Bubulcus ibis Carraceiro 9 0 83 5 97 

Calidris alba Pilrito-das-praias 1 1 0 0 2 

Calidris alpina Pilrito-de-peito-preto 48 0 3 0 51 

Calidris sp Pilrito 2 0 0 0 2 

Calidris ferruginea Pilrito-de-bico-comprido 0 0 2 0 2 

Casmerodius albus Garça-branca-grande 5 1 0 4 10 

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida 3 7 3 0 13 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira 6 1 1 0 8 

Ciconia ciconia Cegonha-branca 20 2 12 130 164 

Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-pauis 0 0 1 1 2 

Corvus corone Gralha-preta 10 0 7 0 17 

Egretta garzetta Garça-branca 15 15 67 33 130 

Gallinago gallinago Narceja 6 7 0 0 13 

Gallinula chloropus Galinha-d'água 0 0 4 0 4 

Himantopus himantopus Pernilongo 10 14 559 75 658 

Larus fuscus Gaivota-d'asa-escura 220 56 11 691 978 

Larus michahellis Gaivota-de-patas-amarelas 1 0 0 0 1 

Chroicocephalus ridibundus Guincho 1378 8 1084 855 3325 
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Espécie Nome-comum Inverno Primavera Verão Outono Total 

Limosa limosa Milherango 3 0 215 2456 2674 

NI  0 0 12 2 14 

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho 251 18 0 71 340 

Philomachus pugnax Combatente 0 0 11 14 25 

Phoenicopterus roseus Flamingo 1839 428 519 619 3405 

Platalea leucorodia Colhereiro 9 1 10 90 110 

Plegadis falcinellus Ibis-preto 0 0 214 2 216 

Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta 21 0 0 0 21 

Podiceps nigricollis Cagarraz 89 0 0 47 136 

Recurvirostra avosetta Alfaiate 58 59 0 67 184 

Sterna albifrons Andorinha-do-mar-anã 0 0 16 0 16 

Sterna cáspia Gaivina-de-bico-vermelho 0 0 0 1 1 

Sterna hirundo Garajau-comum 0 2 0 0 2 

Sterna sandvicensis Garajau-de-bico-preto 1 0 0 0 1 

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno 37 0 2 10 49 

Tadorna ferruginea Pato-casarca 2 0 0 0 2 

Tadorna tadorna Tadorna 65 20 15 0 100 

Tringa sp.  12 3 88 1 104 

Tringa erythropus Perna-vermelha-bastarda 3 0 31 0 34 

Tringa nebularia Perna-verde 3 4 0 3 10 

Tringa ochropus Maçarico-bique-bique 11 1 9 2 23 

Tringa totanus Perna-vermelha 67 33 71 89 260 

 Total 4815 702 3073 6788 15378 

Tabela 21. (continuação) 



 

38 
 

 Estes exemplos demonstram que, no caso das aves, para termos dados 

robustos em termos de riqueza específica é bastante importante ter um esquema 

amostragem que compreenda todos os períodos fenológicos. 

 Globalmente as espécies que registaram maiores números de indivíduos foram 

o flamingo (Phoenicopterus roseus, n=3405), o guincho (Chroicocephalus ridibundus, 

n=3325), o milherango (Limosa limosa, n=2674) e o pato-colhereiro (Anas clypeata, 

n=2044. O número total destas 4 espécies representa 74 % de todos os indivíduos 

contabilizados, pelo que é importante analisar a sua abundância ao longo dos 4 

períodos fenológicos (Figura 17).  

 

  

 

 De forma breve pode referir-se que o flamingo e o guincho são mais 

abundantes no inverno e que o pato-colhereiro e o milherango atingem as suas 

abundâncias máximas no Outono. Algumas destas espécies, que podem atingir 

grandes densidades, também se encontram ausentes em alguns períodos fenológicos, 

como é o caso do pato-colhereiro e do milherango na Primavera (o guincho tem uma 

presença residual), e também do pato-colhereiro no verão. Estes dados ajudam a 

compreender melhor a variação das densidades sazonais das aves aquáticas/marinhas 

nos talhões do vale do rio Sado.  

