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APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento corresponde ao Segundo Relatório de Avaliação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto da 
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria 
de Aveiro, que abrange em especifico os Canais de Ovar até ao Carregal, Ovar até 
Pardilhó, Murtosa, Ílhavo, Lago do Paraíso e Zona Central da Ria, concluindo-se com a 
sua apresentação, e na sequência de um primeiro RECAPE somente elaborado para o 
Canal de Mira (Maio de 2017), a globalidade da avaliação do projeto de intervenção na 
Ria de Aveiro face à DIA emitida em fase de Anteprojeto. 
 
Os projetos relativos a estes canais e por razões funcionais são apresentados de forma 
individualizada, pelas empreitadas a que os mesmos serão sujeitos, uma vez que sendo 
a intervenção muito extensa (em 8 zonas / canais) e com datas de execução distintas, 
obtém-se assim uma maior agilização na sua implementação e concretização: 
 

− Canal de Mira (apresentado no RECAPE de maio de 2017 e aprovado pela 
DCAPE de setembro de 2017); 

− Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
(apresentado no presente RECAPE);  

− Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria 
(apresentado no presente RECAPE). 
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PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS PARA 

OTIMIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDRODINÂMICO NA RIA DE AVEIRO 

 – CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL, CANAL DE OVAR ATÉ AO 

PARDILHÓ E CANAL DA MURTOSA –  

– CANAL DE ÍLHAVO, CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO E CANAIS DA 

ZONA CENTRAL DA RIA –  

 
 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 
(RECAPE) 

 
 

VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO 
 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio 
Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, que incide em especifico sobre os Canais de Ovar 
até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da 
Zona Central da Ria. 
 
Na sequência de um primeiro RECAPE entregue somente para o Canal de Mira, em maio 
de 2017, o presente relatório corresponde ao segundo RECAPE que abrange os 
restantes canais da Ria de Aveiro, concluindo-se com ele, a avaliação da globalidade do 
projeto face à DIA emitida em fase de Anteprojeto. 
 
Como já referido no RECAPE anterior, a avaliação da conformidade do projeto, é 
apresentada, e por razões funcionais, de forma individualizada pelas empreitadas a que o 
mesmo será sujeito, uma vez que sendo a intervenção muito extensa (em 8 zonas / 
canais) e com datas de execução distintas, obtém-se assim uma maior agilização na sua 
implementação e concretização. Assim, esta situação também está presente no atual 
RECAPE, em que a apresentação e a descrição do projeto é feita de forma separada 
para os seguintes conjuntos de canais / zonas: 
 

− Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da 
Murtosa; 

− Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria. 
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A avaliação da conformidade ambiental do projeto é feita com base na Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), emitida em fase de Anteprojeto, no âmbito do designado 
“Projeto de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na 
Ria de Aveiro e Barrinha de Mira” (Processo de AIA n.º 2832), o qual integrava o conjunto 
das intervenções a realizar, quer nos diferentes canais da Ria de Aveiro, quer na Barrinha 
de Mira.  
 
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão favorável condicionada, emitida 
em 19 de abril de 2016, com as medidas a considerar no Projeto de Execução, é 
apresentada no Anexo A.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Importa referir que para a Barrinha de Mira foi já apresentado à Autoridade de AIA (julho 
de 2016) o respetivo RECAPE, tendo a respetiva Declaração de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (DCAPE) sido emitida em 26 de outubro de 2016. A obra 
encontra-se atualmente em curso. 
 
Para a Ria de Aveiro foi opção da Polis fazer uma primeira entrega, em agosto de 2016, 
relativa ao Elemento n.º 3 dos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, correspondente à apresentação de 
cartografia histórica e documentação das áreas objeto de dragagens, uma vez que da 
sua aprovação dependeria a execução, ou não, de prospeções arqueológicas geofísicas 
solicitadas no âmbito do Elemento n.º 4 desta mesma secção da DIA. A apreciação da 
Autoridade de AIA a esta medida foi emitida em 19 de dezembro de 2016 (ver parecer no 
Anexo A.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Seguiu-se uma segunda entrega em Maio de 2017 com o RECAPE relativo ao Projeto 
de Execução da Transposição de Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio 
Hidrodinâmico na Ria de Aveiro - Canal de Mira, o qual, e para além do reforço das 
margens da Ria de Aveiro em zonas de cotas baixas ameaçadas pelo avanço das águas, 
incluiu também medidas ativas que visam restabelecer o fornecimento de sedimentos ao 
litoral, tal como preconizado na DIA. O Título Único Ambiental (TUA) e a DCAPE foram 
emitidos em 11 de setembro de 2017. Em 7 de novembro de 2017 deu entrada na 
Autoridade de AIA um aditamento pós emissão da DCAPE, acompanhado das respetivas 
alterações ao projeto de execução. 
 
O presente RECAPE corresponde ao último documento que abrange os restantes 
canais, designado de Projeto de Execução da Transposição de Sedimentos para a 
Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro – Canais de Ovar até 
Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona 
Central da Ria. 
 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 

O proponente do projeto é a PLRA (Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a 
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A., em liquidação), com sede no Parque 
de Exposições de Aveiro – Rua D. Manuel de Almeida Trindade, 3810 - 488 Aveiro, com 
o telefone 234 891 070 e o endereço de correio eletrónico geral@polisriadeaveiro.pt. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE 

A elaboração do RECAPE esteve a cargo da empresa AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores, S. A., a qual reuniu para o efeito uma equipa técnica especializada, cuja 
constituição se apresenta no Quadro I. 1. 
 

Quadro I. 1 – Equipa Técnica Responsável pelo RECAPE 

Área de Intervenção Técnico Formação 

Direção Técnica Fátima Teixeira Geógrafa  

Fatores Geológicos  
Jorge Sousa Cruz 

Rui Costa 
Geólogos (LCW) 

Fatores Biológicos 

Planos de Monitorização 

Susana Baptista  

David da Fonte 
Biólogos 

Paisagem Nuno Cruz de Carvalho  Arquiteto Paisagista  

Plano de Gestão Ambiental 

Planos de Monitorização 
Carla Queirós 

Engenheira Química, 
Mestrado em Engenharia 
do Ambiente 

Património Arqueológico Cândida Simplício Arqueóloga (subaquática) 

Produção de Elementos 
Cartográficos 

Jorge Inácio 
Tiago Ferreira 

Geógrafo (SIG) 
Desenhador 

 
 
 
 
4. ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao 
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei  
n.º 179/2015, de 27 de agosto, mais especificamente considerando o definido no  
art.º 20º. 
 
A estrutura do Relatório segue as normas técnicas para a elaboração do Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução definidas pela Portaria n.º 395/2015, de 
4 de novembro. 
 
Foram também tidas em consideração na elaboração do Relatório todos os diplomas 
legais aplicáveis, assim como normas técnicas e critérios publicados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. 
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5. OBJETIVO DO RECAPE 

O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) tem 
por objetivo descrever e demonstrar que o Projeto de Execução da Transposição de 
Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, e em 
especifico no que se refere aos Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da 
Murtosa, de Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria, obedece às condições 
definidas na DIA, emitida em 19 de abril de 2016, tendo em conta as medidas que lhe são 
aplicáveis. 
 
Neste contexto, o Relatório que se apresenta procura descrever e justificar a 
conformidade ambiental do projeto e o cumprimento das condições impostas para a sua 
análise pela Autoridade de AIA e a emissão da correspondente Declaração de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE).  
 
 
 
 
6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

O RECAPE é composto por 3 volumes, correspondendo: 
 

⇒ O VOLUME I ao Resumo Não Técnico 
 

O Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida as principais 
informações que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação junto do 
público. 
 
Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do 
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as 
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar para 
o seu controlo ambiental. 

 
 

⇒ O VOLUME II ao Relatório Técnico, correspondente ao presente documento, 
subdividido nos seguintes capítulos: 

 
� Capítulo I – Introdução 

Faz a identificação do projeto, da entidade proponente e dos responsáveis 
pelo RECAPE e o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo. 

 
� Capítulo II – Antecedentes 

Apresenta os antecedentes do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental e dos condicionamentos estabelecidos na DIA. 

  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

5

 
 

o Capítulo III – Descrição do Projeto 

i. Descreve as características técnicas principais do projeto. 

ii. Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto. 

 

� Capítulo IV – Conformidade com a DIA 

i. Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se 
julgaram necessários para assegurar a conformidade do Projeto de 
Execução com as Condicionantes apresentadas na DIA. 

ii. Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas 
na DIA, bem como descreve os programas de monitorização a 
implementar nas várias fases de projeto. 

iii. As medidas definidas na DIA e aplicáveis ao canais agora em estudo são 
respondidas uma a uma detalhadamente e conforme a ordem 
apresentada. Os projetos e estudos complementares são apresentados 
em anexo. 

 

� Capítulo V – Conclusões 

Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução. 

 

⇒ O VOLUME III aos Anexos Técnicos, onde se apresentam todos os relatórios 
técnicos e outros elementos de projeto considerados necessários para o 
esclarecimento de aspetos descritos no Volume II – Relatório Técnico 
correspondente ao presente documento. 
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES 

 
 
 
1. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

De acordo com a legislação em vigor relativa ao regime jurídico de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, retificado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, o 
presente Projeto pelas suas características e localização, enquadra-se na tipologia de 
projetos referida na alínea n) do ponto 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, e que respeita mais precisamente a: 
 

– Alínea n) - “Dragagens, exceto as previstas na alínea c) do ponto 2, na alínea f) do 
ponto 10 e as dragagens de manutenção das condições de navegabilidade que 
não ultrapassem cotas de fundo anteriormente atingidas”, em áreas sensíveis. 

 
O projeto foi assim sujeito, em fase de Anteprojeto, e nos termos da legislação em vigor, 
a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o Estudo de Impacte 
Ambiental elaborado, designado de “Projeto de Transposição de Sedimentos para 
Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira” (processo 
de AIA n.º 2832), sido entregue, em julho de 2015, na Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P. (APA). 
 
Assim, em 10 de julho de 2015 deu-se início ao procedimento de AIA, após receção de 
todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo. 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente, na sua qualidade de autoridade de AIA, e dando 
cumprimento ao estipulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de 
outubro e respetivas alterações, nomeou de seguida a Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da: 
 

• Agência Portuguesa do Ambiente e respetiva Administração da Região 
Hidrográfica do Centro (APA, I.P.); 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.); 

• Direção-Geral do Património Cultural (DGCP); 

• Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, I.P.); 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-
Centro); 

• Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
(ISA/CEABN). 
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Solicitou ainda pareceres a entidades externas à CA, designadamente todas as Câmaras 
Municipais envolvidas, a Capitania do Porto de Aveiro, a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a Direção Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Águas do Centro Litoral, a EDP 
Distribuição, a REN - Energias Elétricas, o IAPMEI, a Infraestruturas de Portugal (IP), 
Parcerias para o Crescimento, Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro 
(SIMRIA), Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) e a Entidade 
Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN Centro). 
 
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, em cumprimento do disposto no  
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro, foi considerada necessária a 
apresentação de elementos adicionais de forma a clarificar algumas questões (solicitação 
em 26 de agosto de 2015), os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de 
Aditamento ao EIA, em outubro de 2015. Após a sua análise foi dada conformidade ao 
EIA, tendo no entanto sido ainda solicitada a apresentação de elementos 
complementares para esclarecimento de aspetos relacionados com o descritor Paisagem, 
os quais foram entregues em novembro de 2015. 
 
O EIA foi de seguida submetido a Consulta Pública, a qual decorreu durante 20 dias 
úteis, de 11 de novembro a 9 de dezembro de 2015. 
 
Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015 foi realizada visita técnica ao local do projeto, tendo 
estado presentes os representantes da CA, do proponente, da equipa que elaborou o EIA 
e do projetista. 
 
A apreciação ambiental do projeto com base no EIA e respetivos Aditamentos e 
considerando ainda as informações recolhidas durante a visita ao local e a participação 
pública, foi realizada pela CA tendo em conta as diferentes valências das entidades que a 
integram. Com o Parecer Final da CA e o Relatório da Consulta Pública, foi emitida a 
Proposta de Declaração de Impacte Ambiental a 26 de fevereiro de 2016, na sequência 
da qual se seguiu um período de audiência dos interessados, ao abrigo do Código do 
Procedimento Administrativo. Neste âmbito, o proponente apresentou algumas alegações 
relativas ao teor da proposta de DIA, tendo a DIA final sido emitida em 19 de abril de 
2016 pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P. 
 
A Declaração de Impacte Ambiental teve decisão favorável condicionada ao cumprimento 
de um conjunto de medidas a considerar no Projeto de Execução, as quais foram assim 
alvo de análise e consideração pelo projeto e que no presente relatório são devidamente 
descritas e demonstrada a sua conformidade, para análise pela Autoridade de AIA. 
 
No Anexo A.1 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se cópia da DIA, a qual inclui 
ainda a apreciação das alegações apresentada em sede de audiência dos interessados. 
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2. CONDICIONAMENTOS ESTABELECIDOS NA DIA PARA O PROJETO DE 

EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO NA RIA DE AVEIRO E COM APLICAÇÃO MAIS 
ESPECIFICA AO CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL, CANAL DE OVAR ATÉ 
AO PARDILHÓ, CANAL DA MURTOSA, CANAL DE ÍLHAVO, CANAIS DO 
PARAÍSO E CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA DE AVEIRO 

Como já referido no Ponto 1 – Introdução, a DIA emitida diz respeito ao conjunto de 
intervenções propostas executar na Ria de Aveiro e na Barrinha de Mira, mas na 
presente fase de Projeto de Execução, foi opção do proponente a individualização dos 
processos, por questões funcionais e de implementação dos projetos, pelo que são 
apresentados RECAPE’s individualizados para a Barrinha de Mira (já com DCAPE 
emitida em 26 de outubro de 2016) e para a Ria de Aveiro, e dentro desta, por lotes / 
zonas de empreitada: Canal de Mira; Canais de Ovar até ao Carregal e até ao Pardilhó e 
Canal da Murtosa; Canais de Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria. 
 
No presente ponto, sistematizam-se assim as condicionantes da DIA com aplicação no 
âmbito dos projetos em análise, relativos aos Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de 
Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e 
Canais da Zona Central da Ria de Aveiro. 
 
Em fase de Anteprojeto foram propostos dois cenários alternativos para a dragagem da 
Ria de Aveiro (Cenários 1 e 2), que diferiam entre si quanto ao volume e área de 
sedimentos a dragar e consequentemente áreas de deposição, tendo sido opção da 
DIA a implementação do Cenário 1, que contempla maiores áreas e volumes de 
dragagem, bem como, uma maior área de deposição e de locais a esse fim destinados. 
 

Transcrevem-se a seguir as condicionantes da DIA, com identificação a negrito das 
aplicáveis ou potencialmente aplicáveis à Ria de Aveiro e em específico também ao 
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal 
de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria de Aveiro: 
 
 
Dragagem 

1. Adotar o Cenário 1 de dragagem para a Ria de Aveiro e para a Barrinha de Mira. 

2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio 
do ano, sendo interdita a sua realização entre março e junho. 

3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com 
contaminação de classe 4. 
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Deposição de Sedimentos 

4. Não proceder à deposição de sedimentos dragados na área pertencente ao Perímetro 
Florestal das Dunas e Pinhais de Mira. 

 

5. Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados: 

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão 
costeira; 

b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros de 
proteção das marinhas (motas). Inclusive devem ser consideradas as 
situações onde diversos materiais (pneus, placas de betão e enrocamentos 
de pedra ou entulho) foram colocados com reduzido sucesso, no sentido que 
os mesmos sejam gradualmente retirados face aos impactes ambientais que 
os mesmos representam; 

c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de 
vias rodoviárias; 

d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de 
erosão e/ou a necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN com 
comprovada atividade agrícola); 

e) A proteção dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (ocorrência 
patrimonial n.º 1) e de outros onde se ateste erosão ou que esta possa 
ocorrer; 

f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos 
para a reconstrução das motas; 

g) A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral. 

 

Na escolha destes locais: 

i. Devem ser garantidos os níveis adequados de compatibilidade dos 
sedimentos com os locais de deposição, nomeadamente as suas 
características granulométricas, e classe de contaminação;  

ii. Deve ser justificada a necessidade do depósito; 

iii. Não deve ser comprometida a estrutura e funcionalidade ecológica do local 
de deposição. 

 
6. Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantindo que o projeto 

e a sua execução não interfere com o mesmo. (Canal de Mira) 
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No âmbito da secção da DIA relativa aos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução e, com aplicação direta à 
Ria de Aveiro e nomeadamente ao projeto a desenvolver para o Canal de Ovar até ao 
Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do 
Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria de Aveiro, refere-se também ainda o 
seguinte: 
 

2.  Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos 
diversos canais, garantindo o cumprimento da Condicionante n.º 5 e atendendo 
às seguintes orientações: 

(…) 

B. Canal de Ovar até ao Carregal:  

a)  A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para reforço do 
cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação vestigiária) e compatibilidade 
dos sedimentos dragados.  

b)  Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos ser colocados 
na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. 
Esta ação deve ocorrer fora da época balnear. 

c)  Pode ainda ser utilizado o local OV6 (a Sul da Ponte da Varela) proposto no anteprojeto. 

C. Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

a)  Deve ser dada prioridade à técnica de Jet-Spray e, quando tal não for possível, deve-se 
utilizar a técnica de repulsão pela tubagem. Para qualquer uma destas técnicas, as camadas 
não devem ultrapassar os 15 cm. 

b)  Podem ser utilizados os locais de depósito CO1, CO2, propostos no anteprojeto. 

c)  Deve ser excluído o local de depósito CO9. 

d)  Quanto ao local de depósitos CO12 previsto para o delta do Rio Cáster, deve ser apresentada 
e avaliada a possibilidade de relocalização para a zona nascente marginal do Lugar da 
Marinha, (como proposto pela Câmara Municipal de Ovar), onde efetivamente poderá assumir 
a função de proteção do lugar contra cheias. Este local alternativo deve ser caracterizado. 

e)  Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, 
CO10, CO11 e CO13, deve se proceder à beneficiação das áreas de sapal existentes nas 
imediações do local a dragar, recorrendo à técnica do jet-spray.  

A. Canal da Murtosa:  

a)  Para deposição dos dragados deste troço pode ser utilizado local de depósito MU0, para 
recuperação de motas e salinas degradadas, bem como os locais MU1; MU2 e MU4. 

b)  Deve ser excluído o local de depósito MU3, devendo em alternativa estes sedimentos serem 
utilizados para beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local a dragar, 
recorrendo à técnica do jet-spray que permite espalhar diretamente os dragados até a uma 
distância de cerca de 80 m. A camada não deve exceder os 15 cm. 

(Cont.) 
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(Cont.) 

E. Canal de Ílhavo:  

a) Deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta nos locais de depósitos IV3; IV4; IV5; IV6; 
IV7; IV8, IV9, IV10; IV11 e IV12, devendo a deposição dos dragados ocorrer linearmente e na 
área emersa da margem (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de 
mancha de aterro. 

b) Na recarga de habitats 1330 + 1320, 1140pt1 a camada não deve exceder os 15 cm, sendo 
que, para fazer face ao volume de dragados, pode ser aumentada a área de deposição de 
cada um destes locais. 

c) Devem ser excluídos os locais de deposição IV1, IV2 e IV13 propostos no anteprojeto. Em 
alternativa devem ser utilizados os dragados para fins de recuperação de motas/diques e 
salinas degradadas no Lago do Paraíso ou para substituição de motas intervencionados com 
materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.) nesse local. 

F. Canais do Lago do Paraíso: 

a) A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.), devendo ser 
apresentados locais que careçam e justifiquem essa deposição. 

b) Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados 
gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A 
escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a 
associação que os representa. 

c) Deve ser excluído o local de deposição LP1 propostos no anteprojeto, devendo o volume de 
sedimentos destinado a este local ser utilizado para recuperação de motas e taludes 
degradados no Lago do Paraíso.  

G. Canais da Zona Central: 

a) A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.). 

b) Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados 
gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A 
escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a 
associação que os representa. 

 
 
 
Desta forma, o Projeto de Execução da intervenção no Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago do 
Paraíso e Canais da Zona Central da Ria de Aveiro foi desenvolvido considerando o  
Cenário 1 e seguindo todos estes pressupostos, de forma a ir de encontro ao 
preconizado na DIA, como a seguir se descreve.  
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3. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

NO DOMÍNIO DO PATRIMÓNIO 

Em reunião realizada em 18 de outubro de 2016 solicitou-se à Autoridade de AIA e ao 
representante da DGPC na Comissão de Avaliação a alteração do faseamento de 
entrega de alguns dos elementos constantes da DIA, o que agora se formaliza através do 
presente documento. 
 
Assim, face ao definido na DIA, pretende-se que: 
 
- Previamente à verificação da conformidade ambiental do projeto de execução: 
 

“5. Memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-funcionais, 
cronologia, estudo histórico/arquivístico, estado de conservação e enquadramento 
cénico/paisagístico) e registo gráfico (fotografia, um levantamento topográfico e de eventuais 
alçados), nas áreas de incidência direta e indireta: 

5.1 Dos vestígios das antigas marinhas e respetivas motas a afetar pelas ações de 
deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.os 3, 6, 18, 55, 57, 
58, 62, 63, 64, 66 e 121, mas também das n os 4, 29, 30, 31, 32, 48, 51, 52, 53, 54 e 65, 
bem como outras que possam ser afetadas pelo projeto de execução; 

5.2 Dos complexos de cais a afetar pelas ações de dragagem, assim como da respetiva 
envolvente, nomeadamente as ocorrências patrimoniais n. os 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
22, 23, 33, 56 e 61, mas também das n. os10, 16, 34, 38 e 39 bem como noutros que 
possam ser afetados pelo projeto de execução; 

6. Avaliação da exequibilidade das pretensões para o Canal de Mira (4.1. e 4.2.) e para o de 
Ílhavo (5.2, 5.3, 5.4) face às medidas de salvaguarda e de conservação do Património 
Cultural necessárias (impacte real, tempo de execução e custo financeiro) de forma a 
ponderar qual a melhor solução. Nesta avaliação deve também ser equacionada a criação de 
um "Parque Arqueológico", nos termos da legislação em vigor, entre a ponte de Ílhavo e a 
ponte da Água Fria (ocorrências patrimoniais n. os 41, 42, 43, 44, 45 e 46).” 

 
Estas medidas integram o RECAPE, e como de seguida se apresenta no presente 
documento, com resultados e respetiva análise e interpretação, quando aplicável ao 
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal 
de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria de Aveiro. 
 
 
- Em sede de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução: 
 

“17. Levantamento topográfico e limpeza do sítio arqueológico da Azurreira (ocorrência 
patrimonial n.º 1). Neste âmbito, deve-se ainda realizar o registo do corte no interface 
marítimo e duas sondagens arqueológicas para caracterização complementar. Com os 
resultados obtidos nestes trabalhos deve-se propor uma solução que minimize a erosão 
registada (podendo implicar o ajustamento da área de deposição prevista para o local), bem 
como apresentar medidas de minimização adicionais e Planos de Conservação e 
Monitorização. 
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18. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de 
Aveiro E (ocorrência patrimonial n.º 35), Ria de Aveiro E2 (ocorrência patrimonial n.º 36), 
Murteira 2 (ocorrência patrimonial n.º 42), Murteira 3 (ocorrência patrimonial n.º 43), bem 
como uma caracterização complementar com vista à apresentação de eventuais medidas de 
minimização complementares e elaboração de Planos de Conservação e Monitorização 
mesuráveis. 

19. Levantamento topográfico e uma limpeza do sítio arqueológico da antiga Ponte da Fareja 
(ocorrência patrimonial n.º 56). Com os resultados obtidos nestes trabalhos devem ser 
apresentadas eventuais medidas de minimização complementares, um Plano de 
Conservação e Monitorização. 

20. Levantamento topográfico e uma limpeza dos sítios arqueológicos Esteiro dos Frades 4, 5 
e 6 (ocorrência patrimonial n os 129, 130 e 131). Deve-se ainda proceder ao levantamento e 
alçados das estruturas existentes, realizar um estudo histórico/arquivístico e efetuar três 
sondagens arqueológicas. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-se apresentar 
medidas de minimização, Planos de Conservação e Monitorização. 

21. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de 
Aveiro H (ocorrência patrimonial n.º 24), Ria de Aveiro B/C (ocorrência patrimonial n.º 25), Ria 
de Aveiro A (ocorrência patrimonial n.º 28), Vista Alegre 1 (ocorrência patrimonial n.º 44/134), 
Paço da Ermida 3 (ocorrência patrimonial n.º 46) e Cale de Bulhões 3 (ocorrência patrimonial 
n.º 57), bem como caracterização complementar não intrusiva com vista à elaboração de um 
Plano de Monitorização mesurável. 

22. Caracterização complementar das ocorrências patrimoniais n.º 17, 21, 45, 59 e 128, 
nomeadamente o local de proveniência dos vestígios e a confirmação da informação obtida, 
com vista à apresentação de eventuais medidas de minimização. 

23. Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, cronologia e 
enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho e fotografia) dos elementos 
etnográficos, nas áreas de incidência direta e indireta do projeto de execução, a afetar pelas 
ações de deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n os 2, 19, 20, 
47, 49, 60, 110 e 126, bem como outras que se possam localizar nessas áreas de incidência. 

24. Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, das áreas de 
afetação direta e indireta que tenham sido ajustadas/ alteradas/ definidas (dragagens, escavações, 
deposição de dragados, acessos diretos e alternativos, movimento de equipamentos, cais, 
estaleiros, rampas, ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, 
terraplanagens, lugares de atravessamento, traçados das tubagens, zonas de descarga no mar, 
entre outras), bem como as áreas que apresentam lacunas de conhecimento e as áreas que 
possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado. 

25. Estudo geológico/ sedimentológico mais pormenorizado, que tenha em consideração os 
trabalhos de recolha das amostragens de sedimentos, levantamentos batimétricos, 
hidrodinâmicos e outros estudos, no sentido de identificar eventuais áreas com informação 
geoarqueológica sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos 
séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica, bem como das implicações 
sobre os sítios arqueológicos identificados.” 

 
No presente RECAPE é já possível responder às Medidas 21, 22 e 24 e relativamente às 
restantes (17, 18, 19, 20, 23 e 25), propõe-se antes a sua entrega, numa fase posterior à 
apresentação do RECAPE, contudo em fase prévia ao início da obra (a remeter após 
emissão da DCAPE à Autoridade de AIA ou diretamente à DGPC, consoante 
deliberação).  
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
 

A. ASPETOS GERAIS 

 
 
 
1. OBJETIVO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO. DECISÕES DA DIA 

O presente projeto de execução diz respeito ao Projeto de Transposição de Sedimentos 
para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, intervenção integrada na 
ótica de requalificação e valorização deste sistema, e que foi sujeita a AIA, em fase de 
Anteprojeto.  
 
Após um primeiro RECAPE somente realizado para o Canal de Mira, o presente 
RECAPE incide nos restantes canais da Ria, Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de 
Ovar até ao Pardilhó, Canal da Murtosa (na zona norte da Ria) e ainda Canal de Ílhavo, 
Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria de Aveiro (na zona sul da 
Ria). 
 
Conforme referido nos capítulos anteriores, do procedimento de AIA a que o projeto foi 
sujeito, resultou uma DIA favorável, condicionada, que para a execução do projeto de 
intervenção na Ria de Aveiro, refere em síntese o seguinte:  
 
 
“Dragagem  

1. Adotar o Cenário 1 de dragagem; 

2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio do ano, 
sendo interdita a sua realização entre março e junho.  

3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com 
contaminação de classe 4. 

 
Deposição de sedimentos  

(…) 

5. Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados: 

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão costeira; 
b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros de 

proteção das marinhas (motas). Inclusive devem ser consideradas as situações 
onde diversos materiais (pneus, placas de betão e enrocamentos de pedra ou 
entulho) foram colocados com reduzido sucesso, no sentido que os mesmos sejam 
gradualmente retirados face aos impactes ambientais que os mesmos 
representam; 
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c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias 

rodoviárias; 
d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão 

e/ou a necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN com comprovada 
atividade agrícola); 

e) A proteção dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (ocorrência 
patrimonial n.º 1) e de outros onde se ateste erosão ou que esta possa ocorrer; 

f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos para a 
reconstrução das motas 

g)  A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral.” 

 
6.  Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantindo que o 

projeto e a sua execução não interfere com o mesmo. 

 
 
Para os canais em estudo Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, 
Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central 
da Ria de Aveiro, a DIA refere ainda o seguinte: 
 
B. Canal de Ovar até ao Carregal:  

- A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para reforço 
do cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação vestigiária) e 
compatibilidade dos sedimentos dragados.  

- Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos ser 
colocados na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o sedimento e 
reforçar a deriva litoral. Esta ação deve ocorrer fora da época balnear. 

- Pode ainda ser utilizado o local OV6 (a Sul da Ponte da Varela) proposto no 
anteprojeto. 

 
C. Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

- Deve ser dada prioridade à técnica de Jet-Spray e, quando tal não for possível, deve-
se utilizar a técnica de repulsão pela tubagem. Para qualquer uma destas técnicas, as 
camadas não devem ultrapassar os 15 cm. 

- Podem ser utilizados os locais de depósito CO1, CO2, propostos no anteprojeto. 

- Deve ser excluído o local de depósito CO9. 

- Quanto ao local de depósitos CO12 previsto para o delta do Rio Cáster, deve ser 
apresentada e avaliada a possibilidade de relocalização para a zona nascente 
marginal do Lugar da Marinha, (como proposto pela Câmara Municipal de Ovar), onde 
efetivamente poderá assumir a função de proteção do lugar contra cheias. Este local 
alternativo deve ser caracterizado. 

- Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, 
CO8, CO9, CO10, CO11 e CO13, deve se proceder à beneficiação das áreas de 
sapal existentes nas imediações do local a dragar, recorrendo à técnica do jet-spray.  
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A. Canal da Murtosa:  

- Para deposição dos dragados deste troço pode ser utilizado local de depósito MU0, 
para recuperação de motas e salinas degradadas, bem como os locais MU1; MU2 e 
MU4. 

- Deve ser excluído o local de depósito MU3, devendo em alternativa estes sedimentos 
serem utilizados para beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do 
local a dragar, recorrendo à técnica do jet-spray que permite espalhar diretamente os 
dragados até a uma distância de cerca de 80 m. A camada não deve exceder os  
15 cm. 

 
E. Canal de Ílhavo:  

- Deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta nos locais de depósitos IV3; IV4; 
IV5; IV6; IV7; IV8, IV9, IV10; IV11 e IV12, devendo a deposição dos dragados ocorrer 
linearmente e na área emersa da margem (dentro da servidão do Domínio Público 
Marítimo), sem formação de mancha de aterro. 

- Na recarga de habitats 1330 + 1320, 1140pt1 a camada não deve exceder os 15 cm, 
sendo que, para fazer face ao volume de dragados, pode ser aumentada a área de 
deposição de cada um destes locais. 

- Devem ser excluídos os locais de deposição IV1, IV2 e IV13 propostos no anteprojeto. 
Em alternativa devem ser utilizados os dragados para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas no Lago do Paraíso ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.) nesse local. 

 
F. Canais da Zona Central: 

- A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.). 

- Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser 
utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação 
de motas. A escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores 
referidos, ou a associação que os representa. 

 
G. Canais do Lago do Paraíso: 

- A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.), devendo ser 
apresentados locais que careçam e justifiquem essa deposição. 

- Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser 
utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação 
de motas. A escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores 
referidos, ou a associação que os representa. 

- Deve ser excluído o local de deposição LP1 propostos no anteprojeto, devendo o 
volume de sedimentos destinado a este local ser utilizado para recuperação de motas 
e taludes degradados no Lago do Paraíso. 
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Nesta fase, foram assim efetuados os ajustamentos necessários ao projeto, de forma a 
dar cumprimento ao exigido na DIA, nomeadamente no que se refere aos locais de 
deposição dos sedimentos dragados.  
 
Neste contexto, os objetivos da intervenção preconizada nos canais agora em estudo 
assumem um caráter claramente multifatorial, sendo de destacar os seguintes objetivos 
principais que se pretendem atingir: 
 

1. Promover os usos e vivências da Ria de Aveiro, através do desenvolvimento 
das atividades ligadas à Ria, designadamente o turismo e o lazer, a 
navegabilidade e o acesso aos cais, o recreio náutico, as atividades 
desportivas dos clubes, a pesca e a aquicultura, etc.; 

2. Realizar a transposição de sedimentos nos canais e ligações aos cais que 
confinam com estes canais, para otimização do equilíbrio hidrodinâmico na Ria 
de Aveiro; 

3. Realizar o reforço de margens da Ria de Aveiro, em zonas de cotas baixas 
ameaçadas pelo avanço das águas, protegendo assim essas margens contra 
riscos de inundação; 

4. Realizar intervenções com caráter estrutural e impacte sistémico, contribuindo 
para a redução da erosão e promovendo a reposição do equilíbrio na dinâmica 
sedimentar; 

5. Contribuir para a proteção da Ria e das suas populações face a riscos, 
especialmente de erosão marginal e inundações fluviais; 

6. Intervir com o objetivo da proteção e conservação das margens da Ria, 
antecipando riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas, através 
de soluções inteligentes, eficientes e resilientes de proteção e retorço de 
margens; 

7. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos. 

 
Visando a prossecução destes objetivos múltiplos, o presente projeto implementa o 
Cenário 1 da fase de Anteprojeto, tal como definido na Condicionante 1 da Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), emitida a 19 de abril de 2016, ou seja, aquele que envolve um 
maior volume de dragagem. 
 
Houve, contudo, que realizar alguns ajustamentos na presente fase, tanto ao nível da 
dragagem como da deposição dos sedimentos. 
 
No que respeita à gestão dos sedimentos dragados, assegurou-se que a maior parcela 
dos mesmos é depositada em zonas de margem, contribuindo assim para o reforço das 
mesmas e para a prevenção de situações de risco e de perda de território com valor 
natural e/ou económico. 
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As alterações ao nível da deposição dos sedimentos, face às anteriores soluções 
definidas em Anteprojeto, visaram satisfazer as determinações da DIA. 
 
No presente projeto de execução optou-se por manter a identificação de Anteprojeto dos 
canais e respetivos troços (Canal de Ovar até ao Carregal - índice "1"; Canal de Ovar até 
ao Pardilhó - índice "2"; Canal da Murtosa - índice "3", Canal de Ílhavo - Índice “5”; Canais 
do Lago do Paraíso - Índice “6” e Canais da Zona Central da Ria - Índice “7””), uma vez 
que este projeto constitui um subprojecto do empreendimento mais vasto de dragagem 
dos canais de toda a Ria de Aveiro e diversos documentos-base que utilizam esta 
nomenclatura. 
 
Nos pontos seguintes são descritas e justificadas as opções do Projeto de Execução para 
o cumprimento da DIA. 
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2. TRABALHOS DE APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO  

2.1 Análise dos Sedimentos a Dragar 

Nesta fase, para apoio ao desenvolvimento do projeto de execução, foi realizada uma 
nova campanha de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar nos termos do 
solicitado na Medida 1 dos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução: 
 

“1. Resultados de uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, 
para complemento das análises anteriormente efetuadas, no respeitante às 
características granulométricas e grau de contaminação conforme estabelecido na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. As amostragens devem cobrir a 
totalidade da coluna sedimentar a dragar, incluindo profundidades superiores a  
1 metro, quando aplicável, e nomeadamente próximos de locais com atividade 
aquícola (caso da ligação ao cais da Bruxa). Nos canais principais devem ser 
efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos canais secundários e esteiros 
deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do canal de 
acesso ao Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada  
200 metros, devido à proximidade ao Largo do Laranjo (…)”. 

 
Estes trabalhos, realizados de acordo com o acima definido, foram executados para a 
totalidade dos canais da Ria de Aveiro, estando a descrição dos mesmos, bem como os 
resultados obtidos e as respetivas conclusões, apresentados no Anexo B.1 do Volume III 
– Anexos Técnicos.  
 
Na globalidade realizaram-se 238 amostras (todos os canais), sendo que os 6 canais 
agora em avaliação, totalizam 179 amostras que confirmam a situação geral do 
Anteprojeto, com grande parte dos sedimentos a terem características arenosas e a se 
inserirem maioritariamente na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, que 
caracteriza o material dragado como limpo e que pode ser depositado sem normas 
restritivas. 
 
No caso concreto do Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, 
Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central 
da Ria de Aveiro, cujos relatórios são também apresentados no Anexo B.1, foi recolhido 
um total de 93 cores, em estações de amostragem previamente definidas de acordo com 
os critérios da DIA, os quais foram posteriormente, divididos em subamostras, o que 
resultou num total de 179 amostras, sendo:  
 

• Canal de Ovar até ao Carregal – 16 cores, correspondendo a 29 amostras;  

• Canal de Ovar até ao Pardilhó – 22 cores, correspondendo a 36 amostras; 

• Canal da Murtosa – 16 cores, correspondendo a 43 amostras; 

• Canal de Ílhavo – 22 cores, correspondendo a 40 amostras; 

• Canais do Lago do Paraíso – 8 cores, correspondendo a 15 amostras; 

• Canais da Zona Central da Ria – 9 cores, correspondendo a 16 amostras. 
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Realizaram-se recolhas de amostras até 3 níveis de profundidade, ou seja, uma amostra 
a cada metro de profundidade [0-100 cm; 100-200 cm; 200-300 cm], à exceção do 
acesso ao Cais da Cambeia (junto ao Largo do Laranjo), no Canal da Murtosa, que o 
critério de amostragem em profundidade foi de 40 em 40 cm.  
 
Da análise dos relatórios aos trabalhos efetuados (Anexo B.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos), verifica-se que relativamente à granulometria e textura, as amostras 
apresentam a seguinte classificação por canal: 
 
Canal de Ovar até ao Carregal (29 amostras) 

• Arenoso (4 amostras, que correspondem a 14% das amostras analisadas); 

• Franco (2 amostras, que correspondem a 8% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (9 amostras, que correspondem a 31% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (12 amostras, que correspondem a 41% das amostras 
analisadas) 

• Franco-Argiloso-Limoso (1 amostras, que correspondem a 3% das amostras 
analisadas); 

• Areno-Franco (1 amostras, que correspondem a 3% das amostras analisadas); 

 

Canal de Ovar até ao Pardilhó (36 amostras) 

• Arenoso (1 amostras, que correspondem a 3% das amostras analisadas); 

• Franco (15 amostras, que correspondem a 35% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (9 amostras, que correspondem a 27% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (11 amostras, que correspondem a 35% das amostras 
analisadas) 

 

Canal da Murtosa (43 amostras) 

• Arenoso (2 amostras, que correspondem a 5% das amostras analisadas); 

• Franco (17 amostras, que correspondem a 40% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (5 amostras, que correspondem a 12% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (14 amostras, que correspondem a 32% das amostras 
analisadas) 

• Franco-Argiloso-Limoso (1 amostra, que correspondem a 2% das amostras 
analisadas); 

• Areno-Franco (4 amostras, que correspondem a 9% das amostras analisadas); 
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Canal de Ílhavo (40 amostras) 

• Arenoso (10 amostras, que correspondem a 25% das amostras analisadas); 

• Franco (3 amostras, que correspondem a 8% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (4 amostras, que correspondem a 10% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (2 amostras, que correspondem a 4% das amostras analisadas) 

• Franco-Argiloso-Limoso (4 amostras, que correspondem a 10% das amostras 
analisadas); 

• Argiloso (10 amostras, que correspondem a 25% das amostras analisadas); 

• Argilo-Limoso (7 amostras, que correspondem a 18% das amostras 
analisadas). 

 

Canais do Lago do Paraíso (15 amostras) 

• Franco (4 amostras, que correspondem a 27% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (5 amostras, que correspondem a 33% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (3 amostras, que correspondem a 20% das amostras 
analisadas) 

• Areno-Franco (3 amostras, que correspondem a 20% das amostras 
analisadas); 

 

Canais da Zona Central da Ria de Aveiro (16 amostras) 

• Franco (1 amostras, que correspondem a 5% das amostras analisadas); 

• Franco-Arenoso (10 amostras, que correspondem a 60% das amostras 
analisadas); 

• Franco-Limoso (2 amostras, que correspondem a 15% das amostras 
analisadas) 

• Areno-Franco (3 amostras, que correspondem a 20% das amostras 
analisadas). 

 
 
Constata-se que das 179 amostras, dos seis canais em análise, cerca de 80% das 
amostras analisadas pertencem à Classe 1 (145) que caracteriza o material dragado 
limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão 
ou utilizado para alimentação de praias, sem normas restritivas. Existem contudo também 
amostras inseridas na Classe 2 (31), na Classe 3 (2) e na Classe 4 (1): 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

23 

 

Quadro III. 1 – Classificação dos Sedimentos de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 
de novembro 

Canais Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Total 

Ovar Até 
Carregal 19 10 - - 29 

Ovar Até 
Pardilhó 

19 14 2 1 36 

Murtosa 36 7 - - 43 

Ílhavo 40 - - - 40 

Lago do 
Paraíso 

15 - - - 15 

Zona Central 
da Ria 16 - - - 16 

Total 145 31 2 1 176 

 
 
Os valores de Classe 3 e Classe 4 foram registados no Canal de Ovar até ao Pardilhó 
(Classe 3 (2 amostras) e Classe 4 (1 amostra)), devido aos resultados do Zinco. 
 
A Classe 3 ocorreu no troço 2.4 (pontos 2.4.P1 (0-1 m) e 2.4.P2 (0-1 m)) e a Classe 4 no 
troço 2.3.B (ponto 2.3.P1 (0-1 m), razão pela qual a Polis deu orientações ao projetista 
para que estes esteiros deixassem de ser dragados: 
 

 

FIG. III. 1 – Localização dos Sedimentos da Classe 3 e Classe 4 – Canal de Ovar até ao 
Pardilhó 
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Os Canais de Ovar até Carregal, Ovar até Pardilhó e da Murtosa obtiveram, para além de 
resultados na Classe 1, igualmente resultados na Classe 2, que caracteriza o material 
dragado com contaminação vestigiária, podendo ser imerso no meio aquático. 
 
Os restantes canais (Canais de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona 
Central da Ria de Aveiro) obtiveram resultados somente de Classe 1. 
 
 
 
 
2.2 Análise dos Sedimentos nos Locais de Deposição 

Nos termos do solicitado na Medida 2.6 dos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, nesta fase, 
realizou-se também uma campanha de recolha de sedimentos nos locais de deposição 
dos sedimentos: 
 

“2.6. Caracterização geológica detalhada dos eventuais locais de depósito, 
acompanhada de cartografia à escala 1: 3 000, com a finalidade de verificar a 
compatibilidade dos sedimentos dragados com o local de depósito. Os 
sedimentos devem ser semelhantes para que a deposição fosse ser realizada.” 

