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Apresentação 

O presente documento responde ao pedido de elementos adicionais efectuado pela Comissão de 

Avaliação, no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Estudo de Impacte Ambiental do 

Projecto de um Pequeno Porto de Pesca em Santa Luzia, cujo proponente é o Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos – Delegação Sul. 

Neste contexto, serão apresentadas as informações solicitadas, abordando os seguintes aspectos: 

1. Clarificação sobre a estrutura do Terminal Fluvial; 

2. Clarificação do local de dragagens; 

3. Justificação do valor apresentado para a taxa de assoreamento mencionado no EIA de 

0,5 cm/por ano; 

4. Clarificação relativamente à linha de água que drena directamente para a Ria Formosa; 

5. Localização em cartografia das aquaculturas mencionadas na página 83; 

6. Campanha de caracterização da qualidade da água. 

7. Apresentação das directrizes do plano geral de monitorização tal como previsto no nº VI, 

alínea c) do Anexo II da Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril, nomeadamente o nível da 

qualidade da Água e dos Sedimentos; 

8. Reformulação das Figuras 4.9.1 e 5.3.7 e 5.3.8; 

9. Prospecção Arqueológica; 

O Resumo Não Técnico, correspondente ao presente projecto, foi reformulado de modo a contemplar 

todas as alterações ao Relatório Síntese decorrentes da solicitação de elementos adicionais, sendo 

apresentado em volume separado. 

Lisboa, Julho de 2005 

 O Coordenador Geral 

 

 

 Pedro Bettencourt Correia 
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1. Clarificação sobre a estrutura do Terminal Fluvial 

De acordo com o descrito na Fase 2ª – Estudo Prévio do Projecto de um Pequeno Porto de pesca em Santa 

Luzia serão realizadas, no que se refere à zona de descarga, aprestamento e abastecimento três 

intervenções distintas (ver Figura 3.3 do Vol. II (Figuras) do Estudo de Impacte Ambiental): 

1. Cais de descarga, aprestamento e abastecimento, a construir leste da actual ponte cais de 

descarga de pescado, existente em frente à lota; 

2. Reabilitação da actual ponte cais de descarga de pescado, existente em frente à lota, com o 

objectivo de servir especificamente para a descarga de pescado; 

3. Nova ponte-cais, denominada de Terminal Fluvial, especificamente para o transporte fluvial de 

passageiros, a construir a poente do cais de descarga pescado, existente em frente à lota. 

Cada estrutura apresenta uma função específica, a saber: 

• Cais de descarga, aprestamento e abastecimento (a construir no âmbito do projecto) – 

possibilitará a descarga do pescado, a transposição dos côvos e aprestos das embarcações 

para o plano de terra, bem como o abastecimento de combustível; 

• Actual ponte cais de descarga de pescado, existente em frente à lota (a reabilitar no âmbito do 

projecto) – permitirá descarga de pescado em frente à Lota que manter-se-á na actual ponte 

cais de descarga de betão armado e reabilitar; 

• Terminal fluvial (a construir no âmbito do projecto) – o terminal fluvial será afecto 

exclusivamente ao transporte fluvial de passageiros. 

Neste sentido, para a concretização dos objectivos descritos anteriormente será necessário realizar as 

seguintes intervenções: 

• Obras Flutuantes para aprestamento e abastecimento: 

- Passadiços flutuantes de acostagem com 2,5 m; 

- Passadiços flutuantes de ligação de 1,5m; 

- Flutuador especial; 

- Pontão de acesso a terra com 1,5m; 
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- Estacas de guiamento. 

• Reparação e adaptação da ponte cais existente: 

- Substituição de varandins; 

- Reparação da viga de bordadura; 

- Reparação da infra-estrutura; 

- Passadiços flutuantes de acostagem de 1,5 m; 

- Flutuador especial; 

- Pontões de ligação a terra com 1,5m; 

- Plataforma de elevação dos pontões; 

- Estacas de guiamento. 

• Terminal fluvial de passageiros: 

- Passadiços flutuantes de acostagem com 2,5m; 

- Flutuador especial; 

- Pontões de ligação a terra com 1,5m; 

- Estacas de guiamento. 

 

2. Clarificação do local de dragagens 

As operações de dragagem a empreender no âmbito do projecto do Pequeno Porto de Pesca em Santa 

Luzia são exclusivamente as descritas no EIA, referindo-se às zonas apresentadas nas Figuras 3.3 e 3.5 do 

Vol. II (Figuras) do Estudo de Impacte Ambiental do Pequeno Porto de Pesca em Santa Luzia, estando 

excluída de intervenção a totalidade da área afecta ao canal de acesso. 

 

3. Justificação do valor apresentado para a taxa de 
assoreamento mencionado no EIA de 0,5 cm/por ano 

A dinâmica das zonas costeiras tem sido amplamente estudada em anos recentes, uma vez que é no litoral 

que se encontram a maioria das infra-estruturas e das actividades económicas. No entanto só muito 

recentemente se começou a dar atenção ás taxas de assoreamento nos estuários e lagunas costeiras. Este 

interesse está relacionado com os efeitos das alterações climáticas, e particularmente das análises de 

vulnerabilidade destas zonas litorais face a uma subida do nível médio das águas dos oceanos. 
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Estudos internacionais concluídos sobre as alterações climáticas mostram que em ambientes costeiros 

confinados (sapais e plataformas intertidais) o assoreamento acompanha a subida do nível médio das 

águas do mar, podendo mesmo dizer-se que a taxa de sedimentação é um elemento essencial para prever 

as flutuações da taxa de subida do nível médio das águas do mar.  

Foi portanto recorrendo a estudos de caso em diversos ambientes costeiros semelhantes ao da Ria 

Formosa, que apontámos na estimativa para as taxas de assoreamento actuais neste sistema. Assim a 

bibliografia consultada mostra-nos em primeiro lugar que as taxas de assoreamento são muito variáveis, 

quer de um sistema para outro, quer dentro do mesmo sistema. 

Bricker-Urso et al. (1989) estimou uma taxa de sedimentação máxima de 16 mm/ano, em ambientes 

costeiros naturais. Este valor é apenas um valor de referência sendo comuns taxas de assoreamento da 

ordem dos 1 mm/ano, em extensas zonas húmidas costeiras do globo terrestre. Num modelo feito para 

estudar a influência da subida do nível médio das águas do mar para a lagoa de Veneza indica-nos uma 

variabilidade espacial importante nas taxas de sedimentação. Para uma estimada subida do nível médio 

das águas do mar de 0,48 m nos próximos 100 anos, apenas um sítio mantém essa mesma taxa de 

assoreamento, sendo que para uma subida de 0,15 m em 100 anos, sete locais mantêm-se estáveis, com 

taxas de sedimentação da mesma ordem de grandeza. Este facto mostra que as taxas de sedimentação 

variam entre valores superiores a 4,8 mm/ano e valores inferiores a 1,5 mm/ano. Comparando os valores 

obtidos com estudos na costa sul de Portugal, verificamos que a ordem de grandeza para as taxas de 

sedimentação em ambientes lagunares é semelhante. 