 Para além de uma análise de variação sazonal da densidade de aves, importa 

também perceber os padrões de utilização do espaço. Os dados anuais de presença de 

aves aquáticas/marinhas em relação à distância ao viaduto indicam que, em termos 

médios, os talhões mais distantes do viaduto apresentam um número superior de aves 

(Figura 18).  

 

Figura 17. Número de registos de indivíduos das 4 espécies mais abundantes por período fenológico. 
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Figura 18. Comparação das contagens anuais de aves aquáticas nas duas classes de distância ao viaduto. 
As barras de erro indicam os valores de erro padrão da média. 

 

 Na Figura 18 são apresentados valores médios calculados a partir das 

contagens totais de aves. Ponderando esses valores pela área amostrada, o padrão é 

semelhante, existindo uma média de 9,01 aves/ha em talhões a mais de 500 m do 

viaduto e 4,15 aves/ha em talhões a menos de 500 m do Viaduto (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Total das contagens de aves e área amostrada nas 2 classes de distância ao Viaduto 

 

Distância Viaduto Total aves Média aves por talhão Área (ha) Densidade (Aves/ha) 

 
> 500m  12676 437,10 48,51 9,01 

 
< 500m  2710 93,45 22,49 4,15 

  

  

 Tal como na variação da densidade sazonal de aves, este padrão está 

relacionado com o facto de globalmente as 4 espécies mais abundantes, o flamingo 

(Phoenicopterus roseus), o guincho (Chroicocephalus ridibundus), o milherango (Limosa 

limosa) e o Pato-colhereiro (Anas clypeata), terem demonstrado uma tendência pela 

utilização de zonas a mais de 500 m do viaduto. 

 As observações dos padrões de comportamento das aves aquáticas estão 

compiladas em base de dados e as análises posteriores permitirão aferir a existência 

de diferenças no comportamento das aves em relação à distância a partir do viaduto.   
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4.3 – Questão 7 
 

 Questão 7: Existe alguma diferença nos padrões de ocorrência e/ou 

comportamento das aves aquáticas em função dos habitats afectados pela presença 

das infra-estruturas? 

  

 No 2º ano de monitorização verificou-se que as zonas intertidais e os Arrozais 

são habitats com bastante menor utilização do que os tanques (salinas), sendo este 

padrão consistente com os dados do primeiro ano de monitorização. Apesar disso, os 

dados do ano 2 indicam que os talhões localizados a distâncias maiores que 500 m do 

viaduto possuem valores médios de contagens de aves superiores aos talhões mais 

próximos do viaduto ( < 500 m), independentemente do tipo de habitat.  

 Entre os habitats estudados, os tanques são os que apresentam a maior 

diferença na densidade de aves entre locais mais próximos e mais distantes do 

viaduto. Nos tanques a distâncias superiores a 500 m a densidade de aves é 2,5 vezes 

superior à existente nos tanques a menos de 500m do viaduto sobre o Sado.  

 Na Figura 19 são apresentados os resultados da distribuição espacial das 

contagens de aves, sendo visualmente bem percetível a sua distribuição por talhão e 

por classe de número de indivíduos. Também é possível verificar que os 5 talhões com 

maior número de aves contadas no ano 2 estão todos localizados a mais de 500 m, 

sendo eles o N09 (n=3232), S07 (n=2655), S06 (n=1839), N01 (n=1788) e S08 (n=1560).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Contagem anual de aves no vale do rio Sado. A linha tracejada representa a 
distância de 500 m a partir do viaduto ferroviário sobre o rio Sado. 
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 As diferenças encontradas nas análises dos dados podem ser melhor verificadas 

na Figura 20, onde também se demonstra uma diferença no número de aves/ha 

contabilizadas nos diferentes habitats localizados a menos e a mais de 500 m do 

viaduto. 

 

 

Figura 20. Contagem média anual de aves aquáticas por área (ha) de habitat (Arrozal, Tanque e Área 

intertidal) e por classe de distância ao viaduto. As barras de erro indicam os valores de erro padrão da 

média. 
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