 
No Anexo B.2 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o relatório global das 
análises feitas aos locais de deposição para o conjunto da Ria de Aveiro e os relatórios 
individualizados para o Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, 
Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central 
da Ria que na presente fase de Projeto de Execução, integram os seguintes depósitos, 
num total de 39 locais (de referir que posteriormente à realização das amostragens 
eliminaram-se dois locais no Canal de Ílhavo (IV5 e IV12) e integraram-se quatro locais 
no Canal de Ovar até ao Carregal (OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n)), face a 58 da fase 
de Anteprojeto. As amostragens realizaram-se assim nos seguintes locais de deposição 
previstos no presente Projeto de Execução: 
 

• Canal de Ovar até ao Carregal: OV3, OV4, OV5, OV6; 
 

• Canal de Ovar até ao Pardilhó: CO1, CO2, CO3, CO7, CO12, CO13(d), CO14(d), 
CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d); 
 

• Canal da Murtosa: MU0, MU1, MU2, MU3(n), MU4 e MU5(d). 
 

• Canal de Ílhavo: IV7, IV8, IV9(n), IV11 e IV13(n);  
 

• Canais do Lago do Paraíso: LP1(n); 
 

• Canais da Zona Central da Ria: CE1(d), CE3(n), CE5(n), CE6(d), CE7, CE8, 
CE10(n), CE11(n) e CE12(n). 
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Os restantes depósitos previstos em fase de Anteprojeto foram eliminados em face das 
alterações introduzidas para cumprimento da DIA. 
 
As amostras realizadas nestes depósitos apresentaram os seguintes resultados, 
conforme relatórios no Anexo B.2 do Volume III – Anexos Técnicos: 
 

• Canal de Ovar até ao Carregal: num total de 5 amostras (n.º 41 a 45, inclusive), 
apontam para a existência de materiais arenosos (todas as amostras); 

• Canal de Ovar até ao Pardilhó: num total de 44 amostras (n.º 0 a 40 e n.º 91 a 95 
inclusive), apontam para a existência de materiais arenosos (n.º 0 a 6, n.º 9 a 15, 
n.º 39 e 40 e n.º 95); franco arenosos (n.º 7 e 8; n.º 19 e 20, n.º 23 a 27, e n.º 91 e 
92); areno francos (n.º 16 a 18 e n.º 94); franco argiloso limosos (n.º 21 e 22); 
franco limosos (n.º 30 a 32 e n.º 34 a 38) e apenas 2 amostras (n.º 33 e 93) de 
materiais francos; 

• Canal da Murtosa: num total de 10 amostras (n.º 46 a 55, inclusive), apontam para 
a existência de materiais francos (n.º 47, n.º 49 a 51, n.º 54 e 55); franco limoso 
(n.º 46 e n.º 48) e apenas 1 amostra (n.º 52) de material franco arenoso e outra 
(n.º 53) de material arenoso; 

• Canal de Ílhavo: num total de 12 amostras, que inclui os dois locais eliminados do 
projeto de Execução (n.º 73 a 84, inclusive), apontam para a existência de 
materiais franco arenosos (n.º 74 e 75, n.º 77); argiloso (n.º 78, n.º 82 e n.º 84); 
franco argilo limoso (n.º 79 e 80) e apenas 1 amostra de material franco limoso 
(n.º 73), outra de franco argiloso (n.º 83), outro de argilo limoso  
(n.º 81) e outra de franco (n.º 76). 

• Canais do Lago do Paraíso: num total 2 amostras (n.º 71 e 72) de material franco 
arenoso e franco limoso (respetivamente). 

• Canais da Zona Central da Ria de Aveiro: num total de 15 amostras (n.º 56 a 70, 
inclusive), apontam para a existência de materiais franco arenosos (n.º 62 e 63, 
n.º 67 e 68); francos (n.º 57, n.º 64 a 66 e n.º 69 e 70); franco argilo limoso (n.º 60 
e 61); franco limoso (n.º 56 e n.º 59) e apenas 1 amostra de material areno franco 
(n.º 58). 

 
A análise da compatibilidade dos sedimentos dragados com os sedimentos dos locais de 
deposição é especificamente realizada em relatório próprio, elaborado por empresa 
especialista no domínio da geologia, apresentado no Anexo B.3 do Volume III – Anexos 
Técnicos e que conclui pela sua compatibilidade. 
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2.3 Prospeção Arqueológica Sistemática dos Locais de Deposição Revistos para 

Colocação dos Sedimentos Dragados 

Para cumprimento da Medida 2.7 dos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, procedeu-se 
também à realização de novas prospeções arqueológicas nos locais de deposição 
revistos em Projeto de Execução, de modo a confirmar a inexistência de impactes 
patrimoniais com as retificações efetuadas. O respetivo relatório é apresentado no  
Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE. 
 
Os locais de depósitos no Canal de Ovar até ao Carregal restringem-se a quatro (OV3, 
OV4, OV5, OV6), os quais sofreram ajustes de localização para cumprir com as 
indicações específicas da DIA (Medida 2.B dos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução). 
 
Faltam os locais OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n), cujos trabalhos de prospeção já não 
poderão ser realizados nesta fase, por ter sido uma alteração próxima do encerramento 
do RECAPE. 
 
Os locais de depósitos no Canal de Ovar até ao Pardilhó restringem-se a doze (CO1, 
CO2, CO3, CO7, CO12, CO13(d) (novo), CO14(d) (novo), CO15(d) (novo), CO16(d) 
(novo), CO17(d) (novo), CO18(d) (novo) e CO19(d) (novo)), os quais sofreram ajustes de 
localização e beneficiação de áreas de sapal para cumprir com as indicações específicas 
da DIA (Medida 2.C dos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução). 
 
Os locais de depósitos no Canal de Murtosa restringem-se a seis (MU0, MU1, MU2, 
MU3(n) (novo) e MU4, MU5(d) (novo)), os quais sofreram ajustes de localização e uma 
nova área para cumprir com as indicações específicas da DIA (Medida 2.A dos 
Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução). 
 
Os locais de depósitos no Canal de Ílhavo restringem-se a sete (IV7, IV8, IV9 (novo), 
IV11 e IV13(n) (novo)), os quais sofreram ajustes de localização e substituição de 
depósitos eliminados para cumprir com as indicações específicas da DIA (Medida 2.E dos 
Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução). 
 
Os locais de depósitos nos Canais do Lago Paraíso restringem-se a um (LP1(n) (novo)), 
o qual foi criado para substituir os dois antigos depósitos eliminados e cumprir com as 
indicações específicas da DIA (Medida 2.F dos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução). 
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Os locais de depósitos nos Canais da Zona Central da Ria restringem-se a nove (CE1(d), 
CE3(n) (novo), CE5 (n) (novo), CE6(d), CE7, CE8 e CE10(n) (novo), CE11(n) (novo) e 
CE12(n) (novo)), os quais sofreram ajustes de localização e substituição de depósitos 
eliminados para cumprir com as indicações específicas da DIA (Medida 2.G dos 
Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução). 
 
Conforme se comprova do relatório que se apresentam no Anexo F.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos, não existem quaisquer valores patrimoniais nos atuais locais de 
deposição, com exceção do local OV5 (Azurreira) para o qual existiam já medidas 
específicas da DIA, nomeadamente a manutenção do depósito para a própria 
conservação do sítio (Condicionante n.º 5 da DIA). 
 
 
 
 
2.4 Avaliação de Impactes Prévia aos Locais de Deposição Revistos no Projeto 

de Execução 

Face aos locais de deposição revistos no Projeto de Execução que se resumem aos  
locais anteriormente referidos (Canal de Ovar até ao Carregal – OV1(n), OV2(n),OV3, 
OV4, OV5, OV6, OV7(n) e OV8(n); Canal de Ovar até ao Pardilhó – CO1, CO2, CO3, 
CO7, CO12, CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d); Canal 
da Murtosa – MU0, MU1, MU2, MU3(n), MU4 e MU5(d); Canal de Ílhavo – IV7, IV8, 
IV9(n), IV11 e IV13(n); Canais do Lago Paraíso – LP1(n); e Canais da Zona Central da 
Ria – CE1(d), CE3(n), CE5(n), CE6(d), CE7, CE8 e CE10(n), CE11(n) e CE12(n)), fez-se 
uma avaliação de impactes ao nível dos fatores ambientais considerados pertinentes, 
face a esta tipologia de ação, que para além do Património, já anteriormente referido, 
incluiu ainda a Geologia, Solos e Usos do Solo, Fatores Biológicos e Ecológicos, 
Hidrodinâmica, Qualidade dos Sedimentos e Qualidade da Água e Paisagem. Esta 
avaliação insere-se também no cumprimento da Medida 2.8 dos Elementos a 
Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução. 
 
O relatório completo da avaliação é apresentado no Anexo E do Volume III – Anexos 
Técnicos, concluindo-se que os locais de deposição se apresentam viáveis 
ambientalmente, sendo as características dos locais semelhantes às avaliadas no EIA e 
sem novos condicionamentos.  
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2.5 Articulação do Projeto de Execução das Dragagens com Infraestruturas 

Presentes nos Canais 

Face à existência de infraestruturas que atravessam os canais da Ria de Aveiro ou se 
posicionam nas suas margens, fez-se também o contacto prévio com as entidades 
gestoras (SIMRIA – atual Águas do Centro Litoral (AdCL), Águas da Região de Aveiro 
(AdRA), LUSITANIAGÁS, IP – Infraestruturas de Portugal e CIRES – Companhia 
Industrial de Resinas Sintéticas), de modo a obter as informações técnicas necessárias 
para a articulação com as dragagens a efetuar, tendo já se pronunciado favoravelmente 
ao projeto desenvolvido as entidades Águas do Centro Litoral, LUSITANIAGÁS, cujos 
ofícios se apresentam no Anexo C do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Relativamente à CIRES e IP apresentam-se neste mesmo anexo os pedidos de parecer 
oficial face ao prazo que lhes foi enviado para apreciação. 
 
A análise destas situações, para além de considerada na descrição de projeto que 
seguidamente se faz, é também apresentada no âmbito da resposta à Medida 8 da 
Verificação de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução. 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 

B. CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL, CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ E CANAL 
DA MURTOSA 

 
 
 
3.  SOLUÇÃO DE DESASSOREAMENTO ADOTADA E LOCAIS DE DEPOSIÇÃO 

DOS DRAGADOS 

No Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos apresentam-se os elementos do Projeto 
de Execução referentes à intervenção no Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar 
até ao Pardilhó e Canal da Murtosa, os quais incluem: 

 

- Memória Descritiva e Justificativa; 

- Peças Desenhadas; 

- Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução; 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

 
 
 
3.1 Dragagem  

O Projeto de Execução tem por base a solução do Anteprojeto aprovada pela DIA, 
correspondente ao Cenário 1, com alguns ajustamentos, tanto a nível da dragagem como 
da deposição dos sedimentos. 
 
Deste modo, com o projeto de execução definido, nestes canais está previsto um volume 
total de dragagem de 470 058 m3 (189 545 m3 para o Canal de Ovar até ao Carregal; de 
117 630 m3 para o Canal de Ovar até ao Pardilhó e de 162 883 m3 para o Canal da 
Murtosa) a ser realizado numa extensão da ordem dos 42 km que inclui as ligações aos 
cais. 
 
Face ao Anteprojeto as características gerais das dragagens destes canais são as 
seguintes, tendo-se mantido em todos as cotas de dragagem do Anteprojeto, variáveis 
em funções dos troços de cada canal: 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

30

 
 

Quadro III. 2 – Características Gerais da Dragagem: Anteprojeto / Projeto de Execução – 
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canais 

Anteprojeto Projeto de Execução 

Volumes 
(m3) 

Extensão 
(km) 

Volumes 
(m3) 

Extensão 
(km) 

Ovar até ao Carregal 187 550 20,6 189 545 16,1 

Ovar até ao Pardilhó 146 754 18,5 117 630 18,1 

Murtosa 130 716 9,1 162 883 8,8 

Total 465 020 48,8 470 058 42,0 

 
 
Para a fase de Projeto de Execução foi realizada uma definição criteriosa das margens 
dos esteiros com base em sistema SIG, procedendo-se a uma afinação geral dos 
cálculos do volume a dragar. Foram também detalhadas as geometrias de modo a 
confinarem rigorosamente com margens existentes, nomeadamente quando necessário 
através de ajuste de rastos do canal, tornando mais íngremes taludes de valas de 
dragagem e/ou com acerto de cotas de dragagem. 
 
Por sua vez, na fase de Anteprojeto recorreu-se expeditamente a Cartografia Militar, 
tendo-se convencionado nessa fase, por prudência, a cota +5,0 m(ZH) para as margens 
de esteiros e dos canais estreitos, o que conduziu a estimativa de volumes de dragagem 
conservadora. Por seu lado, no Projeto de Execução foi adotada para as margens a cota 
+3,5 m(ZH). 
 
No Canal da Murtosa foi necessário realizar um desvio relevante do alinhamento do canal 
principal para sul, no troço desde a Boca do rio Velho até ao início da Bacia do Laranjo, 
com o intuito de evitar qualquer interferência das operações de dragagem com a conduta 
industrial da CIRES, cuja implantação foi realizada em sobreposição com o canal 
existente, o que determinou um aumento de volumes a dragar neste sub-troço dados os 
menores fundos no novo alinhamento. 
 
Por estas razões e pelos aspetos específicos mais abaixo itemizados, decorre uma 
inevitável diferença na estimativa de volumes estimados entre as fases de Anteprojeto e 
de Projeto de Execução, sendo que os volumes mais rigorosos e fiáveis agora a 
considerar são os desta última fase dos estudos. 
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Aspetos específicos: 
 
No Canal de Ovar até ao Carregal: 
 
Detalhamento das geometrias a nível de projeto, nomeadamente através de ajuste 
pontual dos rastos do canal, de modo a confinarem mais rigorosamente com margens 
existentes. Estes aspetos determinaram uma atualização do volume total de dragagem 
neste canal para 189 545 m3 (vs. anteprojeto: 187 550 m3); 
 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó: 
 
Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, por ajuste de larguras rastos e retificação de taludes de 
dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes e os troços 2.3B e 2.4 deixaram 
de ser dragados devido aos resultados das amostras dos sedimentos a dragar se 
inserirem nas classes 3 e 4 de contaminação da Portaria n.º 1450/2007. Estes aspetos 
determinaram uma atualização do volume total de dragagem neste canal para  
117 630 m3 (vs. anteprojeto: 146 754 m3); 
 
 
No Canal da Murtosa: 
 
Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, por ajuste de larguras rastos e retificação de taludes de 
dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes. 
 
Desde a Boca do rio Velho até ao início da Bacia do Laranjo, onde também se inicia a 
ligação à Cambeia, foi necessário puxar todo o alinhamento do canal para sul, de modo a 
evitar interferência com a conduta industrial da CIRES, cuja implantação foi realizada em 
sobreposição com o canal existente; Este desvio do canal para zona com menores 
profundidades determinou um aumento do volume de dragagem da ordem dos  
17 630 m3. 
 
Estes diversos aspetos determinaram uma atualização do volume total de dragagem 
neste canal para 162 883 m3 (vs. anteprojeto: 130 716 m3). 
 
 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

32

 
 
Deste modo, as caraterísticas da solução adotada para a dragagem dos sedimentos, na 
área do projeto destes canais, constam dos quadros a seguir, onde se apresenta também 
a geometria preconizada para os canais de navegação.  
 
 

Quadro III. 3 – Canal de Ovar até ao Carregal. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desass. 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

1 - CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL: 

1.1A 

Carregal  
Da Carregal à 

ponte da 
Varela 

4 806 40/50 -0,5 1:10 P194/ 
195 

P293 7 152 105 496 108 178 

189 545 

1.1B 3 330 50 -0,5 1:10 P126 
P194/ 
195 

2 199 7 152 5 448 

1.2 

Torreira 

Da ponte da 
Varela ao 
Bico do 

Muranzel 

6 050 50 -1,0 1:10 P1 P126 0 2 199 2 418 

1.3 
Do Bico do 
Muranzel a 
São Jacinto 

2 929 50 -1,0 1:10 - - 0 0 0 

1.4A 
Acesso ao 

cais da 
Bestida 

700 30 -0,5 1:10 P1 P16 0 4 936 5 429 

1.4B 1 255 30 -0,5 1:10 P16 P44 4 936 56 818 57 071 

1.5 
Acesso à 
marina da 
Torreira 

- - -1,0 1:10 - - 0 10 000 11 000 

1.6 

Acesso ao 
porto de 
abrigo da 
Torreira 

- - -1,0 1:10 - - 0 0 0 
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Quadro III. 4 – Canal de Ovar até ao Pardilhó. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desass. 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

2 - CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ: 

2A 

Ovar 

Da ponte da 
Varela ao 
Esteiro da 

Tijosa 

2 150 50 -0,5 1:10 P1 P46 0 606 667 

117 630 

2B 1 005 50 -0,5 1:10 P46 P68 606 5 459 5 339 

2.1A.1 
 

Esteiro até ao 
cais da Tijosa 

1 300 10/4 +0,5 1:5 P1 P31 0 2 373 2 610 

Acesso ao Cais do Canal de Ovar 

2.1A.2 

Ovar 

Acesso ao 
cais da Tijosa 

120 10 +0,5 1:5 - - 0 2 222 2 444 

2.1B 
Acesso ao 

cais da 
Ribeira 

2 638 10 +0,5 1:5 P71 P71 0 29 446 32 391 

2.2A 

Acesso ao 
cais do 

Puchadouro 

520 10 +0,5 1:5 P14 P14 0 8 656 9 522 

2.2B 1 665 10 +0,5 1:5 P56 P56 2 775 31 709 25 358 

2.2C 980 4 +0,5 1:5 P88 P88 26 468 33 310 7 261 

2.5 
Acesso ao 
cais das 
Bulhas 

2 095 10/4 +0,5 1:5 P84 P84 0 14 168 15 585 

2.6 

Acesso ao 
cais da 

Ribeira da 
Aldeia 

1 576 10/4 +0,5 1:5 P52 P52 0 6 807 7 488 

2.7A 
Acesso ao 
cais das 

Teixugueiras 

1 650 10 +0,5 1:5 P43 P43 0 795 874 

2.7B 1 284 4 +0,5 1:5 P85 P85 21 4 010 3 536 

2.8A 
Acesso ao 

cais da Boca 
da Marinha 

825 4 +0,5 1:5 P32 P32 0 543 597 

2.8B 448 4 +0,5 1:5 P53 P53 50 4 141 3 957 
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Quadro III. 5 – Canal da Murtosa. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desass. 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

3 - CANAL DA MURTOSA: 

3A 

Murtosa 

Do Bico do 
Muranzel ao 
Esteiro da 
Cambeia 

850 50 -0,5 1:10 P1 P19 0 12 805 14 086 

162 883 

3B 1 900 50 -0,5 1:10 P19 P58 12 805 112 821 110 017 

3C 2 900 50 -0,5 1:10 P58 P118 112 821 116 362 3 895 

3D 426 50 -0,5 1:10 P118 P128 116 362 128 236 13 061 

3.1 
Acesso ao 

cais de 
Pardelhas 

1 654 10/4 +0,5 1:5 P1 P46 0 6 403 7 043 

3.2 
Acesso ao 

cais da 
Cambeia 

1 096 10/4 +0,5 1:5 P1 P32 0 2 042 2 246 

3.3 Acesso ao 
cais do Bico 

- - -0,5 1:5 - - 0 2 208 2 428 

3.4 
Acesso ao 

cais da Cova 
do Chegado 

- - -0,5 1:5 - - 0 8 874 9 762 

3.5 
Acesso ao 

cais do 
Chegado 

- - -0,5 1:5 - - 0 313 344 

 
 
 
A situação atual nas áreas de intervenção, em termos hidrográficos, está representada 
nas peças desenhadas PRA.RA1.TOP.PE.PL-101 a 107 do Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos. A dragagem incidirá sobre as áreas representadas nas peças 
desenhadas PRA.RA1.OBH.PE.PL-101 a 107 que se incluem neste mesmo anexo. 
 
As cotas definidas devem ser estabelecidas ao longo de toda a largura de rasto do 
canal/esteiro. A partir dessas cotas são estabelecidos taludes com inclinação de 1:10, 
conforme desenhos PRA.RA1.OBH.PE.PF-108 a 124 (perfis transversais), também no 
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
A configuração dos canais/esteiros, ao longo do eixo, na situação atual e na situação com 
projeto é apresentada nos desenhos PRA.RA1.OBH.PE.PF-125 e 132 (perfis 
longitudinais) também no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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3.1.1 Características dos Sedimentos Dragados 

No projeto de execução, e para cumprimento da DIA, a PLRA efetuou um estudo de 
caracterização dos sedimentos do Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao 
Pardilhó e Canal da Murtosa e dos sedimentos/solos nos locais previstos para deposição, 
para confirmação da compatibilidade geológica entre os sedimentos dragados e os locais 
de deposição.  
 
Para a amostragem dos sedimentos a dragar, a Autoridade de AIA aprovou em 14 de 
julho de 2016 a metodologia/ critérios propostos pela PLRA (1 amostra por cada 1 metro 
em profundidade, o que se traduziu em 1 a 3 amostras em cada estação de 
monitorização, sendo que nas duas zonas mais sensíveis: acesso ao Cais da Cambeia 
(junto ao Largo do Laranjo) e acesso aos cais da Bruxa (próximo das explorações de 
bivalves), foi aplicado o critério de amostragem de 40 em 40 cm).  
 
Os relatórios, por canal, das amostragens aos sedimentos dragados são apresentados 
são apresentados no Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
a) Canal de Ovar até ao Carregal 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 16 (dezasseis) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo do canal a 
dragar e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais 
resultou, após subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total 
de 29 (vinte e nove) amostras para caracterização física e química, à luz do disposto na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
 

→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a classificação Franco 
Limoso, num total de 12 amostras, o que corresponde a 41% das amostras 
analisadas. Obteve-se ainda a classificação Franco Arenoso em 9 amostras, 
Arenoso em 4 amostras, Franco em 2 amostras e apenas 1 amostra obteve a 
classificação textural Franco Argiloso Limoso e 1 amostra de Areno Franco; 

→ Relativamente às características químicas, 19 amostras (66% das amostras de 
sedimentos analisadas) inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que caracteriza o material dragado limpo e 
que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a 
erosão ou utilizado para alimentação de praias, sem normas restritivas. As 
restantes 10 (dez) amostras de sedimentos inserem-se na Classe 2, que 
caracteriza o material dragado com contaminação vestigiária, podendo ser 
imerso no meio aquático tendo atenção as características do meio receptor e o 
uso legítimo do mesmo. 
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b) Canal de Ovar até ao Pardilhó 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 22 (vinte e dois) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo do canal a 
dragar e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais 
resultou, após subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total 
de 36 (trinta e seis) amostras para caracterização física e química, à luz do disposto na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
 

→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a classificação Franco e 
Franco Limoso, num total de 15 e 11 amostras respetivamente, o que 
corresponde a um total 70% das amostras analisadas. Obteve-se a classificação 
Franco Arenoso em 9 amostras e apenas 1 amostra obteve a classificação 
textural Arenoso; 

→ Relativamente às características químicas, 19 amostras analisadas inserem-se 
na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que 
caracteriza o material dragado limpo e que pode ser depositado no meio 
aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de 
praias, sem normas restritivas. Verifica-se também que 14 amostras inserem-se 
na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação vestigiária, 
podendo ser imerso no meio aquático tendo atenção as características do meio 
receptor e o uso legítimo do mesmo. No esteiro de ligação ao cais do Nacinho 
(Troço 2.4) foram obtidas 2 (duas) amostras enquadráveis na Classe 3, relativa a 
material dragado ligeiramente contaminado, e no esteiro de ligação ao cais da 
Tabuada (Troço 2.3A) foi obtida 1 amostra de Classe 4, correspondente a 
material contaminado, Devido a estes resultados foi abandonada a dragagem 
nestes esteiros (Troços 2.3A e 2.4). 

 
 
 
c) Canal da Murtosa 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 16 (dezasseis) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo do canal a 
dragar e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais 
resultou, após subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total 
de 43 (quarenta e três) amostras para caracterização física e química, à luz do disposto 
na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
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Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
 

→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a classificação Franco, 
num total de 17 amostras, o que corresponde a 40% das amostras analisadas. 
Obteve-se a classificação Franco Limoso em 14 amostras, Franco Arenoso em 5 
amostras, Areno Franco em 4 amostras, Arenoso em 2 amostras e apenas 1 
amostra obteve a classificação textural Franco Argiloso Limoso. 

→ Relativamente às características químicas, verifica-se que 36 amostras 
analisadas inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 
de novembro, que caracteriza o material dragado limpo e que pode ser 
depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado 
para alimentação de praias, sem normas restritivas; e que 7 amostras inserem-
se na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação 
vestigiária, podendo ser imerso no meio aquático tendo atenção as 
características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo. A informação da 
fase de Anteprojeto que indicava uma amostra de Classe 4 neste canal (Largo 
do Laranjo) não foi assim confirmada. 

 
 
 
3.1.2 Condicionamentos Físicos à Dragagem (pontes e condutas) 

Identificam-se seguidamente os potenciais condicionamentos físicos à execução da 
dragagem no Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da 
Murtosa e os cuidados a observar em obra, que constam das Cláusulas Técnicas 
Especiais, como condições a cumprir pelo empreiteiro. 
 
Estas infraestruturas encontram-se assinaladas nas peças desenhadas do Anexo D.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
a) Pontes rodoviárias 
 
Ponte da Varela / N109-5 

No troço do Canal de Ovar até ao Carregal a dragar com início junto à ponte da Varela 
(Troço 1.1.A), a dragagem começa a cerca de 500 m a norte da mesma. Não existe 
assim interferência das operações de desassoreamento com esta ponte, não devendo 
por isso ocorrer em situação alguma operação de dragas nas suas imediações. 
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b) Condutas que atravessam o Canal  
 
Conduta da CIRES 

No Canal da Murtosa, mais concretamente no troço desde a Boca do rio Velho até ao 
início da Bacia do Laranjo / Cambeia, existe uma conduta submersa (pipeline) 
pertencente à CIRES – Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, que transporta 
cloreto de vinilo desde o Porto de Aveiro até à fábrica da CIRES, localizada em Estarreja. 
 
Em relação à implantação desta conduta no trecho sobre o Canal da Murtosa, deverão 
ser tomados em consideração os seguintes levantamentos: 
 

• Levantamento do Trajeto do Pipelene Cires, elaborado pela Empresa SKILLGIS 
(dez.2009); 

• Inspeção da Travessia da Ria de Aveiro – Pepiline de VCM, ref. inspeção Pipeline 
2015, XAVISUB (ago.2015); 

• Inspeção Pepiline de VCM – Canal da Murtosa, Largo Laranjo, ref. 4852.BX.17 - 
inspeção Pipeline 2017, XAVISUB (mai.2017) 

 
 
O levantamento SKILLGIS 2009 apresenta a implantação desta conduta, não sendo 
inteiramente claro quais as cotas da forra em relação ao ZH. De acordo com informações 
do CIRES, o critério geral seguido na implantação da conduta foi assegurar que a mesma 
seria afundada 1,2 m em relação aos fundos do canal existentes à data da implantação. 
Passados alguns anos, é possível que algumas erosões localizadas possam ter colocado 
a descoberto alguns troços dessa conduta, situação que no entanto não está confirmada. 
 
Por sua vez, de acordo com levantamento recente da XAVISUB, relativo unicamente ao 
troço de conduta da CIRES na Murtosa / Bacia do Laranjo, constata-se que existe um 
trecho de 1,200 m simplesmente assente no fundo, ou seja, não se encontra enterrado. 
Em relação à altimetria, este levantamento refere que “as cotas apresentadas são 
meramente indicativas”. De qualquer forma, no atravessamento nascente da conduta 
com o esteiro é indicada uma cota do fundo -0,43 m(ZH) (equivale ao ponto P9), portanto 
mais profunda que a de dragagem do esteiro, +0,5 m(ZH). 
 
A figura seguinte ilustra o rasto do Canal da Murtosa e do esteiro de ligação ao Cais da 
Cambeia e a posição da conduta da CIRES. O sombreado a cinza representam-se as 
áreas com dragagem efetiva, as quais foram ajustadas nesta fase de projeto de execução 
para compatibilização com o traçado da conduta existente. 
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Fonte: PROMAN (2017) 

FIG. III. 2 – Canal da Murtosa. Reconfiguração do Traçado do Canal de Navegação em face 
da posição da Conduta CIRES (assinalada a vermelho) 

 
 
No atravessamento na seção da boca do rio Velho, não há necessidade de dragagem, 
pois os fundos naturais são profundos, da ordem dos -3,0 m(ZH). Por sua vez, no 
atravessamento nascente da conduta, onde o esteiro deriva para norte até ao cais da 
Cambeia, o levantamento hidrográfico geral da Ria, elaborado por LHT-2011, indica 
fundos locais com cotas próximas do 0,0 m(ZH). Como esta ligação tem previsto canal 
dragado a +0,5 m(ZH), igualmente não há dragagem neste atravessamento. 
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Pode assim concluir-se que as operações de dragagem não interferirão diretamente com 
a conduta da CIRES, pois não há dragagem sobre a conduta. De qualquer modo, há que 
garantir que esta conduta não é afetada de forma indireta, por exemplo, devido a 
manobras da draga nas imediações (por exemplo, cravação de estacas/spuds, 
afundamento de âncoras ou pitas, desassoreamento, etc.), pelo que o empreiteiro deverá 
respeitar uma distância mínima de segurança de 10 m face ao eixo da conduta (entre 
outras medidas e recomendações constantes nas Condições Técnicas do Projeto de 
Execução. 
 
Prévia e atempadamente à realização de qualquer operação de dragagem no Canal da 
Murtosa, o empreiteiro deverá solicitar e realizar uma reunião com a CIRES, contando 
com a presença da fiscalização, na qual receberá orientações de segurança em relação à 
referida conduta. 
 
 
 
 
3.2 Deposição dos Sedimentos Dragados 

De acordo com as orientações / condicionantes da DIA expressas no ponto 1 deste 
capítulo, e para o Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal 
da Murtosa, resultou o seguinte em termos das alterações efetuadas das alterações 
efetuadas aos locais de depósito: 
 
 
 
3.2.1 Canal de Ovar até ao Carregal 

3.2.1.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Para este canal, a DIA estipula o seguinte: 
 

a) A deposição dos dragados deve ser feita no tardoz da duna para reforço do 
cordão dunar, caso seja confirmada a Classe 2 de contaminação e a 
compatibilidade dos sedimentos dragados. Em alternativa, a deposição poderá ser 
feita no mar, devendo os sedimentos ser colocados na zona de rebentação (praia 
imersa) de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral; 

b) Pode ser utilizado o local OV6 proposto no anteprojeto. 

 
 
Considerou-se neste canal que a orientação/condicionante a), específica da DIA para 
este canal, deveria ser conjugada com a orientação geral expressa na Condicionante n.º 
5 da DIA, alínea c) que refere que o sedimento dragado pode ser utilizado no reforço de 
margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias rodoviárias, pois de 
facto, é esta uma situação bastante notória neste canal. 
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Foi assim efetuado o levantamento visual do estado de erosão das margens deste canal, 
tendo-se constatado a existência, em alguns troços, de problemas desta natureza, com 
afetação da estabilidade de taludes e plataforma de vias rodoviárias, o que justificaria a 
manutenção de áreas de deposição previstas para a margem poente deste canal, a o 
longo da EN327. 
 
Contudo, dadas as condicionantes transmitidas pela Infraestruturas de Portugal, em 
reunião com a PLRA, relativamente às deposições nesta margem, contiguas à EN327, 
foram abandonados os locais de deposição previstos em Anteprojeto para essa zona, 
pois a posição desta entidade é que os mesmos poderão ser causadores de instabilidade 
aos atuais taludes da estrada, conforme situação que a IP referiu ter acontecido com uma 
intervenção realizada por ela. 
 
Por outro lado, foram tidos também em conta os resultados do estudo "Elaboração de 
cartografia especifica sobre o risco de inundação em Portugal" para esta zona específica 
da Ria de Aveiro, traduzidos na carta de área inundada para uma cheia com período de 
retorno de 100 anos (cenário intermédio) e que apontam para que a margem nascente 
deste canal seja afetada por esta cheia, com a área inundada a extravasar as vias de 
comunicação existentes, sendo particularmente grave a situação no extremo sul (zona da 
Marinha / Tijosa), situação que é aliás também corroborada pela Câmara Municipal de 
Ovar. 
 
Neste contexto, as deposições previstas na margem nascente foram mantidas, 
atendendo aos problemas de erosão das margens e de necessidade de 
salvaguarda de território. Na margem poente eliminaram-se os depósitos previstos 
em Anteprojeto.  
 
Dos 189 545 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será assim depositada nos 
quatro locais que se mantiveram do Anteprojeto (OV3, OV4, OV5 e OV6), embora com 
ajustes como a seguir se descreve. A maior parte do sedimento encaminhado para esses 
locais, será depositado em zona emersa, tendo o perfil de deposição sido estabelecido de 
forma a minimizar a interferência com terrenos adjacentes, prevendo-se a criação de 
motas de proteção. Previamente à deposição nestes locais, as areias depositadas na 
anterior dragagem serão removidas e espalhadas nos terrenos adjacentes (intervenção 
consensualizada com os proprietários dos terrenos), aumentando-se deste modo a 
respetiva capacidade de encaixe. Contudo, mesmo prevendo esta intervenção, e não 
sendo razoável, do ponto de vista técnico, aumentar a profundidade de escavação nos 
locais OV5, OV4 e OV3 para ampliar a capacidade de encaixe dos mesmos, houve 
necessidade de contar com novas áreas de deposição, (OV1(n), OV2(n), OV7(n) e 
OV8(n)). 
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3.2.1.2 Locais Previstos em Anteprojeto Mantidos 

 
Local OV3 
 
Este local é mantido, embora com uma localização e configuração diferentes da proposta 
em Anteprojeto (mais estreita e bastante mais alongada, para sul e para norte ligando ao 
OV4), de modo a adaptar-se às condicionantes representadas pela LMPAVE e linha da 
margem e criar uma barreira de proteção contínua dos terrenos adjacentes à margem 
sudoeste da península, com graves problemas de erosão, perda de território, inundações 
e consequentes riscos para a população (povoação de Marinha). (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-104 e 105 nos elementos 
técnicos de projeto no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Encontra-se dividida em três áreas, OV3(1), OV3(2) e OV3(3). As áreas OV3(1) e OV3(2) 
correspondem a deposições em zona emersa (entre a LMPAVE e o limite da margem), 
com perfil de mota de proteção, com largura na base de 10-12 m e alturas máximas de 
cerca de 3,6 e 3,4 m, respetivamente. A mancha OV3 (3) corresponde a uma deposição 
no leito, com o objetivo de assegurar proteção aos terrenos adjacentes e ao troço de 
estrada a este (estrada que liga a Marinha à Tijosa). Esta deposição corresponderá a um 
alteamento médio do terreno em cerca de 0,45 m, até uma cota próxima de 5 m(ZH).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 10 125 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
Local OV4 
 
Este local é mantido, embora com uma configuração diferente. Tal como no caso anterior, 
este local situa-se numa zona particularmente suscetível a inundações para uma cheia 
com período de retorno de 100 anos. 
 
A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a linha da margem). (ver 
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-106 no Anexo D.1 
do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 15 665 m3 e o perfil de deposição visa 
a construção de uma mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m e uma 
altura máxima de cerca de 3,30 m, até à cota 6 m(ZH).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 21 210 m3, com uma altura média de 0,9 m. 
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Local OV5 
 
Este local é mantido, embora com uma configuração diferente dado serem visíveis 
problemas de erosão, observando-se postes de eletricidade dentro ou muito perto de 
água (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-107 no  
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Este local situa-se também numa zona particularmente suscetível a inundações para uma 
cheia com período de retorno de 100 anos. A mancha de deposição situa-se em DPM 
(entre a LMPAVE e a linha da margem).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 30 402 m3. O perfil de deposição visa a 
construção de uma mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m e uma altura 
máxima de cerca de 5 m, não ultrapassando contudo a cota 6 m(ZH).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 30 500 m3, com uma altura média de 1,0 m. 
 
 
Local OV6 
 
A indicação da DIA refere a possibilidade de manutenção deste local de deposição, o que 
foi seguido, embora com uma configuração ligeiramente diferente. A capacidade de 
encaixe é estimada em 75 918 m3.  
 
A mancha ocupa o leito, sendo as espessuras de deposição, média e máxima, de cerca 
de 0,70 m e 1,3 m. O perfil de deposição foi concebido de modo a não ser ultrapassada 
uma cota próxima de 4 m(ZH), ou seja, o depósito ficará submerso numa situação de 
águas-vivas equinociais (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-108 e 109 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 58 642 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
 
 
3.2.1.3 Locais Eliminados  

São eliminados os locais OV0, OV1, OV2, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 e OV12 todos 
situados na margem poente do canal e ao longo da EN327, dadas as condicionantes 
transmitidas pela Infraestruturas de Portugal, em reunião com a PLRA, relativamente às 
deposições nesta margem, contíguas à estrada poderem afetar a estabilidade dos 
taludes nascente da mesma.  
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3.2.1.4 Novos Locais 

 
Local OV1(n) 
 
Local novo, a norte da marina do Carregal, usado para deposição dos sedimentos 
dragados na marina.  
 
A capacidade de encaixe é estimada em 8 375 m3, sendo as espessuras de deposição, 
média e máxima, de cerca de 1,3 m e 1,9 m.  
 
 
Local OV2(n) 
 
Local novo, na margem nascente do canal, um pouco a norte do OV5, dentro do DPM 
(entre a LMPAVE e a margem), com espalhamento dos dragados para subida da cota 
dos terrenos marginais. 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 8 328 m3, sendo as espessuras de deposição, 
média e máxima, de cerca de 1,2 m e 1,7 m.  
 
 
Local OV7(n) 
 
Local novo, correspondente a uma deposição no leito, numa faixa estreita (aprox. 5 m) 
que acompanha o traçado da estrada de ligação da Marinha à Tijosa, em ambos os 
lados, para proteção da mesma. 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 2 104 m3, sendo as espessuras de deposição, 
média e máxima, de cerca de 0,4 m e 1,6 m.  
 
 
Local OV8(n) 
 
Local novo, dentro do DPM (entre a LMPAVE e a margem), e dentro do leito (parte 
terminal, a sul), para proteção de estrada e dos terrenos marginais. 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 19 117 m3, sendo as espessuras de deposição, 
média e máxima, de cerca de 0,8 m e 1,5 m.  
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3.2.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

3.2.2.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Para este canal, a DIA estipula o seguinte: 
 

a) Deve ser dada prioridade a técnica de jet-spray e, quando tal não for possível, 
deve utilizar-se a técnica de repulsão por tubagem. Para qualquer uma destas 
técnicas, as camadas não devem ultrapassar os 15 cm; 

b) Podem ser utilizados os locais C01 e C02 propostos no anteprojeto; 

c) Deve ser excluído o local C09; 

d) Relocalização do local C012 para a zona nascente marginal do lugar da Marinha; 

e) Em alternativa à deposição dos dragados nos locais C03, C04, C05, C06, C07, 
C08, C09, C010, C011 e C013, deve proceder-se à beneficiação das áreas de 
sapal existentes nas imediações do local a dragar, recorrendo à técnica de jet-
spray. 

 
Estas orientações foram seguidas, nomeadamente quanto ao uso da técnica de jet-spray 
para recuperação/beneficiação de áreas de sapal. Na definição dos locais foram contudo 
consideradas as suas limitações e que são seguidamente elencadas: 
 

→ A área de depósito deve estar próxima de uma massa de água com profundidade 
suficiente para proporcionar acesso ao equipamento de dragagem/repulsão; 

→ Os locais devem situar-se a menos de 50 m do equipamento pulverizador; 

→ Os locais deverão ter uma inclinação suficiente para a água fluir livremente, 
evitando a criação de charcas. 

 
A estas limitações acresce a recomendação de que deverá ser aplicada somente quando 
existe vegetação que possa contribuir para a retenção do sedimento, sendo 
desaconselhável a sua aplicação em áreas desprovidas de vegetação ou onde esta é 
escassa. 
 
Deste modo, sempre que tecnicamente viável foi dada prioridade à utilização desta 
técnica, sendo as situações onde não é possível a sua aplicação, devidamente 
justificadas. A camada de deposição não ultrapassará os 15 cm, para qualquer dos 
métodos de repulsão utilizados jet-spray ou técnica mista (tubagem e jet-spray na parte 
terminal), nomeadamente na ligação ao cais do Puchadouro – Troço 2.2.A; ligação ao 
cais das Bulhas – parte do troço 2.5; ligação ao cais da Ribeira da Aldeia- parte do troço 
2.5. Nestes casos, a repulsão terá de ser efetuada por tubagem.  
 
Dos 117 630 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 5 locais 
que se mantiveram do Anteprojeto (CO1, CO2, CO3, CO7 e CO12), embora com ajustes 
como a seguir se descreve, e nos 7 novos locais de deposição CO13(d), CO14(d), 
CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d), tal como indicado especificamente 
pela DIA. 
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3.2.2.2 Locais Previstos em Anteprojeto Mantidos 

Correspondem aos locais: CO1, CO2, CO12, CO3 e CO7, onde se identificam problemas 
de erosão de margens e risco de inundação/ perda de território. 
 
A deposição nestes locais ocorrerá, na sua maior parte, em zona emersa, tendo o perfil 
de deposição sido estabelecido de forma a minimizar a interferência com terrenos 
adjacentes, prevendo-se a criação de uma mota de proteção, com uma largura na base 
de 10-12 m. Pontualmente, onde os terrenos adjacentes se encontram abandonados 
devido à forte intrusão da água da ria, a largura da mota é alargada para cerca de 20 m 
(setor norte da mancha CO12). 
 
Há a assinalar as seguintes situações de deposição no leito: duas áreas da mancha CO1 
– CO1(1) e CO1(3), uma área da mancha CO12 – CO12(3) e a totalidade da mancha 
CO7. No caso das áreas CO1(1), CO12(3) e CO7, a deposição corresponderá a um 
pequeno alteamento do leito, sem que seja ultrapassada a cota 4 m (ZH). A área CO1(3) 
constitui um caso particular, em que o sedimento será utilizado para preenchimento de 
uma depressão, com área aproximada de 3 900 m2 , proporcionando proteção à estrada 
que confina com a ria. Prevê-se o enchimento dessa depressão com cerca de 2,0 m de 
altura de sedimento.  
 
 
Local CO1 
 
A orientação/condicionante específica da DIA refere a possibilidade de manutenção deste 
local de deposição, o que foi seguido, embora deslocado para o interior, de forma a 
ajustar-se às condicionantes LMPAVE e margem, e prolongado com o objetivo de formar 
uma proteção contínua que se estende para o lado poente da península, protegendo a 
estrada existente. Efetivamente, a Câmara Municipal de Ovar identifica a zona de ligação 
à parte sul da península como sendo de elevada erosão e risco, com a estrada por 
diversas vezes a ficar alagada (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-110 nos elementos técnicos de projeto no Anexo D.1 do  
Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Para além disso, em toda a zona sul da península, os episódios de invasão dos terrenos 
pelas águas da ria são cada vez mais frequentes e acentuados, com campos alagados, 
postes de eletricidade parcialmente submersos e captações de água inativas devido a 
problemas de salinização. Esta constatação é ainda corroborada pelos resultados do 
Estudo “Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal”. 
 