No caso da Ria Formosa foram estimadas taxas de sedimentação média potencial de 2 mm/ano 

(ANDRADE, 1990), que têm a sua origem em caudais sólidos da ordem dos 1*105 e 2*105 m3/ano que 

provêm da rede hidrográfica afluente à Ria Formosa. Cerca de 90% deste caudal sólido é constituído por 

sedimentos de natureza silto-argilosa de dimensões menores que 63 µm. Este valor de sedimentação 

trata-se de um valor médio para a globalidade da Ria Formosa, sendo evidente que em certos locais da Ria 

atinge magnitudes superiores. De acordo com Andrade, desde a barra de Faro até ao extremo poente da 

ilha da Armona, verifica-se um intenso processo de retenção sedimentar associada ao crescimento da 

ponta de barreira da Culatra e, em menor escala, à ponta de barreira da Armona, podendo por isso 

considerar-se nestas zonas uma taxa de sedimentação superior aos valores médios potenciais, na ordem 

dos 5 mm/ano. Com efeito, nestas zonas a dinâmica do cordão arenoso é extremamente elevada, daí 

resultando a barreira actual de sedimentos marinhos que confinam fortemente as zonas intertidais 

favorecendo a acumulação dos sedimentos provenientes da rede hidrográfica. Nestes sectores será então 

de esperar uma taxa de sedimentação francamente superiores à média, tendo sido por isso considerado 
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um factor de 2,5 vezes a taxa média (2,5 × 2 mm = 5 mm). Obviamente que se trata de uma estimativa 

grosseira, mas o levantamento de campo confirmou na área de estudo a presença de uma ampla 

plataforma lodosa nas zonas intertidais e subtidais apresentando todos os indicadores de uma 

sedimentação intensa (os constantes problemas de assoreamento dos canais navegáveis fornecem outra 

indicação; as areias que entram pelas barras de Fuzeta e de Tavira colmatam sistematicamente os canais 

de maré, acelerando o processo de acumulação de sedimentos finos de origem continental). 

Note-se que a estimativa das taxas de assoreamento tinha no EIA o objectivo de contextualizar a 

amostragem dos sedimentos superficiais e subsuperficiais para análise. Conclui-se assim que quanto 

menor for a taxa de sedimentação menor será a profundidade da coluna sedimentar eventualmente 

perturbada e/ou contaminada pela acção do Homem. 

 

4. Clarificação relativamente à linha de água que drena 
directamente para a Ria Formosa 

A linha de água referida na página 48 do EIA, de fraca expressão no contexto das ribeiras do Algarve, 

caracteriza-se por apresentar um regime de escorrência intermitente e de carácter temporário, não sendo 

afectada por qualquer intervenção do projecto, uma vez que se situa fora da área de estudo. Neste 

sentido, uma vez que não será afectada pelo projecto, não se afigura necessário proceder à caracterização 

e respectiva avaliação de impactes da referida linha de água. 

 

5. Localização em cartografia das aquaculturas 
mencionadas na página 83 do EIA 

A localização cartográfica das aquaculturas mencionadas na página 83 do EIA de um Pequeno Porto de 

Pesca em Santa Luzia já se encontra representada na Figura 4.9.1. (Localização das zonas de 

moluscicultura existentes na envolvente da zona de intervenção) do Vol.II (Figuras e Fotografias) do 

referido EIA. 
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6. Campanha de caracterização da qualidade da água 

Foram tomados em consideração os requisitos legais, tanto ao nível da realização das campanhas como da 

análise dos resultados obtidos. Apresenta-se seguidamente um resumo da legislação relevante para o 

efeito: 

• Decreto-Lei nº. 236/98, de 1 de Agosto (Estabelece normas, critérios e objectivos de 

qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas 

em função dos seus principais uso), com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 

243/2001, de 5 de Setembro (revoga a secção III do capítulo II do DL nº. 236/98, relativo às 

águas destinadas a consumo humano), Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro (Descargas 

de Hexaclorociclo-hexano HCH – derroga as disposições do anexo XXII do DL 236/98, por 

força do disposto no seu artigo 11.º), Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro (Descargas de 

Cádmio no Meio Hídrico – derroga as disposições dos anexos XVIII, XXI e XXII do DL 236/98) 

e Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro (no que respeita ao mercúrio, consideram-se 

derrogadas as disposições dos anexos XVIII, XXI e XXII do DL 236/98). 

 

6.1. Locais de amostragem e parâmetros a medir  

A amostragem da qualidade da água no Porto de Pesca de Santa Luzia consistiu na recolha de amostras 

em dois locais distintos. 

• S1 – Cais de pesca; 

• S2 – Ribeira no limite nascente. 

O primeiro ponto de amostragem situa-se no cais de pesca, junto à doca pesca. O segundo ponto situa-se 

junto à ribeira no limite nascente. A localização dos pontos de amostragem encontra-se representada no 

Figura 6.1.  

A campanha de amostragem realizou-se no dia 21 de Outubro de 2004, das 13:45h ás 16:35h. Neste dia no 

Porto de Vila Real de Santo António, a preia-mar registou-se ás 8:06h e a baixa-mar ás 14:52h. Foi utilizado 

vasilhame adequado preparado pelo laboratório de análises químicas, tendo as amostras sido 

devidamente identificadas com a designação do local e hora de colheita. Seguidamente as amostras foram  
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acondicionadas numa mala térmica refrigerada, a uma temperatura de cerca de 4ºC, tendo sido de 

imediato enviadas para o laboratório (anexo II). 

Foram analisados os parâmetros indicadores da qualidade da água, vigentes no Anexo XXI “Objectivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais” do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto.  

 

Quadro 6.1.1 – Qualidade da água no ponto de amostragem junto ao cais de pesca, S1 

Maré 
 

Parâmetros 

 

Unidades 
13:00 H 

S1a 

14:40 H 

S1b 

 

VMAa

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S1a 

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S1b 

Arsénio mg/l As < 0.030b < 0.030b 0.1 C C 

Cádmio mg/l Cd < 0.003b < 0.003b 0.01 C C 

Crómio mg/l Cr < 0.010b < 0.010b 0.05 C C 

Cobre mg/l Cu 0.057 0.080 0.1 C C 

Chumbo mg/l Pb < 0.030b < 0.030b 0.05 C C 

Níquel mg/l Ni < 0.010b < 0.010b 0.05 C C 

Zinco mg/l Zn 0.030 0.038 0.5 C C 

Mercúrio mg/l Hg < 0.001b <0.001b 0.001 C C 

Fósforo mg/l P < 0.07b < 0.07b 1 C C 

Temperatura ºC 19 19 30 C C 

pH a 20,4ºC sorensen 8.21 8.23 5.0-9.0 C C 

CBO5 mg/l O2 1 <1 5 C C 

Azoto amoniacal mg/l N < 0.3 < 0.3 1 C C 

Cianetos mg/l CN < 0.02 < 0.02 0.05 C C 

Cloretos mg/l Cl 1.9*104 2.6*104 250 NC NC 

Sulfatos mg/l SO4 2.5*103 2.4*103 250 NC NC 

Detergentes mg/l < 0.1b < 0.1b 0.5 C C 

Oxigénio dissolvido % 106.63 118.98 50 C C 

Azoto Kjeldahl mg/l < 2 < 2 2 C C 

PCB's µg/l <0.06 <0.06 20 C C 

Pesticidas µg/l <2.9 <2.9 2.5 NC NC 
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Maré 
 

Parâmetros 

 

Unidades 
13:00 H 

S1a 

14:40 H 

S1b 

 

VMAa

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S1a 

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S1b 

   Por substância individualizada µg/l <0.1 <0.1 0.5 C C 

PAH’s µg/l <0.01 <0.01 100 C C 

Clorofenóis (por composto) µg/l <0.001 <0.001 100 C C 
a) Valor Máximo Admissível. Anexo XXI “Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais” do Decreto-Lei 
Nº 236/98 de 1 de Agosto 
b) Limite de quantificação 
c) Refere-se a um valor mínimo 
NC – Não Conforme; C – Conforme 

Os cloretos e os sulfatos apresentam valores elevados devido à natureza da água em questão. Estamos 

perante uma água salobra, onde os valores médios de salinidade e temperatura da água vão sendo 

próximos aos do meio marinho. 

Verifica-se uma elevada taxa de oxigenação da água em questão. O sistema aquático da zona é quase 

exclusivamente alimentado por água oceânica onde o corpo aquoso é reciclado diariamente, pelo menos 

uma vez. De acordo com o Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, Anexo XIII “Qualidade das águas do 

litoral ou salobras para fins aquícolas – águas conquícolas”, o valor mínimo recomendado para a 

percentagem de saturação do oxigénio dissolvido é 80%, pelo que é de esperar nestas águas, valores 

superiores aos observados nas águas doces superficiais.  

Os pesticidas totais estão não conformes com a legislação, no entanto, existe a possibilidade de estes não 

violarem a lei, uma vez que cada substância individualizada é caracterizada por um valor menor que 0.1, 

estando conforme com a legislação.  

Quadro 6.1.2 – Qualidade da água no ponto de amostragem junto à ribeira no limite nascente, S2 

Maré 
 

Parâmetros 

 

Unidades 
13:15 H 

S2a 

14:50 H 

S2b 

 

VMAa

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S2a 

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S2b 

Arsénio mg/l As < 0.03b < 0.03b 0.1 C C 

Cádmio mg/l Cd < 0.003b < 0.003b 0.01 C C 

Crómio mg/l Cr < 0.01b < 0.01b 0.05 C C 

Cobre mg/l Cu 0.034 0.086 0.1 C C 

Chumbo mg/l Pb < 0.03b < 0.03b 0.05 C C 
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Maré 
 

Parâmetros 

 

Unidades 
13:15 H 

S2a 

14:50 H 

S2b 

 

VMAa

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S2a 

Decreto-

Lei 

Nº236/98 

S2b 

Níquel mg/l Ni < 0.010b < 0.010b 0.05 C C 

Zinco mg/l Zn 0.07 0.038 0.5 C C 

Mercúrio mg/l Hg 0.004 < 0.001b 0.001 C C 

Fósforo mg/l P 0.08 < 0.07b 1 C C 

Temperatura ºC 19 19 30 C C 

pH a 20,4ºC sorensen 8.43 8.45 5.0-9.0 C C 

CBO5 mg/l O2 < 1 < 1 5 C C 

Azoto amoniacal mg/l < 0.3 < 0.3 1 C C 

Cianetos mg/l CN < 0.02 < 0.02 0.05 C C 

Cloretos mg/l Cl 2.0*104 2.1*104 250 NC NC 

Sulfatos mg/l SO4 2.7*103 2.6*103 250 NC NC 

Detergentes mg/l < 0.1b < 0.1b 0.5 C C 

Oxigénio dissolvido % 117.11 95.53 50 C C 

Azoto Kjeldahl mg/l < 2 < 2 2 C C 

PCB's µg/l <0.06 <0.06 20 C C 

Pesticidas totais µg/l <2.9 <2.9 2.5 NC NC 

   Por substância 

individualizada 

µg/l < 0.1 < 0.1 0.5 C C 

PAH’s µg/l <0.01 <0.01 100 C C 

Clorofenóis (por composto) µg/l <0.001 <0.001 100 C C 
a) Valor Máximo Admissível. Anexo XXI “Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais” do Decreto-Lei 
Nº 236/98 de 1 de Agosto 
b) limite de quantificação 
c) Refere-se a um valor mínimo 
NC – Não Conforme; C – Conforme 

À semelhança do que ocorre no ponto de amostragem S1, ocorrem valores elevados de sulfatos e cloretos 

devido à proximidade ao meio marinho.  

Neste ponto a percentagem de saturação de oxigénio é menor à verificada no ponto de amostragem S1.  

Verifica-se que a concentração total dos pesticidas está não conforme com a legislação. Tal facto não deve 

ser indicativo de excesso de pesticidas na água em estudo, visto que cada substância individualizada é 

caracterizada por um valor menor que 0.1, estando conforme com a legislação. 
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7. Directrizes do plano geral para a monitorização da 
qualidade da Água e dos Sedimentos 

7.1. Monitorização ambiental 

A realização do Projecto de um Pequeno Porto de Pesca em Santa Luzia, principalmente a sua fase de 

construção, implicará a produção de impactes negativos, embora maioritariamente temporários, em 

especial na qualidade do ambiente local.  

Neste sentido, propõem-se dois Planos de Monitorização Ambiental, onde são definidas as principais 

actividades a implementar no âmbito da monitorização ambiental da área afectada pelo projecto, e que 

permitirão a actualização da informação apresentada neste EIA, a colmatação de lacunas de informação 

detectadas e ainda dar continuidade às medidas propostas. 

Deste modo, a Monitorização Ambiental conjuga diferentes domínios de estudo na vertente de qualidade 

do ambiente, pressupondo a sua aplicação a criação, por parte do Dono da Obra, de um núcleo 

multidisciplinar de gestão técnica e ambiental.  

Neste contexto são propostas estratégias de intervenção, procedendo-se à elaboração de uma 

metodologia sistematizada, onde são definidos os projectos a desenvolver para cada descritor, com o 

objectivo de assegurar o mínimo de perturbações durante a construção e exploração do projecto. 

Os Planos de Monitorização abrangem fases distintas, nomeadamente, a pré-construção, construção e 

exploração do empreendimento. 

De acordo com a avaliação de impactes efectuada nos capítulos anteriores propõe-se um Plano de 

Monitorização para a Qualidade da Água e outro para a Deposição dos Dragados. 