A mancha encontra-se dividido em três áreas – CO1(1), CO1(2) e CO1(3), sendo que 
duas delas, conforme já acima referido, correspondem a deposições no leito. Na área 
CO1(2), a deposição é feita em zona emersa, com perfil de mota de proteção, com cerca 
de 10-12 m de largura na base e cerca de 2,5 m de altura máxima, até uma cota de  
6,3 m(ZH).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 14 861 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 16 800 m3, com uma altura média de 1,2 m. 
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Local CO2 
 
A condicionante específica da DIA refere a possibilidade de manutenção deste local de 
deposição, o que foi seguido, embora com uma configuração diferente em resultado do 
ajustamento às condicionantes LMPAVE e margem (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-111 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos). Localização em DPM. 
 
O perfil de deposição visa a constituição de uma mota de proteção, com uma largura na 
base de 10-12 m, em zonas onde há ocupação agrícola dos terrenos, e de 20 m, na zona 
norte da mancha, onde os terrenos estão abandonados. A altura máxima da mota é de 
cerca de 3 m, até à cota 6,5 m(ZH)  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 19 653 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 7 433 m3, com uma altura média de 1,5 m. 
 
 
Local CO3 
 
Este local proposto eliminar na DIA é mantido, embora deslocalizado, sendo o sedimento 
depositado por tubagem e formando uma barreira de proteção ao avanço das águas, 
numa faixa mais para o interior da foz do rio Gonde, onde a Câmara Municipal de Ovar 
relatou a existência de problemas graves de erosão das margens, com alagamento de 
terrenos adjacentes (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-112 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A zona de depósito CO3 corresponde morfologicamente a uma zona de sapal de meio 
terrestre, muito aplanada, onde as cotas se situam entre os (2.7) e (3.8). 
 
É intenção da Câmara implementar um projeto integrado de proteção das margens da ria 
nesta zona, já que os problemas de erosão são múltiplos e graves, sendo que por vezes 
as inundações afetam uma vasta área terrestre, entre a foz do rio Gonde, a norte, e do rio 
Fontela, a sul. Estes factos são também corroborados pelos resultados do estudo 
“Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal” para esta 
zona específica da Ria de Aveiro, traduzidos na carta de área inundada para uma cheia 
com período de retorno de 100 anos. 
 
O sedimento é depositado de acordo com um perfil que visa criar uma barreira de 
proteção ao avanço das águas. A mancha de deposição está localizada em DPM (entre a 
LMPAVE e a linha da margem). As espessuras de deposição, média e máxima, são de 
cerca de 0,9 m e 1,3 m.  
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 19 068 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 26 257 m3, com uma altura média de 1,5 m. 
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Local CO7 
 
Este local proposto eliminar na DIA é mantido, embora com uma camada de deposição 
menor (15 cm) e uma configuração mais alargada. O sedimento é espalhado em camada 
fina ao longo de toda essa margem, para beneficiação da vegetação de sapal aí existente 
e preenchimento de depressões. A mancha está parcialmente localizada em zona de leito 
(Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-113 no Anexo D.1 
do Volume III – Anexos Técnicos). As espessuras de deposição variam entre 5 cm e 
máximos de cerca de 0,85 m, correspondente ao preenchimento de depressões 
existentes, onde não existe vegetação típica de sapal médio/alto, devido ao avanço das 
águas. 
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 6 290 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 19 603 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 

Local CO12 
 
A orientação/condicionante específica da DIA refere que este local deve ser relocalizado 
para a zona nascente marginal do Lugar da Marinha, o que foi cumprido. Contudo, a 
mancha de deposição é estendida para sul e para poente, tendo também sido ajustada 
às linhas de LMPAVE e margem. Este local encontra-se assim divido em três manchas, 
uma a sul – CO12(1) e outra nos quadrantes este – CO12(2). (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-114 e 115 no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos) 
 
A área CO12(3) corresponde a uma deposição no leito, com elevação média dos fundos 
de cerca de 0,6 m. Para esta área prevê-se uma contenção em estacaria em madeira. As 
áreas CO12(1) e CO12( 2) correspondem a deposições em zona emersa para criação de 
motas de proteção dos terrenos agrícolas, aplicando-se as razões indicadas para as 
áreas CO2 e CO3 que justificam a não necessidade de contenção.  
 
A capacidade de encaixe total é estimada em cerca de 17 792 m3. As espessuras de 
deposição, média e máxima, são de cerca de 1,0 m e 1,9 m, na mancha CO12(1). Na 
mancha CO12(2) as espessuras de deposição, média e máxima, são de cerca de 1,2 m e 
2,8 m e na CO12(3) as espessuras de deposição, média e máxima, são de cerca de  
0,6 m e 2,4 m. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 18 523 m3, com uma altura média de 0,5 m. 
 
 
3.2.2.3 Locais eliminados. Novos Locais 

Foram eliminados os depósitos CO4, CO5, CO6, CO8, CO9, CO10, CO11 e CO13 tendo 
em conta as indicações da DIA e em sua substituição foram criados novos locais de 
deposição sob a forma de deposição por jet-spray em área de sapal adjacente aos locais 
dragados: CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d), face às 
orientações da DIA. 
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3.2.3 Canal da Murtosa 

3.2.3.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Dando cumprimento ao estipulado na DIA, procedeu-se à revisão dos locais de 
deposição dos sedimentos dragados, tendo por base os seguintes pressupostos: 
 

a) Cumprimento das orientações gerais e específicas constantes da DIA quanto aos 
locais e forma de deposição dos sedimentos dragados; 

b) Necessidade das deposições marginais ocorrerem, o mais possível, em margem 
emersa (dentro da Servidão e DPM, entre a LMPAVE a linha de margem); 

 
c) Levantamento das situações existentes, em termos de erosão das margens e 

instabilidade dos taludes e plataformas de vias de tráfego rodoviário, que 
determinem a manutenção de deposições marginais previstas em anteprojeto, 
para minimização desses fenómenos; 

d) Viabilidade técnica da solução de transposição de sedimentos, nomeadamente 
quando é recomendada a aplicação da técnica de jet-spray. 

 
Relativamente à alínea a), foram já referidas, no ponto anterior, as limitações de 
utilização da técnica de jet-spray, nomeadamente no que se refere à distância de 
repulsão, inferior a 50 m para dragas de pequeno porte, pelo que as áreas para onde 
será repulsado o sedimento terão de se localizar na proximidade das áreas de dragagem, 
sob pena de se estar a colocar o sedimento em meio líquido. 
 
No que se refere em particular à alínea c), foram realizadas visitas às áreas de interesse, 
que contaram com a presença de técnicos da PLRA para levantamento dos problemas de 
erosão de margens / taludes de vias.  
 
Em complemento, foi consultado o estudo "Elaboração de cartografia específica sobre o 
risco de inundação em Portugal Continental (Relatório, Cartografia e Mapas)", disponível 
na página oficial da Agência Portuguesa do Ambiente, o qual forneceu um conjunto de 
informação de interesse no domínio dos riscos de inundação na área da Ria de Aveiro. 
 
A informação recolhida por estas vias sustenta as decisões tomadas, quanto à 
manutenção de algumas áreas de deposição marginais aos canais da ria. 
 
Dos 162 883 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será assim depositada nos 4 
locais que se mantiveram do Anteprojeto (MU0, MU1, MU2 e MU4 e ainda CO12 do 
Canal de Ovara até ao Pardilhó), embora com ajustes como a seguir se descreve, e num 
novo local de deposição MU3(n), tal como indicado especificamente pela DIA. No local 
MU5(d), procede-se à deposição sob a forma de deposição por jet-spray em área de 
sapal adjacente ao local dragado. 
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3.2.3.2 Locais Previstos em Anteprojeto Mantidos 

Local MU0 
 
A zona de depósito MU0 corresponde a uma ilha de sapal de meio aquático, de 
morfologia muito aplanada, formada pela deposição de aluviões. A orientação/ 
condicionante específica da DIA refere a possibilidade de manutenção deste local de 
deposição, o que foi seguido, embora com alteração na localização e forma de 
deposição, fazendo-se a repulsão por tubagem para o interior da ilha (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-116 nos elementos técnicos de 
projeto no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 124 568 m3, com espessura média de 
deposição de cerca de 0,4 m e máxima de 1,8 m. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 86 951 m3, com uma altura média de 1,7 m. 
 
 

Local MU1 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma configuração diferente, já que foi excluída a área mais a norte, 
mantendo-se a área a sul, que foi prolongada para oeste.  
 
Tendo sido construída uma obra de proteção em enrocamento ao longo de toda a ribeira 
de Pardelhas que contorna a plataforma terrestre e se prolonga para poente, e construída 
uma faixa de ciclovia, em aterro, o sedimento será colocado no tardoz desse aterro, na 
sua parte mais a sul, sendo constituída uma mota. Nas zonas onde existe valeta de pé de 
talude, a deposição será feita mais para o interior (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico 
e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-117 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
A zona de depósito MU1 corresponde a uma faixa costeira muito aplanada do ponto de 
vista morfológico, cifrando-se as cotas altimétricas da zona entre os (2.5) e (2.8). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 7 043 m3, correspondendo a uma espessura 
média e máxima de deposição de cerca de 0,7 m e 1,7 m, respetivamente. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 6 768 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 

Local MU2 
 
Na DIA este local é mantido, embora com alteração da configuração, em função do maior 
volume a receber; em zona de leito; submerso em águas vivas equinociais (ver  
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-118 no Anexo D.1 
do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 6 324 m3. A espessura 
média de deposição é de 1,2 m e a máxima de 1,8 m. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 2 957 m3, com uma altura média de 0,7 m. 
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Local MU4 
 
Este local corresponde a uma zona costeira aplanada onde as cotas altimétricas variam 
entre (2.3) e (2.9). 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma localização e configuração diferentes. Foi assim constituída uma faixa 
de deposição, ao longo do caminho, servindo de proteção ao mesmo, até ao molhe do 
cais da Cova do Chegado. Ocupa o leito, ficando submerso numa situação de águas-
vivas equinociais (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-120 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 10 106 m3, assumindo uma cota base 
de 2,0 m(ZH). As espessuras, média e máxima de deposição, são cerca de 1,3 m e  
1,8 m. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 9 187 m3, com uma altura média de 1,0 m. 
 
 
 
3.2.3.3 Locais eliminados. Novos Locais 

O local MU3, que a DIA proponha a sua eliminação, foi eliminado e proposto um novo 
local MU3(n), que se localiza imediatamente a sul do anterior MU3, entre a estrada e 
respetiva proteção marginal e o canal. 
 
Função de proteção marginal, mediante a criação de área de sapal/juncal, em zona de 
leito e submerso em águas vivas equinociais. 
 
Esta área de deposição será protegida por obra de contenção constituída por estacaria 
em madeira, dado que as correntes neste local são fortes. Pretende-se com esta 
deposição criar condições para o surgimento de uma nova área de sapal/juncal, com 
evidentes funções de proteção marginal ao longo de toda a Ria, sendo igualmente um 
habitat importante para a avifauna presente neste ecossistema (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-119 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos).  
 
No desenho desta nova área foram tidos em conta os condicionalismos de não alterar o 
limite da margem fixado pela Autoridade Nacional da Água, pelo que numa situação de 
águas-vivas equinociais, o depósito ficará submerso.  
 
A capacidade de encaixe é de cerca de 14 150 m3, assumindo uma cota base de  
2,0 m(ZH). A espessura média de deposição é de cerca de 0,9 m e a máxima de 1,3 m. 
 
Foi ainda proposto um novo local (MU5(d)), correspondendo a uma área da margem do 
esteiro de Cambeia, onde se fará a repulsão por jet-spray e/ou por tubagem em camada 
fina de 1 157 m3 de sedimentos. 
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3.2.4 Síntese dos Locais de Deposição e Volumes a Transpor  

Nestes canais e dando cumprimento às condicionantes constantes da DIA, a maior parte 
dos sedimentos dragados é depositado entre a LMPAVE (linha de máxima preia-mar de 
águas-vivas equinociais) e a margem, ou seja, em zona emersa e acima da LMPAVE, 
havendo uma fração que é depositada no leito, não se alterando contudo a relação 
margem/plano de água. Deste modo, contribui-se para o reforço das margens, para 
prevenção das inundações e erosão dos solos e consequente proteção contra perda de 
território. 
 
Nas peças desenhadas PRA.RA1.MOT.PE.PL-101 a 103 no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos e que se reproduz de seguida estão indicados os locais, no 
leito/margens do Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal 
da Murtosa e no mar, para onde os sedimentos dragados são depositados por repulsão 
hidráulica. Nessas mesmas peças desenhadas apresenta-se também outra informação 
complementar, como a localização de todas as infraestruturas existentes nos canais 
(condutas e pontes). 
 
Nos quadros seguintes resumem-se a deposição dos sedimentos dragados nos canais 
em análise, estando indicados, entre outros aspetos, os volumes a transpor dos troços do 
canal para as correspondentes áreas de deposição. 
 

Quadro III. 6 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canal de Ovar Até ao Carregal 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

1.1A 

Carregal 
da Ponte da Varela ao 
Carregal 

108 179 

OV5 30 402 

Franco Arenoso 

Franco Limoso 

0,5 – 1,0 

OV4 15 665 0,5 – 1,0 

OV3 24 188 0,5 – 1,0 

OV1(n) 8 375 0,5 – 1,0 

OV2(n) 8 328 0,5 – 1,0 

OV7(n) 2 104 - 0,5 – 1,0 

OV8(n) 19 117 - 0,5 – 1,0 

1.1B 5 448 CO1 5 448 

Arenoso / Franco 
Arenoso / Franco 
Limoso / Franco 
Argilo Limoso 

0,0 – 1,0 

1.2 

Torreira 

Do Bico do Muranzel à 
Ponte da Varela  

2 418 OV6 2 418 Franco Arenoso 1,0 – 2,0 

1.3 
do Bico do Muranzel a São 
Jacinto 

0 - - - - 

1.4A 
Acesso ao Cais da Bestida 

5 429 
OV6 62 500 

Franco / Areno 
Franco 0,0 – 1,0 

1.4B 57 071 Franco Arenoso 

1.5 
Acesso à Marina da 
Torreira 

11 000 OV6 11 000 
Arenoso / Franco 

Limoso 
2,0 

1.6 
Acesso ao Porto de Abrigo 
da Torreira 

0 - - - - 

SUB-TOTAL 189 545 
 

189 545 
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Quadro III. 7 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canal de Ovar Até ao Pardilhó 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

2A 
Ovar 

Da Ponte da Vazela ao 
Esteiro da Tijosa 

667 CO15(d) 667 Franco Arenoso 0,0 – 1,0 

2B 5 340 CO1 5 340 Franco Arenoso 0,0 – 1,0 

2.1A 

Ovar 

Esteiro e Acesso ao Cais 
da Tijosa 

5 054 CO2 5 054 Franco < 1,0 

2.1B Acesso ao Cais da Ribeira 32 391 

CO12(1) 2 360 

Franco Limoso 

< 1,0 

CO12(2) / 
CO12(3) 

15 432 < 1,0 

CO2 14,599 < 1,0 

2.2A 

Ovar 
Acesso ao Cais do 
Puchadouro 

9 522 CO1 9 522 
Franco / Franco 

Limoso 
1,0 – 2,0 

2.2B 25 358 
CO3 19 068 Arenoso / Franco 

Arenoso 
1,0 – 2,0 

CO7 6 290 

2.2C 7 261 CO13(n,d) 7 261 
Arenoso / Franco 

Arenoso 
< 1,0 

2.5 Ovar Acesso ao Cais das Bulhas 15 585 
CO14(n,d) 6 804 Franco / Franco 

Limoso 

0,0 – 1,0 

CO2 8 781 1,5 – 2,0 

2.6 Ovar 
Acesso ao Cais da Ribeira 
da Aldeia 

7 488 
CO15(n,d) 3 723 Franco / Franco 

Arenoso 

0,0 – 1,0 

CO1 3 765 1,5 – 2,0 

2.7A 

Ovar 
Acesso ao Cais das 
Teixugueiras 

874 CO16(n,d) 874 
Franco / Franco 

Arenoso 
0,0 – 1,0 

2.7B 3 536 CO17(n,d) 3 536 
Franco / Franco 

Arenoso / Franco 
Limoso 

0,0 – 1,0 

2.8A 

Ovar 
Acesso ao Cais da Boca da 
Marinha 

597 CO18(n,d) 597 Franco Arenoso 0,0 – 1,0 

2.8B 3 957 CO19(n,d) 3 957 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

0,0 – 1,0 

SUB-TOTAL 117 630 
 

117 630 
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Quadro III. 8 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canal da Murtosa 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

3A 

Murtosa 
Do Bico do Muranzel ao 
Esteiro 

14 086 

MU0 124 103 

Franco / Franco 
Arenoso / Franco 
Limoso / Franco 
Argilo Limoso 

1,5 – 2,0 

3B 110 017 1,5 – 2,0 

3C 3 895 MU2 3 895 Areno Franco < 1,0 

3D 13 061 MU3(n) 13 061 
Arenoso / Franco 
Arenoso / Franco 

Limoso  
< 1,0 

3.1 Murtosa 
Acesso ao Cais de 
Pardelhas 

7 043 MU1 7 043 

Areno Franco / 
Franco/ Franco 

Arenoso / Franco 
Limoso 

1,0 – 2,0 

3.2 Murtosa 
Acesso ao Cais da 
Cambela 

2 246 
MU5(d) 1 157 Arenoso / Franco / 

Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

< 1,0 

MU3(n) 1 089 < 1,0 

3.3 Murtosa Acesso ao Cais do Bico 2 429 MU2 2 429 Areno Franco < 1,0 

3.4 Murtosa 
Acesso ao Cais da Cova do 
Chegado 

9 762 MU4 9 762 Franco / Franco 
Limoso 

< 1,0 

3.5 Murtosa Acesso ao cais do Chegado 344 MU4 344 

SUB-TOTAL 162 883 
 

162 883 
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3.3 Características dos Sedimentos nos Locais de Deposição 

3.3.1 Canal de Ovar até ao Carregal 

Nos locais situados nas margens/leito do Canal de Ovar até ao Carregal, onde se prevê a 
deposição de sedimentos dragados, foram recolhidas amostras de sedimento/solo 
superficial, tendo em vista a determinação da granulometria e classificação textural.  
 
Foram recolhidas no total 5 amostras. Os valores médios dos resultados obtidos são os 
seguintes: 
 
Zona OV6  

Densidade - 1,50 g/cm3; COT - <10000 mg C/kg; Areia - 99%; Limo - 1%; Argila - 0%; 
Matéria seca - 97%. 

Zona OV5 

Densidade - 1,27 g/cm3; COT - <10000 mg C/kg; Areia - 97%; Limo - 2%; Argila - 1%; 
Matéria seca - 89%. 

Zona OV4 

Densidade - 535 g/cm3; COT- <10000 mg C/kg; Areia - 98%; Limo - 1%; Argila - 1%; 
Matéria seca - 96%. 

Zona OV3 

Densidade - 1,68 g/cm3; COT - <10000 mg C/kg; Areia - 88%; Limo - 6%; Argila - 6%; 
Matéria seca - 84%. 

 
No Canal de Ovar até ao Carregal, a totalidade das amostras apresenta classificação 
textural "Arenoso". 
 
De acordo com o relatório da análise de compatibilidade geológica entre os sedimentos 
dragados e os materiais nos locais de deposição, que se apresentam no Anexo B.3 do 
Volume III – Anexos Técnicos, não se verifica qualquer incompatibilidade. 
 
 
 
3.3.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Nos locais situados nas margens/leito do Canal de Ovar até ao Pardilhó onde se prevê a 
deposição de sedimentos dragados, foram recolhidas amostras de sedimento/solo 
superficial, tendo em vista a determinação da granulometria e classificação textural.  
 
Foram recolhidas no total 41 amostras. Os valores médios dos resultados obtidos são os 
seguintes: 
 
Zona CO12 

Densidade - 1,71 g/cm3; COT - <10000 mg C/kg; Areia - 71%; Limo - 14%; Argila - 
14%; Matéria seca - 75%. 

  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

62

 

Zona CO1 e CO2 

Densidade - 1,65 g/cm3; Areia - 78%; Limo - 12%; Argila - 11%; Matéria seca - 74%. 

Zona 2.6 

Densidade - 1,8 g/cm3; COT - 18000 mg C/kg; Areia - 37.4%; Limo - 39.9%; Argila - 
22.6%; Matéria seca - 48%. 

Zona 2.7 

Densidade - 1,6 g/cm3; COT- 13000 mg C/kg; Areia - 63.4%; Limo - 22.9%; Argila - 
13.6%; Matéria seca - 60%. 

Zona 2.8 

Densidade - 1,7 g/cm3; COT - 16000 mg C/kg; Areia - 36.4%; Limo - 46.9%; Argila - 
16.6%; Matéria seca - 45%. 

 
Verifica-se ainda que, no Canal de Ovar até ao Pardilhó, 37% das amostras recolhidas 
apresentam classificação textural "Arenoso”', 24% "Franco Arenoso" e 20% "Franco 
Limoso", sendo as restantes repartidas entre “Areno Franco”, “Franco Argiloso Arenoso” e 
“Franco”. 
 
De acordo com o relatório da análise de compatibilidade geológica entre os sedimentos 
dragados e os materiais nos locais de deposição, que se apresentam no Anexo B.3 do 
Volume III – Anexos Técnicos, não se verifica qualquer incompatibilidade. 
 
 
 
3.3.3 Canal da Murtosa 

Nos locais situados nas margens/leito do Canal da Murtosa onde se prevê a deposição 
de sedimentos dragados, foram recolhidas amostras de sedimento/solo superficial, tendo 
em vista a determinação da granulometria e classificação textural. 
 
Foram recolhidas no total 10 amostras. Os valores médios dos resultados obtidos são os 
seguintes: 
 
Zono MU1 

Densidade - 1,1.7 g/cm3; Areia - 59%; Limo - 22%; Argila - 19%; Matéria seca - 65%, 

Zono MU2 

Densidade - 1,6 g/cm3; COT - <10000 mg C/kg; Areia - 98%; Limo - 1%; Argila - 1%; 
Matéria seca - 84%. 

Zono MU4 

Densidade - 2.0 g/cm3; COT - 35000 mg C/kg; Areia - 60%; Limo - 24%; Argila - 16%; 
Matéria seca - 38%. 
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Zono 3.2 

Densidade - 1.7 g/cm3; COT- 17000 mg C/kg; Areia - 64%; Limo - 26%; Argila - 10%; 
Matéria seca - 47%. 

 
Verifica-se ainda que 60% das amostras são classificadas como "Franco", 20% como 
“Franco Limoso”, 10% como "Franco Arenoso" e 10% como "Arenoso". 
 
De acordo com o relatório da análise de compatibilidade geológica entre os sedimentos 
dragados e os materiais nos locais de deposição, que se apresentam no Anexo B.3 do 
Volume III – Anexos Técnicos, não se verifica qualquer incompatibilidade. 
 
 
 
3.4 Configuração dos Locais de Deposição nas Margens. Tipo de Contenção por 

Área de Deposição e Estabilização dos Depósitos 

A configuração final das áreas de deposição é indicada nos desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-104 a 120 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos, 
estando aí representados as plantas e os perfis segundo os quais deve ser feita a 
deposição. 
 
A proporção água/material dragado no processo de repulsão é estimada, em 
percentagem, entre 80/20 e 70/30. Deste modo, uma das condicionantes que requer 
maior atenção na fase de execução é o retorno/refluimento ao meio hídrico de partículas 
finas (sedimentos silto-argilosos) durante as deposições hidráulicas, justificando-se deste 
modo a necessidade de localizadamente se implantar estruturas de contenção que a 
seguir se descrevem. 
 
 
 
3.4.1 Canal de Ovar até ao Carregal 

Áreas de deposição OV1, OV2, OV3, OV4, OV5 
 
Na deposição a realizar nestas áreas, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação na área de deposição e na envolvente, o que contribui 
para a retenção dos materiais; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear; 

- Deposição em zona emersa para subida da cota dos terrenos ou para criação de 
mota de proteção (áreas OV3(1), OV3(2), OV4 e OV5). 
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Deste modo, nas áreas OV1, OV2, OV3(1), OV3(2), OV4 e OV5 não se prevê a 
implantação de estruturas fixas de contenção dos sedimentos.  
 
No caso particular da área OV3(3), trata-se de uma deposição no leito, de espessura 
reduzida, com o objetivo de aumentar ligeiramente a cota dos terrenos marginais. 
Atendendo a estas características, ao facto dos materiais a depositar serem constituídos 
por percentagens significativas de areia e à existência de vegetação no local e 
envolvente, não se considera necessário prever estruturas de contenção. 
 
Nos locais OV1 e OV2, o empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de 
deposição, a construção de uma vala periférica, sendo o material retirado utilizado na 
construção de um dique, juntamente com o próprio material dragado, que funcionará 
como barreira para contenção do material repulsado hidraulicamente, impedindo o 
alagamento de terrenos e vias adjacentes.  
 
Nos locais OV3(1), OV3(2), OV4 e OV5, o empreiteiro deverá proceder, logo no início do 
processo de deposição, à escavação do terreno, sendo as areias resultantes espalhadas 
nos terrenos agrícolas circundantes. Após esta operação, procede-se à deposição dos 
sedimentos, de acordo com os perfis indicados. Neste processo, deverá o Empreiteiro 
assegurar que não haverá alagamento dos terrenos adjacentes. 
 
Tendo em conta a análise dos resultados da campanha de amostragem de solos 
efetuada, verifica-se que os terrenos nestas zonas são de fácil escavabilidade. Por outro 
lado, algum do material escavado, caso venha a ser utilizado na constituição de diques 
de contenção, poderá apresentar inclinações nos taludes entre 1V:3H a 1V:5H uma vez 
que apresenta elevada percentagem de areia (entre 88% a 98%). 
 
 
Área de Deposição OV6 
 
Na área OV6, na parte norte da mesma, face à proximidade do cais da Bestida e aos 
riscos de assoreamento da bacia de atracação, prevê-se a instalação de contenção em 
estacaria de madeira, numa extensão de cerca de 300 m. 
 
 
Áreas de Deposição OV7 e OV8 
 
Nestas áreas de deposição prevê-se a implantação de estruturas de contenção em 
paliçada de madeira, atendendo aos seguintes aspetos particulares das mesmas: 
 

- Na área OV7, a contenção será instalada entre o depósito e a estrada, com o 
objetivo de a proteger de eventuais alagamentos e arrastamentos de areias 
provenientes do depósito, durante e após a sua constituição.  

- Na área OV8, a contenção visa reduzir o refluimento de materiais para o canal; 
bem como, no troço mais a sul, proteger a estrada de eventuais alagamentos e 
arrastamentos de areias provenientes do depósito, durante e após a sua 
constituição.  
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3.4.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Neste canal distinguem-se dois tipos de deposição: deposições localizadas, com 
formação de aterro, e deposições difusas, em camada fina, sem formação de aterro, por 
jet-spray e/ou por tubagem, em zonas - marginais aos esteiros.  
 
 
Área de deposição localizada CO1 
 
Conforme já referido, esta área de deposição encontra-se sub-dividida em 3 sub-áreas - 
CO1(1), CO1(2) e CO1(3), com necessidades diferentes em termos de contenção. A área 
CO1(1) corresponde a uma deposição no leito, com elevação média dos fundos de cerca 
de 0,8m. Para esta área, e na continuação do proposto para a área OV8, prevê-se uma 
contenção em estacaria em madeira. 
 
A área CO1(2) corresponde a uma deposição em zona emersa para criação de mota de 
proteção dos terrenos agrícolas, aplicando-se as razões indicadas seguidamente para as 
áreas CO2 e CO3 que justificam a não necessidade de contenção.  
 
 
Áreas de deposição localizadas CO2 e CO3 
 
Na deposição a realizar nestas áreas há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com percentagem significativa de areia, o que facilita a deposição das 
partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação na área de deposição e na envolvente, o que contribui 
para a retenção dos materiais; 

- Deposição em zonas emersas para reforço de mota /dique já existente (parte da 
área CO12); 

- Circulação hidrodinâmica de percursos significativos até ao canal a desassorear. 

 
Deste modo, nestas áreas, não se prevê a implantação de estruturas fixas de 
contenção dos sedimentos.  
 
No local CO2, o empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a 
construção de uma vala periférica, sendo o material retirado utilizado na construção de 
um dique, juntamente com o próprio material dragado, que funcionará como barreira para 
contenção do material repulsado hidraulicamente, impedindo o alagamento de terrenos 
adjacentes. Na face do dique virada para a Ria, num ponto a uma cota adequada, deverá 
ser instalada uma tubagem para encaminhamento das águas resultantes da decantação 
dos materiais dragados. 
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Tendo em conta a análise dos resultados da campanha de amostragem de solos 
efetuada, verifica-se que o terreno é de fácil escavabilidade. O dique resultante do 
material escavado poderá apresentar inclinações nos taludes entre 1V:3H a 1V:5H uma 
vez que apresenta elevada percentagem de areia (entre 71% a 78%). 
 
No caso do local CO3, prevê-se o alteamento, na face sul do mesmo, da mota existente 
com o próprio material dragado. Na face norte deste mesmo local, dada a relativa 
proximidade de um caminho, deverá o empreiteiro avaliar localmente a necessidade de 
construção de dique de contenção de forma a evitar o alagamento do referido caminho, 
bem como dos terrenos adjacentes. 
 
 
 
Área de deposição localizada CO12 
 
Conforme já referido, esta área de deposição encontra-se sub-dividida em 3 sub-áreas - 
CO12(1), CO12(2) e CO12(3), com necessidades diferentes em termos de contenção.  
 
A área CO12(3) corresponde a uma deposição no leito, com elevação média dos fundos 
de cerca de 0,6m. Para esta área prevê-se uma contenção em estacaria em madeira. 
 
As áreas CO12(1) e CO12( 2) correspondem a deposições em zona emersa para criação 
de motas de proteção dos terrenos agrícolas, aplicando-se as razões indicadas para as 
áreas CO2 e CO3 que justificam a não necessidade de contenção.  
 
 
 
Áreas de deposição difusas (CO13, CO14, CO15, CO16, CO17, CO18 e CO19) 
 
Trata-se de áreas marginais aos canais, para onde o sedimento será repulsado em 
camada fina, sem formação de aterro, sendo retido pela vegetação existente. 
 
Na parte de jusante do esteiro da Ribeira da Aldeia (troço 2.6B – CO15(d)), na 
proximidade do cais existente dado que as margens se encontram mal definidas ou 
mesmo destruídas, o que origina, em preia-mar, a ligação hidráulica entre uma vasta 
extensão de margem e o canal, está prevista a reconstituição das margens através 
de bio-rolos de fibra. Estas estruturas têm, assim, a dupla função de reconstituição da 
margem dos esteiro e consequente delimitação dos canais e ajuda na contenção do 
sedimento para aí repulsado. 
 
No caso dos esteiros 2.7 e 2.8, onde também poderão existir troços de margem 
destruídos ou mesmo inexistentes, preconiza-se que a repulsão do sedimento seja 
efetuada o mais afastada possível do canal. Complementarmente, e também com o 
intuito de minimizar refluimentos, o processo de deposição deverá realizar-se 
preferencialmente com nível médio da maré ou inferior. Caso o Empreiteiro opte por 
realizar estas operações em situação de preia-mar, deverá adotar as medidas adequadas 
para que não ocorram refluimentos para o canal. 
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3.4.3 Canal da Murtosa 

Neste canal distinguem-se dois tipos de deposição: deposições localizadas, com 
formação de aterro, e deposição difusa, em camada fina, sem formação de aterro, por jet-
spray e/ou por tubagem, numa zona marginal ao esteiro da Cambeia. 
 
 
Áreas de deposição localizadas (MU0, MU1, MU2, MU3(n), MU4) 
 
Na deposição a realizar nas áreas MU0 e MU1 há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos ate ao canal a desassorear; 

- Deposição em zona emersa, para reforço de mota /dique já existente (ares MU1). 

 
Nos locais MU0 e MU1 não se prevê a implantação de estruturas fixas de contenção 
dos sedimentos. 
 
No local MU0, o modo de deposição prevê o enchimento da zona mais interior da ilha, 
não ocorrendo deposição de sedimentos numa faixa periférica em torno da ilha, onde 
existe vegetação, o que contribuirá para minimizar eventuais refluimentos para o canal. 
 
No local MU1 o empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a 
construção de uma vala periférica, em todo o seu perímetro, sendo o material retirado 
utilizado na construção de um dique, juntamente com o próprio material dragado, que 
funcionará como barreira para contenção do material repulsado hidraulicamente. 
 
Tendo em conta a análise dos resultados da campanha de amostras efetuada, verifica-se 
que o terreno onde será efetuada a vala periférica 4 de fácil escavabilidade. O dique 
resultante do material escavado poderá apresentar inclinações nos taludes de 1V:5H uma 
vez que apresenta uma percentagem de areia entre 50% a 76%. 
 
Nas áreas MU2 e MU3(n), tendo em conta que estão localizadas em zona de leito e 
relativamente próximas do canal, prevê-se a sua contenção com uma solução de 
estacaria de madeira. Na área MU4, a sua colocação far-se-á apenas no seu limite 
oeste, para minimizar eventuais transportes de sedimentos e consequentes 
assoreamentos da bacia de atracação do cais que lhe está adjacente. 
 
 
 
Área de deposição difusa (MU5(d)) 

Trata-se de uma área marginal ao esteiro da Cambeia, para onde o sedimento será 
repulsado por jet-spray e/ou por tubagem, em camada fina, sem formação de aterro, 
sendo retido pela vegetação existente. 
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3.4.4 Soluções de Contenção de Áreas de Deposição 

 
Solução de contenção em paliçada de madeira 

A solução em paliçada de madeira pretende conter sedimentos com alturas de deposição 
variáveis entre cerca de 0,5 m e 2,0 m. Para tal foram discretizadas 3 soluções com 
diferentes dimensões dos prumos de madeira, para conter alturas máximas de sedimento 
de 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m.  
 
A solução tipo I é definida para conter alturas máximas de sedimentos de 1,0 m é 
formada por 7-8 fiadas sobrepostas de estacaria de madeira de pinho tratado (3,0 m de 
comprimento e 0,15 m de diâmetro), suportadas por 4 prumos de madeira, com diâmetro 
mínimo 0,15 m, comprimento acima do solo 1,0 m e cravação mínima de 3,0 m. Por cada 
conjunto de 7-8 fiadas (elementos horizontais) deverão ser considerados 4 prumos 
(elementos verticais).  
 
A solução tipo II é definida para conter alturas máximas de sedimentos de 1,5 m é 
formada por 10-11 fiadas sobrepostas de estacaria de madeira de pinho tratado (3,0 m de 
comprimento e 0,15 m de diâmetro), suportadas por 5 prumos de madeira, com diâmetro 
mínimo 0,15 m, comprimento acima do solo 1,5 m e cravação mínima de 3,5 m. Por cada 
conjunto de 10-11 fiadas (elementos horizontais) deverão ser considerados 5 prumos 
(elementos verticais). 
 
A solução tipo III é definida para alturas máximas de 2,0 m é formada por 10-11 fiadas 
sobrepostas de estacaria de madeira de pinho tratado (3,0 m de comprimento e 0,20 m 
de diâmetro), suportadas por 5 prumos de madeira, com diâmetro mínimo 0,20 m, 
comprimento acima do solo 2,0 m e cravação mínima de 4,0 m. Por cada conjunto de 10-
11 fiadas (elementos horizontais) deverão ser considerados 5 prumos (elementos 
verticais). 
 
Do lado de dentro da contenção deverá ser aplicada uma tela geotêxtil com uma 
gramagem mínima de 200 gr/m2 pregada aos prumos de madeira, esta terá a função de 
filtro para impedir a passagem de finos através da contenção. 
 
O tipo de madeira a utilizar será o Pinho Nacional (marítimo), tratado por impregnação, 
preferencialmente com certificação ambiental, baixa densidade de defeitos de nós e 
fissuras e com o tratamento necessário para lhe conferir resistência a agentes físicos, 
químicos e biológicos e, dado destinar-se a ser aplicado na Ria de Aveiro, 
comprovadamente sem efeitos nocivos para o ambiente aquático. 
 
Dadas as preocupações ambientais no referido ecossistema lagunar da ria de Aveiro, 
onde por vezes ocorrem algumas aquiculturas de bivalves, não se considera admissível o 
uso de madeira com produtos que possam libertar na água produtos tóxicos os quais 
seriam transmitidos ao ecossistema. 
 
Deverão ser seguidas as recomendações indicadas nas cláusulas técnicas.  
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Os pormenores tipo desta solução constam do desenho PRA.RA1.MOT.PE.PO-101, no 
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Esta solução aplica-se nos depósitos OV6, OV7, OV8, CO1, CO12(3), MU2, MU3(3) e 
MU4. 
 
 
Solução de contenção em bio-rolos de fibra 

Este tipo de solução consiste numa matriz de fibra de coco compacta, com densidade 
homogénea ao longo de todo o rolo. Externamente são reforçados por uma rede 
estrutural, em polipropileno ou em fibra de coco, e no seu interior podem ser colocados 
rizomas ou bolbos de espécies aquática. 
 

 
Fonte: Ecosalix (2017) 

FIG. III. 3 – Exemplo de solução de proteção fluvial, utilizando bio-rolos vegetados 

 
A função dos bio-rolos é promover a contenção periférica de zonas sujeitas a erosão, 
promovendo a sedimentação de material depositado no contexto das dragagens, 
contribuindo também para a fixação e reabilitação de margens dos canais, para além de 
poder também servir como substrato à plantação de espécies aquáticas. 
 
Deverão ser considerados bio-rolos de coco, tipo GREENFIX PLANTEC ou equivalente, 
reforçados com rede exterior em PP, com comprimento 3 m e diâmetro 50 cm, 
empilhados em 2 alturas, suportados por pares de prumos de madeira, com diâmetro 12 
cm e comprimento 3,0 m, espaçados de 1 m. Os bio-rolos deverão ser fornecidos com 
covas caso, futuramente, se pretendam introduzir plantações de espécies aquáticas, 
numa densidade mínima de 3 un/ml, devidamente ancorados, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários. 
 
Sendo aplicados em zonas cujos fundos, por regra, se situam em torno da cota  
+2,5 m(ZH), considerando que os topos ficam à cota +3,5 m(ZH), terão acima do leito do 
rio aprox. 1 m (altura de 2 bio-rolos) e ficha de cravação da ordem de 2,0 m. Os solos 
onde se realiza esta cravação possuem uma natureza essencialmente arenosa média a 
fina (superior a 50%) com fração argilosa pouco expressiva (da ordem dos 10-20%). 
 
Deverão ser seguidas as recomendações indicadas nas cláusulas técnicas. O pormenor 
tipo desta solução consta do desenho PRA.RA1.MOT.PE.PO-101 no Anexo D.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Esta solução aplica-se na parte de jusante do esteiro da Ribeira da Aldeia (troço 
2.6B – CO15(d)).  
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3.4.5 Condicionamentos Físicos à Deposição 

A deposição dos sedimentos dragados deverá ocorrer unicamente nas áreas 
devidamente aprovadas, devendo ser também cumprido o definido no projeto 
relativamente à contenção de alguns locais. É um pressuposto fundamental que as 
operações de deposição de sedimentos não podem causar alagamentos ou inundações 
de terrenos confinantes, qualquer que seja a sua ocupação (agrícola, florestal, 
habitacional, lazer, etc.). Do mesmo modo, caminhos agrícolas e arruamentos existentes 
na periferia das áreas de deposição não poderão ficar intransitáveis devido às operações 
de deposição de sedimentos. 
 
Previamente à realização da deposição em zonas emersas, os terrenos deverão ser 
preparados, devendo o Empreiteiro assegurar a limpeza dos mesmos de qualquer tipo de 
vegetação que este considere que interfere com a operação de deposição e assegurar o 
encaminhamento desta vegetação removida a destino final adequado. 
 
Deverão ser identificados eventuais condicionalismos, obstáculos ou impedimentos locais 
à deposição, designadamente a existência de habitações e armazéns; muros e vedações; 
poços e noras; postes de eletricidade; etc. Visando evitar conflitos com este tipo de 
elementos, deverão ser previstas proteções adequadas a cada situação (diques e valas 
de drenagem nas imediações de habitações e terrenos particulares; big-bags em torno de 
postes de eletricidade e poços; etc.). 
 
Relativamente às linhas aéreas de alta, média e baixa tensão que atravessam os locais 
de deposição, deverão ser cumpridos os preceitos legais de modo a serem respeitadas 
as condições regulamentares de estabelecimento das redes elétricas existentes, 
assegurando a sua contínua e normal exploração.  
 
Dado tratar-se de uma dragagem hidráulica, haverá que assegurar que a deposição da 
mistura água/sedimentos é realizada de modo controlado, confinada por um sistema de 
diques de contenção que constituam bacias para decantação dos sedimentos. Os 
referidos diques de contenção poderão ser constituídos por materiais escavados nos 
terrenos locais e/ou formados com materiais provenientes da própria dragagem. No 
intradorso do dique, do lado de terra, deverá ser prevista uma vala para drenagem de 
escorrências, visando assegurar que terrenos confinantes, sejam eles agrícolas, 
habitacionais ou outros, bem como caminhos e estradas, não são, em situação alguma, 
alagados. 
 
 
 
 
3.5 Esquema de Dragagem e Repulsão 

As áreas a dragar situam-se a distâncias muito variáveis dos locais onde há a 
correspondente deposição dos materiais dragados, pelo que, em alguns casos, a 
repulsão pode ocorrer diretamente, recorrendo somente â capacidade de bombagem da 
draga, enquanto, noutros casos, terá de ser intercalada uma ou mais estações de 
bombagem complementares. 
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Nos Quadro III. 6, Quadro III. 7 e Quadro III. 8 atrás apresentados constam as distâncias 
máximas aproximadas de repulsão, para cada um dos troços do canal a dragar e 
correspondentes áreas de deposição. 
 
Nas situações em que as distâncias de repulsão ultrapassam a capacidade de 
bombagem instalada nas dragas (ou seja, dragas sem potência própria para 
bombeamento a distâncias superiores à da capacidade da draga), terão de ser utilizadas 
bombagens intermédias (boosters). 
 
 
 
 
3.6 Balizagem e Sinalização dos Canais 

3.6.1 Aspetos Gerais 

Este capítulo trata da balizagem dos canais da Zona Norte da Ria de Aveiro que são 
objeto de intervenções de desassoreamento, bem como da balizagem do canal de S. 
Jacinto a partir do limite da área de jurisdição do Porto de Aveiro. O objetivo consiste em 
assegurar a sua conveniente utilização em segurança por parte das embarcações de 
pesca artesanal e de recreio que estão definidas no projeto através da implantação de 
marcas adequadas. 
 
Considerou-se quer a utilização de estruturas fixas, materializadas por estacas metálicas 
aligeiradas cravadas no leito, quer a utilização de boias ligeiras, umas e outras servindo 
de suporte aos elementos de sinalização. Nos canais de S. Jacinto e da Torreira a 
balizagem 6 constituída por boias, atendendo a tratar-se de zonas divagantes. Nos 
restantes canais a balizagem é materializada por estacas. 
 