Os planos propostos já reflectem um grau de pormenor elevado, compatível, em termos estruturais e 

metodológico, com a fase de RECAPE. Contudo, estes planos deverão ser revistos, sobretudo o plano de 

deposição de dragados, em fase de RECAPE, de acordo com o definido no nº VI do Anexo II da Portaria nº 

330/2001 de 2 de Abril, servindo nesta fase essencialmente como elemento orientador. 
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7.2. Plano de Monitorização da qualidade da água 

7.2.1. Considerações gerais 

Tendo em conta que o projecto em estudo compreende acções (dragagens) que podem provocar impactes 

negativos significativos na qualidade da água, embora na maior parte de carácter temporário, o presente 

plano de monitorização destina-se a permitir o acompanhamento ambiental das fases de construção e 

exploração. O objectivo geral será a salvaguarda da qualidade necessária ao adequado desenvolvimento 

das funções ecológica, balnear e económica do sistema aquático local. 

Ainda neste contexto, têm-se os seguintes objectivos específicos: 

• Avaliar a influência das dragagens de primeiro estabelecimento (fase de construção) e das 

dragagens periódicas de manutenção (fase de exploração) na qualidade da água; 

• Avaliar a potencial afectação na qualidade da água do aumento de embarcações; 

• Avaliar a eficácia das medidas minimizadoras propostas. 

 

7.2.2. Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros que deverão constar da Campanha de Monitorização devem assegurar o cumprimento dos 

objectivos estabelecidos e da legislação em vigor nesta matéria. Tendo em consideração os potenciais 

usos da massa de água na zona de intervenção e envolvente, será aconselhável a análise dos parâmetros 

constantes nos Anexos XIII e XXI do Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto, respectivamente referentes à 

qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas – águas conquícolas – e objectivos de 

qualidade mínima para as águas superficiais.  

Adicionalmente, recomenda-se a realização do parâmetro turvação destinado a avaliar em específico os 

efeitos das dragagens. 
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7.2.3. Locais e frequência de amostragem 

A escolha dos locais de monitorização da qualidade da água deve ter em consideração o local de 

implantação do projecto e o possível raio de acção dos impactes nesta componente, bem como a 

acessibilidade aos locais de recolha.  

A periodicidade das campanhas de amostragem deve ser flexível consoante os resultados que forem 

sendo obtidos, bem como contemplar as variações sazonais e os períodos críticos (dragagens) do 

projecto/actividade em estudo.  

Neste sentido, deverão ser desencadeadas as seguintes campanhas de amostragem:  

• Durante a realização das dragagens (fase de construção); 

• Após a realização das dragagens, ou seja, cerca de um mês depois do cessar destas 

operações (pós-construção). 

Esta metodologia deve ser mantida quando se realizarem as dragagens de manutenção.  

A recolha de amostras deverá ser realizada em Baixa-mar e Preia-mar da maré morta e abranger os locais 

indicados na Figura 6.1 durante a fase de construção e de execução das dragagens de manutenção (fase 

de exploração). 

Propõe-se ainda que, durante a fase de exploração, as campanhas sejam efectuadas a seguinte 

periodicidade: 

• Duas campanhas de amostragem (uma em cada semestre – húmido e seco). 

Como boa prática sugere-se que estas campanhas sejam coincidentes, quando possível, com as propostas 

para as dragagens de manutenção. 

 

7.2.4. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas, os métodos e os equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento das 

normas técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios e a validade dos resultados obtidos. Na 

ausência de especificações devem ser respeitadas as normas de boa prática e os métodos standard 

correntes. 
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As recolhas de amostras de água nos diferentes locais devem ser realizadas no mesmo dia e, se possível, 

nas mesmas condições de maré.  

Durante as campanhas devem ser descritas as condições de maré, escoamento, meteorológicas, fontes de 

poluição, entre outras consideradas relevantes para um correcto enquadramento e interpretação dos 

resultados. 

Deve ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista, designadamente 

cerca de 1-2 litros de água e 2 fracções de 0,5-1 kg de sedimento (uma para a caracterização sedimentar e 

outra para a química). As amostras devem ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro), 

devidamente catalogadas com a designação da estação e profundidade de recolha. Devem ainda ser 

transportadas no frio e o mais rapidamente possível para laboratório. 

As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado para a realização dos ensaios requeridos. 

 

7.2.5. Análise de resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria, mais concretamente o 

Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto. 

Deve ser efectuada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação temporal e 

espacial, tentando estabelecer relações causa-efeito com as actividades desenvolvidas nas várias fases do 

projecto e com as potenciais fontes de poluição associadas. Deve igualmente ser abordada a relação entre 

os diferentes parâmetros analisados e a interacção qualidade da água/ qualidade dos sedimentos. 

A análise a realizar deverá permitir avaliar a eficácia das medidas de protecção ambiental postas em 

prática nas diversas fases do projecto. Deve igualmente ser equacionado e discutido o seu reforço, caso as 

situações detectadas o justifiquem.  

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos 

na qualidade da água poder-se-á justificar a adopção de algumas medidas de gestão ambiental, tais 

como: 

• Fiscalização mais apertada das drenagens das águas residuais e zonas de deposição/recolha 

de resíduos produzidos na obra e estaleiros; 
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• Manutenção adequada da rede de drenagem pluvial e eventual instalação de câmaras de 

retenção de óleos e sedimentos nas descargas;   

• Maior controlo das condições de abastecimento de combustível às dragas e embarcações; 

• Reduzir as dragagens de manutenção ao mínimo possível, tanto em termos de frequência 

como de área a intervencionar, através de um adequado planeamento destas acções, 

empregando também equipamentos e/ou métodos que provoquem menos ressuspensão 

dos sedimentos; 

• Depositar os dragados preferencialmente em terra, em local adequado às características 

granulométricas e físico-químicas dos materiais em causa;  

• Maior fiscalização da manipulação de substâncias potencialmente contaminantes na frente 

marítima de obra e nas dragas e barcaças; 

• Sensibilizar o empreiteiro para a adopção de práticas ambientais na gestão de resíduos 

sólidos e águas residuais. 

 

7.2.6. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a 
decisão sobre a revisão do programa de monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório sucinto onde 

constam os pontos de recolha efectuados, a metodologia e condições de amostragem e discussão dos 

resultados obtidos.  

No caso da fase de construção, o relatório final a produzir deve integrar todos os resultados obtidos 

durante este período, fazendo uma avaliação global da situação verificada em termos de impacte 

ambiental e eficácia das medidas. 

Este relatório, bem como os relatórios anuais durante a fase de exploração, devem ser enviados à 

autoridade de AIA para emissão de parecer.  

No caso da fase de exploração tem-se: 

• Relatório de caracterização inicial dos materiais a dragar e o pedido prévio de autorização às 

autoridades competentes nesta matéria, conforme as especificações do Despacho Conjunto. 

No caso de ser necessária a monitorização dos locais de imersão o(s) relatório(s) 

correspondente(s) deve(em) ser entregue(s) logo após a realização da(s) campanha(s); 
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• Elaboração de relatórios parciais contendo os resultados obtidos na monitorização da 

qualidade da água proposta para acompanhamento das dragagens de manutenção; 

• Elaboração de um relatório síntese ao fim de 5 anos de exploração contendo as análises e 

avaliação relativas das dragagens de manutenção realizadas durante este período.  