O número total de balizas é 61. No quadro seguinte é feita a síntese da balizagem desta 
zona. 

Quadro III. 9 – Número de Balizas na Zona Norte 

Canal Designação N.º Total N.º Verdes N.º Vermelhos N.º Bicolores 

São Jacinto [J] 9 7 2 - 

Murtosa [M] 10 5 (+1)
(1) 

4 1 

Torreira [T] 11 4 6 1 

Bestida [B] 6 6 (+1)
(1)

 - - 

Carregal [C] 20 9 10 1 

Ovar [O] 5 3 1 (+1)
(1)

 1 

Totais - 61 34 23 4 
(1) Os números entre parêntesis referem-se a balizas contabilizadas noutro canal 

 
 
A implantação do conjunto de balizas está representada nas respetivas peças 
desenhadas do Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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3.6.2 Tipo de Balizas e Identificadores 

Estacas 

Serão constituídas por tubo de aço com diâmetro exterior de 200 mm, espessura de 
parede 8 mm e comprimento variável entre os 10 e os 16 m, conforme a altura de água 
em preia-mar de águas-vivas e a profundidade da fixa no local onde for cravada. A 
cravação será efetuada através de "bate-estacas" flutuante, posicionado a cada ponto de 
implantação. 
 
As estacas serão pintadas e equipadas com os elementos mencionados no parágrafo 
correspondente à descrição do material. 
 

 

FIG. III. 4 – Estaca equipada para sinalização marítima 

 
Boias 

Ligeiras, cilíndricas com 1,20 metros de altura total, construídas em polietileno e com 
flutuador preenchido com poliuretano expandido, para que mantenham a flutuabilidade no 
caso de rutura do invólucro. Serão posicionadas por amarração a uma p i t a através de 
corrente de aço galvanizado de comprimento calculado em função da profundidade, 
equipada com destorcedores e ligação com manilhas. Configurarão as cores e os 
equipamentos mencionados no capítulo relativo à descrição do material. 
 

 

FIG. III. 5 – Bóia equipada para sinalização marítima 
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Identificadores 

Cada elemento de balizagem será Identificado pela cor, pela letra da designação e pelo 
número sequencial no canal que sinaliza (verde e impar a EB, vermelho e par a BB, no 
sentido da entrada), além de ser encimado pelo alvo, refletor de radar e luz 
correspondentes. Deste modo, a baliza completa assumirá a forma representada na 
figura anterior. Em cinco casos é necessária uma baliza bicolor para assinalar a 
bifurcação do canal, retendo duas designações simultâneas. 
 
 
 
 
3.7 Modo de Execução das Intervenções 

3.7.1 Meios e Equipamentos de Dragagem  

Atendendo às características do meio e da intervenção e dos volumes envolvidos, os 
equipamentos que se consideram mais adequados para a dragagem são, no mínimo, os 
referidos de seguida: 
 
 Canais Principais 

• 2 (duas) dragas de corte, sucção e repulsão (em inglês, cutter suction dredges), 
com potência total instalada da ordem dos 1000-1500 HP, em cada uma, e com 
repulsão por tubagens metálicas, flutuantes e terrestres, sendo que a capacidade 
de repulsão de sedimentos não deverá ser inferior a 1-2 km. 

 
 Esteiros 

• 1 (uma) draga anfíbia com capacidade de dragagem por corte e sucção e 
repulsão por tubagens de PVC, flutuantes e terrestres, e por jet-spray. 
Adicionalmente, recomenda-se que esta draga possua equipamento para 
cravação de estacas. 

 
O primeiro tipo de draga proposto (draga CSR) possui uma grande adaptabilidade aos 
canais da Ria e como a tubagem de repulsão tanto pode ser flutuante como terrestre, 
consegue colocar os sedimentos em zonas bem afastadas dos locais de dragagem, sem 
grande incómodo à circulação das embarcações utentes da Ria. 
 
Apresenta também como vantagem a capacidade desagregadora não só adequada aos 
sedimentos, como também de quebrar com relativa facilidade obstáculos/resíduos 
lançados pelo Homem no canal. Acresce que, do ponto de vista ambiental, é considerada 
como a mais amiga do ambiente, pois ao dragar não provoca turbidez significativa por 
ressuspensão dos sedimentos dado que estes são aspirados numa proporção média de 
80% água e 20% sedimentos. 
 
Neste entendimento, o Empreiteiro deverá empregar nas operações de dragagem 
previstas dragas hidráulicas de corte e sucção, de médio e pequeno porte do tipo 
estacionário, com desagregador, estacas e preferencialmente desmontável, e respetivas 
"linhas" de descarga compatíveis. 
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Para as maiores distâncias de deposição, o Empreiteiro terá obrigatoriamente de prever 
"boosters" intermédios na "linha", que possibilitem o adequado bombeamento dos 
sedimentos quando as distâncias de repulsão rondam os 2-3 km, devendo os 
atravessamentos da linha ser aprovados previamente pela Fiscalização. 
 
O segundo tipo de equipamento proposto (draga anfíbia, tipo-Watermaster ou 
equivalente) consiste em draga de pequeno porte, muito versátil dado possuir um 
conjunto de características físicas e operacionais de grande adaptabilidade aos canais 
mais estreitos da Ria (esteiros). 
 
Todas as dragas a empregar deverão estar plenamente equipadas com toda a 
instrumentação e tecnologia necessária à rigorosa monitorização, em contínuo, do 
posicionamento da draga, da "cabeça de dragagem" e áreas a intencionar, devendo o 
Empreiteiro fornecer ao Dono de Obra relatórios diários da progressão dos trabalhos. 
 
Igualmente deverá o Empreiteiro apresentar a Fiscalização o planeamento de remoção 
dos sedimentos nos diversos canais e os métodos e percursos de transporte, 
espalhamento e modelação das áreas de deposição marginais, bem como o planeamento 
dos posicionamentos e avanço das "linhas" de repulsão dos dragados. 
 
 
 
3.7.2 Modo de Execução dos Trabalhos 

No presente ponto é apresentada uma sequência geral (meramente indicativa) do que 
devera ser a execução dos trabalhos da empreitada. Os trabalhos deverão iniciar-se com 
a mobilização e montagem de dragas e com a montagem de estaleiro, incluindo 
instalações de pessoal e fiscalização, obtenção de licenças e autorizações, vedações e 
sinalização provisória, etc. 
 
No arranque da empreitada, deverão também ser preparados e afixados os respetivos 
painéis de informação de obra, conforme orientações da Fiscalização (painéis de 
comunicação de empreitada, placas técnicas de obra, placas de financiamento 
comunitário e de inauguração de obra). 
 
Segue-se a realização de trabalhos de campo/levantamentos de suporte à empreitada, 
designadamente levantamentos topo-hidrográfico inicial dos canais, incluindo ligações 
aos cais, e de áreas de deposição, para aferição de geometrias e respetivos volumes e 
levantamento geotécnico para caraterização sumária das áreas de deposição sujeitas a 
contenção periférica com estacaria de madeira. 
 
Concluídos estes trabalhos, poderá dar-se início à dragagem dos canais (Canal de Ovar 
até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa, bem como os 
respetivos canais de acesso aos cais), podendo ser adotado para a realização dos 
trabalhos o encadeamento temporal definido no cronograma seguinte. 
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Na definição do cronograma seguinte, foi tida em conta a restrição constante da DIA que 
interdita a realização das dragagens entre março e junho. 
 

 

FIG. III. 6 – Cronograma de Trabalhos dos Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó 
e da Murtosa 

 
 
Conforme representado no cronograma, considera-se necessário mobilizar e utilizar, no 
mínimo, 2 (duas) dragas em simultâneo, 1 (uma) draga CSR e 1 (uma) draga anfíbia, 
com o objetivo de realizar-se a totalidade empreitada num prazo máximo de 7 (sete) 
meses e com a hipótese de 2 turnos diários de dragagem, cada um de 8 horas e 
atividade 21 dias por mês. 
 
Os citados turnos bi-diários de dragagem pressupõe que seja solicitada às autoridades 
competentes a respetiva “Licença Especial de Ruído”, conforme artigo 15° do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
dado que disposições legais restringem trabalhos de obra ao período entre as 8h e as 
20h e apenas nos dias úteis. Dada a necessidade, excecional e fundamentada, de se 
laborar fora deste período, de modo a realizar-se a citada empreitada em meses que não 
se estendam para os períodos ambientalmente mais sensíveis, deverá o Empreiteiro 
providenciar a obtenção da referida licença. 
 
A dragagem e deposição de sedimentos deverão respeitar as geometrias, volumes e 
modos de execução indicados no presente projeto de execução, designadamente deverá 
ser integralmente respeitado o plano de dragagem e deposição nas áreas estabelecidas 
e aprovadas, dando estrito cumprimento aos diversos condicionalismos físicos e 
ambientais. 
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1

2

1 draga CSR

Draga anfíbia

4

5

Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa

 Canal de Ovar até ao Carregal (canais principais e 
ligações a cais)

Cales e esteiros com pequenas profundidades e 
condicionamentos de maré, ligações a cais, etc.

 Canal de Ovar até ao Pardilhó (canais principais e 

ligações a cais)
 Canal da Murtosa até ao Chegado (canais principais e 
ligações a cais)

Montagem do estaleiro e mobilização de 
equipamentos designadamente de dragagem
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Trabalhos de campo da arqueologia e respetivo 
acompanhamento por arqueólogos

Recomposição de zonas afetadas e 
desmobilização do estaleiro 

Trabalhos preparatórios e complementares, 
incluindo trabalhos de campo

3 Execução do desassoreamento / deposição dos 
sedimentos e contenções marginais                                                                                         

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 6
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Deverá o Empreiteiro assegurar-se de que os seus equipamentos de dragagem 
conseguem transpor o eventual obstáculo que representa a Ponte da Varela. Em caso 
negativo, deverá ter antecipado no seu planeamento as respetivas medidas preventivas 
no que respeita a mobilização/desmontagem de dragas para sua colocação/retirada de 
meio aquático e demais requisitos de transporte para essa transposição, não podendo 
argumentar durante a empreitada que desconhecia as restrições. 
 
A deposição dos sedimentos dragados deverá ocorrer unicamente nas áreas 
devidamente aprovadas, devendo ser também cumprido o definido no projeto 
relativamente à contenção de alguns locais. 
 
Os aterros são formados hidraulicamente por sedimentação dos sólidos e escoamento 
livre da água. Esta sedimentação poderá ser facilitada pela aplicação, na boca de 
descarga da tubagem, de um difusor semi-vertical, com inclinação em função da 
granulometria dos sedimentos. Os aterros a constituir nas áreas de deposição terão 
formação controlada, quer em altimetria, quer em desenvolvimentos longitudinal e 
transversal. 
 
Tratando-se de uma deposição hidráulica, haverá que assegurar que a deposição da 
mistura água/sedimentos é realizada de modo controlado, isto é, terá de ser confinada 
por um sistema de diques de contenção em cada área de deposição (exclui áreas de 
deposição difusa, ver mais adiante), que constituam bacias para decantação dos 
sedimentos. Os referidos diques de contenção poderão ser constituídos por materiais 
escavados nos terrenos locais e/ou formados com materiais provenientes da própria 
dragagem. No intradorso do dique do lado de terra deverá ser prevista uma vala para 
drenagem de escorrências, visando assegurar que terrenos confinantes, sejam eles 
agrícolas, habitacionais ou outros, não são em situação alguma alagados. 
 
A realização das deposições previstas pressupõe, para a modelação de terrenos nas 
áreas de deposição, o uso de equipamentos auxiliares terrestres (retroescavadora, pá-
carregadora, giratória) e flutuantes (lancha tipo-plataforma autopropulsionada com grua 
hidráulica de pequeno porte). O equipamento terrestre movimenta as tubagens sobre as 
áreas emersas e regulariza a superfície deste com auxílio de serviços topográficos. Por 
sua vez, a lancha de apoio movimenta as tubagens flutuantes, executa trasfegas, 
abastecimentos, mudanças de posição da draga, etc. 
 
No caso das deposições difusas, a repulsão deverá ocorrer preferencialmente por jet-
spray, sendo feita por tubagem somente quando as distâncias inviabilizam a utilização 
daquele método. Na deposição por jet-spray ocorre a repulsão aérea do sedimento à 
medida que a draga vai progredindo na aspiração, conseguindo-se, com facilidade, a 
garantia de cumprimento do requisito de deposição em camada fina. A deposição em 
camada fina por tubagem requer mudanças frequentes de posicionamento da tubagem 
de forma a garantir espessuras de deposição até 15 cm. 
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No caso da deposição de dragados em zonas de esteiros com margens mal definidas ou 
mesmo inexistentes, com o intuito de minimizar refluimentos, o processo de deposição 
deverá realizar-se preferencialmente com nível médio da maré ou inferior. Caso o 
Empreiteiro opte por realizar estas operações em situação de preia-mar, deverá adotar as 
medidas adequadas para que não ocorram refluimentos para o canal. 
 
Em conformidade com a DIA, deverá ser realizado o acompanhamento da obra através 
de dois arqueólogos por cada draga (um na draga e outro na deposição x dois turnos 
diários) e também por um biólogo. 
 
Após a realização da dragagem, ou na sequência de completamento desta, será 
realizada a remoção de balizagem/sinalização existente degradada e realizada a 
instalação de novo sistema de balizagem/sinalização através de estacas, em 
conformidade com o estabelecido no projeto e especificações. 
 
O Empreiteiro é ainda responsável pela implementação dos planos de gestão ambiental, 
gestão de resíduos e de segurança e saúde (PGA, PPGRCD e PSS). 
 
Com a conclusão da empreitada, deverá o Empreiteiro providenciar e realizar os 
levantamentos topo- hidrográficos e topográficos finais das zonas dragadas e das zonas 
de deposição, bem como elaborar e apresentar as respetivas telas finais (desenhos finais 
da obra, especificações de equipamentos e materiais incorporados, e elementos para a 
compilação técnica da obra). 
 
 
 
3.7.3 Estaleiro e Trabalhos Preparatórios 

Dada a necessidade de dispor de uma área para armazenamento de material, bem como 
eventualmente, para parqueamento de algumas máquinas utilizadas nas operações em 
terra, prevê-se a necessidade de utilização de espaços com funções de estaleiro 
principal. Propõe-se a utilização de espaços já intervencionados, localizados na 
proximidade dos vários cais existentes na região, nomeadamente os seguintes: Marina 
do Carregal; Cais da Ribeira; Cais do Puchadouro; Cais das Bulhas; Cais da Ribeira da 
Aldeia; Cais das Teixugueiras; Cais da Boca da Marinha; Cais do Bico. 
 
Será também necessário prever um ou mais locais onde se possa efetuar as 
montagens/desmontagens das dragas, sendo uma opção a plataforma portuária de 
Aveiro. Caso a entidade executante opte por realizar estas operações em locais 
marginais dos canais, estes deverão situar-se em zonas onde o acesso de camião e grua 
seja possível. 
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Sendo as margens de corpos de água zonas onde ocorrem restrições, do ponto de vista 
ambiental e/ou regular, a escolha de possíveis locais destinados àquele fim terá de ser 
criteriosa e sujeita à aprovação da Fiscalização. Esses locais devem coincidir com áreas 
de menor valor, do ponto de vista da flora e da vegetação, de preferência áreas já 
intervencionadas e/ou degradadas por ação antropogénica. Na região onde se insere a 
área de intervenção, existem alguns locais que reúnem essas características, situados 
em estruturas de acostagem já existentes e com fácil acesso de e camião, 
nomeadamente, os cais acima referidos. 
 
 
 
3.7.4 Efluentes e Resíduos  

A produção de efluentes e resíduos em resultado da execução dos trabalhos de 
desassoreamento e deposição de sedimentos não assume relevância, atendendo às 
características da intervenção. Efetivamente, não havendo aplicação de materiais de 
construção, não há produção significativa de resíduos, exceto pequenas quantidades de 
tubagens, metálicas e/ou de PVC / PEAD, danificadas e óleos e lubrificantes usados 
utilizados nos motores das dragas e equipamentos de apoio. As ações de manutenção 
das dragas serão realizadas por equipas especializadas contratadas para o efeito, no 
próprio local onde a draga se encontra estacionada, ou seja, sem necessidade de 
deslocação para terra.  
 
Os resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos e lubrificantes usados são 
devidamente acondicionados e transportados para destino final adequado pelas 
empresas que executam esses trabalhos.  
 
Não havendo necessidade de um estaleiro, no seu sentido tradicional, somente de um 
pequeno escritório/contentor para apoio ao empreiteiro e fiscalização, não haverá 
produção significativa de efluentes líquidos, devendo ser assegurado que estes são 
encaminhados para a rede pública de saneamento ou são recolhidos em recipientes 
específicos para posterior tratamento (WC químico).  
 
Acrescenta-se ainda que a maior parte do pessoal afeto à realização da obra opera na 
draga e nos equipamentos auxiliares, sendo aquela dotada de todos os meios adequados 
que permitem que não haja rejeição de efluentes ou resíduos de qualquer tipo para o 
meio natural envolvente.  
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3.8 Síntese das Alterações ao Projeto. Cumprimento da DIA 

Em relação ao desenvolvido em fase de Anteprojeto, o Projeto de Execução nos Canais 
de Ovar até ao Carregal, Ovar até ao Pardilhó e Murtosa, deu cumprimento à DIA 
executando o Cenário 1 escolhido pela DIA, que no caso destes canais envolvia uma 
remoção de sedimentos que se inserem na Classe 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro (material limpo), e agora de novo confirmado por nova campanha de 
amostragem dos sedimentos, com resultados inseridos em geral na Classe 1 e alguns na 
Classe 2.  
 
Nos locais que deram resultados na Classe 3 e 4, esses troços foram eliminados da 
dragagem (troços 2.3.B e 2.4 do Canal de Ovar até ao Pardilhó). 
 
O atual volume total de dragagem é de 470 058 m3, sendo que o volume previsto em 
Anteprojeto para estes mesos canais, e tendo em conta o Cenário 1, era de 465 020 m3, 
valores que se mantem no essencial, embora com diferenças nos canais. 
 
No Canal da Murtosa foi necessário realizar um desvio relevante do alinhamento do 
canal principal para sul, no troço desde a Boca do rio Velho até ao início da Bacia do 
Laranjo, com o intuito de evitar qualquer interferência das operações de dragagem com a 
conduta industrial da CIRES, cuja implantação foi realizada em sobreposição com o canal 
existente, o que determinou um aumento de volumes a dragar neste sub-troço dados os 
menores fundos no novo alinhamento. Estes diversos aspetos determinaram uma 
atualização do volume total de dragagem neste canal para 162 883 m3 (vs. anteprojeto: 
130 716 m3). 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó, os troços 2.3.B e 2.4 deixaram de ser dragados 
devido aos resultados das amostras dos sedimentos a dragar se inserirem nas classes 3 
e 4 de contaminação da Portaria n.º 1450/2007. Estes aspetos determinaram uma 
atualização do volume total de dragagem neste canal para 117 630 m3 (vs. anteprojeto: 
146 754 m3). 
 
No Canal de Ovar até ao Carregal o detalhamento das geometrias a nível de projeto, 
nomeadamente através de ajuste pontual dos rastos do canal, de modo a confinarem 
mais rigorosamente com margens existentes, determinaram uma atualização do volume 
total de dragagem neste canal para 189 545 m3 (vs. anteprojeto: 187 550 m3). 
 
No que diz respeito à deposição dos sedimentos, deu-se cumprimento ao indicado na 
DIA, mantendo os locais de deposição com funções de proteção das margens e dos 
terrenos marginais à Ria, eliminando os locais indicados na DIA e criando novos locais 
também em seguimento das orientações da DIA; para os locais que foram mantidos, 
justificou-se essa manutenção.  
 
Nos locais de deposição, foi feita a análise textural e granulométrica aos materiais aí 
existentes, tendo-se confirmado que os mesmos têm características geológicas 
compatíveis com os sedimentos a depositar, os quais também foram amostrados e 
devidamente analisados quanto à sua compatibilidade.  
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A localização de estaleiros, nomeadamente para depósito de materiais de apoio à 
execução dos depósitos, mantém-se como previsto no Anteprojeto, a localizar-se junto a 
estruturas de cais existentes. Propõe-se em concreto a utilização de espaços já 
intervencionados, localizados na proximidade dos vários cais existentes na região, 
nomeadamente os seguintes: Marina do Carregal; Cais da Ribeira; Cais do Puchadouro; 
Cais das Bulhas; Cais da Ribeira da Aldeia; Cais das Teixugueiras; Cais da Boca da 
Marinha; Cais do Bico. 
 
Será também necessário prever um ou mais locais onde se possa efetuar as 
montagens/desmontagens das dragas, sendo uma opção a plataforma portuária de 
Aveiro. Caso a entidade executante opte por realizar estas operações em locais 
marginais dos canais, estes deverão situar-se em zonas onde o acesso de camião e grua 
seja possível. 
 
Prevê-se um prazo de execução para a globalidade dos três canais de cerca de  
7 meses, de modo a que se possa cumprir com as condicionantes da DIA que não 
permitem a execução das dragagens entre março e junho, por questões ambientais e 
depois até setembro, devido à época balnear (as dragagens /deposição  apenas ocorrem 
num período de 4 meses). 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 

C. CANAL DE ÍLHAVO, CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO E CANAIS DA ZONA  
CENTRAL DA RIA 

 
 
 
4. SOLUÇÃO DE DESASSOREAMENTO ADOTADA E LOCAIS DE DEPOSIÇÃO 

DOS DRAGADOS 

No Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos apresentam-se os elementos do Projeto 
de Execução referentes à intervenção no Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e 
Canais da Zona Central da Ria, os quais incluem: 
 

- Memória Descritiva e Justificativa; 

- Peças Desenhadas; 

- Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução; 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

 
 
 
4.1 Dragagem  

Também nestes canais de Ílhavo, Lago do Paraíso e Zona Central da Ria, o Projeto de 
Execução tem por base a solução do Anteprojeto aprovada pela DIA, correspondente ao 
Cenário 1, tal como definido na Condicionante 1, ou seja aquele que envolve um maior 
volume de dragagem, com ajustamentos na presente fase, tanto a nível da dragagem 
como da deposição dos sedimentos, explicados mais adiante. 
 
Deste modo, com o projeto de execução definido, está previsto um volume total de 
dragagem de 266 710 m3 (181 669 m3 para o Canal de Ílhavo; de 32 866 m3 para o 
Canais do Lago do Paraíso e de 52 175 m3 para o Canais da Zona Central da Ria) a ser 
realizado numa extensão da ordem dos 38,7 km que inclui as ligações aos cais. 
 
Face ao Anteprojeto as características gerais das dragagens destes canais são as 
seguintes, tendo-se mantido em todas as cotas de dragagem do Anteprojeto, variáveis 
em funções dos subtroços de cada canal: 
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Quadro III. 10 – Características Gerais da Dragagem: Anteprojeto / Projeto de Execução – 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 

Canais 

Anteprojeto Projeto de Execução 

Volumes 
(m3) 

Extensão 
(km) 

Volumes 
(m3) 

Extensão 
(km) 

Ílhavo 290 556 11,7 181 669 12,2 

Lago do Paraíso 23 012 4,1 32 866 4,0 

Zona Central da Ria 138 389 21,4 52 175 22,5 

Total 451 957 37,2 266 710 38,7 

 
 
Para a fase de Projeto de Execução foi realizada uma definição criteriosa das margens 
dos esteiros com base em sistema SIG, procedendo-se a uma afinação geral dos 
cálculos do volume a dragar. Foram também detalhadas as geometrias de modo a 
confinarem rigorosamente com margens existentes, nomeadamente quando necessário 
através de ajuste de rastos do canal, tornando mais íngremes taludes de valas de 
dragagem e/ou com acerto de cotas de dragagem. 
 
Por sua vez, na fase de Anteprojeto recorreu-se expeditamente a Cartografia Militar, 
tendo-se convencionado nessa fase, por prudência, a cota +5,0 m(ZH) para as margens 
de esteiros e dos canais estreitos, o que conduziu a estimativa de volumes de dragagem 
conservadora. Por seu lado, no Projeto de Execução foi adotada para as margens a cota 
+3,5 m(ZH).  
 
O caso do Esteiro dos Frades (Canais da Zona Central) é particular visto que não existiu 
levantamento hidrográfico de base em Anteprojeto, tendo as sondas sido estabelecidas 
por analogia com os sectores adjacentes dessa região da Ria e recorrendo igualmente à 
Cartografia Militar. O caso da Cale dos Bulhões é também particular, visto que nesta 
zona o levantamento LHT-2011 foi expedito, isto é, não consistiu na execução de fiadas 
de sondagens normais ao eixo do canal, mas somente na execução de fiadas de 
sondagem do tipo verificação. 
 
Por estas razões e pelos aspetos específicos mais abaixo itemizados, decorre uma 
inevitável diferença na estimativa de volumes estimados entre as fases de Anteprojeto e 
de Projeto de Execução, sendo que os volumes mais rigorosos e fiáveis agora a 
considerar são os desta última fase dos estudos. 
 
 
Aspetos específicos: 
 
No Canal de Ílhavo: 
 
Ajustamento do alinhamento do canal de Ílhavo nos locais onde ocorrem achados 
arqueológicos/ocorrências patrimoniais identificadas em campanhas de prospeção 
recentes, de modo a não interferir com estes achados. Detalhamento das geometrias a 
nível de projeto, nomeadamente através de: 
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- Ajuste pontual dos rastos do canal, de modo a confinarem rigorosamente com 

margens existentes, através de acerto de larguras de rasto, tornando mais 
íngremes taludes de valas de dragagem e/ou com pequena subida da cota de 
dragagem no caso do trecho Ponte da Água Fria ao Cais dos Moliceiros; 

- Pormenorização de traçados do alinhamento do canal no local das várias pontes, 
através de transições bem definidas; 

 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem neste canal principal para 181 669 m3 (vs. anteprojeto:  
290 556 m3). 
 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso: 
 
Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, nomeadamente por ajuste de larguras rastos e/ou retificação de 
taludes de dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes. 
 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem para 32 866 m3 (vs. anteprojeto: 23 012 m3). 
 
 
Nos Canais da Zona Central: 
 
Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, nomeadamente por ajuste de larguras rastos e/ou retificação de 
taludes de dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes; 
 
Ajustamento/retificações da geometria do Esteiro dos Frades, com aprofundamento para 
a cota +0,0 mZH, e recálculo do volume de dragagem respetivo (30 036 m3), tendo por 
base levantamento batimétrico posterior à elaboração do Anteprojeto; A informação 
batimétrica disponível em Projeto (somente cotas de Carta Militar) permitiu concluir que a 
estimativa anterior era muito conservadora (70 175 m3). 
 
Retificação do cálculo de volumes a dragar na Cale de Bulhões (16 604 m3), dado ter sido 
retificada a interpolação de fundos em zonas de baixa densidade de informação 
batimétrica bem como a cota de margem do esteiro (valor do Anteprojeto: 60 593 m3). 
 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem nestas cales/esteiros para 52 175 m3 (vs. anteprojeto:  
138 389 m3). 
 
 
Deste modo, as caraterísticas da solução adotada para a dragagem dos sedimentos, na 
área do projeto destes canais, constam dos quadros a seguir, onde se apresenta também 
a geometria preconizada para os canais de navegação.  
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Quadro III. 11 – Canal de Ílhavo. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desassoreamento. 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

5 - CANAL DE ÍLHAVO: 

5.1A 

Ílhavo 

Da Ponte da 
A25 à Ponte 

de Ílhavo 

1 450 50 -0,5 1:10 1 30 0 1 440 1 584 

181 669 

5.1B 1 390 50 -0,5 1:10 30 58 1 440 13 194 12 929 

5.1B Ponte de 
Ílhavo 

60 20 -0,5 1:10 58 61 13 194 13 313 131 

5.2A 

Da Ponte de 
Ílhavo aos 
achados 

arqueológicos 

1 465 30 -0,5 1:10 61 92 13 313 38 912 28 159 

5.2A 
Zona dos 
achados 

arqueológicos 
385 30 -0,5 1:5 92 114 47 866 54 521 7 320 

5.2B 

Da Ponte de 
Ílhavo à Ponte 

da Vista 
Alegre 

500 30 -0,5 1:10 101 P126 43 589 71 386 27 797 

5.3 

Da Ponte da 
Vista Alegre 
à Ponte da 
Água Fria 

1 650 30 -0,5 1:10 114 151 54 521 66 643 13 334 

5.3 Ponte da 
Água Fria 

75 10 0 1:5 151 155 54 521 66 795 13 501 

5.4A 

Da ponte da 
Água Fria à 

Ponte da 
Fareja 

3025 30/10 0 1:10/1:5 155 227 66 795 130 883 70 497 

5.4B 

Da ponte da 
Fareja ao 
Cais dos 

Moliceiros 

1 345 10 0 1:5 227 259 130 883 147 387 18 154 

5.5 
Acesso ao 

Cais da 
Gafanha 

282 10 +0.5 1:5 P001 P009 0 296 326 

5.6 
Acesso ao 

Cais da 
Malhada 

482 10/4 +0.5 1:5 P001 P015 0 3 741 4 115 

5.7 

Acesso ao 
Cais junto 
ao Rest. 
Palheiro 

108 6 +0.5 1:5 P001 P005 0 1 609 1 770 
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Quadro III. 12 – Canais do Lago do Paraíso. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desassoreamento 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

6 - CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO 

6 

Lago do 
Paraíso 

Canais do 
Lago Paraíso  1 100 10 +0.5 1:5 P001 P032 0 452 498 

32 866 

6.1A Canais do 
Lago Paraíso 
(ramo norte) 

1 070 10 +0.5 1:5 P032 P063 452 2 833 2 619 

6.1B 519 4 +0.5 1:5 P063 P081 2 833 6 631 4 178 

6.2A Canais do 
Lago Paraíso 

(ramo sul) 

820 10 +0.5 1:5 P001 P032 0 18 481 20 329 

6.2B 494 4 +0.5 1:5 P032 P047 18 481 23 246 5 242 

 

Quadro III. 13 – Canais da Zona Central da Ria. Solução de Dragagem – Projeto de Execução 

N
º 

d
o

 c
an

al
 SOLUÇÃO DE 

DRAGAGEM 
Geometria do canal Designação 

dos perfis 
Volumes 

acumulados 
Volumes de 

desassoreamento 

Canal Identificação Extensão 
(m) 

Rasto 
(m) 

Cota 
drag 

(mZH) 

Taludes 
marginais 

(v:h) 

Nr. 
perfil 
inicial 

Nr. 
perfil 
final 

Vol. 
perfil 
Inicial 
(m3) 

Vol. 
perfil 
final 
(m3) 

Parciais 
(m3) 

Total 
(m3) 

7 - CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA: 

7.1 

Cales 

Carreira de 
Aveiro / Cale 
do Parrachil / 

Cale do 
Espinheiro 
(jusante) 

8 441 50 -0.5 1:10 P001 P171 0 423 465 

52 175 

7.2 

Cale do 
Espinheiro 
(montante) 
até ao Rio 
Novo do 
Príncipe 

2 302 30 -0.5 1:10 P001 P051 0 276 303 

7.3A 
Cale de 

Bulhões até 
ao Canal da 

Cidade 

2 700 30 -0.5 1:10 P001 P056 0 0 0 

7.3B 1 250 30 -0.5 1:10 P056 P081 0 60 66 

7.3C 2 128 30 -0.5 1:10 P081 P138 60 15 095 16 538 

7.4A 

Bulhões 
Acesso ao 

Cais de 
Esgueira 

1 150 10/6 +0.5 1:5 P001 P032 0 1 627 1 789 

7.4B 650 6 +0.5 1:5 P032 P048 1 627 3 609 2 181 

7.4C 154 6 +0.5 1:5 P048 P054 3 609 4 333 796 

7.5A 

Cales 

Esteiro dos 
Frades / Ilha 

dos 
Puxadoiros 

1 450 10 +0 1:5 P001 P030 0 6 453 7 098 

7.5B 1 350 10/6 +0 1:5 P030 P057 6 453 16 603 11 166 

7.5C 915 6 +0 1:5 P057 P076 16 603 27 305 11 772 

  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

86

 
 
A situação atual nas áreas de intervenção, em termos hidrográficos, está representada 
nas peças desenhadas PRA.RA1.TOP.PE.PL-501 e 502 (Canal de Ílhavo e Canais do 
Lago do Paraíso) e PRA.RA1.TOP.PE.PL-701 a 703 (Canal da Carreira de Aveiro - Cale 
do Espinheiro e do Parrachil; Canal do Rio Novo, Cale dos Bulhões e Esteiro dos Frades; 
Cale dos Bulhões e Cale da Ribeira de Esgueira), no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos.  
 
A dragagem incidirá sobre as áreas representadas nas peças desenhadas 
PRA.RA1.OBH.PE.PL-501 e 502 e ainda PRA.RA1.OBH.PE.PL-701 a 703 que se 
incluem neste mesmo anexo. 
 
As cotas definidas devem ser estabelecidas ao longo de toda a largura de rasto do 
canal/esteiro. A partir dessas cotas são estabelecidos taludes com inclinação conforme 
desenhos PRA.RA1.OBH.PE.PF-503 a 508 e PRA.RA1.OBH.PE.PF-704 a 713 (perfis 
transversais), também no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
A configuração dos canais/esteiros, ao longo do eixo, na situação atual e na situação com 
projeto é apresentada nos desenhos PRA.RA1.OBH.PE.PF-509 a 511 e 
PRA.RA1.OBH.PE.PF-714 a 717 (perfis longitudinais) no mesmo anexo. 
 
 
 
4.1.1 Características dos Sedimentos Dragados 

No projeto de execução, e para cumprimento da DIA, a PLRA efetuou um estudo de 
caracterização dos sedimentos do Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais 
da Zona Central da Ria de Aveiro e dos sedimentos/solos nos locais previstos para 
deposição, para confirmação da compatibilidade geológica entre os sedimentos dragados 
e os locais de deposição. Os relatórios, por canal, das amostragens aos sedimentos 
dragados, são apresentados no Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos, sendo a 
seguir sintetizados: 
 
 
a) Canal de Ílhavo 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 22 (vinte e dois) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo dos canais 
a dragar e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais 
resultou, após subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total 
de 40 (quarenta) amostras para caracterização física e química, à luz do disposto na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
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→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a classificação Arenoso ou 
Argiloso, num total de 10 amostras em cada classificação, o que corresponde a 
25% cada, das amostras analisadas. Obtiveram-se ainda as classificações: 
“Argilo Limoso” em 7 amostras; “Franco Arenoso” e “Franco Argilo Limoso”, com 
4 amostras em cada uma destas classes; “Franco” em 3 amostras e “Franco 
Limoso” em 2 amostras).  

Os sedimentos com características acentuadamente argilosas estão presentes a 
sul da ponte da ponte de Vagos (troço 5.4). A norte deste troço, os sedimentos 
apresentam percentagens elevadas ou significativas de areia; 

→ Relativamente às características químicas, a totalidade das amostras analisadas 
inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro, que caracteriza o material dragado limpo e que pode ser depositado 
no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias, sem normas restritivas.  

 
 
b) Canais do Lago do Paraíso 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 8 (oito) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo dos canais a dragar 
e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais resultou, após 
subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total de 15 (quinze) 
amostras para caracterização física e química, à luz do disposto na Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
 

→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que as amostras apresentam a classificação de Franco Arenoso (5 
amostras), o que corresponde a 33% das amostras analisadas. Obtiveram-se 
ainda as classificações: Franco em 4 amostras; Areno Franco em 3 amostras, e 
Franco Limoso com 3 amostras. Trata-se de amostras com percentagens 
significativas de areia; 

→ Relativamente às características químicas, a totalidade das amostras analisadas 
inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro, que caracteriza o material dragado limpo e que pode ser depositado 
no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias, sem normas restritivas. 
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c) Canais da Zona Central da Ria 
 
A campanha de caraterização dos sedimentos a dragar baseou-se na recolha de um total 
de 9 (nove) cores de sedimentos contínuos em profundidade, ao longo dos canais a 
dragar e nos locais onde se vão registar os maiores aprofundamentos, dos quais 
resultou, após subdivisão, a cada metro de profundidade de cada um dos cores, um total 
de 16 (dezasseis) amostras para caracterização física e química, à luz do disposto na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da comparação dos resultados obtidos com os valores normativos estipulados na portaria 
acima indicada, conclui-se o seguinte: 
 

→ Relativamente à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a classificação Franco 
Arenoso, num total de 10 amostras, o que corresponde a 60% das amostras 
analisadas. Obtiveram-se ainda as seguintes classificações: “Franco Limoso” em 
3 amostras; Areno Franco em 2 amostras; e Franco em apenas 1 amostra; 

→ Relativamente às características químicas, a totalidade das amostras analisadas 
inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro, que caracteriza o material dragado limpo e que pode ser depositado 
no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias, sem normas restritivas. 

 
 
 
4.1.2 Condicionamentos Físicos à Dragagem (pontes e condutas) 

Identificam-se seguidamente os potenciais condicionamentos físicos à execução da 
dragagem no Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central da 
Ria de Aveiro e os cuidados a observar em obra, que constam das Cláusulas Técnicas 
Especiais, como condições a cumprir pelo empreiteiro. 
 
Estas infraestruturas encontram-se assinaladas nas peças desenhadas do Anexo D.2 do 
Volume III – Anexos Técnicos, dizendo respeito ao Canal de Ílhavo: 
 
a) Pontes rodoviárias / pedonais no Canal de Ílhavo  
 
O Canal de Ílhavo é atravessado por várias pontes que de norte para sul, são as 
seguintes: 
 

1. Ponte da A25-IP5 (ponte da Autoestrada A25); 

2. Ponte de Ílhavo/Ponte da Gafanha de Aquém/Ponte Juncal Ancho (ponte 
rodoviária); 

3. Ponte da Vista Alegre (ponte rodoviária, Estrada dos Álamos); 
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4. Ponte da Água Fria (estrada nacional EN109); 

5. Ponte da Fareja (ponte pedonal, estrutura muito degradada); 

6. Ponte de Vagos (estrada nacional EN333). 

 
A presente empreitada de dragagem inicia-se a sul da Ponte da A25-IP5, não tendo por 
isso qualquer interferência com a mesma. Por sua vez, desenvolve-se para sul ao longo 
de toda a extensão do designado Rio Boco (ou Canal de Ílhavo), terminando na sua 
extremidade sul, no Cais dos Moliceiros. 
 
Em situação alguma se verificará a dragagem por debaixo de qualquer das citadas 
pontes. No atravessamento das pontes, o presente projeto assinalada unicamente o 
traçado do canal por debaixo das mesmas, consistindo num estreitamento do 
alinhamento de modo a que esse canal possa encaixar nos vãos respetivos de cada uma 
das pontes. 
 
Não deverá assim ocorrer qualquer operação de dragagem por debaixo de pontes, nem 
mesmo nas suas imediações, devendo inclusivamente ser assegurado na empreitada, 
por razões de segurança estrutural das pontes, uma distância de resguardo mínima de  
10 m em relação às estruturas de pontes. Tal significa que não deverá ocorrer nenhuma 
ação junto de pontes, designadamente de dragas em ação (por exemplo, cravação de 
estacas-spuds, afundamento de âncoras ou poitas, desassoreamentos, etc.). 
 
Uma vez que algumas destas pontes possuem vãos relativamente modestos, deverá no 
entanto o Empreiteiro assegurar-se, atempadamente, que os equipamentos de dragagem 
que selecionar poderão efetivamente passar sob as estruturas das pontes em questão, 
antecipando dificuldades e prevendo soluções para as ultrapassar, devendo realizar essa 
análise prévia e por sua própria conta. 
 
 
b) Condutas que atravessam o Canal de Ílhavo 
 
Conduta de saneamento (Águas do Centro Litoral / ex-SIMRIA) 

Esta conduta de saneamento atravessa o Canal de Ílhavo, na zona a norte da Gafanha d’ 
Aquém, numa zona onde não ocorrerá dragagem. 
 
O Empreiteiro deverá atuar com especial precaução junto da conduta, até cerca de 20-30 
m em torno do seu eixo, assegurando que nenhum procedimento, designadamente 
relacionado com o posicionamento das dragas (por exemplo, cravação de estacas-spuds, 
afundamento de âncoras ou poitas, etc.) ou mesmo de desassoreamento, interferirá com 
a estrutura da referida conduta de saneamento. 
 
A implantação desta conduta encontra-se assinalada na peça desenhada 
PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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FIG. III. 7 – Conduta da AdCL (SIMRIA) – Canal de Ílhavo 

 
 
 
Condutas de gás (LUSITANIAGÁS) 

No Canal de Ílhavo, ocorrem dois atravessamentos por condutas de gás da 
LUSITANIAGÁS, junto à Ponte da Vista Alegre e imediatamente a sul da Ponte de Vagos. 
No primeiro atravessamento não deverá ocorrer dragagem sobre a conduta e, no 
segundo caso, está prevista dragagem devendo no entanto ser acautelados os aspetos 
de segurança mais adiante detalhados. 
 
Tratando-se de condutas de gás que abastecem populações e pretendendo-se maximizar 
a segurança, antes de se realizar qualquer intervenção no canal de Ílhavo deverá o 
Empreiteiro solicitar uma reunião com a LUSITANIAGÁS, contando com a presença da 
Fiscalização, na qual receberá orientações de segurança quanto às operações a realizar. 
Nomeadamente, no caso do atravessamento junto à Ponte de Vagos, para confirmação 
de que o (relativamente modesto) aprofundamento por dragagem não interfere com a 
conduta que se encontra mais profunda, deverá o Empreiteiro prever a realização de um 
levantamento localizado, com recurso a métodos ligeiros e sem risco para a conduta, 
com vista à confirmação de que o aprofundamento por dragagem efetivamente não 
atinge a conduta do gás. Sugere-se uma piquetagem com profundidade máxima até 2,0 
m abaixo no leito atual, tratando-se assim de uma sondagem “por negação” sem nunca 
atingir a conduta. 
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Igualmente, deverá o Empreiteiro considerar uma ‘faixa de segurança’ da ordem dos 10-
20 m em torno das condutas de gás, na qual terá de assegurar que nenhum 
procedimento relacionado com as dragas interfere com a estrutura das condutas (por 
exemplo, cravação de estacas-spuds, afundamento de âncoras ou poitas, etc.). 
 
O Empreiteiro deverá propor uma metodologia e procedimentos de segurança à 
Fiscalização para a realização daquele levantamento, devendo essa metodologia e 
procedimentos ser obrigatoriamente discutidos em reunião a solicitar à LUSITANIAGÁS. 
 
 
 Atravessamento “Vista Alegre”, imediatamente a sul da ponte 

Trata-se de uma conduta de gás com 20 anos, em média pressão, de aço, para 
transporte de gás. Não existe levantamento das cotas de implantação desta conduta da 
LUSITANIAGÁS, apenas se conhece o seu local do atravessamento. 
 