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efectuada conclua pela necessidade de reforçar 

estas medidas deve agir-se em conformidade. 

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se 

constantes de modo a permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de quaisquer 

novos elementos determinados pela evolução da situação.  

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros 

que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização: 

• Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água e sedimentos 

directamente imputáveis à exploração do projecto (dragagens de manutenção), devendo 

agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem; 

• Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas 

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou o número de locais de 

amostragem; 

• Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a inexistência de 

impactes negativos ou, por outro lado, não são conclusivos, podendo neste caso diminuir-se 

ou reequacionar-se o número e tipo de parâmetros propostos. 

Propõe-se ainda uma revisão geral do plano de monitorização cinco anos após o início da fase de 

exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, que 

devem ser compilados num relatório global. 
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7.3. Plano de monitorização de deposição de dragados 

7.3.1. Considerações gerais 

A imersão de materiais dragados de classe 2, segundo o Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente 

e Recursos Naturais e do Mar (Diário da República Série II n.º 141 de 21/06/95), tem de considerar as 

características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo. 

Alguns trabalhos têm sido realizados em Portugal com o objectivo de estudar a presença de metais 

pesados no meio marinho (Caetano e Vale, 2003; Cotté-Krief et al., 2000; Leal et al., 1997), abrangendo um 

número de parâmetros indicadores variado. 

São objectivos deste Plano de Monitorização Ambiental determinar níveis de contaminantes, neste caso 

de Cd (metais pesados detectados nos sedimentos a depositar), presentes nos organismos escolhidos 

para o efeito, bem como estudar os efeitos biológicos destes elementos tóxicos nos indivíduos. 

 

7.3.2. Parâmetros a monitorizar  

As comunidades planctónicas são parte estruturante do ciclo de nutrientes e bioacumuladores de metais 

pesados (Caetano e Vale, 2003). Como tal, representam um importante indicador biológico dos níveis de 

contaminação e, uma vez que se encontram distribuídos na coluna de água, um parâmetro de fácil 

acessibilidade.  

A recolha de amostras deve efectuar-se na coluna de água a uma profundidade representativa (5 metros) e 

deverá ser complementada por um processo de filtração. Neste passo, é proposto o uso de filtros de 

malha 20 µm para o plâncton e de 0,45 µm para o material inorgânico. A análise do teor de metais 

pesados (neste caso de Cd) nos dois elementos das amostras de água (material inorgânico e plâncton) e 

avaliação dos resultados obtidos, deverá ajudar à compreensão do modo como a deposição de 

sedimentos ligeiramente contaminados afecta os organismos presentes no local de descarga.  

As comunidades ictiológicas representam também uma fonte acessível de informação e monitorização 

sobre este tipo de acções que, directa ou indirectamente, alteram as condições biofísicas dos seus 

habitats. A recolha de indivíduos pode realizar-se de uma forma rápida e simples, ao acompanhar os 

Ad_t02023/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de um Pequeno Porto de Pesca  21 

em Santa Luzia; Aditamento  



 

barcos de pesca que trabalham nesta área da costa algarvia. A análise dos diversos tecidos nos peixes 

pode revelar a distribuição preferencial de metais pesados e os principais órgãos afectados por estes 

contaminantes, determinando os principais efeitos biológicos sobre estas comunidades. No entanto, é 

pressuposto neste projecto que a área de deposição de dragados não abarque as zonas de pesca 

comercial, pela razão óbvia de evitar impactes directos sobre esta actividade, tendo o responsável pelo 

processo de monitorização de recorrer aos meios necessários para recolher indivíduos representativos da 

área afectada pelos dragados. 

Por seu lado, as espécies de bivalves representam uma fonte de informação abrangente sobre estes 

elementos, uma vez que o seu ciclo de vida é maior e a acumulação destes poluentes não se torna letal, 

em quantidades aceitáveis. No entanto, em zonas de profundidade superior a 25 metros, estes 

organismos não são encontrados com frequência. Além do mais, a amostragem de indivíduos a esta 

profundidade requer técnicas menos acessíveis e mais interventoras no meio marinho.     

Algumas espécies vegetais têm também utilização como bioindicadores de metais pesados. Nas zonas 

costeiras podemos encontrar algas verdes (Enteromorpha spp.) e algas vermelhas (Porphyra spp.), que em 

alguns estudos são referenciadas como objecto de monitorização de metais pesados no meio marinho 

(Leal et al., 1997). Da mesma maneira que para os bivalves, a amostragem destes indivíduos torna-se 

complicada na área prevista para a deposição de dragados, uma vez que a sua localização preferencial é 

nas zonas de baixa profundidade e próximas da linha de costa.  

Perante estes pressupostos, a comunidade planctónica afigura-se como uma unidade representativa dos 

ecossistemas em causa, pelo que o seu uso como elemento biomonitorizador dos impactes e efeitos 

consequentes da deposição de dragados parece acertado. Além do mais, o seu processo de amostragem é 

acessível, o que facilita o processo de monitorização, conferindo-lhe certas garantias de execução e de 

sucesso. Neste caso, tendo em conta o tipo de contaminantes presente nos sedimentos a depositar, 

cádmio e arsénio, o trabalho laboratorial deverá procurar determinar o grau de contaminação destes dois 

elementos na fracção orgânica (plâncton) e na fracção inorgânica (material mineral) presentes nas 

amostras da coluna de água. A quantidade existente de metais pesados na comunidade planctónica 

poderá fornecer pistas do grau de contaminação em toda a cadeia trófica local, o que servirá de base para 

o estudo dos efeitos biológicos destes elementos tóxicos nos indivíduos que a compõem. A comparação 

das duas fracções (orgânica e inorgânica) presentes na coluna de água deverá ser exemplificativa do grau 

de impacte da acção de deposição sobre as comunidades vivas existentes. 

 

22         Ad_t02023/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de um Pequeno Porto de Pesca 

em Santa Luzia; Aditamento 



 

 

7.3.3. Locais e frequência de amostragem 

Dada a informação disponível nesta fase de projecto não é possível indicar o local exacto onde a 

deposição de dragados irá ter lugar, bem como a frequência da amostragem. Neste sentido, apenas se 

indica como locais prováveis os definidos na Figura 5.11.2 (Vol. II- Figuras e Fotografias; EIA do Pequeno 

Porto de Pesca de Santa Luzia). 

Esta questão deverá ser melhor desenvolvida em fase de RECAPE, de acordo com o definido no nº VI do 

Anexo II da Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril, servindo nesta fase essencialmente como elemento 

orientador. 

Adianta-se apenas que a amostragem deverá ser repetida periodicamente, para verificar se, de facto, as 

condições de licenciamento evitam os efeitos adversos da acção de deposição. Por outro lado, os dados 

decorrentes de uma monitorização sistematizada e funcional representam um contributo significativo para 

que o conhecimento nesta área seja cada vez melhor e para que os efeitos de deposições futuras sejam 

facilmente estimados. 