 

FIG. III. 8 – Canal de Ílhavo. Vista Alegre. Atravessamento de conduta de gás 

Fonte: LUSITANIAGÁS (2017) 

 
 
Tendo presente que as cotas atuais do leito do canal neste local rondam -1,5 m (ZH), e 
que se pretende um canal navegável com fundos pelo menos -0,5 m (ZH), não será 
necessário dragar sobre esta conduta. Deverá no entanto o Empreiteiro assegurar as 
medidas de segurança atrás mencionadas, designadamente manter a citada “faixa de 
exclusão” nas imediações desta conduta. 
 
A implantação desta conduta encontra-se assinalada nas peças desenhadas 
PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 e 502 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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 Atravessamento “Vagos”, junto à ponte de Vagos 

Trata-se de uma conduta de distribuição de gás, cuja implantação se encontra 
identificada em levantamento da LUSITANIAGÁS. Esse levantamento faz supor que a 
conduta possui, no local de atravessamento do canal, recobrimentos da ordem dos  
4,1-5,3 m, não havendo no entanto uma certeza absoluta acerca destes valores dado o 
levantamento não ser claro quanto ao nível de referência das cotas ao longo da forra da 
conduta. 
 

  
Fonte: LUSITANIAGÁS (2017) 

FIG. III. 9 – Canal de Ílhavo. Ponte de Vagos. Atravessamento de conduta de gás 

 
 
Tendo presente que os fundos locais se encontram muito assoreados, com cotas 
próximas de +1,2 m (ZH), e que se pretende o canal dragado à cota 0,00 m (ZH), verifica-
se necessidade de dragar sobre a conduta. Acredita-se que para esta última cota, a 
conduta de gás terá sempre, no local de dragagem, um recobrimento suficiente. 
 
Deverá no entanto o Empreiteiro assegurar as medidas de segurança atrás mencionadas, 
designadamente realizar o citado levantamento confirmativo e a “faixa de exclusão” na 
imediação da conduta. 
 
A implantação desta conduta encontra-se assinalada nas peças desenhadas 
PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 e 502 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
 
 
4.2 Deposição dos Sedimentos Dragados 

De acordo com as orientações / condicionantes da DIA expressas no ponto 1 deste 
capítulo, e para o Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona Central 
da Ria de Aveiro, resultou o seguinte em termos das alterações efetuadas das alterações 
efetuadas aos locais de depósito: 
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4.2.1 Canal de Ílhavo 

4.2.1.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Para este canal, a DIA estipula o seguinte: 
 

a) Reavaliação da tipologia de perfil proposta nos locais de depósito IV3, IV4, IV5, 
IV6, IV7, IV8, IV9, IV10, IV11, IV12, devendo a deposição dos dragados ocorrer 
linearmente e na área emersa da margem (dentro da servidão do DPM), sem 
formação de mancha de aterro; 

b) Na recarga de habitats 1330+1320, 1140pt1, a camada não deve exceder os  
15 cm, sendo que, para fazer face ao volume de dragados, pode ser aumentada a 
área de deposição de cada um desses locais; 

c) Exclusão dos locais IV1, IV2 e IV13. Em alternativa, devem ser utilizados os 
dragados para fins de recuperação de motas/diques e salinas degradadas no 
Lago do Paraíso ou para substituição de motas intervencionadas com materiais 
alóctones. 

 
Da análise, do ponto de vista técnico, das orientações/condicionantes da DIA, resulta o 
seguinte: 
 

• Orientação / Condicionante da DIA alínea a) 
 
Para dar cumprimento à orientação/condicionante a), e face ao volume de sedimento a 
dragar neste canal e à exiguidade de área em zona emersa, principalmente na margem 
poente, seria necessário uma deposição quase em contínuo ao longo das duas margens 
do canal e onde existem condicionalismos em termos de ocupação do solo (áreas 
agrícolas, proximidade a áreas habitacionais, etc.). 
 
Em alternativa, considerou-se tecnicamente mais vantajosa a deposição do sedimento de 
parte dos troços 5.3 e 5.4, totalizando cerca de 87 200 m3, num novo local - IV9 (n). Este 
local corresponde a uma salina abandonada com capacidade suficiente, conseguida em 
parte através da construção de muros na periferia do mesmo, para encaixar o volume em 
causa, com uma espessura que não ultrapassa a cota de uma maré de águas vivas 
equinociais (4,0 m ZH). 
 
Relativamente aos locais IV7 e IV8, foi avaliada a capacidade de encaixe dos mesmos, 
na zona emersa da margem (dentro do DPM), tirando partido da respetiva disponibilidade 
de área. Verificou-se que era possível a sua utilização para deposição de volumes não 
muito significativos, de forma a não constituir aterros de grande dimensão. 
 
O local IV11 foi mantido, embora com uma configuração diferente, já que está situado em 
zona emersa, em terrenos públicos indicados pelo Município de Vagos. (motivo pelo qual 
se optou pela manutenção no projeto, apesar de se encontrar em área parcialmente fora 
do DPM). 
 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e as condicionantes existentes, 
prescindiu-se da utilização dos locais IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10 e IV12.   
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• Orientação / Condicionante da DIA alínea b) 
 
A orientação/condicionante b) é cumprida sempre que estejam em causa deposições de 
sedimento dragado com a finalidade de beneficiação de áreas de sapal degradado, 
sendo essas situações devidamente explicadas e justificadas a seguir. 
 
 

• Orientação / Condicionante da DIA alínea c) 
 
Relativamente à orientação/condicionante c), os locais IV1 e IV2 foram excluídos. O local 
IV13 previsto em anteprojeto foi substituído por um novo local, sendo a totalidade do 
volume de sedimento do troço 5.1B e dos troços 5.5 e 5.6, bem como de parte do troço 
5.2A depositado nesse novo local - IV13(n). 
 
Assim, dos 181 669 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada 
nos 3 locais que se mantiveram do Anteprojeto (IV7, IV8 e IV11), embora com 
ajustes como a seguir se descreve, e em 2 novos local de deposição IV9(n) e 
IV13(n), tal como indicado especificamente pela DIA. 
 
 
 
4.2.1.2 Locais Previstos em Anteprojeto Mantidos 

 
Local IV7 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma localização e configuração diferentes de modo a ajustar-se às 
condicionantes LMPAVE e linha da margem e possibilitar o volume de encaixe 
necessário, resultando numa faixa de deposição prolongada para este (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-503 no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos).  
 
Este local foi assim mantido, embora com uma localização e configuração diferentes, de 
modo a ajustar-se às condicionantes LMPAVE e linha da margem e possibilitar o volume 
de encaixe necessário, resultando numa faixa de deposição prolongada para norte. Este 
local, na nova configuração, corresponde à utilização de uma área de talude, ocupada 
por eucaliptal, junto da fábrica da Vista Alegre. O perfil de deposição corresponde ao 
preenchimento dessa área, formando uma plataforma à cota 6,5 mZH, resultando em 
espessuras de enchimento, média e máxima, de cerca de 1,2 m e 3,3 m, respetivamente.  
 
A capacidade de encaixe é estimada em 22 829 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
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Local IV8 
 
Este local na DIA é mantido, embora com uma localização e configuração diferentes de 
modo a ajustar-se às condicionantes LMPAVE e linha da margem (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-504 no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 11 860 m3. O perfil de deposição resulta em 
espessuras de deposição, média e máxima, de cerca de 0,5 m e 1,5 m.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
Local IV11 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma configuração diferente. Este local corresponde a um terreno público, 
disponibilizado pela autarquia de Vagos, com acentuadas variações topográficas, sendo 
intenção promover o enchimento de uma zona de cotas mais baixas. Quase toda a área 
está localizada fora de DPM. As espessuras, média e máxima, de enchimento são de 
cerca de 4,8 m e 10,3 m respetivamente (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e 
Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-507 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 18 154 m3.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 45 536 m3, com uma altura média de 1,2 m. 
 
 
 
4.2.1.3 Locais Eliminados e Novos Locais 

No Canal de Ílhavo foram eliminados 10 depósitos (IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10, 
IV12 e IV13), dos quais 3 correspondem a indicação da DIA (IV1, IV2 e IV13) e em sua 
substituição propostos 2 novos depósitos (IV9(n) e IV13(n)) em áreas de antigas salinas. 
 
Salienta-se ainda que o sedimento do troço 5.1A do Canal de Ílhavo será encaminhado 
para o local LP1(n), inserido nos Canais do Lago do Paraíso. 
 
 
Local IV9(n)  
 
Substitui os locais IV9 e IV10. Corresponde a uma área de antigas salinas, sendo o 
sedimento depositado no seu interior. Será construído um muro em estacaria de madeira, 
em toda a periferia desta área, formando uma contenção ao refluimento do sedimento em 
direção ao canal. As espessuras de deposição, média e máxima, são de cerca de 0,6m e 
1,5m. Está localizado em zona de leito, ficando submerso em situação de preia-mar de 
águas vivas equinociais (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-505 e 506 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 87 242 m3. 
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Local IV13(n)  
 
Corresponde a uma área contígua a uma salina, com significativa capacidade de encaixe, 
considerando espessuras de deposição, média e máxima, de cerca de 2 m e 2,6 m, 
respetivamente, atingindo a cota 4,2 ZH. Está localizado em zona de leito (ver  
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-509 no Anexo D.2 
do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 40 000 m3. 
 
 
 
4.2.2 Canais do Lago do Paraíso 

4.2.2.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Para este canal, a DIA estipula o seguinte: 
 

a) A deposição de dragados pode ser feita para fins de recuperação de motas/diques 
de salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição de motas 
intervencionadas com materiais alóctones, devendo ser apresentados locais que 
careçam e justifiquem essa deposição; 

b) Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em 
locais estratégicos (marinha desativada/abandonada), para que possam ser 
utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na 
recuperação de motas; a escolha deste local deve ser avaliada em conjunto com 
os utilizadores referidos ou associação que os representa; 

c) Deve ser excluído o Local LP1, devendo o volume de sedimento destinado a este 
local ser utilizado para recuperação de motas e taludes degradados no Lago do 
Paraíso. 

 
Decorrente das orientações/condicionantes anteriores resulta um novo local, situado 
imediatamente a sul da ponte da A25, e que corresponde a uma área de antigas salinas, 
sendo o sedimento, proveniente dos canais do Lago do Paraíso, bem como dos troços do 
Canal de Ílhavo acima referidos, depositado no seu interior. Está localizado em zona de 
leito, ficando submerso em situação de preia-mar de águas vivas equinociais. 
 
 
 
4.2.2.2 Locais Eliminados e Novos Locais 

Nos Canais do Lago do Paraíso, os 2 depósitos (LP1, LP2) foram eliminados e em sua 
substituição proposto um novo local (LP1(n)), correspondente a uma antiga salina, onde o 
material depositado poderá servir para uso futuro na recuperação de salinas(salienta-se 
ainda que o sedimento do troço 5.1A do Canal de Ílhavo será encaminhado para o local 
LP1(n), inserido nos Canais do Lago do Paraíso): 
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Local LP1(n)  
 
Esta zona de antiga salina está confinada nos seus extremos pelo aterro da A25, pelo 
aterro de acesso à instalação de uma piscicultura e por um outro aterro ao longo do qual 
se desenvolve um caminho pedonal e um ancoradouro. Apenas um sector restrito na sua 
extremidade SW contacta livremente com as águas do Lago do Paraíso, pelo que se 
pode considerar que a zona de aterro se encontra no interior de uma pequena baía 
formada artificialmente por ação antrópica, podendo considerar-se do ponto de vista 
geomorfológico um sistema de baía-barreira artificial, correspondendo pois, segundo esta 
designação teórica, a um corpo de água semifechado, com um único canal de entrada e 
comunicação com o oceano, que permite as entradas e saídas de água, cujo fluxo 
depende do regime de marés (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-510 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Está localizado em zona de leito da salina, ficando submerso em situação de preia-mar 
de águas vivas equinociais. 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 34 450 m3, As espessuras de 
deposição, média e máxima, são de cerca de 0,9 m e 1,6 m.  
 
 
 
4.2.3 Canais da Zona Central da Ria 

4.2.3.1 Orientações da DIA e sua interpretação 

Dando cumprimento ao estipulado na DIA, procedeu-se à revisão dos locais de 
deposição dos sedimentos dragados, tendo por base os seguintes pressupostos: 
 

a) A deposição de dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição de 
motas intervencionadas com materiais alóctones; 

b) Deve ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada), para que possam ser utilizados 
gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de 
motas; a escolha deste local deve ser avaliada em conjunto com os utilizadores 
referidos ou associação que os representa. 

 
Decorrente das orientações/condicionantes anteriores resultam para deposição dos 
sedimentos do Esteiro dos Frades/Ilha dos Puxadoiros (canal 7.5), três novos locais, já 
objeto de acordo com os respetivos proprietários e seguidamente caracterizados: 
 

• Local CE 10 (n) – Corresponde a uma zona de salinas, localizada no designado 
“Salgado de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos 
no interior da salina para posterior utilização na recuperação dos muros de 
contenção, tanto os exteriores como os interiores.  
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• Local CE11 (n) - Corresponde também a uma zona de salinas abandonadas, 
localizada no designado “Salgado de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da marinha para posterior reutilização na 
reconstrução de muros. 
 

• Local CE12 (n) – Localizado na proximidade do anterior (cerca de 200 m para 
nascente), corresponde também a uma zona de salinas abandonadas. Tal como 
no caso anterior, foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos no 
interior da marinha para posterior reutilização na reconstrução de muros. 

 
 
Do mesmo modo, na Cale de Bulhões, os locais de deposição CE2, CE3, CE4 e CE5, 
previstos em fase de anteprojeto como deposições ao longo da margem, são substituídos 
por dois novos locais CE 5 (novo) e CE3 (novo), correspondentes a salinas 
abandonadas, para onde será encaminhado o sedimento dragado nesse canal, para 
reforço dos muros existentes. 
 
São mantidos os locais CE1(d), CE6(d), CE7 e CE8, previstos em fase de anteprojeto. 
 
Assim dos 52 175 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 4 
locais que se mantiveram do Anteprojeto (CE1(d), CE6(d), CE7 e CE8), embora com 
ajustes como a seguir se descreve, e em 5 novos locais de deposição (CE3(n), CE5(n), 
CE10(n), CE11(n) e CE12(n)), tal como indicado especificamente pela DIA. 
 
 
 
4.2.3.2 Locais Previstos em Anteprojeto Mantidos 

Local CE1(d) e CE6(d) 
 
Os locais CE1 e CE6(d) correspondem a deposições difusas e inserem-se numa zona de 
marinhas e sapais de meio aquático que correspondem a extensões de terreno muito 
aplanado no seio da ria, e são na maior parte dos casos, ilhas cortadas e /ou separadas 
por canais de maior ou menor dimensão, formadas pela deposição de aluviões atuais (ver 
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-701 e 702 nos 
elementos técnicos de projeto no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe do local CE1(d) é estimada em cerca de 303 m3. A capacidade 
de encaixe do local CE6(d) é estimada em cerca de 302 m3. 
 
 
Local CE7 
 
Corresponde ao prolongamento de mota existente, numa extensão de 300 m, tal como 
previsto em Anteprojeto e sobre a qual foi construído um caminho, com cerca de 4,5 m de 
largura e alturas, média e máxima, de 0,6 m e 1,6 m.  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 1 711 m3. 
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Local CE8 
 
Mantem-se o previsto em Anteprojeto. Corresponde a uma deposição em zona emersa 
(entre a LMPAVE e a margem), para constituição de um aterro com alturas, média e 
máxima, de 0,9 m e 2 m. A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 2 977 m3. 
 
 
 
4.2.3.3 Locais Eliminados e Novos Locais 

Nos Canais da Zona Central da Ria foram eliminados 8 depósitos (CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE9, CE10, CE11 e CE12). Em sua substituição foram criados 5 novos depósitos 
(CE3(n), CE5(n), CE10(n), CE11(n) e CE12(n)) que promovem a recuperação de salinas 
ou constituem depósitos para uso futuro na recuperação de salinas.  
 
 
Local CE3(n)  
 
Deposição no interior da salina para reforço de muro (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-703 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 7 212 m3. 
 
 
Local CE5(n)  
 
Deposição no interior da salina para reforço de muro (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-704 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 9 169 m3. 
 
 
Local CE10(n)  
 
Corresponde a uma zona de salinas, em que foi já acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da salina, para posterior utilização na recuperação 
de muros de contenção da mesma (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-705 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 18 264 m3.  
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Local CE11(n)  
 
Corresponde também a uma zona de salinas. Foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da marinha para posterior reutilização na 
reconstrução de muros (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-705 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
O perfil de deposição corresponde à ampliação/reforço de muro existente, com 5 m de 
largura e talude para o interior da salina. A capacidade de encaixe do local é estimada 
em cerca de 3 286 m3. 
 
 
Local CE12(n) 
 
Localizado na proximidade do anterior (cerca de 200 m para nascente), corresponde 
também a uma salina. Tal como no caso anterior, foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos em locais com necessidade de material, nomeadamente, para 
preenchimento de uma depressão no talude de muro exterior que ameaça a sua 
estabilidade, para reforço de troço de muro que confina com o canal e para a subida de 
cota do fundo da salina numa área do setor oeste. 
 
A capacidade de encaixe do local é estimada em cerca de 8 486 m3. 
 
 
 
4.2.4 Síntese dos Locais de Deposição e Volumes a Transpor  

Nestes canais e dando cumprimento às condicionantes constantes da DIA, a maior parte 
dos sedimentos dragados é depositado entre a LMPAVE (linha de máxima preia-mar de 
águas-vivas equinociais) e a margem, ou seja, em zona emersa e acima da LMPAVE, 
havendo uma fração que é depositada no leito, não se alterando contudo a relação 
margem/plano de água. Deste modo, contribui-se para o reforço das margens, para 
prevenção das inundações e erosão dos solos e consequente proteção contra perda de 
território. 
 
Nas peças desenhadas PRA.RA1.MOT.PE.PL-501, PRA.RA1.MOT.PE.PL-701 a 703 no 
Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos e que se reproduz de seguida estão 
indicados os locais, no leito/margens do Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e 
Canais da Zona Central da Ria de Aveiro, para onde os sedimentos dragados. 
 
Nos quadros seguintes resumem-se a deposição dos sedimentos dragados nos canais 
em análise, estando indicados, entre outros aspetos, os volumes a transpor dos troços de 
canal para as correspondentes áreas de deposição. 
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Quadro III. 14 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canal de Ílhavo 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

5.1A 

Ílhavo 

Da Ponte da A25 à Ponte 
de Ílhavo 

1 584 LP1(n) 1 584 Arenoso 2,0 – 3,0 

5.1B 13 060 IV13(n) 13 060 Franco / Arenoso 1,0 – 2,0 

5.2A 
Da Ponte de Ílhavo à Ponte 
da Vista Alegre 

45 329 

IV13(n) 22 500 Arenosos 1,0 – 2,0 

5.2B IV7 22 829 
Franco / Franco 

Arenoso / Franco 
Limoso 

0,0 – 1,0 

5.3 Ílhavo 
Da Ponte da Vista Alegre à 
Ponte da Água Fria 

26 835 

IV8 10 090 
Franco / Franco 
Argilo Limoso 

< 1.0 

IV9(n) 16 745 - 1,0 – 2,0 

5.4A 

Ílhavo 

Da Ponte da Água Fria à 
Ponte da Fareja (montante) 

70 497 IV9(n) 70 497 
Argiloso / Argilo 
Limoso / Fraco 
Argilo Limoso 

< 1.0 

5.4B 
Da Ponte da Fareja 
(montante) ao Cais dos 
Moliceiros 

43 473 

IV11 22 515 Argiloso 1,0 – 2,0  

IV12 0 - - 

5.5 Ílhavo 
Acesso ao Cais da Gafanha 
d’Aquém 

325 IV13(n) 325 Franco Arenoso < 1.0 

5.6 Ílhavo Acesso ao Cais da Malhada 4 115 IV13(n) 4 115 Arenoso < 1.0 

5.7 Ílhavo 
Acesso ao Cais Junto ao 
restaurante Palheiro 

1 770 IV8 1 770 
Franco Limoso / 
Argilo Limoso 

< 1.0 

SUB-TOTAL 181 669  181 669 
 

 
 

Quadro III. 15 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canais do Lago do Paraíso 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

6 Ílhavo Canais do Lago do Paraíso 498 LP1(n) 498 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

< 1.0 

6.1A 

Ílhavo 
Canais do Lago Paraíso 
(lado norte) 

2 619 

LP1(n) 

2 619 
Franco / Franco 

Arenoso 
2.0 

6.1B 4 178 4 178 

Areno Franco / 
Franco Arenoso / 
Franco / Franco 

Limoso 

2,0 – 3,0 

6.2A 

Ílhavo 
Canais do Lago Paraíso 
(lado sul) 

20 329 

LP1(n) 

20 329 
Franco / Franco 

Arenoso 
2,0 – 3,0 

6.2B 5 242 5 242 

Areno Franco / 
Franco Arenoso / 
Franco / Franco 

Limoso 

2,0 – 3,0 

SUB-TOTAL 32 866  32 866 
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Quadro III. 16 – Locais de Deposição e Volumes a Transpor – Canais da Zona Central da Ria 

N
º 

 
C

A
N

A
L

 

Áreas de dragagem Volume 
dragado 

(m3) 

Local de 
Deposição 

Volume de 
Deposição 

(m3) 

Classificação 
textural 

Dist. máx. 
Orig. Dest. 

(km) Canal Identificação 

7.1 Cales 

Carreira de Aveiro / Cale do 
Farrachil / Cale do 
Espinheiro 

465 MU0 465 Franco Limoso 0 – 1,0 

7.2 Cales 
Cale do Espinheiro 
(montante) até ao Rio Novo 
do Príncipe 

303 CE1(d) 303 
Areno Franco / 
Franco Arenoso 

0,5 

7.3A 

Cales 

Cale de Bulhões até ao 
Canal da Cidade 

0 CE12(n) 0 

Franco Arenoso 

<1,0 

7.3B 66 
CE3(n) 

(salina S) 
66 1,0 – 2,0 

7.3C 
Cale de Bulhões até ao 
Canal da Cidade 

16 538 

CE5(n) 
(salina N) 

9 169 

Areno Franco / 
Franco Arenoso 

1,0 – 2,0 

CE3(n) 
(salina S) 

7 067 1,0 – 2,0 

CE6(d) 302 0,5 

7.4A 

Bulhões Acesso ao cais de Esgueira 

1 790 

CE7 1 711 

Franco Arenoso 

0,5 

CE3(n)  
(salina S) 

79 0,5 

7.4B 2 181 
CE8 

2 181 Franco Arenoso 0,5 

7.4C 796 796 Franco Arenoso 0,5 

7.5A 

Cales 

Esteiro dos Frades /Ilha dos 
Puxadoiros 

7 098 

CE10(n) 

7 098 Franco Arenoso <1,0 

7.5B 11 166 11 166 
Franco / Franco 

Arenoso 
<1,0 

7.5C 
Esteiro dos Frades / Ilha 
dos Puxadoiros 

11 772 
CE11(n) 3 286 Franco Limoso 1,0 

CE12(n) 8 486 Franco Limoso 1,0 

SUB-TOTAL 52 175 
 

52 175 
 

 
 
 
 
4.3 Características dos Sedimentos nos Locais de Deposição 

4.3.1 Canal de Ílhavo 

Nos locais situados nas margens/leito do Canal de Ílhavo onde se prevê a deposição de 
sedimentos dragados, foram recolhidas amostras de sedimento/solo superficial, tendo em 
vista a determinação da granulometria e classificação textural. 
 
Foram recolhidas no total 12 amostras. 
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Os valores médios dos resultados obtidos são os seguintes: 
 

Densidade - 1,6 g/cm3; COT - 17.667 mg C/kg; Areia - 45%; Limo - 22%; Argila - 33%; 
Matéria seca - 52%. 

 
Verifica-se ainda que 25% das amostras recolhidas apresentam classificação textural 
“Franco Arenoso”, 25% “Argiloso”, 17% “Franco Argilo Limoso” e as restantes distribuem-
se pelas classificações “Franco”, “Franco Limoso” e “Franco Argiloso”. 
 
De acordo com o relatório da análise de compatibilidade geológica entre os sedimentos 
dragados e os materiais nos locais de deposição, que se apresentam no Anexo B.3 do 
Volume III – Anexos Técnicos, não se verifica qualquer incompatibilidade. 
 
 
 
4.3.2 Canais do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria 

Nos locais situados nas margens/leito dos canais do Lago do Paraíso e da Zona Central 
onde se prevê a deposição de sedimentos dragados, foram recolhidas amostras de 
sedimento / solo superficial, tendo em vista a determinação da granulometria e 
classificação textural. 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso, foram recolhidas no total 2 amostras, tendo sido obtidos 
os seguintes resultados médios:  
 

Densidade - 1,9 g/cm3; COT - 17.000 mg C/kg; Areia - 59%; Limo - 26%; Argila - 16%; 
Matéria seca - 58%. 

 
Verifica-se que uma amostra é classificada como “Franco Arenoso” e outra como “Franco 
Limoso”. 
 
 
Nos Canais da Zona Central da Ria, foram recolhidas no total 15 amostras, tendo sido 
obtidos os seguintes resultados médios:  
 

Densidade - 1,7 g/cm3; COT - 16.714 mg C/kg; Areia - 56%; Limo - 24%; Argila -19%; 
Matéria seca - 60%. 

 
Verifica-se ainda que 40% das amostras recolhidas apresentam classificação textural 
“Franco”, 20% “Franco Limoso”, 13% “Franco Arenoso” e as restantes distribuem-se 
pelas classificações “Franco Argilo Limoso”, “Areno Franco” e “Franco Argiloso”. 
 
De acordo com o relatório da análise de compatibilidade geológica entre os sedimentos 
dragados e os materiais nos locais de deposição, que se apresentam no Anexo B.3 do 
Volume III – Anexos Técnicos, não se verifica qualquer incompatibilidade. 
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4.4 Configuração dos Locais de Deposição nas Margens. Tipo de Contenção por 

Área de Deposição e Estabilização dos Depósitos 

A configuração final das áreas de deposição é indicada nos desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-502 a 510 e PRA.RA1.MOT.PE.PL-703 a 705 no Anexo D.2 do 
Volume III – Anexos Técnicos, estando aí representados os perfis segundo os quais deve 
ser feita a deposição. 
 
A proporção água/material dragado no processo de repulsão é estimada, em 
percentagem, entre 80/20 e 70/30. Deste modo, uma das condicionantes que requer 
maior atenção na fase de execução é o retorno/refluimento ao meio hídrico de partículas 
finas (sedimentos silto-argilosos) durante as deposições hidráulicas, justificando-se deste 
modo a necessidade de localizadamente se implantar estruturas de contenção que a 
seguir se descrevem. 
 
 
 
4.4.1 Canal de Ílhavo 

Área de deposição IV13(n) 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Está localizada em zona imersa, constituindo uma vasta bacia de deposição de 
sedimentos; 

- Está confinada a nordeste, este e sudeste, pelo muro de uma salina adjacente e 
pela proteção à estrada (Via da Malhada); 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados. 

 
Apesar destes fatores, prevê-se a necessidade de contenção da face oeste desta 
área, numa extensão de cerca de 190 m, dada a proximidade ao canal de 
navegação, recorrendo a estruturas fixas (estacaria de madeira com tela geotêxtil 
no interior).  
 
O Empreiteiro deverá efetuar a deposição de acordo com o perfil definido, assegurando, 
no final dos trabalhos, que o escoamento da água através das passagens hidráulicas 
existentes não é afetado, deixando uma faixa adjacente ao muro da salina e à estrada 
(Via da Malhada) desimpedida.  
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Área de deposição IV7 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Sedimentos com percentagem significativa de areia, o que facilita a deposição 
rápida das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
Dada a maior proximidade desta área ao canal de navegação e ao facto das condições 
topográficas serem favoráveis ao escoamento da mistura água/sedimento em direção à 
Ria, prevê-se a instalação de uma contenção, recorrendo a bio-rolos de fibra, numa 
extensão de cerca de 630 m. Prevê-se a colocação de uma camada de bio-rolos, com 
cerca de 50 cm de altura, no limite exterior da área de sapal, funcionando deste modo 
como proteção ao avanço das águas e à consequente degradação desse ecossistema.  
 
 
 
Área de deposição IV8 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Sedimentos com percentagem significativa de areia, o que facilita a deposição 
rápida das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
Dada a maior proximidade desta área ao canal de navegação, prevê-se a instalação de 
uma contenção, recorrendo a bio-rolos de fibra, numa extensão de cerca de 840 m. 
Tal como no caso anterior, prevê-se a colocação de uma camada de bio-rolos, com cerca 
de 50 cm de altura, no limite exterior da área de sapal, funcionando deste modo como 
proteção ao avanço das águas e à consequente degradação desse ecossistema. 
 
 
 
Área de deposição IV9(n) 
 
Esta área consiste numa antiga salina, sendo a deposição efetuada no interior da 
mesma. Dado o grande volume da mistura água/sedimento que será aqui depositado, 
prevê-se a construção de uma nova estrutura de contenção (paliçada em madeira 
com tela geotêxtil) pelo interior da estrutura de betão que serviu de confinamento para o 
funcionamento da antiga salina. Esta estrutura da salina não poderá ser aproveitada uma 
vez que se encontra muito degradada e nalgumas zonas inexistente.  
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A nova estrutura de contenção será em paliçada de madeira, implantada com um 
afastamento mínimo de 0,5 m para o interior da estrutura de betão existente e 
apresentará uma extensão de cerca de 1 750 m. A estrutura em paliçada será 
impermeável uma vez que será revestida pelo interior com uma tela geotêxtil (200 gr/m2) 
e será elevada até à cota de +3,50 m.  
 
 
 
Área de deposição IV11 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Deposição em zona permanentemente emersa, 

- Rugosidade superficial e existência de vegetação, o que facilita a retenção dos 
materiais; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear; 

 
Contudo, dado que os sedimentos são constituídos maioritariamente por material fino 
(argila) e porque as condições topográficas promovem o escoamento da mistura água e 
sedimento em direção à Ria, na face oeste da área em causa, prevê-se que seja 
necessário construir um dique de contenção, recorrendo a material escavado no 
local. 
 
 
 
4.4.2 Canais do Lago do Paraíso 

Área de deposição LP1(n) 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Está localizada em zona imersa, constituindo uma vasta bacia de deposição de 
sedimentos; 

- Está confinada a oeste, este, sudeste, por muros; 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados. 

 
Apesar destes fatores, prevê-se a contenção desta área, na face Este, numa extensão de 
cerca de 290 m, recorrendo a estruturas fixas (estacaria de madeira), com o objetivo 
de minimizar a possibilidade de refluimento de sedimentos em direção ao canal de 
navegação. 
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4.4.3 Canais da Zona Central da Ria  

Áreas de deposição localizadas em marinhas (CE10(n), CE11(n), CE12(n), CE3(n), 
CE5 (n)) 
 
Nestas áreas não é necessária contenção, dado que a deposição será efetuada no 
interior de marinhas/salinas ou no interior de contenções já existentes, que serão 
preenchidos com o sedimento (caso da área CE10). Contudo deve o Empreiteiro 
assegurar-se de que os muros que delimitam estes locais se encontram em bom estado, 
podendo haver necessidade de os reabilitar pontualmente., utilizando para o efeito o 
próprio material dragado. 
 
 
 
Áreas de deposição CE1(d) e CE6(d) 
 
Na deposição a realizar nestas áreas, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
Deste modo, nestas áreas não se prevê a implantação de estruturas fixas de 
contenção dos sedimentos. 
 
 
 
Área de deposição CE7 

Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação na envolvente, tanto na parte virada para a ria, como na 
parte terrestre (floresta de eucalipto), o que contribui para a retenção do material 
depositado; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear. 

 
Apesar destes fatores, dada a relativa proximidade ao canal da parte sul desta área, 
prevê-se a implantação de estruturas fixas de contenção (estacaria em madeira), 
numa extensão de cerca de 200 m. O Empreiteiro deverá assegurar, logo no início do 
processo de deposição, a modelação do terreno de acordo com o perfil previsto, 
nomeadamente no que se refere aos taludes.  
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Área de deposição CE8 

Na deposição a realizar nestas áreas, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Deposição em zona permanentemente emersa; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação na envolvente, o que contribui para a retenção do 
material depositado; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear. 

 
Deste modo, não se prevê a construção de estruturas fixas de contenção. Contudo, o 
Empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a construção, em 
toda a periferia deste local, de um dique, com o próprio material dragado, que funcionará 
como barreira para contenção do material repulsado hidraulicamente. Na face do dique 
virada para a ria, num ponto a uma cota adequada, deverá ser instalada uma tubagem 
para encaminhamento das águas resultantes da decantação dos materiais 
 
 
 
4.4.4 Soluções de Contenção de Áreas de Deposição 

Nos depósitos IV9(n), IV13(n), LP1(n) e CE7 será aplicada uma Solução de 
contenção em paliçada de madeira, a qual foi já descrita no ponto. 3.4.4. 
 
Nos depósitos IV7 e IV8 será aplicada uma solução de contenção em bio-rolos de 
fibra, a qual foi também já descrita no ponto. 3.4.4. 
 
 
 
4.4.5 Condicionamentos Físicos à Deposição 

A deposição dos sedimentos dragados deverá ocorrer unicamente nas áreas 
devidamente aprovadas, devendo ser também cumprido o definido no projeto 
relativamente à contenção de alguns locais. É um pressuposto fundamental que as 
operações de deposição de sedimentos não podem causar alagamentos ou inundações 
de terrenos confinantes, qualquer que seja a sua ocupação [agrícola, florestal, 
habitacional, lazer, etc.). Do mesmo modo, caminhos agrícolas e arruamentos existentes 
na periferia das áreas de deposição não poderão ficar intransitáveis devido às operações 
de deposição de sedimentos. 
 
Previamente à realização da deposição em zonas emersas, os terrenos deverão ser 
preparados, devendo o Empreiteiro assegurar a limpeza dos mesmos de qualquer tipo de 
vegetação que este considere que interfere com a operação de deposição e assegurar o 
encaminhamento desta vegetação removida a destino final adequado. 
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Deverão ser identificados eventuais condicionalismos, obstáculos ou impedimentos locais 
à deposição, designadamente a existência de habitações e armazéns; muros e vedações; 
poços e noras; postes de eletricidade; etc. Visando evitar conflitos com este tipo de 
elementos, deverão ser previstas proteções adequadas a cada situação (diques e valas 
de drenagem nas imediações de habitações e terrenos particulares; big-bags em torno de 
postes de eletricidade e poços; etc.). 
 
Dado tratar-se de uma dragagem hidráulica, haverá que assegurar que a deposição da 
mistura água/sedimentos é realizada de modo controlado, confinada por um sistema de 
diques de contenção que constituam bacias para decantação dos sedimentos. Os 
referidos diques de contenção poderão ser constituídos por materiais escavados nos 
terrenos locais e/ou formados com materiais provenientes da própria dragagem.  
 
No intradorso do dique, do lado de terra, deverá ser prevista uma vala para drenagem de 
escorrências, visando assegurar que terrenos confinantes, sejam eles agrícolas, 
habitacionais ou outros, bem como caminhos e estradas, não são, em situação alguma, 
alagados. 
 
Relativamente às linhas aéreas de alta, média ou baixa tensão que atravessam os locais 
de deposição em zonas emersas, deverão ser cumpridos os preceitos legais de modo a 
serem respeitadas as condições regulamentares de estabelecimento das redes elétricas 
existentes, assegurando a sua contínua e normal exploração. 
 
A este propósito, salienta-se que o D.R. n.º 1/92, de 18 de fevereiro, considera a 
existência ao longo das linhas de uma Faixa de Serviço com uma largura de 5 m, dividida 
ao meio pelo eixo da linha. Para além dessa faixa de serviço, considera a existência de 
uma Zona de Proteção das Linhas Elétricas, com vista a garantir a segurança de 
exploração das mesmas, variando a largura máxima desta faixa entre 15 e 45 m, 
dependendo do tipo de linha.  
 
Deverá o Empreiteiro prever e adotar as medidas necessárias e adequadas de 
forma a interromper a colocação de sedimentos nas faixas correspondentes 
àquelas zonas de proteção. 
 
Por outro lado, o equipamento a utilizar durante a realização da obra deve também 
obrigatoriamente observar as distâncias mínimas regulamentares de segurança para 
trabalhos junto de postes de eletricidade. 
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4.5 Esquema de Dragagem e Repulsão 

As áreas a dragar situam-se a distâncias muito variáveis dos locais onde há a 
correspondente deposição dos materiais dragados, pelo que, em alguns casos, a 
repulsão pode ocorrer diretamente, recorrendo somente à capacidade de bombagem da 
draga, enquanto, noutros casos, terá de ser intercalada uma ou mais estações de 
bombagem complementares. 
 
Nos Quadro III. 14 a Quadro III. 16, atrás apresentados constam as distâncias máximas 
aproximadas de repulsão, para cada um dos troços do canal a dragar e correspondentes 
áreas de deposição. 
 
Nas situações em que as distâncias de repulsão ultrapassam a capacidade de 
bombagem instalada nas dragas (ou seja, dragas sem potência própria para 
bombeamento a distâncias superiores a cerca de 2 km), terão de ser utilizadas 
bombagens intermédias (boosters). 
 
 
 
 
4.6 Balizagem e Sinalização dos Canais 

4.6.1 Aspetos Gerais 

Este capítulo trata da balizagem dos seguintes canais: 
 
Na Zona Central da Ria:  

• Cale de Espinheiro; 

• “Carreira de Aveiro” / “Canal do Parrachil”. 

 
No sector Sul: 

• Canal de Ílhavo entre a ponte da A25 e a ponte da Água Fria. 

 
A sinalização da cale dos Bulhões, que foi retida ao nível do Anteprojeto, foi abandonada 
por ter sido considerado que se tornaria redundante em face da reduzida largura dessa 
via, que obriga, na prática, a navegar em permanência a meio canal. O mesmo critério já 
havia sido aplicado ao trecho final do canal de Ílhavo, a sul da ponte da Água Fria. 
 
O objetivo consiste em assegurar a sua conveniente utilização em segurança por parte 
das embarcações de pesca artesanal e de recreio que estão definidas no Projeto através 
da implantação de marcas adequadas. 
 
Considerou-se quer a utilização de estruturas fixas, materializadas por estacas metálicas 
aligeiradas cravadas no leito, quer a utilização de boias ligeiras, umas e outras servindo 
de suporte aos elementos de sinalização.  
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A utilização de boias está limitada à entrada da cale de Espinheiro e à entrada do canal 
de Ílhavo, por constituírem zonas divagantes e onde a profundidade é compatível com o 
uso de boias. Nos restantes trechos a balizagem é materializada por estacas. 
 
O número total de balizas é 35 estando 8 na Zona Central e 27 no canal de Ílhavo. O total 
subdivide-se em 31 estacas e 4 boias. 
 
Nas secções seguintes são apresentadas as distribuições canal a canal e são indicadas 
as coordenadas das balizas. A sequência da descrição é no sentido barra-cabeceiras da 
Ria. 
 
 
 
4.6.2 Balizagem dos Canais da Zona Central 

A síntese da balizagem desta zona está expressa no quadro seguinte. 
 

Quadro III. 17 – Número de Balizas dos Canais da Zona Central da Ria 

Cales Designação Nº Total Nº Verdes Nº Vermelhas Nº Bicolores 

Espinheiro [E] 3 1 1 1 

Carreira de Aveiro [CA] 5 2 (+1)
 (*)

 3 (+1)
 (*)

 - 

Totais - 8 3 4 1 

Nota: (*) Os números entre parênteses referem-se a balizas contabilizadas noutro canal. 

 
 
A implantação do conjunto de balizas está representada nas respetivas peças 
desenhadas do Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
 
4.6.3 Balizagem do Canal de Ílhavo 

A síntese da balizagem desta zona está expressa no quadro seguinte. 
 

Quadro III. 18 – Número de Balizas no Canal de Ílhavo 

Trecho Designação Nº 
Total 

Nº 
Verdes 

Nº 
Vermelhas 

Nº 
Bicolores 

Entre as pontes da A25 e de Ílhavo [I] 12 5 7 - 

Entre as pontes de Ílhavo e da Vista Alegre [I] 11 5 6 - 

Entre as pontes da Vista Alegre e da Água Fria [I] 4 3 1 - 

Totais - 27 13 14 - 

 
 
A implantação do conjunto de balizas está representada nas respetivas peças 
desenhadas do Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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4.6.4 Tipos de Balizas e Identificadores 

Estacas 

Serão constituídas por tubo de aço com diâmetro exterior de 200 mm, espessura de 
parede 8 mm e comprimento variável entre os 10 e os 16 m, conforme a altura de água 
em preia-mar de águas-vivas e a profundidade da fixa no local onde for cravada. A 
cravação será efetuada através de "bate-estacas" flutuante, posicionado a cada ponto de 
implantação. 
 
As estacas serão pintadas e equipadas com os elementos mencionados no parágrafo 
correspondente à descrição do material. 
 

 

FIG. III. 10 – Estaca equipada para sinalização marítima 

 
Boias 

Ligeiras, cilíndricas com 1,20 metros de altura total, construídas em polietileno e com 
flutuador preenchido com poliuretano expandido, para que mantenham a flutuabilidade no 
caso de rutura do invólucro. Serão posicionadas por amarração a uma p i t a através de 
corrente de aço galvanizado de comprimento calculado em função da profundidade, 
equipada com destorcedores e ligação com manilhas. Configurarão as cores e os 
equipamentos mencionados no capítulo relativo à descrição do material. 
 

 

FIG. III. 11 – Bóia equipada para sinalização marítima 

  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

121

 
 
Identificadores 

Cada elemento de balizagem será Identificado pela cor, pela letra da designação e pelo 
número sequencial no canal que sinaliza (verde e impar a EB, vermelho e par a BB, no 
sentido da entrada), além de ser encimado pelo alvo, refletor de radar e luz 
correspondentes. Deste modo, a baliza completa assumirá a forma representada na 
figura anterior. Em cinco casos é necessária uma baliza bicolor para assinalar a 
bifurcação do canal, retendo duas designações simultâneas. 
 
 
 
 
4.7 Modo de Execução das Intervenções 

4.7.1 Meios e Equipamentos de Dragagem  

Atendendo às características do meio e da intervenção e dos volumes envolvidos, os 
equipamentos que se consideram mais adequados para a dragagem são, no mínimo, os 
referidos de seguida: 
 
 Canais Principais 

• Draga de corte, sucção e repulsão (em inglês, cutter suction dredges), com 
potência total instalada da ordem dos 1000-1500 HP, em cada uma, e com 
repulsão por tubagens metálicas, flutuantes e terrestres, sendo que a capacidade 
de repulsão de sedimentos não deverá ser inferior a 1-2 km. 

 
 Canais Secundários / Cales 

• Draga anfíbia com capacidade de dragagem por corte e sucção e repulsão por 
tubagens de PVC, flutuantes e terrestres, e por rainbow. Adicionalmente, 
recomenda-se que esta draga possua equipamento para cravação de estacas. 