 

7.3.4. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas a utilizar para a concretização dos objectivos de monitorização, deverão recorrer, em primeiro 

lugar, à amostragem da coluna de água em pontos fixos, de modo a permitir que os resultados obtidos em 

cada campanha de amostragem sejam comparáveis. Para tal é necessário algum tipo de embarcação 

marítima que inclua a bordo um sistema de posicionamento global (GPS). Os locais utilizados na primeira 

amostragem deverão ser registados, de modo que campanhas seguintes os possam identificar. Pelo 

descrito no trabalho de Caetano e Vale (2003), a profundidade ideal de recolha das amostras de água é de 

5 metros.  

A amostragem de plâncton deve ser efectuada com uma rede apropriada (malha de 20 µm), imersa e 

arrastada por períodos de 90 minutos. Mais simples, a recolha de água para determinação da fracção 

inorgânica é efectuada por garrafas com sistema de abertura em profundidade controlada, a que se segue 

a filtração no local usando filtros com malha de 0,45 µm. 

Recolhidas as amostras, segue-se o trabalho laboratorial de tratamento do diferente material para 

determinação de metais pesados. Nesta fase, quer-se determinar as massas de peso seco total e de cada 
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fracção (orgânica e inorgânica). A espectrofotometria de absorção é um dos métodos mais referenciados 

para quantificar metais pelo que se recomenda a sua utilização neste caso.  

 

7.3.5. Análise de resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

A quantidade de metais pesados presente na fracção sólida, recolhida no processo de filtração, é o 

principal objecto de estudo e de avaliação do processo de monitorização. Sobre o parâmetro plâncton 

existem alguns dados, publicados por Caetano e Vale (2003), que datam de 2000 e onde é possível aferir, 

de certa maneira, a situação de referência (pré-deposição) para a costa algarvia: o,4 a 0,8 µmol de arsénio 

por grama de matéria orgânica seca (plâncton), menos de 0,01 µmol de cádmio por grama de matéria 

orgânica seca.  

A variação das quantidades de plâncton obtidas em cada campanha de amostragem deve ser analisada e 

considerada como um indicador do estado biológico do ecossistema local. Caso haja uma diminuição 

significativa, haverá que estudar a causa deste decréscimo e questionar a possibilidade da sua ligação 

com os depósitos de dragados.  

No que respeita ao material mineral, os valores são mais variados pois dependem da altura do ano em 

questão, ou seja, se existe mais ou menos partículas em circulação e do seu teor em alumínio, uma vez 

que este elemento determina a ligação dos outros metais ao sedimento em suspensão. No entanto, tendo 

em conta que o processo de monitorização deverá proceder a várias campanhas, este aspecto deve ser 

estudado, na perspectiva de fornecer informação sobre a própria variação da qualidade do sedimento em 

suspensão no decorrer do processo de deposição de dragados. 

Por outro lado, parece importante a relação entre o teor de metais presente na fracção orgânica e 

inorgânica, devendo ser avaliado o potencial de contaminação dos organismos associado a estes dois 

parâmetros. 

O plano de monitorização ambiental deve ter em conta a programação temporal dos depósitos de 

dragados e a quantidade de material largado em cada depósito, possibilitando assim, em caso de 

evidência de uma alteração ou impacte grave sobre os ecossistemas locais, a intervenção atempada do 

responsável pelo processo de monitorização. Neste caso, o programa de deposição de dragados deve ser 

revisto, assim como o plano de monitorização, caso se justifique.  
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7.3.6. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a 
decisão sobre a revisão do programa de monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório sucinto onde 

constam os pontos de recolha efectuados, a metodologia e condições de amostragem e discussão dos 

resultados obtidos face aos objectivos de monitorização, e reportado ao Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos (IPTM). 
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8. Reformulação das Figuras 4.9.1 e 5.3.7 e 5.3.8 

8.1. Reformulação da Figura 4.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extracto da Carta 6B do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa 

Figura 4.9.1 – Localização das zonas de moluscicultura existentes na envolvente da zona de intervenção 

 

 

Fonte: Extracto da Carta 6B do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa 

Figura 4.9.1 – Localização das zonas de moluscicultura existentes na envolvente da zona de intervenção 
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8.2. Reformulação das Figuras 5.3.7 e 5.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.7 – Zonas de erosão/deposição calculadas para um período de 7 dias 
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Figura 5.3.8 – Diferenças calculadas das zonas de erosão/deposição entre as situações de projecto e de 

referência 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.8 – Diferenças calculadas das zonas de erosão/deposição entre as situações de projecto e de 

referência 

 

 

 

28         Ad_t02023/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de um Pequeno Porto de Pesca 

em Santa Luzia; Aditamento 



 

9. Prospecção Arqueológica 

Foi levado a cabo, entre 1 e 4 de Julho de 2005, um levantamento geofísico com utilização de 

magnetómetro, no Pequeno Porto de Pesca de Santa Luzia, concelho de Tavira. Todo o trabalho de campo 

foi acompanhado pelo arqueólogo responsável e na sequência da informação de magnetometria, foi 

estabelecido um mapa de pontos a serem verificados em mergulho, quando necessário com recurso a 

detector de metais manual e respectiva cobertura fotográfica. O relatório técnico da especialidade 

encontra-se integralmente reproduzido em Anexo, expondo-se seguidamente um resumo das principais 

conclusões alcançadas. 

Em nenhum dos locais verificados foi encontrado qualquer outro vestígio que possa ser dissociado da teia 

de amarrações recentes, conhecidas para a zona, nem encontrados materiais dispersos de outros tipos, 

salvo lixos recentes. 

Consultada a Carta Arqueológica de Portugal / Inventário Nacional do Património Náutico e Subaquático, 

não se encontram quaisquer registos para a zona em estudo. Nada mais se pode concluir, do ponto de 

vista arqueológico. 

Parece assim ser de autorizar a prossecução dos trabalhos previstos para a zona, desde que garantido o 

acompanhamento arqueológico e aprovada a equipa a ser afecta ao mesmo, em virtude de se tratarem de 

trabalhos intrusivos de escavação e dragagem de sedimentos, a fim de se alcançarem as cotas -3,00 (ZH), -

1,50 (ZH) e -1,00 (ZH). 
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Anexo I 

Relatório Técnico 

Levantamento geofísico e verificação de anomalias magnéticas no porto de Sta. Luzia. 
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Trabalho autorizado pelo IPA (ofício nº08790) nos termos da legislação em vigor: Decreto-Lei nº 270/99 

de 15 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 287/2000 de 10 de Novembro 

 

1. Introdução 

Foi levado a cabo, entre 1 e 4 de Julho de 2005, um levantamento geofísico com utilização de 

magnetómetro, no âmbito do EIA do projecto de um Pequeno Porto de Pesca em Santa Luzia, concelho de 