 
 
O primeiro tipo de draga proposto (draga CSR) possui uma grande adaptabilidade aos 
canais da Ria e como a tubagem de repulsão tanto pode ser flutuante como terrestre, 
consegue colocar os sedimentos em zonas bem afastadas dos locais de dragagem, sem 
grande incómodo à circulação das embarcações utentes da Ria. Apresenta também 
como vantagem a capacidade desagregadora não só adequada aos sedimentos, como 
também de quebrar com relativa facilidade obstáculos/resíduos lançados pelo Homem no 
canal. Acresce que, do ponto de vista ambiental, é considerada como a mais amiga do 
ambiente, pois ao dragar não provoca turbidez significativa por ressuspensão dos 
sedimentos dado que estes são aspirados numa proporção média de 80% água e 20% 
sedimentos. 
 
Neste entendimento, o Empreiteiro deverá empregar nas operações de dragagem 
previstas unicamente as citadas dragas hidráulicas de corte e sucção, de tipo 
estacionário, com desagregador, estacas e preferencialmente desmontável, e “linhas” de 
descarga compatíveis. 
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Para as maiores distâncias de deposição, o Empreiteiro terá obrigatoriamente de prever 
“boosters” intermédios na “linha”, que possibilitem o adequado bombeamento dos 
sedimentos quando as distâncias de repulsão rondam os 2-3 km, devendo os 
atravessamentos da linha ser aprovados previamente pela Fiscalização. 
 
O segundo tipo de equipamento proposto (draga anfíbia, tipo Watermaster ou 
equivalente) consiste em dragas de pequeno porte, muito versáteis, dado possuírem um 
conjunto de características físicas e operacionais de grande adaptabilidade aos canais 
mais estreitos da Ria (esteiros). 
 
As dragas a empregar deverão estar plenamente equipadas com toda a instrumentação e 
tecnologia necessária à rigorosa monitorização, em contínuo, do posicionamento da 
draga, da “cabeça de dragagem” e áreas a intervencionar, devendo o Empreiteiro 
fornecer ao Dono de Obra relatórios diários da progressão dos trabalhos. 
 
Igualmente deverá o Empreiteiro apresentar à Fiscalização o planeamento de remoção 
dos sedimentos nos diversos canais e os métodos e percursos de transporte, 
espalhamento e modelação das áreas de deposição marginais, bem como o planeamento 
dos posicionamentos e avanço das “linhas” de repulsão dos dragados. 
 
 
 
4.7.2 Modo de Execução dos Trabalhos 

No presente ponto é apresentada uma sequência geral (meramente indicativa) do que 
deverá ser a execução dos trabalhos da empreitada. Os trabalhos deverão iniciar-se com 
a mobilização e montagem de dragas e com a montagem de estaleiro, incluindo 
instalações de pessoal e fiscalização, obtenção de licenças e autorizações, vedações e 
sinalização provisória, etc. 
 
No arranque da empreitada, deverão também ser preparados e afixados os respetivos 
painéis de informação de obra, conforme orientações da Fiscalização (painéis de 
comunicação de empreitada, placas técnicas de obra, placas de financiamento 
comunitário e de inauguração de obra). 
 
Segue-se a realização de trabalhos de campo/levantamentos de suporte à empreitada, 
designadamente levantamentos topo-hidrográficos iniciais dos canais, incluindo ligações 
aos cais, e de áreas de deposição, para aferição de geometrias e respetivos volumes. 
 
Concluídos estes trabalhos, poderá dar-se início à dragagem dos canais, bem como dos 
respetivos canais de acesso aos cais, podendo ser adotado para a realização dos 
trabalhos o encadeamento temporal definido no cronograma seguinte (meramente 
indicativo). 
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Na definição do cronograma que se apresenta seguidamente foi tida em conta a restrição 
constante da DIA que interdita a realização das dragagens entre março e junho. 
 
Considera-se necessário mobilizar e utilizar, no mínimo, 2 (duas) dragas em simultâneo, 
1 (uma) draga CSR e 1 (uma) draga anfíbia, com o objetivo de realizar-se a totalidade da 
empreitada num prazo máximo de 6 (seis) meses e com a hipótese de 2 turnos diários 
de dragagem, cada um de 8 horas e atividade 21 dias por mês. 
 
Os citados turnos bi-diários de dragagem pressupõe que seja solicitada às autoridades 
competentes a respetiva “Licença Especial de Ruído”, conforme artigo 15° do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
dado que disposições legais restringem trabalhos de obra ao período entre as 8 e as 20h 
e apenas nos dias úteis. Dada a necessidade, excecional e fundamentada, de se laborar 
fora deste período, de modo a realizar-se a citada empreitada em meses que não se 
estendam para os períodos ambientalmente mais sensíveis, deverá o Empreiteiro 
providenciar a obtenção da referida licença. 
 

 

FIG. III. 12 – Cronograma de trabalhos nos Canais de Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona 
Central da Ria 

 
 
A dragagem e deposição de sedimentos deverá respeitar as geometrias, volumes e 
modos de execução indicados no presente projeto de execução, designadamente deverá 
ser integralmente respeitado o plano de dragagem e deposição nas áreas estabelecidas 
e aprovadas, dando estrito cumprimento aos diversos condicionalismos físicos e 
ambientais. 
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Deverá o Empreiteiro previamente inteirar-se dos eventuais obstáculos à circulação dos 
seus equipamentos/dragas representados pelas inúmeras pontes presentes ao longo do 
Canal de Ílhavo, anteriormente descritas, designadamente Ponte de Ílhavo/Ponte da 
Gafanha de Aquém/Ponte Juncal Ancho (ponte rodoviária), Ponte da Vista Alegre (ponte 
rodoviária, Estrada dos Álamos), Ponte da Água Fria (estrada nacional N109), Ponte da 
Fareja (ponte pedonal, estrutura muito degradada) e Ponte de Vagos (estrada nacional 
EN333). 
 
No seu planeamento dos trabalhos da empreitada, deverá ter antecipado no seu 
planeamento as respetivas medidas preventivas no que respeita ao número de dragas, 
necessidades de sua mobilização/desmontagem, para sua colocação/retirada de meio 
aquático, e demais requisitos de transporte para a transposição de todos e quaisquer 
obstáculos, designadamente as referidas pontes do Canal de Ílhavo, não podendo 
argumentar durante a empreitada que desconhecia essas restrições. 
 
A deposição dos sedimentos dragados deverá ocorrer unicamente nas áreas 
devidamente aprovadas, devendo ser também cumprido o definido no projeto 
relativamente à contenção de alguns locais. Os aterros são formados hidraulicamente por 
sedimentação dos sólidos e escoamento livre da água. Esta sedimentação poderá ser 
facilitada pela aplicação, na boca de descarga da tubagem, de um difusor semi-vertical, 
com inclinação função da granulometria dos sedimentos. Os aterros a constituir nas 
áreas de deposição terão formação controlada, quer em altimetria, quer em 
desenvolvimentos longitudinal e transversal. 
 
Tratando-se de uma deposição hidráulica, haverá que assegurar que a deposição da 
mistura água/sedimentos é realizada de modo controlado, isto é, terá de ser confinada, 
em alguns casos, por um sistema de diques de contenção que constituam bacias para 
decantação dos sedimentos. Os referidos diques de contenção poderão ser constituídos 
por materiais escavados nos terrenos locais e/ou formados com materiais provenientes 
da própria dragagem. No intradorso do dique do lado de terra deverá ser prevista uma 
vala para drenagem de escorrências, visando assegurar que terrenos confinantes, sejam 
eles agrícolas, habitacionais ou outros, não são em situação alguma alagados. 
 
A realização das deposições previstas pressupõe, para a modelação de terrenos nas 
áreas de deposição, o uso de equipamentos auxiliares terrestres (retroescavadora, pá-
carregadora, giratória) e flutuantes (lancha tipo-plataforma autopropulsionada com grua 
hidráulica de pequeno porte). O equipamento terrestre movimenta as tubagens sobre as 
áreas emersas e regulariza a superfície deste com auxílio de serviços topográficos. Por 
sua vez, a lancha de apoio movimenta as tubagens flutuantes, executa trasfegas, 
abastecimentos, mudanças de posição da draga, etc. 
 
No caso das deposições difusas (áreas CE1 e CE6), a repulsão deverá ocorrer 
preferencialmente por rainbow, sendo feita por tubagem somente quando se a distância 
inviabilizar a utilização daquele método.  
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Em conformidade com a DIA, deverá ser realizado o acompanhamento da obra através 
de dois arqueólogos por cada draga (um na draga e outro na deposição x dois turnos 
diários) e também por um biólogo. 
 
Após a realização da dragagem, ou na sequência de completamento desta, será 
realizada a remoção de balizagem/sinalização existente degradada e realizada a 
instalação de novo sistema de balizagem/sinalização através de estacas, em 
conformidade com o estabelecido no projeto e especificações. 
 
O Empreiteiro é ainda responsável pela implementação dos planos de gestão ambiental, 
gestão de resíduos e de segurança e saúde (PGA, PPGRCD e PSS). 
 
Com a conclusão da empreitada, deverá o Empreiteiro providenciar e realizar os 
levantamentos topo-hidrográficos finais das zonas dragadas e das zonas de deposição, 
bem como elaborar e apresentar as respetivas telas finais (desenhos finais da obra, 
especificações de equipamentos e materiais incorporados, e elementos para a 
compilação técnica da obra).  
 
 
 
4.7.3 Estaleiro e Trabalhos Preparatórios 

Dada a necessidade de dispor de áreas para armazenamento de material, bem como, 
eventualmente, para parqueamento de algumas máquinas utilizadas nas operações em 
terra, prevê-se a necessidade de utilização de espaços com funções de estaleiro 
principal. Propõe-se a utilização de espaços já intervencionados, localizados na 
proximidade de cais existentes na região.  
 
Será também necessário prever um ou mais locais onde se possa efetuar as 
montagens/desmontagens das dragas, sendo uma opção a plataforma portuária de 
Aveiro. Caso a Entidade Executante opte por realizar estas operações em locais 
marginais dos canais, estes deverão situar-se em zonas onde o acesso de camião e grua 
seja possível. 
 
Sendo as margens de corpos de água zonas onde ocorrem restrições, do ponto de vista 
ambiental e/ou regulamentar, a escolha de possíveis locais destinados àquele fim terá de 
ser criteriosa e sujeita à aprovação da Fiscalização. Esses locais devem coincidir com 
áreas de menor valor, do ponto de vista da flora e da vegetação, de preferência áreas já 
intervencionadas e/ou degradadas por ação antropogénica.  
 
Na região onde se insere a área de intervenção, existem alguns locais que reúnem essas 
características, situados em estruturas de acostagem já existentes e com fácil acesso de 
camião, nomeadamente, os cais acima referidos. 
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4.7.4 Efluentes e Resíduos  

A produção de efluentes e resíduos em resultado da execução dos trabalhos de 
desassoreamento e deposição de sedimentos não assume relevância, atendendo às 
características da intervenção. Efetivamente, não havendo aplicação de materiais de 
construção, não há produção significativa de resíduos, exceto pequenas quantidades de 
tubagens, metálicas e/ou de PVC / PEAD, danificadas e óleos e lubrificantes usados 
utilizados nos motores das dragas e equipamentos de apoio. As ações de manutenção 
das dragas serão realizadas por equipas especializadas contratadas para o efeito, no 
próprio local onde a draga se encontra estacionada, ou seja, sem necessidade de 
deslocação para terra. Os resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos e 
lubrificantes usados são devidamente acondicionados e transportados para destino final 
adequado pelas empresas que executam esses trabalhos.  
 
Não havendo necessidade de um estaleiro, no seu sentido tradicional, somente de um 
pequeno escritório/contentor para apoio ao empreiteiro e fiscalização, não haverá 
produção significativa de efluentes líquidos, devendo ser assegurado que estes são 
encaminhados para a rede pública de saneamento ou são recolhidos em recipientes 
específicos para posterior tratamento (WC químico).  
 
Acrescenta-se ainda que a maior parte do pessoal afeto à realização da obra opera na 
draga e nos equipamentos auxiliares, sendo aquela dotada de todos os meios adequados 
que permitem que não haja rejeição de efluentes ou resíduos de qualquer tipo para o 
meio natural envolvente.  
 
 
 
 
4.8 Síntese das Alterações ao Projeto. Cumprimento da DIA 

Em relação ao desenvolvido em fase de Anteprojeto, o Projeto de Execução dos Canais 
de Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria deu cumprimento à DIA 
executando o Cenário 1 escolhido pela DIA, que no caso destes canais envolvia uma 
remoção de sedimentos que se inserem na Classe 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro (material limpo), e agora de novo confirmado por nova campanha de 
amostragem dos sedimentos, com resultados inseridos em geral na Classe 1 e alguns na 
Classe 2.  
 
O atual volume total de dragagem é de 266 710 m3, sendo que o volume previsto em 
Anteprojeto para estes mesmos canais, e tendo em conta o Cenário 1, era de  
451 957 m3. 
 
As diferenças decorrem do próprio Projeto de Execução em que foi realizada uma 
definição criteriosa das margens dos esteiros com base em sistema SIG, procedendo-se 
a uma afinação geral dos cálculos do volume a dragar. Foram também detalhadas as 
geometrias de modo a confinarem rigorosamente com margens existentes, 
nomeadamente quando necessário através de ajuste de rastos do canal, tornando mais 
íngremes taludes de valas de dragagem e/ou com acerto de cotas de dragagem. 
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Na fase de Anteprojeto recorreu-se expeditamente a Cartografia Militar, tendo-se 
convencionado nessa fase, por prudência, a cota +5,0 m(ZH) para as margens de 
esteiros e dos canais estreitos, o que conduziu a estimativa de volumes de dragagem 
conservadora. Por seu lado, no Projeto de Execução foi adotada para as margens a cota 
+3,5 m(ZH).  
 
O caso do Esteiro dos Frades (Canais da Zona Central) é particular, visto que não existiu 
levantamento hidrográfico de base em Anteprojeto, tendo as sondas sido estabelecidas 
por analogia com os sectores adjacentes dessa região da Ria e recorrendo igualmente à 
Cartografia Militar. O caso da Cale dos Bulhões é também particular, visto que nesta 
zona o levantamento LHT-2011 foi expedito, isto é, não consistiu na execução de fiadas 
de sondagens normais ao eixo do canal, mas somente na execução de fiadas de 
sondagem do tipo verificação. 
 
Por estas razões e pelos aspetos específicos a seguir indicados, decorre uma inevitável 
diferença na estimativa de volumes estimados entre as fases de Anteprojeto e de Projeto 
de Execução, sendo que os volumes mais rigorosos e fiáveis agora a considerar são os 
desta última fase dos estudos. 
 
No Canal de Ílhavo houve um ajustamento do alinhamento do canal, nos locais onde 
ocorrem achados arqueológicos/ocorrências patrimoniais identificadas em campanhas de 
prospeção recentes, de modo a não interferir com os mesmos. Os diversos 
aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do volume de dragagem neste 
canal para 181 669 m3 (vs. anteprojeto: 290 556 m3). 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso procedeu-se também ao detalhamento das geometrias a 
nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente com margens existentes, 
nomeadamente por ajuste de larguras rastos e/ou retificação de taludes de dragagem dos 
esteiros para inclinações mais íngremes. 
 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem para 32 866 m3 (vs. anteprojeto: 23 012 m3). 
 
Nos Canais da Zona Central para além do detalhamento das geometrias a nível de 
projeto, houve um ajustamento/retificações da geometria do Esteiro dos Frades, com 
aprofundamento para a cota +0,0 mZH, e recálculo do volume de dragagem respetivo (30 
036 m3), tendo por base levantamento batimétrico posterior à elaboração do Anteprojeto; 
A informação batimétrica disponível em Projeto (somente cotas de Carta Militar) permitiu 
concluir que a estimativa anterior era muito conservadora (70 175 m3). 
 
Houve ainda uma retificação do cálculo de volumes a dragar na Cale de Bulhões  
(16 604 m3), dado ter sido retificada a interpolação de fundos em zonas de baixa 
densidade de informação batimétrica bem como a cota de margem do esteiro (valor do 
Anteprojeto: 60 593 m3). 
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Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem nestas cales/esteiros para 52 175 m3 (vs. anteprojeto:  
138 389 m3). 
 
No que diz respeito à deposição dos sedimentos, deu-se cumprimento ao indicado na 
DIA, mantendo os locais de deposição com funções de proteção das margens e dos 
terrenos marginais à Ria, eliminando os locais indicados na DIA e criando ainda novos 
locais em seguimento das orientações da DIA, em especial no que diz respeito à 
deposição de sedimentos em antigas salinas ou na reconstrução de muros e motas. Os 
locais que foram mantidos, foi apresentada a devida justificação para essa manutenção 
 
Nos locais de deposição, foi feita a análise textural e granulométrica aos materiais aí 
existentes, tendo-se confirmado que os mesmos têm características geológicas 
compatíveis com os sedimentos a depositar.  
 
A localização de estaleiros, nomeadamente para depósito de materiais de apoio à 
execução dos depósitos, mantém-se como previsto no Anteprojeto, a localizar-se junto a 
estruturas de cais existentes. Será também necessário prever um ou mais locais onde se 
possa efetuar as montagens/desmontagens das dragas, sendo uma opção a plataforma 
portuária de Aveiro.  
 
Prevê-se um prazo de execução de cerca de 6 meses, de modo a que se possa 
cumprir com as condicionantes da DIA que não permitem a execução das dragagens 
entre março e junho, por questões ambientais. 
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CAPÍTULO IV – CONFORMIDADE COM A DIA 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Procede-se agora à análise da conformidade do Projeto de Execução com a DIA emitida 
e tendo em conta as medidas aplicáveis ao projeto da Ria de Aveiro e aos Canais de 
Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa e ainda Canais de Ílhavo, do Lago 
do Paraíso e da Zona Central da Ria de Aveiro em específico, fornecendo assim os 
elementos para a apreciação da Autoridade de AIA. 
 
A DIA estabelece os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e 
respetivas medidas de minimização e planos de monitorização e a que se dá assim 
resposta no presente capítulo. 
 
Neste âmbito, importa referir que o presente RECAPE integra de forma global a resposta 
aos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução e a resposta aos Elementos a Apresentar em Sede de Verificação 
da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, bem como as Medidas de 
Minimização e os Planos de Monitorização. 
 
De modo a facilitar esta análise, no quadro seguinte sistematizam-se as medidas da DIA 
com referência ao local da respetiva análise no RECAPE ou aos documentos que lhe dão 
cumprimento e porque a grande maioria das medidas são aplicáveis somente à Ria de 
Aveiro e poucas em específico à Barrinha de Mira, considerou-se também para mais fácil 
identificação, assinalar a sombreado de diferentes cores, as que são aplicáveis a um 
projeto ou a outro, ou a ambos os projetos, como a seguir se indica: 
 

• as medidas só aplicáveis à Barrinha de Mira (a lilás); 

• as medidas só aplicáveis à Ria de Aveiro (a laranja); 

• as medidas aplicáveis a ambos os projetos (sem sombreado). 
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Quadro IV. 1 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental 

 

Projeto de Execução da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico 
na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira (medidas comuns sem sombreado) 

 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Condicionantes da DIA 

Dragagem 

1 Adotar o Cenário 1 de dragagem para a Ria de Aveiro e para a Barrinha de Mira. 
Anexos D.1 e D.2  

(MDJ e PD) 
Cap. III (Ponto 2.1) 
Cap. IV (Ponto 2.1) 

- FP 

2 
Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio 
do ano, sendo interdita a sua realização entre março e junho. 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ) 

Cap. III 
Cap. IV (Ponto 2.1) 

Anexos D.1 e D.2 
(Ponto 5.2) 

FC 

3 
Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com 
contaminação de classe 4. 

Anexos D.1 e D.2   
(MDJ) 

Cap. III (Ponto 2.1) 
Cap. IV (Ponto 2.1) 

- FP 

Deposição de Sedimentos 

4 
Não proceder à deposição de sedimentos dragados na área pertencente ao 
Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira. 

Não aplicável 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Condicionantes da DIA (Cont.) 

5 

Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados: 

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão 
costeira; 

b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros 
de proteção das marinhas (motas). Inclusive devem ser consideradas as 
situações onde diversos materiais (pneus, placas de betão e 
enrocamentos de pedra ou entulho) foram colocados com reduzido 
sucesso, no sentido que os mesmos sejam gradualmente retirados face 
aos impactes ambientais que os mesmos representam; 

c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo 
de vias rodoviárias; 

d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de 
erosão e/ou a necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN 
com comprovada atividade agrícola); 

e) A proteção dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira 
(ocorrência patrimonial n.º 1) e de outros onde se ateste erosão ou que 
esta possa ocorrer; 

f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos 
para a reconstrução das motas; 

g) A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral. 

Na escolha destes locais: 

i. Devem ser garantidos os níveis adequados de compatibilidade dos 
sedimentos com os locais de deposição, nomeadamente as suas 
características granulométricas, e classe de contaminação;  

ii. Deve ser justificada a necessidade do depósito; 

iii. Não deve ser comprometida a estrutura e funcionalidade ecológica do 
local de deposição. 

Anexos D.1, D.2 e D.3  
(MDJ, PD e kmz) 

Cap. IV (Ponto 2.1) - FP 

6 
Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantido que o 
projeto e a sua execução não interfere com o mesmo. 

Não aplicável 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

1 

Resultados de uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, 
para complemento das análises anteriormente efetuadas, no respeitante às 
características granulométricas e grau de contaminação conforme estabelecido 
na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. As amostragens devem cobrir a 
totalidade da coluna sedimentar a dragar, incluindo profundidades superiores a 1 
metro, quando aplicável, e nomeadamente próximos de locais com atividade 
aquícola (caso da ligação ao cais da Bruxa). Nos canais principais devem ser 
efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos canais secundários e esteiros 
deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do canal de 
acesso ao Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada  
200 metros, devido à proximidade ao Largo do Laranjo. Para a Barrinha de Mira, 
é necessário assegurar se a sua contaminação é apenas de natureza orgânica, 
para tal devem ser realizadas seis amostragens. 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ) 

Cap. IV (Ponto 2.2) 

Anexo B.1  
(Relatório de 

Amostragem de 
Sedimentos a Dragar) 

- FP 

2 

Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos 
diversos canais, garantindo o cumprimento da Condicionante n.º 5 e atendendo 
às seguintes orientações: 

 

A. Canal da Murtosa:  

Para deposição dos dragados deste troço pode ser utilizado local de depósito 
MU0, para recuperação de motas e salinas degradadas, bem como os locais 
MU1; MU2 e MU4. 

Deve ser excluído o local de depósito MU3, devendo em alternativa estes 
sedimentos serem utilizados para beneficiação das áreas de sapal existentes 
nas imediações do local a dragar, recorrendo à técnica do jet-spray que 
permite espalhar diretamente os dragados até a uma distância de cerca de  
80 m. A camada não deve exceder os 15 cm. 

Anexo D.1  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 3.2.3) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.1 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

 

B. Canal de Ovar até ao Carregal:  

A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para 
reforço do cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação 
vestigiária) e compatibilidade dos sedimentos dragados.  

Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos 
ser colocados na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o 
sedimento e reforçar a deriva litoral. Esta ação deve ocorrer fora da época 
balnear. 

Pode ainda ser utilizado o local OV6 (a Sul da Ponte da Varela) proposto no 
anteprojeto. 

Anexo D.1  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 3.2.1) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.1 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

 

C. Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

Deve ser dada prioridade à técnica de Jet-Spray e, quando tal não for 
possível, deve-se utilizar a técnica de repulsão pela tubagem. Para qualquer 
uma destas técnicas, as camadas não devem ultrapassar os 15 cm. 

Podem ser utilizados os locais de depósito CO1, CO2, propostos no 
anteprojeto. 

Deve ser excluído o local de depósito CO9. 

Quanto ao local de depósitos CO12 previsto para o delta do Rio Cáster, deve 
ser apresentada e avaliada a possibilidade de relocalização para a zona 
nascente marginal do Lugar da Marinha, (como proposto pela Câmara 
Municipal de Ovar), onde efetivamente poderá assumir a função de proteção 
do lugar contra cheias. Este local alternativo deve ser caracterizado. 

Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, 
CO7, CO8, CO9, CO10, CO11 e CO13, deve se proceder à beneficiação das 
áreas de sapal existentes nas imediações do local a dragar, recorrendo à 
técnica do jet-spray.  

Anexo D.1  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 3.2.2) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.1 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

 

D. Canal de Mira: 

A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para 
reforço do cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação 
vestigiária) e compatibilidade dos sedimentos dragados.  

Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos 
ser colocados na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o 
sedimento e reforçar a deriva litoral. Esta ação deve ocorrer fora da época 
balnear. 

Pode também ser utilizado o local de deposição MI1 proposto no anteprojeto, 
desde que garantida a compatibilidade dos sedimentos com o sedimento aí 
existente, devendo ser previamente erradicadas todas as acácias (arranque 
das toiças) e retiradas do local. 

Admite-se ainda, pontualmente, a deposição de dragados para proteção do 
talude da Avenida José Estevão, desde que seja comprovada a existência de 
erosão das margens e a necessidade da sua recuperação. Neste caso, a 
deposição dos dragados deve ocorrer linearmente na margem emersa (dentro 
da servidão do Domínio Público Marítimo), de modo a reduzir ao máximo o 
risco de arrastamento dos materiais para o leito e sem formação de mancha 
de aterro.  

Devem ser excluídos os locais de deposição MI7; MI8; MI9; MI10; MI11;MI12; 
MI13; MI14; MI15; MI16; MI17 e MI18 propostos no anteprojeto. 

Não aplicável 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

 

E. Canal de Ílhavo:  

Deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta nos locais de depósitos IV3; 
IV4; IV5; IV6; IV7; IV8, IV9, IV10; IV11 e IV12, devendo a deposição dos 
dragados ocorrer linearmente e na área emersa da margem (dentro da 
servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de mancha de aterro.  

Na recarga de habitats 1330 + 1320, 1140pt1 a camada não deve exceder os 
15 cm, sendo que, para fazer face ao volume de dragados, pode ser 
aumentada a área de deposição de cada um destes locais. 

Devem ser excluídos os locais de deposição IV1, IV2 e IV13 propostos no 
anteprojeto. Em alternativa devem ser utilizados os dragados para fins de 
recuperação de motas/diques e salinas degradadas no Lago do Paraíso ou 
para substituição de motas intervencionados com materiais alóctones (pneus, 
entulhos, betão, etc.) nesse local. 

Anexo D.2  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 4.2.1) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.2 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

 

F. Canais do Lago do Paraíso: 

A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação 
de motas/diques e salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição 
de motas intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, 
etc.), devendo ser apresentados locais que careçam e justifiquem essa 
deposição.  

Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em 
locais estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos 
possam ser utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, 
salicultores na recuperação de motas. A escolha do local deve ser avaliada 
conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a associação que os 
representa. 

Deve ser excluído o local de deposição LP1 propostos no anteprojeto, 
devendo o volume de sedimentos destinado a este local ser utilizado para 
recuperação de motas e taludes degradados no Lago do Paraíso. 

Anexo D.2  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 4.2.2) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.2 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

 

G. Canais da Zona Central: 

A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação 
de motas/diques e salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição 
de motas intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, 
etc.).  

Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em 
locais estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos 
possam ser utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, 
salicultores na recuperação de motas. A escolha do local deve ser avaliada 
conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a associação que os 
representa. 

Anexos D.2  
(MDJ e PD) 

Cap. III (Ponto 4.2.3) 

Cap. IV (Ponto 2.2.2.3) 

Anexos D.2 
(Ponto 5) 

FP 

FC 

 

H. Barrinha de Mira: 

Deve ser excluído o local de deposição proposto no anteprojeto, devendo em 
alternativa ser avaliada a deposição no mar, na zona de rebentação (praia 
imersa), de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. 

Não aplicável 

 
O Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados deve 
conter ainda os seguintes elementos: 

 

2.1 

Soluções alternativas para os depósitos provenientes dos Canais de Ovar (até ao 
Carregal e até ao Pardilhó) e de Mira, caso se venha a demonstrar necessário. 
Para estes canais admite-se, pontualmente, a deposição de dragados para 
proteção marginal das vias desde que se confirme a existência de erosão. Neste 
caso, a deposição dos dragados deve ocorrer linearmente e na margem emersa 
(dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de mancha de 
aterro, de modo a reduzir ao máximo o risco de arrastamento dos materiais. Caso 
esse risco se revele provável, devem ser previstas medidas de contenção 
privilegiando-se técnicas de bio-engenharia ou intervenções de estabilização das 
áreas de depósito através do restabelecimento da vegetação típica, mediante 
ações de plantio. 

Anexos D.1  
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.2.3) - FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

2.2 
Cartografia e informação sobre as marinhas potenciais para o depósito 
temporário 

Anexos D.1 e D.2  
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.2.4) - - 

2.3 
Identificação e representação gráfica dos troços das motas a reconstruir segundo 
as técnicas tradicionais e troços intervencionados com materiais alóctones 
(pneus, entulhos, betão, etc.) 

Anexos D.1 e D.2  
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.2.5) - - 

2.4 

Levantamento dos locais que necessitem de deposição de dragados, 
nomeadamente, locais que apresentam erosão nas margens/taludes próximo de 
vias, terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão e/ou a 
necessidade de proteção dos terrenos agrícolas (por exemplo, existência de 
solos de RAN com comprovada atividade agrícola) 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ) 

Cap. IV (Ponto 2.2.6) - FP 

2.5 

No caso das deposições previstas em motas/diques existentes, em particular na 
Zona Central da Ria, deve ser apresentada uma nova avaliação quanto aos 
locais de deposição, dado que a erosão que se verifica nesta zona pode 
entretanto ter determinado a alteração das condições que presidiram à sua 
definição em fase de anteprojeto 

Anexo D.2 
(MDJ) 

Cap. IV (Ponto 2.2.7) - FP 

2.6 

Caracterização geológica detalhada dos eventuais locais de depósito, 
acompanhada de cartografia a escala 1:3 000, com a finalidade de verificar a 
compatibilidade dos sedimentos dragados com o local de depósito. Os 
sedimentos devem ser semelhantes para que a deposição possa ser realizada. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.8) 

Anexo B.1  
(Rel. Amostragem de 
Sedimentos a Dragar) 

Anexo B.2  
(Rel. Amostragem dos 
Locais de Depósito) 

Anexo B.3  
(Rel. Avaliação da 
Compatibilidade 
Geológica dos 

Sedimentos Dragados / 
Locais de Deposição) 

- FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

2.7 
Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, dos 
locais de deposição revistos para colocação dos sedimentos dragados nos 
diversos canais 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.9) 

Anexo F.1 
(Património) 

- FP 

2.8 
Avaliação de impactes ambientais, tendo em consideração as novas soluções de 
deposição de sedimentos dragados, incluindo a solução de deposição no mar. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.10 

Anexo E 
(Aval. Impactes dos 
Locais de Depósito 

Revistos) 

- FP 

3 

Cartografia histórica e documentação das áreas objeto de dragagens, à mesma 
cota ou mais funda, para os Canais de Ovar até ao Pardilhó, da Zona Central, de 
Ílhavo e do Lago do Paraíso, no sentido de avaliar a eventual necessidade de se 
realizarem trabalhos de caracterização arqueológica por métodos geofísicos. 

- 
Já apresentado no 

RECAPE – Canal de 
Mira 

- FP 

4 

Resultados de uma campanha de prospeção arqueológica geofísica por 
multifeixes e radiómetro que contemple o Canal de Mira (4.1.A e 4.1.B) e o de 
Ílhavo (5.2., 5.3. e 5.4), mas que pode ser extensível aos canais Ovar até ao 
Carregal (1.2.), 1.5, Ovar até ao Pardilhó (2.7.), da Zona Central (7.2 e 7.4.) e no 
Lago do Paraíso (6.) face à avaliação referida. Neste âmbito, devem-se identificar 
as anomalias detetadas na prospeção geofísica sob cartografia do projeto, 
devidamente georreferenciadas, contendo os dados batimétricos e a respetiva 
descrição. Deve-se ainda proceder a uma verificação das anomalias e das 
massas metálicas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro das 
áreas do projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso estejam 
enterradas com recurso à realização de sondagens). O Relatório deste trabalho 
deve ainda avaliar o impacte das dragagens nestes canais sobre os valores 
patrimoniais e considerar quais os trabalhos arqueológicos necessários garantir 
em fases posteriores (acompanhamento, sondagens, escavação integral, 
conservação e restauro, entre outras). 

- 
Já apresentado no 

RECAPE – Canal de 
Mira 

- FP 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

5 

Memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-
funcionais, cronologia, estudo histórico/arquivístico, estado de conservação e 
enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (fotografia, um 
levantamento topográfico e de eventuais alçados), nas áreas de incidência direta 
e indireta: 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.13) 

Anexo F.2 
(Património) 

- - 

5.1 

Dos vestígios das antigas marinhas e respetivas motas a afetar pelas ações de 
deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 3, 6, 18, 
55, 57, 58, 62, 63, 64, 66 e 121, mas também das n.º 4, 29, 30, 31, 32, 48, 51, 
52, 53, 54 e 65, bem como outras que possam ser afetadas pelo projeto de 
execução 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.13) 

Anexo F.2 
(Património) 

- - 

5.2 

Dos complexos de cais a afetar pelas ações de dragagem, assim como da 
respetiva envolvente, nomeadamente as ocorrências patrimoniais n.º 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 33, 56 e 61, mas também das n.º 10, 16, 34, 38 e 39 
bem como noutros que possam ser afetados pelo projeto de execução 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.13) 

Anexo F.2 
(Património) 

- - 

6 

Avaliação da exequibilidade das pretensões para o Canal de Mira (4.1. e 4.2.) e 
para o de Ílhavo (5.2, 5.3, 5.4) face às medidas de salvaguarda e de conservação 
do Património Cultural necessárias (impacte real, tempo de execução e custo 
financeiro) de forma a ponderar qual a melhor solução. Nesta avaliação deve 
também ser equacionada a criação de um "Parque Arqueológico", nos termos da 
legislação em vigor, entre a ponte de Ílhavo e a ponte da Água Fria (ocorrências 
patrimoniais n.º 41, 42, 43, 44, 45 e 46). 

- 

Cap. IV (Ponto 2.2.14) 

Anexo F.3 
(Património) 

- - 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

7 

Síntese do processo de revisão dos locais de depósito dos dragados e dos 
fundamentos para a escolha dos mesmos, bem como do resultado da apreciação 
efetuada pela autoridade de AIA relativamente aos elementos a apresentar 
previamente à verificação da conformidade ambiental do projeto de execução. 

- 
Cap. IV (Ponto 2.3.1, 

Ponto 2.2.2 e  
Ponto 2.2.10) 

- FP 

8 

Demonstração da articulação do projeto de execução com as infraestruturas 
presentes nas áreas de incidência direta e indireta das intervenções, devendo 
para o efeito ser salvaguardada a consulta prévia às entidades responsáveis 
pelas mesmas, nomeadamente: 

• Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Lda. (CIRES); 

• Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) 

• Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.; 

• Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SIMRIA). 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.3.2) 

Anexo C 
(Consulta de Entidades 
para Articulação com o 

PE) 

- FP 

9 

Parecer das entidades responsáveis pelas servidões e restrições de utilidade 
pública afetadas, os quais devem ser considerados no desenvolvimento do 
projeto de execução, nomeadamente, a Entidade Regional da Reserva Agrícola 
Nacional do Centro (ERRAN Centro) e o Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

- 

Cap. IV (Ponto 2.3.3) 

Anexo C 
(Consulta de Entidades 
para Articulação com o 

PE) 

- FP 

10 
Cartografia com todas as áreas de deposição, sobrepostas no ortofoto, com o 
maior rigor possível dos limites propostos, preferencialmente num formato tipo A4 
ou A3, desde que garantida uma leitura adequada. 

Anexos D.1 e D.2 
(PD) 

Cap. IV (Ponto 2.3.4) - FP 

11 

Cartografia do projeto de execução que inclua obrigatoriamente a Linha da 
Máxima Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE) e a linha limite da 
margem, de modo a se identificar os terrenos inseridos no Domínio Público 
Marítimo. 

Anexos D.1 e D.2 
(PD) 

Cap. IV (Ponto 2.3.5) - FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

12 

Projeto de Retenção dos Dragados para os depósitos parcialmente submersos, 
que deve incluir estruturas, permanentes ou temporárias de proteção/contenção 
das áreas de deposição, nomeadamente nas zonas próximas de áreas agrícolas 
ou com atividade aquícola, privilegiando técnicas de bio-engenharia ou ações de 
plantio com vegetação característica do ecossistema. 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.3.6) 
Anexos D.1 e D2 

(Ponto 5.2) 
FP 

13 

Cartografia com os locais propostos para a recolha de sementes/ propágulos das 
espécies a utilizar para efetuar campanhas de plantio, a fim de se obter uma mais 
rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos 
sedimentos no local. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.7) 
Anexos D.1 e D.2 

(Ponto 2.3) 
FP 

14 

Projeto de Recuperação Paisagística (PRP) para o local MI1 de deposição e área 
envolvente. Neste PRP deve constar a proposta de modelação consentânea com 
o perfil pré-existente da duna e em equilíbrio com a dinâmica atual do sistema 
dunar em causa. A área deve ser objeto de descompactação, de retirada dos 
materiais inertes não compatíveis, da retirada das espécies vegetais exóticas 
invasoras, de plantação e sementeira de espécies vegetais características do 
sistema dunar em causa. 

Não aplicável 

15 

Planta de Condicionamentos. Esta planta deve apresentar todos os elementos do 
projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo 
que provisórias), incluindo os traçados/corredores a utilizar para passagem da 
tubagem de repulsão de dragados para os locais de depósito, e todos as áreas a 
condicionar, tendo em consideração os valores florísticos e de vegetação, dos 
habitats naturais e biótopos, e do património cultural. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.9) - FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

16 

Cartografia com as zonas de proteção, legais e necessárias, para salvaguardar a 
afetação dos sítios arqueológicos localizados nas áreas de incidência direta e 
indireta do projeto, como as ações de dragagem, do locais de depósito de inertes 
e dos locais alvo de eventuais alterações hidrodinâmicas/ transporte sedimentar, 
nomeadamente nas ocorrências patrimoniais n.º 1, 17, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 59, 128, 129, 130, 131, 134, bem como das n.º 2, 
49, e 60, entre outros. Deve-se ainda indicar as condicionantes para estes 
espaços, como por exemplo, limitar as ações de dragagens, escavações, 
movimento de equipamentos, acessos, estaleiros, ancoradouros, áreas de 
empréstimo e/ou depósito de terras, lugares de atravessamento, traçados das 
tubagens, zonas de descarga no mar, entre outras. 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ) 

Cap. IV (Ponto 2.3.10) 

Anexo F.4 
(Património) 

Anexos D.1 e D.2 
(Pontos 2.3 e 5.7) 

FP 

FC 

17 

Levantamento topográfico e limpeza do sítio arqueológico da Azurreira 
(ocorrência patrimonial n.º 1). Neste âmbito, deve-se ainda realizar o registo do 
corte no interface marítimo e duas sondagens arqueológicas para caracterização 
complementar. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-se propor uma 
solução que minimize a erosão registada (podendo implicar o ajustamento da 
área de deposição prevista para o local), bem como apresentar medidas de 
minimização adicionais e Planos de Conservação e Monitorização. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.12) - FP 

18 

Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos 
Ria de Aveiro E (ocorrência patrimonial n.º 35), Ria de Aveiro E2 (ocorrência 
patrimonial n.º 36), Murteira 2 (ocorrência patrimonial n.º 42), Murteira 3 
(ocorrência patrimonial n.º 43), bem como uma caracterização complementar 
com vista à apresentação de eventuais medidas de minimização complementares 
e elaboração de Planos de Conservação e Monitorização mesuráveis. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.12) - FP 

 (Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

19 

Levantamento topográfico e uma limpeza do sítio arqueológico da antiga Ponte 
da Fareja (ocorrência patrimonial n.º 56). Com os resultados obtidos nestes 
trabalhos devem ser apresentadas eventuais medidas de minimização 
complementares, um Plano de Conservação e Monitorização. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.15) - FP 

20 

Levantamento topográfico e uma limpeza dos sítios arqueológicos Esteiro dos 
Frades 4, 5 e 6 (ocorrência patrimonial n.º 129, 130 e 131). Deve-se ainda 
proceder ao levantamento e alçados das estruturas existentes, realizar um 
estudo histórico/arquivístico e efetuar três sondagens arqueológicas. Com os 
resultados obtidos nestes trabalhos deve-se apresentar medidas de minimização, 
Planos de Conservação e Monitorização. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.15) - FP 

21 

Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos 
Ria de Aveiro H (ocorrência patrimonial n.º 24), Ria de Aveiro B/C (ocorrência 
patrimonial n.º 25), Ria de Aveiro A (ocorrência patrimonial n.º 28), Vista Alegre 1 
(ocorrência patrimonial n.º 44/134), Paço da Ermida 3 (ocorrência patrimonial n.º 
46) e Cale de Bulhões 3 (ocorrência patrimonial n.º 57), bem como 
caracterização complementar não intrusiva com vista à elaboração de um Plano 
de Monitorização mesurável. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.3.15) 

Anexo F.6 
(Património) 

- FP 

22 

Caracterização complementar das ocorrências patrimoniais n.º 17, 21, 45, 59 e 
128, nomeadamente o local de proveniência dos vestígios e a confirmação da 
informação obtida, com vista à apresentação de eventuais medidas de 
minimização. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.16) - FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

23 

Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, 
cronologia e enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho e 
fotografia) dos elementos etnográficos, nas áreas de incidência direta e indireta 
do projeto de execução, a afetar pelas ações de deposição de dragados, 
nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 2, 19, 20, 47, 49, 60, 110 e 126, 
bem como outras que se possam localizar nessas áreas de incidência. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.18) - FP 

24 

Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, das 
áreas de afetação direta e indireta que tenham sido ajustadas/ alteradas/ 
definidas (dragagens, escavações, deposição de dragados, acessos diretos e 
alternativos, movimento de equipamentos, cais, estaleiros, rampas, 
ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, 
terraplanagens, lugares de atravessamento, traçados das tubagens, zonas de 
descarga no mar, entre outras), bem como as áreas que apresentam lacunas de 
conhecimento e as áreas que possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e 
de transporte sedimentar associado. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.18) - FP 

25 

Estudo geológico / sedimentológico mais pormenorizado, que tenha em 
consideração os trabalhos de recolha das amostragens de sedimentos, 
levantamentos batimétricos, hidrodinâmicos e outros estudos, no sentido de 
identificar eventuais áreas com informação geoarqueológica sobre as sucessivas 
movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente 
em época plistocénica e holocénica, bem como das implicações sobre os sítios 
arqueológicos identificados. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.19) - FP 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Elementos a Apresentar (Cont.) 

Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (Cont.) 

26 

Plano de Conservação com ações concretas e quantificáveis, nomeadamente 
para as ocorrências patrimoniais referidas (n.º 1, 24, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 
46, 56, 57, 129, 130, 131 e 134), entre outras que venham a ser identificadas ou 
relocalizadas (como por exemplo as ocorrências patrimoniais n.º 37, 41 e 45). 
Deve ainda ter as características, o estado de conservação e a interpretação do 
que se encontra visível, bem como um registo gráfico e fotográfico de todos os 
elementos como base de monitorização do local durante as Fases de Obra e de 
Exploração/ manutenção. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.3.20) 

Anexo F.5 
(Património) 

- FP 

27 

Relatório destes trabalhos que para além das particularidades referidas para 
cada medida deve ainda contemplar: a análise e interpretação topográfica/ 
batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das áreas a afetar, a integração 
de eventuais propostas complementares necessárias à salvaguarda e 
valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) 
que sejam identificados e representar os valores culturais em forma de polígono 
devidamente georreferenciados (contendo dados batimétricos) face ao projeto de 
execução. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.21) - FP 

28 

Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de 
todos os elementos integrados na obra e identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase de construção e respetiva 
calendarização. As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e 
para a fase final de execução da obra devem ser incluídas no PGA. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.22) 
Anexos D1 e D.2  

(Ponto 2.2, cláusula 
2.2.1.1, alínea e)) 

FpC 

 (Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização  

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1 
Assegurar uma área de proteção ao cabo subaquático de média tensão, 
propriedade da EDP, que se encontra a pouca profundidade, garantido que o 
projeto não interfere com o mesmo. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.1) - - 

2 

Proceder à construção de uma vala de retenção de escorrências na interface do 
local de deposição com terrenos adjacentes que poderão ser afetados pelas 
mesmas, atendendo às condições topográficas, de forma a proceder a uma 
proteção dos terrenos / espaços envolventes aos locais selecionados para 
deposição dos materiais dragados e que poderão ser afetados por escorrências 
provenientes desses depósitos. 

Anexos D.1 e D.2 
(MDJ e PD) 

Cap. IV (Ponto 2.4.1 e 
Ponto 2.3.6) 

Anexos D.1 e D.2 
(Ponto 5.8.1) 

FC 

3 
Assegurar a salvaguarda das explorações de recursos geológicos existentes, de 
modo a não resultar prejuízos para as mesmas, nomeadamente pela criação de 
impedimentos a eventuais ampliações e/ou alterações a essas explorações. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.1) - - 

Fase Prévia à Execução da Obra 

4 

Atender na calendarização da obra às seguintes exigências: 

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

• A deposição de sedimentos no mar deve ocorrer fora da época balnear.  

• Acordo/ compromisso prévio com os promotores das atividades 
desenvolvidas na Ria de Aveiro (ex. pisciculturas, salinicultura, turismo, 
etc.) de forma a minimizar o impacte das obras nessas atividades e na 
época balnear.  

Anexos D1 e D.2 
(MDJ) 

Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusulas 
2.3.2.1 e 2.3.2.2) 

Fpc 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase Prévia à Execução da Obra (Cont.) 

5 
Memória descritiva e visual do estado das vias e infraestruturas para avaliar o 
estado atual e eventuais efeitos que surjam nas mesmas na sequência da 
implementação do projeto. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.3) 

FpC 
FC 

6 

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

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.4) 

FpC 
FC 

7 
Informar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de 
socorro e de proteção civil, nomeadamente os corpos de bombeiros e os 
Serviços Municipais de Proteção Civil dos concelhos abrangidos. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.4) 

FC 

8 
Informar as autoridades marítimas sobre as intervenções a realizar e sua 
calendarização e analisar com estas as medidas a adotar de forma a minimizar a 
perturbação sobre a navegação 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2  

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.5) 

FpC 
FC 

9 
Informar os agentes económicos com atividade na Ria (pesca, aquicultura, 
salinicultura e turismo) sobre as intervenções a realizar, do período em que 
decorrerão e das medidas cautelares que serão adotadas. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.6) 

FpC 
FC 

10 
Assegurar os acessos às infraestruturas de apoio à pesca, tanto no período em 
que decorre a intervenção como no período subsequente. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.7) 

FpC 
FC 

11 
Assegurar o acompanhamento técnico especializado do biólogo na proximidade 
das zonas de trabalho. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.8) 

FpC 
FC 

12 
Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e 
indireta, com particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida/ nula 
visibilidade ou que não foram objeto de prospeção arqueológica sistemática. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2  

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.9) 

FpC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase Prévia à Execução da Obra (Cont.) 

13 

Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, 
nomeadamente com a representação cartográfica do local de implantação dos 
estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, das zonas de dragagem, 
locais de fundeação, traçado das tubagens, locais de repulsão de dragados, 
entre outros, para que não incidam sobre os valores patrimoniais a salvaguarda. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.10) 

FpC 

14 

Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido 
aos trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com 
informação relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a 
importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas 
envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património 
cultural referenciado. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.2) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.2.11) 

FpC 

Fase de Construção 

15 

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

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.1) 

FC 

16 
O estacionamento dos veículos pesados para transporte e associados às dragas 
deve ocorrer sempre fora da zona da estrada, preferencialmente nos locais 
previstos para a atividade de estaleiro. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.2) 

FC 

17 

A operação de desassoreamento deve ser conduzida de forma cuidada, 
procurando minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa 
velocidade de sucção e da utilização obrigatória de um dispositivo específico 
(environment-friendly cutter), acoplado à cabeça da draga com o objetivo de 
minorar a passagem e o alastramento das partículas em suspensão na água, e a 
sua posterior deposição noutras áreas. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.3) 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção (Cont.) 

18 

Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de 
forma a minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de 
dragagem, devem ser usadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de 
turbidez (cortinas silt). 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2  

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.4) 

FC 

19 

Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas 
imediações das explorações aquícolas minimizando assim os impactes das 
dragagens na envolvente destas. Esta solução deve ser previamente discutida 
com os aquicultores. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.4) 

FC 

20 

Deve ser realizada a decapagem da terra vegetal, antes da deposição dos 
sedimentos, em particular onde exista vegetação com exceção das áreas onde 
se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, para posterior 
colocação sobre os aterros formados, dado que a mesma apresenta um banco 
de sementes, passíveis de potenciar a regeneração natural. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.5) 

FC 

21 
A deposição de sedimentos nas margens dos canais não deve alterar o recorte 
natural da linha de margem, com exceção nos casos de erosão acentuada, 
devendo ser mantido o plano/espelho de água existente. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2  

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.6) 

FC 

22 
A deposição não deve conduzir à colmatação de depressões existentes, de 
pequenos canais e meandros existentes nos sapais, para que o padrão/matriz 
natural existente não seja desvirtuado. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.7) 

FC 

23 
Acompanhar as dragagens de desassoreamento por meio da realização de 
levantamentos batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes 
dragados e dos taludes finais obtidos. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.8) 

FC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção (Cont.) 

24 

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

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.9) 

FC 

25 

Nos locais de deposição definidos com objetivos de ampliação/proteção de áreas 
de sapal alto, se possível, efetuar campanhas de plantio de junco, afim de se 
obter uma mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a 
estabilização dos sedimentos no local. Essas plantações devem ser efetuadas a 
partir das sementes / propágulos das existentes. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.7) - - 

26 

A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela 
Tutela e integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e 
subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com os trabalhos 
previstos efetuar. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.10) 

FpC 

27 

Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente 
de todas as frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de 
todos os trabalhos de dragagem e deposição de dragados, escavação e 
revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de acessos, 
desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de infraestruturas, 
abertura de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, 
colocação de tubagens, entre outros que impliquem revolvimento de 
solos/sedimentos. As dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos 
termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de deposição dos 
sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição 
de estruturas náuticas ou navais. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.11) 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção(Cont.) 

28 

Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de 
intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua 
comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades, em 
conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar 
a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser 
apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, 
registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os vestígios e 
nas zonas de afetação indireta atendendo às eventuais alterações da 
hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.12) 

FC 

29 

Executar os Planos de Conservação propostos, nomeadamente de um sistema 
de proteção e sinalização na área onde se encontrem as ocorrências patrimoniais 
evitando circulação, fundeação, tubagens, deposições temporárias ou definitivas, 
ou quaisquer outras atividades da obra, bem como de proteção estrutural (por 
exemplo com a colocação de telas e sacos de areia ou outras). A afetação 
irreversível de vestígios arqueológicos implica trabalhos arqueológicos e de 
conservação complementares. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.13) 

FC 

30 
Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais 
nas áreas de deposição de dragados. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.14) 

FC 

31 

O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento 
arqueológico da obra deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor 
patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.15) 

FC 

32 
Escavar integralmente os vestígios arqueológicos que se encontrem conservados 
e que venham a ser afetados direta e/ou indiretamente de forma irreversível. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.16) 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção (Cont.) 

33 

Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do 
projeto, a eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde 
algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de 
decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 
e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses 
bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão 
sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico 
durante a fase de execução. Desta forma, na equipa deve ter um elemento de 
conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de 
espólio resultante de meio submerso. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.17) 

FC 

34 

Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das 
dragagens em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente 
convencionada, esta deve ser comunicada, previamente avaliada pela equipa de 
arqueologia e remetida à entidade de Tutela para parecer. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.18) 

FC 

35 

As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização 
tridimensional de deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que 
permita detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados 
nas campanhas de prospeção arqueológica, serem autopropulsionadas e terem 
capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A draga ou 
outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao 
controlo em contínuo do seu trabalho. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.19) 

FC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção(Cont.) 

36 

Para as eventuais ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas 
avieiras, moitas, comportas, zonas antigas de estaleiro e noutros elementos do 
património marítimo-fluvial ou relacionado com a utilização e exploração dos 
recursos hídricos, entre outros) deve-se contemplar a proteção, sinalização, 
vedação permanente, registo gráfico (desenho/ topografia e fotografia, uma 
planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma memória descritiva 
(descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de 
conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos 
que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a 
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se 
verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse 
Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.20) 

FC 

37 

Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial 
atenção para informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as 
sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, 
nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.21) 

FC 

38 

Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, 
onde seja descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas 
arqueológicas que vierem a ser descobertas, apresentar a interpretação da 
estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem também 
acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e 
fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o 
levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, tratamento 
e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção 
arqueológica. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.22) 

FC 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção(Cont.) 

39 
Integrar nas eventuais propostas de valorização associadas ao projeto a 
informação referente ao Património Cultural de forma a reforçar a identidade do 
local. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.23) 

FC 

40 
Sistematizar a informação, identificação e valorização de património etnográfico 
desaparecido e/ou em vias de desaparecimento. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.3) 
Anexos D1 e D.2 

(Ponto 2.3, cláusula 
2.3.3.24) 

FC 

Fase de Exploração 

41 
Proceder ao envio das plantas de projeto e de implantação do final da obra (telas 
finais) para as entidades competentes, tendo em vista a atualização da 
cartografia face às alterações introduzidas no local. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.4) - FE 

42 
Assegurar o acompanhamento das zonas de deposição, disponibilizando 
soluções de contenção caso ocorra escorrência dos sedimentos depositados, em 
particular nas zonas com silte. 

- 
Cap. IV (Ponto 2.4.4) 

Anexo G 
(PGM) 

- FE 

43 

Efetuar campanhas de plantio das espécies de sapal baixo (Spartina spp), a fim 
de se obter uma mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para 
a estabilização dos sedimentos no local. Essas plantações devem ser efetuadas 
a partir das sementes / propágulos das existentes. 

- Cap. IV (Ponto 2.3.7) - FE 

44 

Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito 
de um plano regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do 
Património Cultural de forma a salvaguarda esses valores e onde podem ser 
definidas eventuais medidas de minimização, nomeadamente o 
acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência 
comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que 
esteja dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 

- Cap. IV (Ponto 2.4.4) - FE 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Programas de Monitorização 

1 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS ATERROS 

Este programa deve contemplar um registo das deposições com identificação dos 
locais de depósito, data, volumes depositados e métodos operacionais utilizados. 
A cada 3 anos após a deposição e em função da evolução da situação, devem 
ser ponderadas eventuais medidas de correção, privilegiando técnicas de bio-
engenharia. Para além disso, podem vir a ser benéficas intervenções específicas 
para promover a estabilização de algumas destas áreas de depósito, através da 
aceleração do restabelecimento da vegetação típica, mediante ações de plantio. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 2) 

- FE 

2 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E 
SEDIMENTOS 

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização nos termos propostos no 
EIA. 

As amostragens para a caracterização dos sedimentos devem cobrir a totalidade 
da coluna sedimentar a dragar, incluindo profundidades superiores a 1 metro, 
quando aplicável, e nomeadamente próximos de locais com atividade aquícola 
(caso da ligação ao cais da Bruxa). Nos canais principais devem ser efetuadas 
amostragens a cada 500 metros e nos canais secundários e esteiros deve ser 
realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do canal de acesso ao 
Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada 200 metros, 
devido à proximidade ao Largo do laranjo. Para a Barrinha de Mira, é necessário 
assegurar se a sua contaminação é apenas de natureza orgânica, para tal devem 
ser realizadas seis amostragens. 

Devem ser incluídas análises à salinidade para monitorizar a evolução das 
manchas de depósitos de dragagens, de acordo com o parecer da DGADR. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 3) 

- 

FpC 

FC 

FE 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Programas de Monitorização (Cont.) 

3 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO PARA A HIDROLOGIA/HIDRODINÂMICA  

Face ao dinamismo da Ria de Aveiro e para que se proceda a uma correta 
avaliação das ações adotadas e de futuras ações a implementar, deve ser 
desenvolvido um programa para a hidrologia e hidrodinâmica.  

O programa de monitorização deve incluir a caracterização da situação atual, 
relativamente à batimetria, através de levantamentos topo-hidrográficos, bem 
como a caracterização dos processos hidrodinâmicos e de assoreamento/erosão 
para cada 5 anos após a realização das dragagens.  

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 4) 

- 
FC 

FE 

4 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano 
zero), construção e exploração, tendo como principais objetivos: 

Avaliar a evolução das formações vegetais mais importantes através da 
comparação da estrutura, grau de cobertura e densidade de exemplares 
florísticos, avaliando deste modo as consequências diretas e indiretas do projeto. 

Avaliar o estado atual de cada área de depósito para monitorização nas fases 
subsequentes. 

Avaliar o desenvolvimento das comunidades vegetais existentes, face ao 
surgimento de fatores de degradação pelas atividades inerentes às diversas 
frentes de obra e instalações de apoio. 

Observar o tipo de evolução e o desenvolvimento equilibrado das comunidades 
vegetais, no âmbito dos projetos de recuperação biofísica. 

A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais 
deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 5) 

- 

FpC 

FC 

FE 

(Cont.) 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

157

 
 
(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Programas de Monitorização (Cont.) 

5 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano 
zero), construção e exploração, tendo como principais objetivos: 

Caraterizar as espécies presentes nos habitats presentes no local da área do 
Projeto (salientando-se as que apresentam estatuto de conservação) - 
distribuição, riqueza específica e abundância. 

Identificar e caracterizar as áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação - 
definição das manchas e uso do habitat. 

A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais 
deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 6) 

- 
FC 

FE 

6 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano 
zero), construção e exploração.  

A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais 
deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 7) 

- 

FpC 

FC 

FE 

7 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE ANFÍBIOS 

Este programa de monitorização deve incidir sobre as áreas agrícolas/ prados na 
Ria de Aveiro e a área da Barrinha de Mira. 

O programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano zero), 
construção e exploração, tendo como principais objetivos: 

Caraterizar as espécies presentes nos habitats presentes no local da área do - 
distribuição, riqueza específica e abundância. 

Identificar e caracterizar as áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação - 
definição das manchas e uso do habitat. 

A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais 
deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade. 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 8) 

- 

FpC 

FC 

FE 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 
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Calendarização das 
Medidas Inclusão no Projeto 

de Execução 
Verificação no 

RECAPE 

Cláusulas Técnicas 
do Projeto de 

Execução 

Programas de Monitorização (Cont.) 

8 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Considerando que nos trabalhos de desassoreamento dos canais se prevê um 
impacte direto que irá resultar em alterações da hidrodinâmica e do transporte 
sedimentar associado, podendo alterar a topografia do fundo dos canais junto 
dos locais destas ações, e atendendo à localização de ocorrências patrimoniais 
nessas áreas de incidência indireta, deve ser apresentado um Plano de 
Monitorização do Património Cultural.  

Este plano deve ser concebido de forma a permitir compreender o impacte sobre 
os vestígios arqueológicos conservados, caso se verifiquem as referidas 
alterações. Deve ainda conter ações concretas e quantificáveis, indicando os 
parâmetros a monitorizar, os sítios e a frequência dessas amostragens e a forma 
de apresentação e análise dos resultados, nomeadamente, para as ocorrências 
patrimoniais n.º 1, 24, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 129, 130, 131 e 134, 
entre outras que venham a ser identificadas ou relocalizadas (como por exemplo 
as ocorrências patrimoniais n.º 37, 41 e 45). 

- 

Cap. IV (Ponto 2.5) 

Anexo G 
(PGM – Ponto 9) 

- 
FC 

FE 

Legenda: FP – Fase de Projeto 
FpC – Fase Prévia à Construção 
FC – Fase de Construção 
FE – Fase de Exploração 
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2. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA 

– CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL, CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ, 
CANAL DA MURTOSA, CANAL DE ÍLHAVO, CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO E 
CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA  

A verificação da conformidade do projeto é feita de acordo com a sequência definida na 
DIA. 
 
 
 
2.1 Condicionantes 

Dragagem 
 

1. Adotar o Cenário 1 de dragagem para a Ria de Aveiro e para a Barrinha de Mira. 

 
Relativamente à intervenção na Ria de Aveiro, adotou-se, para desenvolvimento no 
Projeto de Execução, o Cenário 1 do Anteprojeto, que corresponde ao cenário que 
envolve, para a globalidade da Ria, a dragagem de cerca de 1 439 081 m3 de 
sedimentos, numa área total de cerca de 2 146 000 m2 (dados gerais do Anteprojeto).  
 
Nos Canais em análise no presente RECAPE e onde se exclui portanto o Canal de Mira, 
cujo RECAPE individualizado foi já entregue e com DCAPE emitida, os valores 
indicativos de Anteprojeto eram de 916 986 m3 de sedimentos a dragar numa área de 
1 526 100 m2, considerando também a aplicação do Cenário 1. 
 
Decorrente dos ajustes efetuados para cumprimento da DIA, bem como dos trabalhos 
específicos da fase de Projeto de Execução, com maior detalhe, maior escala de trabalho 
e ainda das várias informações de apoio obtidas para a sua realização, os sedimentos 
dragados nestes canais totalizam agora 736 768 m3, valor abaixo do Anteprojeto  
(916 986 m3). 
 

Quadro IV. 2 – Volumes de Dragagem – Anteprojeto / Projeto de Execução 

Canal Anteprojeto 
(m3) 

Projeto de Execução 
(m3) 

Ovar até Carregal 187 550 189 545 

Ovar até Pardilhó 146 754 117 630 

Murtosa 130 716 162 883 

Ílhavo 290 556 181 669 

Lago do Paraíso 23 012 32 866 

Zona Central da Ria 138 398 52 175 

Total 916 986  736 768 
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Face aos valores globais de dragagem previstos em Anteprojeto para os canais em 
análise, verifica-se assim um decréscimo, que se considera justificado pela própria escala 
de trabalho desta fase e dos ajustes necessários efetuar, que se identificam 
seguidamente: 
 
 
No Canal de Ovar até ao Carregal: 

Detalhamento das geometrias a nível de projeto, nomeadamente através de ajuste 
pontual dos rastos do canal, de modo a confinarem mais rigorosamente com margens 
existentes. Estes aspetos determinaram uma atualização do volume total de dragagem 
neste canal para 189 545 m3 (vs. anteprojeto: 187 550 m3); 
 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, por ajuste de larguras rastos e retificação de taludes de 
dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes e os troço 2.3A e 2.4 deixaram de 
ser dragados devido aos resultados das amostras dos sedimentos a dragar se inserirem 
nas classes 3 e 4 de contaminação da Portaria n.º 1450/2007. Estes aspetos 
determinaram uma atualização do volume total de dragagem neste canal para  
117 630 m3 (vs. anteprojeto: 146 754 m3); 
 
 
No Canal da Murtosa: 

Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, por ajuste de larguras rastos e retificação de taludes de 
dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes. 
 
Desde a Boca do rio Velho até ao início da Bacia do Laranjo, onde também se inicia a 
ligação à Cambeia, foi necessário puxar todo o alinhamento do canal para sul, de modo a 
evitar interferência com a conduta industrial da CIRES, cuja implantação foi realizada em 
sobreposição com o canal existente. Este desvio do canal para menores profundidades 
determinou um aumento do volume de dragagem da ordem dos 17 630 m3. 
 
Estes diversos aspetos determinaram uma atualização do volume total de dragagem 
neste canal para 162 883 m3 (vs. anteprojeto: 130 716 m3). 
 
 
No Canal de Ílhavo: 

Ajustamento do alinhamento do canal de Ílhavo nos locais onde ocorrem achados 
arqueológicos/ocorrências patrimoniais identificadas em campanhas de prospeção 
recentes, de modo a não interferir com estes achados; 
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Detalhamento das geometrias a nível de projeto, nomeadamente através de: 
 

- Ajuste pontual dos rastos do canal, de modo a confinarem rigorosamente com 
margens existentes, através de acerto de larguras de rasto, tornando mais 
íngremes taludes de valas de dragagem e/ou com pequena subida da cota de 
dragagem no caso do trecho Ponte da Água Fria ao Cais dos Moliceiros; 

- Pormenorização de traçados do alinhamento do canal no local das várias pontes, 
através de transições bem definidas. 

 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem neste canal principal para 181 669 m3 (vs. anteprojeto:  
290 556 m3). 
 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso: 

Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, nomeadamente por ajuste de larguras rastos e/ou retificação de 
taludes de dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes. 
 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem para 32 866 m3 (vs. anteprojeto: 23 012 m3). 
 
 
Nos Canais da Zona Central: 

Detalhamento das geometrias a nível de projeto, de modo a confinarem rigorosamente 
com margens existentes, nomeadamente por ajuste de larguras rastos e/ou retificação de 
taludes de dragagem dos esteiros para inclinações mais íngremes; 
 
Ajustamento/retificações da geometria do Esteiro dos Frades, com aprofundamento para 
a cota +0,0 mZH, e recálculo do volume de dragagem respetivo (30 036 m3), tendo por 
base levantamento batimétrico posterior à elaboração do Anteprojeto; A informação 
batimétrica disponível em Projeto (somente cotas de Carta Militar) permitiu concluir que a 
estimativa anterior era muito conservadora (70 175 m3). 
 
Retificação do cálculo de volumes a dragar na Cale de Bulhões (16 604 m3), dado ter sido 
retificada a interpolação de fundos em zonas de baixa densidade de informação 
batimétrica bem como a cota de margem do esteiro (valor do Anteprojeto: 60 593 m3). 
 
Estes diversos aspetos, aperfeiçoamentos e ajustes determinam uma atualização do 
volume de dragagem nestas cales/esteiros para 52 175 m3 (vs. anteprojeto:  
138 389 m3). 
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2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio do ano, 
sendo interdita a sua realização entre março e junho. 

 
Conforme se refere no Capítulo III – Descrição do Projeto, ponto 3.7 (Canais de Ovar até 
Carregal, de Ovar até Pardilhó e da Murtosa) e ponto 4.7 (Canais de Ílhavo, do Lago do 
Paraíso e da Zona Central da Ria), relativo ao modo de execução do projeto, está 
previsto um prazo de execução de 7 meses para a primeira empreitada e de 6 meses 
para a segunda empreitada, sendo que em ambos os casos as dragagens e a deposição 
se preveem efetuar num curto período de 4 meses, na primeira empreitada, e de 3 meses 
na segunda empreitada.  
 
Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
volume Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e D.2 
do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente no Ponto 2.3 – Obrigações 
Decorrentes da Declaração de Impacte Ambiental da Obra, cláusula 2.3.2.1. 
 
 

3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com contaminação 
de classe 4. 

 
Face ao caraterizado em Anteprojeto, esta medida teria uma potencial aplicação à 
intervenção na Ria de Aveiro, e apenas numa situação muito pontual, no Canal de 
Murtosa / Largo do Laranjo. Face aos dados disponíveis na altura, estes apontavam para 
uma amostra com sedimentos inseridos na Classe 4 de contaminação, conforme a 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
Da amostragem realizada na presente fase de Projeto de Execução (Anexo B.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos), não se confirma esta situação, conforme mais à frente 
também se analisa, na resposta ao Elemento n.º 1 dos Elementos a Apresentar 
Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, que 
incide em específico sobre a análise dos sedimentos a dragar. Importa ressalvar que os 
resultados anteriores se baseavam numa amostra colhida mais a nascente (Largo do 
Laranjo), sendo os resultados agora obtidos se referem a amostras recolhidas no canal a 
dragar, e assim, bastante afastado do ponto de amostragem inicial. 
 
Conforme relatório global das análises feitas para todos os canais em análise, e de um 
total de 179 amostras, os resultados classificam os sedimentos maioritariamente na 
Classe 1 (145) e a seguir na Classe 2 (31), na Classe 3 (2) e na Classe 4 (1), mas esta 
surgiu agora no Canal de Ovar até ao Pardilhó, e cujo parâmetro responsável é o zinco. 
As amostras de Classe 3 situam-se também neste Canal de Ovar até ao Pardilhó 
 
No Canal da Murtosa, os atuais resultados não deram qualquer vestígio de 
contaminação, com todas as amostragens inseridas na Classe 1, definida pela Portaria 
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que caracteriza o material dragado limpo e que pode 
ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias, sem normas restritivas.  
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De acordo com os resultados atuais, no Canal de Ovar até ao Pardilhó, e mais 
especificamente nos troços onde foram obtidos resultados, cuja classificação insere os 
sedimentos nas Classes 3 e 4 (Troços 2.3A e 2.4), abandonou-se a dragagem nesses 
locais, mais especificamente: 

- no esteiro de ligação ao cais da Tabuada (Troço 2.4), onde foram obtidas 2 (duas) 
amostras enquadráveis na Classe 3, relativa a material dragado ligeiramente 
contaminado (Pontos 2.4P1 (0-1 m) e 2.4P2 (0-1 m), ver figura abaixo); 

- e no esteiro de ligação ao cais da Tabuada (Troço 2.3B), onde foi obtida 1 
amostra de Classe 4, correspondente a material contaminado (Ponto 2.3P1  
(0-1 m), ver figura abaixo). 

 
 

 
 

FIG. IV. 1 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos a Dragar, Inseridos 
nas Classes 3 e 4 da Portaria n.º 1450/2007 

 
 
Deposição de Sedimentos 
 

4. Não proceder à deposição de sedimentos dragados na área pertencente ao Perímetro 
Florestal das Dunas e Pinhais de Mira. 

 
Esta medida refere-se à Barrinha de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da 
verificação feita no respetivo RECAPE e aprovado com a DCAPE emitida em 26 de 
outubro de 2016. 
 
  

Classe 4 

Classe 3 
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5. Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados: 

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão costeira; 

b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros de proteção das 
marinhas (motas). Inclusive devem ser consideradas as situações onde diversos materiais 
(pneus, placas de betão e enrocamentos de pedra ou entulho) foram colocados com reduzido 
sucesso, no sentido que os mesmos sejam gradualmente retirados face aos impactes 
ambientais que os mesmos representam; 

c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias rodoviárias 

d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão e/ou a 
necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN com comprovada atividade 
agrícola); 

e) A proteção dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (ocorrência patrimonial n.º 
1) e de outros onde se ateste erosão ou que esta possa ocorrer; 

f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos para a reconstrução 
das motas; 

g) A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral. 

Na escolha destes locais: 

 i) Devem ser garantidos os níveis adequados de compatibilidade dos sedimentos com os 
locais de deposição, nomeadamente as suas características granulométricas, e classe de 
contaminação;  

 ii) Deve ser justificada a necessidade do depósito; 

 iii Não deve ser comprometida a estrutura e funcionalidade ecológica do local de deposição. 

 
Em complemento a esta Condicionante n.º 5, a DIA estipula ainda um conjunto de 
orientações/condicionantes, por canal/esteiro a intervencionar, correspondente ao 
Elemento n.º 2 dos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução, completarmente existem também ainda outra medida 
da DIA que impõe condicionamentos à deposição, pelo que a mesma teve que ser assim 
vista de uma forma mais alargada e articulada com outras medidas e não apenas com 
esta em específico. 
 
Globalmente, e dando cumprimento ao estipulado na DIA, a revisão dos locais de 
deposição dos sedimentos dragados, dos canais agora em análise, teve por base os 
seguintes pressupostos: 
 

a) Cumprimento das orientações gerais (Condicionante n.º 5) e específicas 
(Elemento n.º 2 dos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), constantes da DIA quanto aos 
locais e forma de deposição dos sedimentos dragados; 

b) Necessidade das deposições marginais ocorrerem, o mais possível, em margem 
emersa (dentro da servidão de Domínio Público Marítimo (DPM), entre a Linha 
Máxima de Preia Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPAVE) e a linha de 
margem) (Medida 11 – Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução). 
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Para a definição dos locais de deposição foram realizadas visitas às áreas de interesse, 
que incluíram a equipa projetista e de ambiente e que contaram ainda com a presença de 
técnicos da PLRA, para levantamento dos problemas de erosão de margens/taludes de 
vias, usos e valores ecológicos presentes nos locais de deposição ajustados. 
 
Houve também o contributo das Câmara Municipais, quer com visitas ao terreno ou 
depois na avaliação das propostas de revisão efetuadas face aos locais de maior 
sensibilidade que o concelho identifica em território da Ria. 
 
Em complemento, foi ainda consultado o estudo “Elaboração de Cartografia Específica 
Sobre o Risco de Inundação em Portugal Continental” (Relatório, Cartografia e Mapas), 
disponível na página oficial da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o qual forneceu 
um conjunto de informação de interesse no domínio dos riscos de inundação na área da 
Ria de Aveiro. Em concreto, para a RH4 – Vouga, Mondego e Lis, foram consideradas 5 
zonas críticas, entre as quais o território da Ria de Aveiro, e que se traduzem numa 
cartografia de zonas inundáveis, para cheias com períodos de retorno de 20, 100 e 1000 
anos, que foram devidamente cruzadas com o projeto desenvolvido. 
 
A informação recolhida por estas vias sustenta assim as decisões tomadas, quanto à 
manutenção de algumas áreas de deposição marginais, conforme será explicado 
seguidamente, na resposta ao Elemento n.º 2, alíneas A), B), C), E), F) e G) dos 
Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução, onde se procede à identificação e análise das alterações efetuadas 
e dos locais de deposição propostos. 
 
No Desenho 1 – Esboço Corográfico são apresentadas as localizações das áreas de 
deposição atuais, evidenciando face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos 
efetuados e as áreas eliminadas. Apresenta-se também no Anexo D.3 do Volume III – 
Anexos Técnicos, o ficheiro kmz com a localização das alterações no GoogleMaps.  
 
No Anexo E do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a avaliação de impactes aos 
locais de deposição alterados e novos, que teve em conta a estrutura ecológica, 
ordenamento, património, solos e usos dos locais de deposição, assim como a 
compatibilidade dos sedimentos com os materiais existentes nesses locais, cuja análise 
específica é feita na resposta ao Elemento n.º 1. 
 
 

6. Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantido que o projeto e a 
sua execução não interfere com o mesmo. 

 
Esta medida refere-se ao Canal de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da 
verificação feita no respetivo RECAPE, o qual foi aprovado com a DCAPE emitida em 11 
de setembro de 2017. 
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2.2 Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 
 
 
 
2.2.1 Elemento n.º 1 

1. Resultados de uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, para 
complemento das análises anteriormente efetuadas, no respeitante às características 
granulométricas e grau de contaminação conforme estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 
12 de novembro. As amostragens devem cobrir a totalidade da coluna sedimentar a dragar, 
incluindo profundidades superiores a 1 metro, quando aplicável, e nomeadamente próximos 
de locais com atividade aquícola (caso da ligação ao cais da Bruxa). Nos canais principais 
devem ser efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos canais secundários e esteiros 
deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do canal de acesso ao 
Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada 200 metros, devido à 
proximidade ao Largo do Laranjo. Para a Barrinha de Mira, é necessário assegurar se a sua 
contaminação é apenas de natureza orgânica, para tal devem ser realizadas seis 
amostragens. 

 
 
 
2.2.1.1 Globalidade da Ria de Aveiro 

Conforme já referido no âmbito da Descrição do Projeto (Capítulo III do presente 
relatório) e nomeadamente dos trabalhos de apoio à realização do projeto (ponto 2.1), 
procedeu-se nesta fase dos estudos, a uma nova campanha de avaliação dos 
sedimentos da Ria de Aveiro, executando-a conforme indicação desta condicionante da 
DIA e de modo a cobrir a área alvo de dragagem. 
 
Estas amostras, e organizadas em 6 zonas (Canal de Ovar até ao Carregal; Canal de 
Ovar até ao Pardilhó; Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo; Canais do Lago do Paraíso e 
Canais da Zona Central da Ria), foram analisadas de forma a caracterizar os sedimentos 
de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, bem como, 
obter as suas características em termos de granulometria e textura. 
 
Em cada uma das estações de monitorização definidas foram recolhidas amostras com 
diferentes níveis de profundidade, representativas da coluna de sedimentos a dragar e 
que distribuídas pelos canais em análise, totalizam 179 amostras.  
 
A sua localização consta do Relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de 
Sedimentos colhidas na Ria de Aveiro”, ISQ (fevereiro de 2017) e que é apresentado no 
Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
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No Quadro IV. 3 apresenta-se a distribuição do número de amostras de sedimentos 
colhidas em cada uma das seis zonas definidas, correspondentes aos canais a dragar.  
 

Quadro IV. 3 – Número de Amostras Colhidas nas Sete Zonas Monitorizadas da Ria de 
Aveiro 

Data 
Recolha 

N.º de Amostras / Zona 
N.º de 

Amostras 
/Campanha 

1 – Ovar 
Até 

Carregal 

2 – Ovar 
Até 

Pardilhó 

3 – Murtosa 
Até Chegado 5 – Ílhavo 

6 – Lago 
do 

Paraíso 

7 – Zona 
Central 
da Ria 

08-10-2016 29  10   3 42 

15-10-2016       47 

12-11-2016    40   52 

19-11-2016  36 23    59 

02-12-2016   10  15 13 38 

Total 
Amostras 29 36 43 40 15 16 179 

Fonte: Relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de Sedimentos colhidas na Ria de Aveiro”, ISQ (abril de 2017) 

 
 
O relatório de monitorização efetuado pelo ISQ no respeitante às características 
granulométricas e grau de contaminação, conforme estabelecido na Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, assim como, o relatório de recolha dos sedimentos, 
realizado pela empresa Xavisub, são apresentados, e como já referido, no Anexo B.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Quanto à avaliação do grau de contaminação, o Quadro IV. 4 apresenta os valores 
médios dos resultados quantificáveis obtidos nas campanhas de monitorização 
realizadas. Também se apresentam os valores máximos e valores mínimos quantificáveis 
obtidos em cada parâmetro, indicando as zonas em que se obtiveram estes valores.  
 

Quadro IV. 4 – Valores Médios, Máximos e Mínimos Quantificáveis dos Parâmetros 
analisados nas Campanhas Realizadas 

Parâmetros Número de Resultados 
Média dos 
Resultados 

Quantificáveis 

Valor 
Máximo 
Obtido 

Valor Mínimo 
Quantificável 

Valor 
Limite 

(Classe 1) 

Mercúrio 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

4 
1,0 

1,3 
(Zona 3) 

0,68 
(Zona 3) 

0,5 
Resultados  

< LQ 
234 

Chumbo 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

57 
21 

36 
(Zona 2) 

17 
(Zonas 1, 2, 
3, 4, 5 e 7) 

50 
Resultados  

< LQ 
181 

Zinco 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

172 
81 

1 800 
(Zona 2) 

17 
(Zona 5) 

100 
Resultados  

< LQ 
66 

Crómio 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

1 
19 

(Zona 2) 
--- --- 50 

Resultados  
< LQ 

237 



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

170

Parâmetros Número de Resultados 
Média dos 
Resultados 

Quantificáveis 

Valor 
Máximo 
Obtido 

Valor Mínimo 
Quantificável 

Valor 
Limite 

(Classe 1) 

Cobre 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

6 
38 

130 
(Zona 2) 

17 
(Zona 2) 

35 
Resultados  

< LQ 
232 

Cádmio 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

41 
0,60 

4,0 
(Zona 2) 

0,33 
(Zona 7) 

1 
Resultados  

< LQ 
197 

Níquel 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

19 
11 

19 
(Zona 2) 

10 
(Zonas 1, 2,, 

3 e 5) 
30 

Resultados  
< LQ 

219 

Arsénio 
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

234 
6,6 

29 
(Zona 3) 

- 20 
Resultados  

< LQ 
4 

HAP – soma 
(µg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

1 
130 --- --- 300 

Resultados  
< LQ 

237 

HCB 
(µg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

-- 
--- --- --- 0,5 

Resultados  
< LQ 

238 

PCB – soma 
(µg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

--- 
--- --- --- 5 

Resultados  
< LQ 

238 

Densidade 
(g/cm3) 

Resultados 
quantificáveis 

238 
1,6 

2,2 
(Zonas 2, 3)  

- --- 
Resultados  

< LQ 
--- 

Areia 
(%) 

Resultados 
quantificáveis 

238 
~67 - 

10,2 
(Zona 5) 

--- 
Resultados  

< LQ 
--- 

Limo 
(%) 

Resultados 
quantificáveis 

238 
18 

43,9 
(Zona 1) 

- --- 
Resultados  

< LQ 
--- 

Argila 
(%) 

Resultados 
quantificáveis 

238 
15 

73,3 
(Zona 5) 

- --- 
Resultados  

< LQ 
--- 

COT  
(mg/kg) 

Resultados 
quantificáveis 

157 
18 425 

50 300 
(Zona 3) 

9 750 
(zona 7) 

--- 
Resultados  

< LQ 
81 

Matéria Seca 
(% de sólidos) 

Resultados 
quantificáveis 

238 
64 - 

39 
(Zona 2) 

--- 
Resultados  

< LQ 
--- 

Legenda: LQ – Limite de Quantificação do respetivo método analítico 
Fonte: Relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de Sedimentos colhidas na Ria de Aveiro”, ISQ (fevereiro de 2017) 
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Da avaliação legal dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização realizadas, 
obtêm-se as classificações que se apresentam no Quadro IV. 5.  
 

Quadro IV. 5 – Classificação dos Sedimentos de Acordo com a Portaria n.º 1450/2007,  
de 12 de novembro  

Zona Classe Número de 
Amostras 

Percentagem 
de Amostras 

Parâmetros 
Responsáveis 

Zona 1 – Canal de Ovar até ao Carregal 
1 19 66% --- 

2 10 34% Zinco 

Zona 2 – Canal de Ovar até ao Pardilhó 

1 19 53% --- 

2 14 39% Zinco 

3 2 5,6% Zinco 

4 1 2,4% Zinco 

Zona 3 – Canal da Murtosa 
1 36 84% --- 

2 7 16% Mercúrio, Zinco e Arsénio 

Zona 5 – Canal de Ílhavo 1 40 100% --- 

Zona 6 – Canais do Lago do Paraíso 1 15 100% --- 

Zona 7 – Canais da Zona Central da Ria 1 16 100% --- 

Fonte: Relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de Sedimentos colhidas na Ria de Aveiro”, ISQ (fevereiro de 2017) 

 
 
Conclui-se assim que as seis zonas ou canais da Ria de Aveiro avaliadas obtiveram 
resultados maioritariamente inseridos na melhor classificação definida pela Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, a Classe 1, que caracteriza o material dragado limpo, 
que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou 
utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas. A percentagem de 
cumprimento desta classe mais restritiva é de 81% face ao conjunto de amostras 
analisadas nos seis canais em estudo. Segue-se a Classe 2, havendo ainda três 
amostras com resultados condicionadores do uso dos respetivos sedimentos, no Canal 
de Ovar até ao Pardilhó, com duas amostras classificadas na Classe 3 e uma amostra na 
Classe 4. 
 
De acordo com estes resultados atuais, neste Canal de Ovar até ao Pardilhó, e mais 
especificamente nos troços onde foram obtidos resultados, cuja classificação 
insere os sedimentos nas Classes 3 e 4 (Troços 2.3.B e 2.4), foi aí abandonada a 
dragagem:  
 

- no esteiro de ligação ao cais da Tabuada (Troço 2.4), onde foram obtidas 2 (duas) 
amostras enquadráveis na Classe 3, relativa a material dragado ligeiramente 
contaminado; 

- e no esteiro de ligação ao cais do Nacinho (Troço 2.3.B) onde foi obtida 1 amostra 
de Classe 4, correspondente a material contaminado. 
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Quanto à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, no Quadro IV. 6 
apresenta-se a distribuição percentual das amostras analisadas nas seis zonas da Ria de 
Aveiro, onde se verifica que a maior parte das amostras apresenta a classificação de 
Franco Limoso, Franco e Franco Arenoso, num total de 179 amostras, o que corresponde 
a 72% das amostras analisadas. Obteve-se a classificação Arenoso em 17 amostras, 
Areno Franco em 10 amostras, Argiloso em 10 amostras e 11 amostras obtiveram a 
classificação textural Franco Argiloso Limoso e Argilo Limoso.  
 

Quadro IV. 6 – Classificação Textural de todas as Amostras Analisadas e Distribuição 
Percentual 

Classificação Textural N.º Amostras Percentagem (%) 

A – Arenoso 17 10 

AF – Areno-Franco 10 6 

F – Franco 42 23 

FA – Franco-Arenoso 42 23 

FGL – Franco-Argilo-Limoso 4 2 

FL – Franco-Limoso 47 26 

G – Argiloso  10 6 

GL – Argilo-Limoso 7 4 

Fonte: Relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de Sedimentos colhidas na Ria 
de Aveiro”, ISQ (fevereiro de 2017) 

 
 
No Quadro IV. 7 apresentam-se os valores médios dos resultados quantificáveis obtidos 
para cada um dos seis canais da Ria de Aveiro em análise, de forma a se poder analisar 
cada um dos canais de uma forma global.  
 

Quadro IV. 7 – Valores Médios dos Resultados Obtidos para cada um dos Canais da Ria de 
Aveiro em Análise 

Canal Densidade 
(g/cm3) 

COT (mg 
C/kg) 

Areia (%) Limo (%) Argila (%) Matéria Seca 
(% de sólidos) 

Canal de Ovar até ao 
Carregal 

1,6 < 10000 96 2 2 87 

Canal de Ovar até ao 
Pardilhó 

1,6 17625 75 15 11 73 

Murtosa 1,7 22000 60 24 15 52 

Central da Ria 1,7 16714 56 24 19 60 

Lago do Paraíso 1,9 17000 59 26 16 58 

Ílhavo 1,6 17667 45 22 33 52 
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No Quadro IV. 8 apresenta-se a percentagem de cada Classificação Textural obtida, em 
cada um dos canais analisados da Ria de Aveiro, e no Quadro IV. 9 apresentam-se os 
valores máximos e mínimos obtidos em cada um dos canais.  
 