Tavira. Todo o trabalho de campo foi acompanhado pelo arqueólogo responsável e na sequência da 

informação de magnetometria, foi estabelecido um mapa de pontos a serem verificados em mergulho, 

quando necessário com recurso a detector de metais manual e respectiva cobertura fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1 – Área de intervenção 

 

2. Meios envolvidos 

a) Meios Humanos 

Foram mobilizados para os trabalhos de campo: 

• Um arqueólogo subaquático, coordenador do trabalho de campo;  

• Um técnico de geofísica 

• Um hidrógrafo – técnico de operação/processamento; 

• Um assistente; 
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• Dois mergulhadores; 

• O patrão da embarcação; 

Para os trabalhos de processamento, interpretação de dados e execução da cartografia final, foram 

mobilizados os seguintes elementos: 

• Um arqueólogo e um técnico de operação/processamento; 

b) Meios materiais e técnicas utilizadas 

• Posicionamento: O posicionamento foi assegurado pelo sistema AgGPS 132 – em modo 

diferencial da TRIMBLE. No presente trabalho os dados foram gravados e cartografados, 

no sistema de coordenadas Gauss Militares – Datum Lisboa; 

• Magnetómetro marinho Sea-explorer da Marine Magnetics; 

• Magnetómetro terrestre GEM GSM19 – a funcionar como estação de referência para 

registo da variação magnética ambiente, durante o período em que decorreram os 

trabalhos; 

• Detector de metais de operação subaquática, GARRETT XL500; 

• Quatro escafandros autónomos; 

• Câmara fotográfica subaquática NIKONOS IV, com objectiva de 15mm; 

• Duas câmaras fotográficas digitais, Canon PowerShot A40 e Fuji FinePix 6.8; 

• Embarcação adequada à operação; 

• Bóias para sinalização dos pontos a verificar; 

• Viatura mista. 
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Figura I.2.  

 
Figura I.3. 

  
Figura I.4.  Figura I.5. 

 

 Figura I.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.7. e I.8 

Figura I.2., I.3. e I.4. – Estação terrestre de referência e Explorer Mini Marine Magnetometer; Figura I.5. 

a I.8. – Embarcação utilizada, registo e aferição à rede geodésica 
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3. Análise e apresentação dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9. – Manchas de magnetometria 

Do registo magnético foram seleccionados 14 pontos cujas assinaturas justificavam a sua verificação. 
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Figura I.10. – Distribuição espacial dos pontos a verificar 

Feita a verificação das referidas anomalias, foi possível correlacioná-las com as seguintes ocorrências: 

1. Poste vermelho 22 – baliza (Figuras I.13 a I.16); 

2. Traineira Rosarinho (Figuras I.17 a I.19); 

3. Amarração e covo com armação metálica (Figuras I.21 e I.22); 

4. Embarcação “Mário Jorge” e amarração com pequeno bote (Figuras I.22 a I.24); 

5. Amarração e poita do “Bruno Miguel” (Figuras I.25 e I.26); 

6. Poste Verde 17 – baliza (Figuras I.27 a I.29); 

7. Grande baraço de correntes de ferro, cabos e covos (Figuras I.30 e I.31); 

8. Poita de traineira ausente. Barco auxiliar preso à amarração (Figuras I.32 e I.33); 

9. Poita de amarração do “Mário Jorge” (Figuras I.34 a I.36); 

10. Na popa do “Tritão” (lancha desportiva azul escura) – poita e covo (Figuras I.37 e I.38); 

11. Amarração de ferro, correntes e covo, associados ao “Mar Negro” (Figura I.39); 

12. Barra/ Tubo de ferro e jarro de esmalte (Figuras I.40 a I.41); 

13. Fateixa de ferro (Figura I.42); 

14. Estrutura em ferro e pneu (Figura I.43). 
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As duas maiores anomalias no bordo NNW da zona correspondem, por ordem de grandeza, ao pontão da 

lota (estrutura de betão com grandes vigas de ferro para sustentação), uma traineira em ferro a ele 

acostada – “Triunfador” e, um pouco mais para leste, ao cais embarque de passageiros. 

 

 

Figura I.11. e I.12. – Pontão da lota com embarcações atracadas e cais de embarque de passageiros 

   

 

Figura I.13. a I.16. – aproximação e verificação da Baliza 22 
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Figura I.17. a I.19 – Traineira Rosarinho 

  

Figura I.20 e I.21 – Amarração e covo com armação metálica 
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Figura I.22. a I.24. – Embarcação “Mário Jorge”, amarração 

 

  

Figura I.25 e I.26. – Amarração e poita do “Bruno Miguel” 

 

   

Figura I.27. a I.29. – Poste Verde 17 (baliza) 
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Figura I.30. e I.31. – Grande baraço de correntes de ferro, cabos e covos 

 

 

 

Figura I.32 e I.33. – Poita de traineira ausente. Barco auxiliar preso à amarração 
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Figura I.34. e I.36. – Poita de amarração do “Mário Jorge” 

  

Figura I.37. e I.38. – Poita e covo 

 

   

Figura I.39 a I.41. – Amarração do “Mar Negro”, barra em ferro e jarro de esmalte 
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Figura I.42. e I.43. – Fateixa de ferro e estrutura em ferro com pneu 

Para além das massas associadas às anomalias mais evidentes, o fundo encontra-se coberto por uma 

enorme quantidade de lixos metálicos e alguns fragmentos de cerâmicas recentes, estas associadas à 

actividade local da captura do polvo.  

 

   

 

Figura I.44. a I.47. – Lixos metálicos, pneus e fragmentos de cerâmica recentes. 

Tendo-se procedido à cobertura da zona com o magnetómetro rebocado, no estofo da preia-mar, ainda 

assim não foi possível cobrir a faixa intertidal senão com recurso ao detector manual GARRETT XL500. 
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De referir ainda que, devido à enorme quantidade de amarrações e embarcações fundeadas no local, não 

foi possível evitar alguma sinuosidade dos trajectos (Figura I.48). 

    

 

Figura I.48 a I.50. – Aproximação às margens no máximo da preia-mar. 

 

À semelhança do que ocorreu na zona submersa, toda a zona intertidal se encontra repleta de lixos 

recentes, nomeadamente pneus, ferros de amarração, correntes e cabos. São por vezes visíveis pedaços 

de cerâmica recente, resultantes da fragmentação de covos. 
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Figura I.51 a I.54. – Verificação da faixa intertidal. 

Toda a zona se encontra assoreada, não sendo evidentes quaisquer afloramentos rochosos. As sondagens 

manuais não revelaram substrato rochoso, verificando-se a existência de uma espessa camada de lodos 

finos, alternando com areias e níveis de acumulações de conchas.  

 

4. Conclusão 

Em nenhum dos locais verificados foi encontrado qualquer outro vestígio que possa ser dissociado da teia 

de amarrações recentes, conhecidas para a zona, nem encontrados materiais dispersos de outros tipos, 

salvo lixos recentes. 

Consultada a Carta Arqueológica de Portugal / Inventário Nacional do Património Náutico e Subaquático, 

não se encontram quaisquer registos para a zona em estudo. Nada mais se pode concluir, do ponto de 

vista arqueológico. 

Parece assim ser de autorizar a prossecução dos trabalhos previstos para a zona, desde que garantido o 

acompanhamento arqueológico e aprovada a equipa a ser afecta ao mesmo, em virtude de se tratarem de 

trabalhos intrusivos de escavação e dragagem de sedimentos, a fim de se alcançarem as cotas -3,00 (ZH), -

1,50 (ZH) e -1,00 (ZH). 
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Anexo I.A.  

EXPLORER 

 Mini Marine Magnetometer 

 

Ad_t02023/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de um Pequeno Porto de Pesca  

em Santa Luzia; Aditamento  



 

EXPLORER 

Mini Marine Magnetometer 

 

 

 

 

 

 

Explorer’s light weight, compact size and ultra low power consumption make it the ideal tool for shallow 

water surveys, especially when deployed from a small craft. Explorer’s high sensitivity, unmatched 

accuracy, and the ability to operate around the world without any restrictions make this mini 

magnetometer a professional tool that will help you find what you’re looking for. Best of all Explorer will fit 

in your boat and in your budget. 

Features 

Compact Size and Light in Weight 

Explorer is smaller and lighter than competing technologies 

The Explorer towfish weighs 3 kgs (7 lbs) 

50m (164ft) of cable weighs 6 kgs (13 lbs) 

Maintenance Free Sensors, No Realignment or Consumable Parts 

Explorer Overhauser sensors are entirely maintenance free and most importantly, Explorer’s specifications 
do not degrade over time. As a result, the Explorer sensor, unlike optically pumped sensors, never has to 
be realigned or recalibrated in order to meet the manufacturer’s specifications at the time of shipping.  

In addition, Explorer sensors do not contain any parts that wear out or need to be replaced.  

Unmatched Low Power Consumption 

Explorer’s maximum power consumption is only 2W. A 24V Universal AC power supply is supplied with 
each system. 

Explorer can also be powered by a single car battery 
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Worldwide Operation with No Restrictions 

Explorer is entirely omni directional, meaning you never have to orient your sensor, because it is already 
optimized to work around the World. As a result, regardless of where you are in the World and no matter 
what the magnetic field strength is, your Explorer sensor will continue to provide a strong signal and 
accurate data. 

Digital Towfish 

Explorer is entirely digital. The magnetometer signal is measured inside the towfish where the signal is 
strongest and most immune to outside noise. 

High Sensitivity 

Explorer Overhauser sensors deliver high-resolution output with a noise level of 0.02nT/√Hz; counter 
sensitivity is 0.001nT. 

In other words, Explorer is orders of magnitude more sensitive than proton sensors, and is on par with 
optically pumped sensors.  

Side Scan and Deep Tow Platform Integrations 

Explorer's small size and light weight also makes it ideal for towing behind side scan sonar’s and deep tow 
platforms. All integrations enable the customer to run each system independently as well as together. 
Deep tow options for this application are 1000m, 3000m and 6000m. 

Explorer is Ideal For: 

• Inshore geophysical surveys 

• Archaeology 

• Wreck detection 

• Magnetic mapping of harbours 

• Ferrous target detection in lakes, rivers and estuaries 

Highest Absolute Accuracy 

Explorer, like Marine Magnetics’ SeaSPY marine magnetometer, has the best absolute accuracy of any 
marine magnetometer available: 0.2nT 

No Sensor Warm-Up Time 

Explorer Overhauser sensors do not require temperature stabilization. 

Therefore Explorer will work equally as well in cold water as in warm, tropical water, instantly on power-up. 
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Ready to Deploy 

Explorer is ready to deploy. You do not have to fill the Explorer towfish with a hydrogen rich fluid, or any 
fluid, and you will never have to orient the Explorer sensor to a certain angle of the earth’s magnetic field 
depending on your location. 

The Overhauser Effect 

Marine Magnetics is the only marine magnetometer company in the world that can produce stable 
Overhauser sensors that do not degrade with time. Marine Magnetics’ Explorer magnetometer measures 
the ambient magnetic field using a specialized branch of nuclear Magnetic Resonance technology, applied 
specifically to hydrogen nuclei. 

Options Available for Explorer Include: 

• Pressure sensor 

• Side Scan Sonar integration 

• Additional tow cable 

• Flotation tow cable 

• Tow cable weights 

• Tow cable termination kit 

• Custom reusable shipping case 

• Metal tow cable reel – hand winch 

• RS-232 Extension cable 

• Battery clip cable 

• Deep tow options: 1000m, 3000m and 6000m 

• SeaLINK analogue output – printer capability 

SeaLINK Logging & GPS software for Windows 

SeaLINK provides an interactive text interface as well as a realtime plot view of data that is being collected 
from the magnetometer. 

Features include: 

• Real-time graphing of magnetic field trace 

• The ability to place event markers in the recorded data 

• Review of stored data 

• Real-time graphical printing to a dot matrix printer 

• Audible alarms for signal quality flags 

• Optional, display of depth and altimeter trace 
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• The ability to synchronize the magnetometer clock to GPS time at the click of a button. 

• The ability to tag every mag reading with a GPS coordinate 

• GPS data can also be stored completely independently from the mag data stream. 

• All GPS information can be shown on-screen in real time in latitude/longitude format, or 

as UTM projection with WGS84 datum. 

• The ability to correct the GPS coordinates for towfish layback in real time. 

 

 

 

 

Performance 

Operating Zones NO RESTRICTIONS. 

Explorer will perform exactly according to spec throughout the entire range. 

Absolute Accuracy 0.2nT 

Sensor Sensitivity 0.02nT 

Counter Sensitivity 0.001nT 

Resolution 0.001nT 

Dead Zone NONE 

Temperature Drift NONE 

Power Consumption 2 W 

Timebase stability 1ppm, -45ºC to +60ºC 

Range 18,000nT to 120,000nT 

Gradient Tolerance over 10,000nT/m 

Sampling Range 4Hz – 0.1Hz 

External Trigger by RS-232 

Communications RS-232, 9600bps 

Power Supply 9VDC - 40VDC or 100 - 240VAC 

Operating Temperature -45ºC to +60ºC 

Temperature Sensor -45ºC to +60ºC, 0.1 step 

 

Towfish Dimensions 

Towfish Length 86 cm (33.75 inches) 

Towfish Diameter 6 cm (2.375 inches) 

Towfish Weight in Air 3 kgs (7 lbs) 
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Towfish Weight in Water 1.2 kg (2.6 lbs) 

Tow Cable Dimensions 

Conductors Four + shield 

Strength Member Kevlar 

Breaking Strength 2,500 kg (5,500 lbs) 

Outer Diameter 1 cm (0.4 inches) 

Bending Diameter 16.5 cm (6.5 inches) 

Weight in Air 122 g/m (82 lb/1000 ft) 

Weight in Water 34 g/m (23 lb/1000 ft) 

Cable Termination Field Replaceable 
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Anexo I.B.  

Desenhos 
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Anexo II 

Análises de qualidade da água 
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