Quadro IV. 8 – Distribuição Percentual pelas Classes Obtidas de Classificação Textural em 
Cada um dos Canais em análise 

Canal A - 
Arenoso 

FA - 
Franco-
Arenoso 

F - 
Franco 

AF - 
Areno-
Franco 

FGL - Franco-
Argilo-Limoso 

FL - 
Franco-
Limoso 

FG - 
Franco-
Argiloso 

G - 
Argiloso 

GL - 
Argilo-
Limoso 

Canal de Ovar até 
ao Carregal 

100%         

Canal de Ovar até 
ao Pardilhó 

37% 24% 7% 9% 4% 20%    

Murtosa 10% 10% 60%   20%    

Central da Ria  13% 40% 7% 13% 20% 7%   

Lago do Paraíso  50%    50%    

Ílhavo  25% 8%  17% 8% 8% 25% 8% 

 

Quadro IV. 9 – Valores Máximos e Mínimos Quantificáveis Obtidos Para Cada um Canais da 
Ria de Aveiro em Análise 

Canal 

Densidade 
(g/cm3) 

COT 
(mg C/kg) Areia (%) Limo (%) Argila (%) Matéria Seca 

(% de sólidos) 

Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín 

Canal de Ovar até 
ao Carregal 

1,9 1,3 <10000 <10000 99 92,0 3,9 0,9 4,1 0,1 98 65 

Canal de Ovar até 
ao Pardilhó 

2,1 1,1 25000 11000 99,1 23,3 46,9 0,9 35,8 0,1 97 20 

Murtosa  2,0 1,5 35000 15000 97,5 45,5 38,9 0,9 23,6 1,6 84 28 

Central da Ria 2,2 1,2 20000 13000 84 31,0 34 10,0 36 6,0 94 16 

Lago do Paraíso  2,0 1,8 17000 <10000 77,1 40,1 42 9,0 17,9 13,9 61 54 

Ílhavo  1,9 1,4 30000 14000 74,1 11,8 38 14,0 66,2 11,9 77 17 

 
 
Da análise aos resultados obtidos e tratamento estatístico realizado, conclui-se que o 
Canal de Ovar até ao Carregal constitui o canal que obtive uma maior percentagem de 
amostras com a classificação Arenoso. O Canal de Ílhavo destaca-se pela obtenção do 
valor médio mais elevado de percentagem de Argila nas suas amostras.  
 
Destaca-se ainda que o Canal de Ovar até ao Pardilhó, que constitui o canal com o maior 
número de amostras analisadas, foi o que registou, simultaneamente, os valores mais 
elevados e os mais reduzidos, para a maior parte dos parâmetros analisados.  
 
Seguidamente apresenta-se uma análise mais particularizada por canal: 
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2.2.1.2 Canal de Ovar até ao Carregal 

Em específico para o Canal de Ovar até ao Carregal é também apresentado no  
Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e 
caracterização de sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 16 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
29 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas nas FIG. IV. 2 e Quadro IV. 10.  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm].  
 

 
Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 1 – Canal de Ovar até ao Carregal”, XaviSub (outubro de 2016) 

FIG. IV. 2 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados no Canal 
de Ovar Até ao Carregal, em Fase de Projeto de Execução  
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Quadro IV. 10 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas no Canal de Ovar até ao Carregal 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

1P1 1 1,10 -0,50 1,60 

16 

2 1 1  

1P2 2 1,50 -0,50 2,00 2 1 1  

1P3 3 1,00 -0,50 1,50 2 1 1  

1P4 4 1,00 -0,50 1,50 2 1 1  

1P5 5 0,50 -0,50 1,00 1 1   

1P6 6 0,60 -0,50 1,10 2 1 1  

1P7 7 -0,10 -0,50 0,40 1 1 1  

1P8 8 0,70 -0,50 0,70 2 1   

1P9 9 0,40 -0,50 0,40 1 1   

1P10 10 0,80 -1,00 0,80 2 1 1  

1P11 11 0,00 -0,50 0,00 1 1   

1.4P1 12 0,00 -0,50 0,00 1 1   

1.4P2 13 1,10 -0,50 1,10 2 1 1  

1.5P1 14 1,30 -1,00 1,30 3 1 1 1 

1.6P1 15 1,00 -1,00 1,00 2 1 1  

1.7P1 16 2,80 -0,50 2,30 3  1 1 

     
Total de Amostras 

16 11 2 

     29 

 
 
No Canal de Ovar até ao Carregal, e relativamente à análise granulométrica e textural de 
todos os sedimentos colhidos, verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a 
classificação Franco Limoso, num total de 12 amostras e Franco Arenoso, que foi obtida 
em 9 amostras.  
 
Atendendo aos resultados obtidos, pode-se concluir que 10 amostras de sedimentos, 
localizadas nas estações de amostragem 1P2, 1P4, 1P6, 1P8, 1P9, 1P10, 1P11, 1.6P1 
inserem-se na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação 
vestigiária, pode ser imerso no meio aquático tendo em atenção as características do 
meio recetor e o uso legítimo do mesmo.  
 
As restantes 19 amostras, o que corresponde a cerca de 66% das amostras de 
sedimentos analisadas nesta Zona 1 – Canal de Ovar até ao Carregal, da Ria de Aveiro, 
inserem-se na melhor classe definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, 
nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza o material dragado limpo e que pode ser 
depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias sem normas restritivas.  
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2.2.1.3 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Em específico para o Canal de Ovar até ao Pardilhó é também apresentado no  
Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e 
caracterização de sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 22 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
36 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas nas FIG. IV. 3 e Quadro IV. 11.  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm].  
 

 
Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 2 – Canal de Ovar até ao Pardilhó”, XaviSub (novembro de 2016) 

FIG. IV. 3 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados no Canal 
de Ovar Até ao Pardilhó, em Fase de Projeto de Execução 
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Quadro IV. 11 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas no Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

2P1 17 0,00 -0,50 0,50 

22 

1 1   

2.1P1 18 0,90 0,50 0,40 1 1   

2.1P2 19 1,00 0,50 0,50 1 1   

2.1P3 20 1,75 0,50 1,25 2 1 1  

2.2P1 21 1,60 0,50 1,10 2 1 1  

2.2P2 22 1,60 0,50 1,10 2 1 1  

2.2P3 23 2,20 0,50 1,70 2 1 1  

2.3P1 24 1,90 0,50 1,40 2 1 1  

2.3P2 25 1,80 0,50 1,30 2 1 1  

2.3P3 26 1,60 0,50 1,10 2 1 1  

2.4P1 27 1,90 0,50 1,40 2 1 1  

2.4P2 28 1,60 0,50 1,10 2 1 1  

2.5P1 29 2,00 0,50 1,50 2 1 1  

2.5P2 30 2,20 0,50 1,70 2 1 1  

2.5P3 31 1,10 0,50 0,60 1 1   

2.6P1 32 1,50 0,50 1,00 1 1   

2.6P2 33 0,70 0,50 0,20 1 1   

2.6P3 34 2,10 0,50 1,60 2 1 1  

2.7P1 35 2,20 0,50 1,70 2 1 1  

2.7P2 36 0,80 0,50 0,30 1 1   

2.8P1 37 1,90 0,50 1,40 2 1 1  

2.8P2 38 1,30 0,50 0,80 1 1   

     
Total de Amostras 

22 14 - 

     36 

 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó, e relativamente à análise granulométrica e textural de 
todos os sedimentos colhidos, verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a 
classificação Franco, Franco Limoso e Franco Arenoso, num total de 15, 11 e 9 amostras, 
respetivamente. Apenas uma amostra insere-se na classe Arenoso.  
 
Na presente campanha realizada no Canal de Ovar até ao Pardilhó, verifica-se que  
14 amostras inserem-se na Classe 2, que caracteriza o material dragado com 
contaminação vestiária e pode ser imerso no meio aquático, tendo em atenção as 
características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo. Na Classe 3, relativa ao 
material dragado ligeiramente contaminado, inseriram-se 2 amostras e na Classe 4, 
apenas uma amostra (2.3P1 - 0 – 1 M) obteve esta classificação de material dragado 
contaminado. De realçar que em todas as amostras que obtiveram as classificações 
acima da Classe 1, o parâmetro Zinco constituiu o parâmetro responsável pela 
classificação obtida. Como já referido, os dois troços do Canal onde se verifica esta 
situação foram eliminados da dragagem (Troços 2.3.A e 2.4). 
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Verifica-se também que 53% das amostras analisadas neste Canal de Ovar até ao 
Pardilhó, o que corresponde a 19 amostras, inserem-se na melhor classe definida pela 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza 
o material dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em 
locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas.  
 
 
 
2.2.1.4 Canal da Murtosa 

Em específico para o Canal da Murtosa é também apresentado no Anexo B.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e caracterização de 
sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 16 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
43 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas na FIG. IV. 4 e Quadro IV. 12.  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm], sendo exceção o acesso ao Cais da Cambeia (junto ao Largo 
do Laranjo), em que o critério de amostragem em profundidade foi de 40 em 40 cm.  
 

 
Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 3 – Canal da Murtosa”, XaviSub (dezembro de 2016) 

FIG. IV. 4 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados no Canal 
da Murtosa, em Fase de Projeto de Execução 
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Quadro IV. 12 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas no Canal da Murtosa 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

3P1 39 0.60 -0.50 1.10 

16 

2 1 1 - 

3P2 40 0.80 -0.50 1.30 2 1 1 - 

3P3 41 0.70 -0.50 1.20 2 1 1 - 

3P4 42 0.90 -0.50 1.40 2 1 1 - 

3P5 43 1.00 -0.50 1.50 2 1 1 - 

3P6 44 0.20 -0.50 0.70 1 1 - - 

3P7 45 0.60 -0.50 1.10 2 1 1 - 

3.1P1 46 0.80 -0.50 1.30 2 1 1  

3.1P2 47 1.50 -0.50 2.00 2 1 1 - 

3.1P3 48 1.00 -0.50 1.50 2 1 1 - 

3.2P1 49 1.70 -0.50 2.2 6 2 2 2 

3.2P2 50 1.40 -0.50 1.3 5 2 2 1 

3.2P3 51 1.60 -0.50 2.1 6 2 2 2 

3.2P4 52 0.60 -0.50 1.1 3 2 1 - 

3.3P1 53 0.50 -0.50 1.00 1 1 - - 

3.4P1 54 1.70 -0.50 1.20 3 1 1 1 

     
Total de Amostras 

20 17 6 

     43 

 
 
No Canal da Murtosa, e relativamente à análise granulométrica e textural de todos os 
sedimentos colhidos, verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a 
classificação Franco ou Franco Limoso, num total de 17 e 14 amostras, respetivamente. 
As restantes 12 amostras distribuem-se pelas classificações: Arenoso com 2 amostras, 
Areno Franco com 4 amostras, Franco Arenoso com 5 amostras, Franco Argilo Limoso  
com 1 amostra. 
 
Na presente campanha realizada no Canal da Murtosa, verifica-se que 7 amostras se 
inserem na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação vestiária e 
pode ser imerso no meio aquático, tendo em atenção as características do meio recetor e 
o uso legítimo do mesmo.  
 
Contudo, salienta-se que 84% das amostras analisadas neste Canal da Murtosa, o que 
corresponde a 36 amostras, inserem-se na melhor classe definida pela Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza o material 
dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos 
a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas. 
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2.2.1.5 Canal de Ílhavo 

Em específico para o Canal de Ílhavo é também apresentado no Anexo B.1 do Volume 
III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e caracterização de sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 22 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
40 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas na FIG. IV. 5 e Quadro IV. 13  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm].  
 

 
(Cont.)  
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(Cont.) 

 
Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 5 – Canal de Ìlhavo”, XaviSub (novembro de 2016) 

FIG. IV. 5 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados no Canal 
de Ílhavo, em Fase de Projeto de Execução 
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Quadro IV. 13 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas no Canal de Ílhavo 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

5P1 84 0,80 -0,50 1,30 

22 

2 1 1 - 

5P2 85 0,70 -0,50 1,20 2 1 1 - 

5P3 86 0,90 -0,50 1,40 2 1 1 - 

5P4 87 0,60 -0,50 1,10 2 1 1 - 

5P5 88 0,80 -0,50 1,30 2 1 1 - 

5P6 89 1,10 -0,50 1,60 2 1 1 - 

5P7 90 0,70 -0,50 1,20 2 1 1 - 

5P8 91 -0,20 -0,50 0,30 1 1 - - 

5P9 92 -0,20 -0,50 0,30 1 1 - - 

5P10 93 -0,20 -0,50 0,30 1 1 - - 

5P11 94 0,40 -0,50 0,90 1 1 - - 

5P12 95 1,20 -0,50 1,70 2 1 1 - 

5P13 96 1,40 -0,50 1,90 2 1 1 - 

5P14 97 1,40 -0,50 1,90 2 1 1 - 

5P15 98 2,00 -0,50 2,50 3 1 1 1 

5P16 99 0,90 -0,50 1,40 2 1 1 - 

5P17 100 0,40 -0,50 090 1 1 - - 

5P18 101 0,70 -0,50 1,20 2 1 1 - 

5P19 102 1,60 -0,50 2,10 3 1 1 1 

5,5P1 103 0,90 0,50 0,40 1 1  - 

5,6P1 104 2,00 0,50 1,50 2 1 1 - 

5,7P1 105 2,00 0,50 1,50 2 1 1 1 

     
Total de Amostras 

22 16 2 

     40 

 
 
No Canal de Ílhavo, e relativamente à análise granulométrica e textural de todos os 
sedimentos colhidos, verifica-se que a maior parte das amostras a classificação Arenoso 
ou Argiloso, num total de 10 amostras em cada classificação. Obteve-se ainda as 
classificações: Argilo Limoso com 7 amostras), Franco Arenoso e Franco Argilo Limoso, 
com 4 amostras em cada uma destas classes, Franco com 3 amostras) e Franco Limoso 
com 2 amostras. Os sedimentos com características acentuadamente argilosas estão 
presentes a sul da ponte de Vagos (troço 5.4). A norte deste troço, os sedimentos 
apresentam percentagens elevadas ou significativas de areia. 
 
Atendendo aos resultados obtidos no Canal de Ílhavo pode-se concluir as 40 amostras 
analisadas inserem-se na melhor classe definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza o material dragado limpo e que 
pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado 
para alimentação de praias sem normas restritivas.  
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2.2.1.6 Canais do Lago do Paraíso 

Em específico para os Canais do Lago do Paraíso é também apresentado no  
Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e 
caracterização de sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 8 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
15 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas na FIG. IV. 6 e Quadro IV. 14.  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm].  
 

 
Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 6 – Canais do Lago do Paraíso”, XaviSub (dezembro de 2016) 

FIG. IV. 6 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados nos Canais 
do Lago do Paraíso, em Fase de Projeto de Execução 

 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

184

 

Quadro IV. 14 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas nos Canais do Lago do Paraíso 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

6P1 106 1,60 0,50 1,10 

8 

2 1 1 - 

6P2 107 0,60 0,50 0,10 1 1 - - 

6,1P1 108 1,90 0,50 1,40 2 1 1 - 

6,1P2 109 1,90 0,50 1,40 2 1 1 - 

6,1P3 110 1,90 0,50 1,40 2 1 1 - 

6,2P1 111 1,70 0,50 1,20 2 1 1 - 

6,2P2 112 1,80 0,50 1,30 2 1 1 - 

6,2P3 113 1,80 0,50 1,30 2 1 1 - 

     
Total de Amostras 

8 7 - 

     15 

 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso, e relativamente à análise granulométrica e textural de 
todos os sedimentos colhidos, verifica-se que as quinze amostras apresentam diversas 
classificações, nomeadamente, Areno Franco (3 amostras), Franco com 4 amostras, 
Franco Arenoso com 5 amostras e Franco Limoso com 3 amostras.  
 
Todas as amostras analisadas inserem-se na melhor classe definida pela Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza o 
material dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais 
sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas.  
 
 
 
 
2.2.1.7 Canais da Zona Central da Ria 

Em específico para os Canais da Zona Central da Ria é também apresentado no  
Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos o respetivo relatório de recolha e 
caracterização de sedimentos. 
 
O trabalho consistiu na execução de recolha de um total de 9 cores de sedimentos 
contínuos em profundidade, dos quais resultaram, após subdivisão, um total de  
16 amostras para caracterização física e química. A localização e as características 
destas amostras estão indicadas na FIG. IV. 7 e Quadro IV. 15.  
 
Cada core foi devidamente subdividido de acordo com o definido com a Autoridade de 
AIA, para cumprimento da DIA: Uma amostra a cada metro de profundidade:[0-100 cm; 
100-200 cm; 200-300 cm].  
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Fonte: Relatório Campanha de Amostragem de “Recolha e Caracterização de Sedimentos Depositados no Fundo 

(Leito) da Ria de Aveiro: Zona 7 – Canais da Zona Central da Ria”, XaviSub (dezembro de 2016) 

FIG. IV. 7 – Localização dos Pontos de Amostragem dos Sedimentos Realizados nos Canais 
da Zona Central da Ria, em Fase de Projeto de Execução 

 

Quadro IV. 15 – Caracterização das Estações de Amostragem e Número de Amostras 
Colhidas nos Canais da Zona Central da Ria 

Identificação 
do Ponto de 
Amostragem 

n.º  
Série 

Cota 
atual 
(mZH) 

Cota 
dragagem 

(mZH) 

Coluna/ 
Profundidade 

(m) 

Total de 
Estações 

N.º 
Amostras/ 
Estações 

Amostra 
0 – 1 M 

Amostra 
1 – 2 M 

Amostra 
2 – 3 M 

7.1P1 114 0.50 -0.50 1.00 

9 

1 1 - - 

7.3P1 115 0.60 -0.50 1.10 2 1 1 - 

7.3P2 116 1.80 -0.50 2.30 3 1 1 1 

7.4P1 117 1.90 0.50 1.40 2 1 1 - 

7.4P2 118 0.90 0.50 0.40 1 1 - - 

7.4P3 119 1.20 0.50 0.70 1 1 - - 

7.5P1 120 1.80 0.50 1.30 2 1 1 - 

7.5P2 121 2.70 0.50 2.20 3 1 1 1 

7.5P3 122 1.60 0.50 1.10 1 1 - - 

     
Total de Amostras 

9 5 2 

     16 
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Nos Canais da Zona Central da Ria, e relativamente à análise granulométrica e textural 
de todos os sedimentos colhidos, verifica-se que a maior parte das amostras apresenta a 
classificação Franco Arenoso, num total de 10 amostras. Obtiveram-se ainda as 
seguintes classificações: Franco Limoso com 3 amostras, Areno Franco com 2 amostras 
e Franco em apenas 1 amostra. 
 
Conclui-se que todas amostras analisadas inserem-se na melhor classe definida pela 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza 
o material dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em 
locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas.  
 
 
 
 
2.2.2 Elemento n.º 2 

2. Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos diversos canais, 
garantindo o cumprimento da Condicionante n.º 5 e atendendo às seguintes orientações: 

 
De acordo com o definido na Condicionante n.º 5 da DIA e das orientações específicas 
no âmbito do Elemento n.º 2 dos Elementos a Entregar Previamente à Verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, a verificação da conformidade dos 
locais propostos com a DIA é feita seguidamente, canal a canal. 
 
 
 
2.2.2.1 Canal de Ovar até ao Carregal 

B. Canal de Ovar até ao Carregal:  

a)  A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para reforço do 
cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação vestigiária) e compatibilidade 
dos sedimentos dragados.  

b)  Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos ser colocados 
na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. 
Esta ação deve ocorrer fora da época balnear. 

c)  Pode ainda ser utilizado o local OV6 (a Sul da Ponte da Varela) proposto no anteprojeto. 

 
Como já referido, esta orientação específica foi conjugada com a orientação geral 
expressa na Condicionante n.º 5 da DIA, alínea c) que refere que o sedimento dragado 
pode ser utilizado no reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, 
próximo de vias rodoviárias, bem como ainda com o que é referido no Elemento n.º 2.1, 
no sentido de se avaliar neste canal, situações com evidentes riscos de erosão, onde os 
depósitos de dragados se possam revelar importantes no combate a essa erosão. 
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De facto, dos estudos anteriormente efetuados, dos levantamentos efetuados, da opinião 
da Câmara Municipal de Ovar e ainda de estudos específicos da APA, é esta a perceção 
geral que se tem das margens deste canal, podendo a deposição dos sedimentos 
dragados ser uma importante medida para a minimização dos fenómenos de erosão das 
margens da Ria e da inundação dos terrenos adjacentes. 
 
Face ao levantamento visual do estado de erosão das margens deste canal, da 
informação recolhida junto da Câmara Municipal de Ovar, constata-se a existência, em 
alguns troços, de problemas desta natureza, com afetação da estabilidade de taludes e 
plataforma de vias rodoviárias, o que justifica assim a manutenção das áreas de 
deposição previstas para as margens deste canal De referir contudo, que dadas as 
condicionantes transmitidas pela Infraestruturas de Portugal, em reunião com a PLRA, 
relativamente às deposições na margem poente, contíguas à EN327, foram, no entanto, 
abandonados os locais de deposição nessa margem, previstos em Anteprojeto (OV0, 
OV1, OV2, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 e OV12).  
 
Deste modo, neste canal, justifica-se a manutenção dos locais de anteprojeto na margem 
nascente, com os ajustes efetuados, dado que os mesmos pretendem ir de encontro a 
situações de erosão registadas nas margens da Ria e contribuir também assim para a 
prevenção dos riscos de inundação conforme o documento de Elaboração da Cartografia 
Específica Sobre o Risco de Inundação em Portugal Continental (Relatório, Cartografia e 
Mapas), que apontam para que a margem nascente deste canal seja afetada por esta 
cheia com a área inundada a extravasar as vias de comunicação existentes, sendo 
particularmente grave a situação no extremo sul (zona da Marinha / Tijosa). 
 
De referir ainda que a orientação específica indicada para este canal quanto “A proteção 
dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (ocorrência patrimonial n.º 1) e de 
outros onde se ateste erosão ou que esta possa ocorrer” é também cumprida através da 
manutenção do depósito OV5, o qual se situa na área afeta à ocorrência patrimonial  
n.º 1. 
 
Deste modo e face a todas estas considerações, no Canal de Ovar até ao Carregal, os 
locais de deposição previstos em Anteprojeto sofreram as seguintes alterações: 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

OV0 Eliminado - 

OV1 Eliminado - 

OV2 Eliminado - 

OV3 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV4 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV5 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV6 Ajustado 
Mantém-se conforme a DIA, embora com ajustamento 

(Elemento n.º 2 – alínea B)) 

OV7 Eliminado - 

OV8 Eliminado - 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

OV9 Eliminado - 

OV10 Eliminado - 

OV11 Eliminado - 

OV12 Eliminado - 

OV1(n) Novo 

Local novo, a norte da marina do Carregal, já 
anteriormente usado para a deposição dos sedimentos 

aquando da intervenção na marina do Carregal. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA, conjugada com a 

orientação F, adaptada para este canal, permitindo 
assim a possibilidade de os sedimentos serem 
posteriormente utilizados gratuitamente pelos 
utilizadores da Ria na recuperação de motas) 

OV2(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do  
DPM, com espalhamento dos dragados para subida da 

cota dos terrenos marginais. Combate à erosão dos 
terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV7(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do leito para 
proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV8(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do  
DPM e dentro do leito (parte terminal, a sul) para 

proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

 
No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados. O 
relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos. 
 
 
I) Locais de deposição eliminados. Novos Locais 
 
São eliminados os locais OV0, OV1, OV2, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 e OV12 todos 
situados na margem poente do canal e ao longo da EN327, dadas as condicionantes 
transmitidas pela Infraestruturas de Portugal, em reunião com a PLRA, relativamente às 
deposições nesta margem, contíguas à estrada poderem afetar a estabilidade dos 
taludes nascente da mesma.  
 

Face a esta situação foram criados quatro novos locais na margem nascente: 

 

• Dois a norte - OV1(n) e OV2(n), o primeiro imediatamente a norte da marina do 
Carregal (onde recentemente foram depositados os sedimentos resultantes da 
dragagem da bacia de acesso à marina) e o segundo, na margem nascente do 
canal de Ovar, um pouco a norte do local OV5, em terrenos adjacentes a uma 
área habitacional e a uma pequena mancha florestal. 

 

O encaixe no local OV1(n) é de 8 375 m3 e no local OV2(n) de 8 328 m3. 
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• Dois mais a sul – OV7(n) e OV8(n), correspondendo o primeiro a uma deposição 
no leito, numa faixa estreita (aprox. 5 m) que acompanha o traçado da estrada de 
ligação da Marinha à Tijosa, em ambos os lados, para proteção da mesma. O 
OV8 corresponde a uma deposição dentro do DPM (entre a LMPAVE e a 
margem) e dentro do leito (parte terminal, a sul), também com objetivos de 
proteção de terrenos marginais e da estrada. 

 

O encaixe no local OV7(n) é de 2 104 m3 e no local OV8(n) de 19 117 m3. 

 
 
II) Locais de deposição previstos em Anteprojeto, mantidos com ajustamentos e 

sua justificação 
 
Local OV3 
 
Tal como referido na DIA, este local é mantido, embora com uma localização e 
configuração diferentes (mais estreita e bastante mais alongada, para sul e para norte) da 
proposta em anteprojeto, de modo a adaptar-se às condicionantes representadas pela 
LMPAVE e linha da margem e criar uma barreira de proteção contínua dos terrenos 
adjacentes à margem sudoeste da península, com graves problemas de erosão, perda de 
território, inundações e consequentes riscos para a população (povoação de Marinha). 
(ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-104 e 105 nos 
elementos técnicos de projeto no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Encontra-se dividido em três áreas, OV3(1), OV3(2) e OV3(3). As áreas OV3(1) e OV3(2) 
correspondem a deposições em zona emersa (entre a LMPAVE e o limite da margem), 
com perfil de mota de proteção, com largura na base de 10-12 m e alturas máximas de 
cerca de 3,6 e 3,4 m, respetivamente. A mancha OV3(3) corresponde a uma deposição 
no leito, com o objetivo de assegurar proteção aos terrenos adjacentes e ao troço de 
estrada a este (estrada que liga a Marinha à Tijosa). Esta deposição corresponderá a um 
alteamento médio do leito em cerca de 0,45 m, até uma cota próxima de 5 m(ZH).  
 
A capacidade de encaixe total é estimada em 24 188 m3.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
Local OV4 
 
Este local é mantido, embora com uma configuração diferente, tendo já sido alvo de 
depósitos anteriores. Tal como no caso anterior, este local situa-se numa zona 
particularmente suscetível a inundações para uma cheia com período de retorno de  
100 anos. A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a linha da 
margem). (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-106 
no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
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A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 15 665 m3. O perfil de deposição visa a 
construção de uma mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m e uma altura 
máxima de cerca de 3,30 m, até à cota 6 m (ZH).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
Local OV5 
 
Este local é mantido, embora com uma configuração diferente dado serem visíveis 
problemas de erosão, observando-se postes de eletricidade dentro ou muito perto de 
água (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-107 no  
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Este local situa-se também numa zona particularmente suscetível a inundações para uma 
cheia com período de retorno de 100 anos. A mancha de deposição situa-se em DPM 
(entre a LMPAVE e a linha da margem).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 30 402 m3. O perfil de deposição visa a 
construção de uma mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m e uma altura 
máxima de cerca de 5 m, não ultrapassando contudo a cota 6 m (ZH).  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
Local OV6 
 
A indicação da DIA refere a possibilidade de manutenção deste local de deposição, o que 
foi seguido, tendo sido mantido, embora com uma configuração ligeiramente diferente. A 
mancha de deposição ocupa o leito (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-108 e 109 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em 75 918 m3, A mancha ocupa o leito, sendo as 
espessuras de deposição, média e máxima, de cerca de 0,70 m e 1,3 m. O perfil de 
deposição foi concebido de modo a não ser ultrapassada uma cota próxima de 4 m(ZH), 
ou seja, o depósito ficará submerso numa situação de águas-vivas equinociais. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

191

 
 
III) Conclusão 
 
Neste canal, justificam-se as manutenções de alguns dos locais de Anteprojeto com os 
ajustes efetuados, dado que os mesmos pretendem ir de encontro a situações de erosão 
registadas nas margens da Ria e que pretendem também assim contribuir para a 
prevenção dos riscos de inundação conforme o documento de “Elaboração da Cartografia 
Específica Sobre o Risco de Inundação em Portugal Continental” (Relatório, Cartografia e 
Mapas), disponível na página oficial da Agência Portuguesa do Ambiente, o qual forneceu 
um conjunto de informação de interesse no domínio dos riscos de inundação na área da 
Ria de Aveiro.  
 
As orientações específicas para este canal que apontavam para a colocação no tardoz 
das dunas ou no mar, considera-se que não são efetivamente as mais adequadas à 
realidade local, que como se viu é caraterizada por situações de grande erosão das 
margens, com registos de ameaças à segurança de pessoas e bens, pretendendo o 
projeto desenvolvido contribuir para a minimização dos riscos de inundação dessas 
zonas. 
 
Deste modo, foi assim essencialmente atendido a orientação geral da Condicionante n.º 5 
da DIA que refere “O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, 
próximo de vias rodoviárias”, conjugada com o que é referido no Elemento n.º 2.1 no 
sentido de se avaliar neste canal, situações com evidentes riscos de erosão, onde os 
depósitos de dragados se possam revelar importantes no combate a essa erosão. 
 
Dos 189 545 m3 de sedimentos a dragar a sua totalidade será depositada nos quatro 
locais que se mantiveram do Anteprojeto (OV3, OV4, OV5 e OV6), embora com ajustes e 
criaram-se ainda mais quatro novos locais OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n).  
 
Passou-se de uma área de deposição de 23 ha para 19,5 ha e de um volume depositado 
de 187 550 m3 para 184 097 m3, que se mantem semelhante embora com localização 
total na margem nascente do canal. 
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
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Quadro IV. 16 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canal de Ovar até ao 
Carregal 

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

OV1(n) 7 836 8 375 1,3 1,9 

OV2(n) 8 575 8 328 1,2 1,7 

OV3(1) 5 063 11 262 2,6 3,6 

OV3(2) 12 090 10 179 1,0 3,4 

OV3(3) 6 200 2 747 0,4 1,5 

OV4 6 769 15 665 2,8 3,3 

OV5 12 581 30 402 3,0 4,8 

OV6 105 043 75 918 0,7 1,3 

OV7(n) 5 675 2 104 0,4 1,6 

OV8(n) 24 907 19 117 0,8 1,5 

Total 194 739 184 097   

 
 
 
2.2.2.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

C. Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

a)  Deve ser dada prioridade à técnica de Jet-Spray e, quando tal não for possível, deve-se 
utilizar a técnica de repulsão pela tubagem. Para qualquer uma destas técnicas, as camadas 
não devem ultrapassar os 15 cm. 

b)  Podem ser utilizados os locais de depósito CO1, CO2, propostos no anteprojeto. 

c)  Deve ser excluído o local de depósito CO9. 

d)  Quanto ao local de depósitos CO12 previsto para o delta do Rio Cáster, deve ser apresentada 
e avaliada a possibilidade de relocalização para a zona nascente marginal do Lugar da 
Marinha, (como proposto pela Câmara Municipal de Ovar), onde efetivamente poderá assumir 
a função de proteção do lugar contra cheias. Este local alternativo deve ser caracterizado. 

e)  Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, 
CO10, CO11 e CO13, deve se proceder à beneficiação das áreas de sapal existentes nas 
imediações do local a dragar, recorrendo à técnica do jet-spray.  

Da análise, do ponto de vista técnico, das orientações/condicionantes a) a e) conjugadas 
também com as orientações gerais aplicáveis a este canal, constantes da Condicionante 
n.º 5 da DIA, resulta o seguinte: 
 

a) Sempre que tecnicamente viável foi dada prioridade à utilização da técnica de jet-
spray. A camada de deposição não ultrapassará os 15 cm, para qualquer dos 
métodos de repulsão utilizados, jet-spray ou técnica mista (tubagem e jet-spray na 
parte terminal), neste caso quando está em causa a beneficiação de áreas de 
sapal. 
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b) Os locais CO1 e CO2 são mantidos, tal como indicado na DIA, embora com uma 
nova reconfiguração. 

c) O local CO9 foi eliminado, tal como referido na DIA. 

d) O local CO12 foi relocalizado, tal como referido na DIA. 

e) Foram eliminados os seguintes locais de deposição, CO4, CO5, CO6, CO8, 
CO10, CO11 e CO13 e em sua substituição feita a deposição na margem por jet 
spray. Deu-se assim cumprimento ao indicado nas orientações específicas da DIA 
para este canal, excluindo os locais de deposição mencionados, e em alternativa 
procedendo à repulsão por jet-spray para as margens. 

f) No caso dos depósitos CO3 e CO7 também indicados pela DIA para eliminação, 
fez-se a sua manutenção por motivos relacionados com erosão das margens e 
risco de inundação, situação corroborada pela Câmara Municipal de Ovar. Estes 
depósitos foram, no entanto, também ajustados. 

g) Face às orientações da DIA e em função da eliminação dos locais acima referidos, 
foram criados em sua substituição novos locais de deposição sob a forma de 
deposição por jet-spray em área de sapal adjacente aos locais dragados: 
CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d),  

 
Deste modo e face a todas estas considerações, no Canal de Ovar até ao Pardilhó, 
considera-se estar assim conforme com a DIA, de acordo com a síntese no quadro 
seguinte: 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CO1 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO2 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO3 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO4 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO5 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO6 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO7 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO8 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO9 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO10 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CO11 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO12 Ajustado / relocalizado 

Combate à erosão dos terrenos marginais. 
Relocalização para zona nascente marginal do Lugar 

da Marinha, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO13 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 
- 

CO13(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO14(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO15(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO16(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO17(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO18(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO19(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, 

deposição difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

 
 
No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados. O 
relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos. 
 
 
I) Locais de deposição eliminados. Novos Locais 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó foram eliminados os depósitos CO4, CO5, CO6, CO8, 
CO9, CO10, CO11 e CO13, tendo em conta as indicações da DIA e foram criados em 
sua substituição novos locais de deposição sob a forma de deposição por jet-spray em 
área de sapal adjacente aos locais dragados: CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), 
CO17(d), CO18(d) e CO19(d), cumprindo também com as orientações da DIA. 
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II) Locais de deposição previstos em Anteprojeto, mantidos com ajustamentos e 

sua justificação 
 
Local CO1 
 
A orientação/condicionante específica refere a possibilidade de manutenção deste local 
de deposição, o que foi seguido, tendo sido mantido, embora deslocado para o interior, 
de forma a ajustar-se às condicionantes LMPAVE e margem, e prolongado com o 
objetivo de formar uma proteção contínua que se estende para o lado poente da 
península, protegendo a estrada existente. Efetivamente, a Câmara Municipal de Ovar 
identifica a zona de ligação à parte sul da península como sendo de elevada erosão e 
risco, com a estrada por diversas vezes a ficar alagada (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-110 nos elementos técnicos de projeto no 
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
Para além disso, em toda a zona sul da península, os episódios de invasão dos terrenos 
pelas águas da ria são cada vez mais frequentes e acentuados, com campos alagados, 
postes de eletricidade parcialmente submersos e captações de água inativas devido a 
problemas de salinização. Esta constatação é ainda corroborada pelos resultados do 
Estudo “Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal”. 
 
Encontra-se dividido em três áreas – CO1(1), CO1(2) e CO1(3), sendo que duas delas, 
conforme já acima referido, correspondem a deposições no leito. Na área CO1(2), a 
deposição é feita em zona emersa, com perfil de mota de proteção, com cerca de 10-12 
m de largura na base e cerca de 2,5 m de altura máxima, até uma cota de 6,3 m(ZH). A 
capacidade total de encaixe é estimada em cerca de 24 075 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
Local CO2 
 
A condicionante específica da DIA refere a possibilidade de manutenção deste local de 
deposição, o que foi seguido, embora com uma configuração diferente em resultado do 
ajustamento às condicionantes LMPAVE e margem (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-111 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos).  
 
Tal como no caso anterior, este local situa-se numa zona de acentuada erosão da 
margem. 
 
O perfil de deposição visa a constituição de uma mota de proteção, com uma largura na 
base de 10-12 m, em zonas onde há ocupação agrícola dos terrenos, e de 20 m, na zona 
norte da mancha, onde os terrenos estão abandonados. A altura máxima da mota é de 
cerca de 3 m, até à cota 6,5 m(ZH). A capacidade de encaixe é estimada em cerca de  
28 434 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
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Local CO3 
 
Este local proposto eliminar na DIA é mantido, embora deslocalizado, sendo o sedimento 
depositado por tubagem e formando uma barreira de proteção ao avanço das águas, 
numa faixa mais para o interior da foz do rio Gonde, onde a Câmara Municipal de Ovar 
relatou a existência de problemas graves de erosão das margens, com alagamento de 
terrenos adjacentes (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-112 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
É intenção da Câmara implementar um projeto integrado de proteção das margens da ria 
nesta zona, já que os problemas de erosão são múltiplos e graves, sendo que por vezes 
as inundações afetam uma vasta área terrestre, entre a foz do rio Gonde, a norte, e do rio 
Fontela, a sul. Estes factos são corroborados pelos resultados do estudo “Elaboração de 
cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal” para esta zona específica 
da Ria de Aveiro, traduzidos na carta de área inundada para uma cheia com período de 
retorno de 100 anos. 
 
A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a linha da margem), à 
exceção de uma pequena área, na parte terminal, a oeste, que ocupa o leito.  
 
O sedimento é depositado de acordo com um perfil que visa criar uma barreira de 
proteção ao avanço das águas. A mancha de deposição está localizada em DPM (entre a 
LMPAVE e a linha da margem). As espessuras de deposição, média e máxima, são de 
cerca de 0,9 m e 1,3 m.  
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 19 068 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
Local CO7 
 
Este local proposto eliminar na DIA é mantido, embora com uma camada de deposição 
menor (15 cm) e uma configuração mais alargada. O sedimento é espalhado em camada 
fina ao longo de toda essa margem, para beneficiação da vegetação de sapal aí existente 
e preenchimento de depressões. A mancha está parcialmente localizada em zona de leito 
(ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-113 no  
Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
As espessuras de deposição variam entre 5 cm e máximos de cerca de 0,85 m, 
correspondente ao preenchimento de depressões existentes, onde não existe vegetação 
típica de sapal médio/alto, devido ao avanço das águas. A capacidade de encaixe deste 
local é estimada em cerca de 6 290 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
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Local CO12 
 
A orientação/condicionante específica da DIA refere que este local deve ser relocalizado 
para a zona nascente marginal do Lugar da Marinha, o que foi cumprido. Contudo, a 
mancha de deposição é estendida para sul e para poente, tendo também sido ajustada 
às linhas de LMPAVE e margem. Este local encontra-se divido em três manchas, uma a 
sul – CO12(1) e as outras duas no quadrante Este – CO12(2). (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-114 e 115 no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos). 
 
A justificação para o prolongamento desta mancha prende-se com os graves problemas 
de erosão das margens nesta zona da ria, corroborados pelos resultados do Estudo” 
Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal”. 
 
Este local encontra-se divido em três áreas, uma a sul - CO12(1) e duas nos quadrantes 
este – CO12(2) e CO12(3). Esta última, corresponde a uma deposição no leito, com 
espessuras, média e máxima, de cerca de 0,6 m e 2,4 m, com o intuito de reforçar a 
proteção a um caminho marginal existente. A deposição nas áreas CO12(1) e CO12(2) 
visam a constituição de uma mota de proteção, com alturas máximas de cerca de 1,9 m e 
2,8 m, respetivamente, e larguras na base de 10-12 m. A capacidade de encaixe total é 
estimada em cerca de 17 792 m3.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
 
III) Conclusão 
 
Neste canal deu-se cumprimento ao indicado na DIA, nomeadamente eliminando o local 
CO9 referido e procedendo à beneficiação das áreas de sapal através da aplicação da 
técnica de jet-spray em substituição das deposições CO4, CO5, CO6, CO8, CO9, CO10, 
CO11 e CO13. Isto acontece nos depósitos CO13(d) a CO19(d). 
 
No caso dos depósitos CO3 e CO7 também indicados pela DIA para eliminação, fez-se a 
sua manutenção por motivos justificados de erosão dos locais, situação corroborada pela 
Camara de Ovar. 
 
Os locais CO1 e CO2, são mantidos tal como indicado na DIA, embora com uma nova 
reconfiguração. O local CO12 foi relocalizado, também tal como referido na DIA. 
 
Os locais CO1, CO2, CO3, CO7 e CO12 foram mantidos com ajustamentos, tendo em 
conta os problemas locais relacionados com erosão de margens e riscos de inundação/ 
perda de território, traduzidos na carta de área inundada para cheia com período de 
retorno de 100 anos. A revisão destes locais de deposição foi efetuada considerando 
também os importantes contributos de técnicos do município de Ovar, tal como 
aconteceu com a zona anterior. 
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Assim, dos 125 137 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 5 
locais que se mantiveram do Anteprojeto (CO1, CO2, CO3, CO7 e CO12), embora com 
ajustes como a seguir se descreve, e nos 7 novos locais de deposição (deposição difusa 
em camada fica) CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d), 
tal como indicado especificamente pela DIA. 
 
Passou-se de uma área de deposição de 18,2 ha para 12,5 ha e de um volume 
depositado de 146 754 m3 para 123 078 m3, uma vez que neste canal houvera m ajustes 
à dragagem, com eliminação dos Troços 2.3.A e 2.4, onde se amostraram sedimentos 
contaminados  
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
 

Quadro IV. 17 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canal de Ovar até ao 
Pardilhó 

Locais 
Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

CO1 (1) 7 424 6 106 0,8 1,6 

CO1 (2) 9 872 8 823 1,1 2,5 

CO1 (3) 3 918 9 146 2,3 
Nota: Preenchimento 

de depressão 

CO2 19 954 28 434 1,7 3,2 

CO3 23 075 19 068 0,9 1,3 

CO7 39 268 6 290 0,05 0,9 

CO12(1) 2 922 2 360 1,0 1,9 

CO12(2)  13 459 12 238 1,2 2,8 

CO12(3) 5 245 3 194 0,6 2,4 

CO13(n,d) Deposição Difusa 7 261 - - 

CO14(n,d) Deposição Difusa 6 804 - - 

CO15(n,d) Deposição Difusa 4 390 - - 

CO16(n,d) Deposição Difusa 874 - - 

CO17(n,d) Deposição Difusa 3 536 - - 

CO18(n,d) Deposição Difusa 597 - - 

CO19(n,d) Deposição Difusa 3 957 - - 

Total 125 137 123 078 - - 
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2.2.2.3 Canal da Murtosa 

A. Canal da Murtosa:  

a)  Para deposição dos dragados deste troço pode ser utilizado local de depósito MU0, para 
recuperação de motas e salinas degradadas, bem como os locais MU1; MU2 e MU4. 

b)  Deve ser excluído o local de depósito MU3, devendo em alternativa estes sedimentos serem 
utilizados para beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local a dragar, 
recorrendo à técnica do jet-spray que permite espalhar diretamente os dragados até a uma 
distância de cerca de 80 m. A camada não deve exceder os 15 cm. 

 
Da análise, do ponto de vista técnico, das orientações/condicionantes a), e b) conjugadas 
também com as orientações gerais aplicáveis a este canal, constantes da Condicionante 
n.º 5 da DIA, resulta o seguinte: 
 

a) Deu-se cumprimento à DIA, procedendo a ajustes dos locais MU0, MU1, MU2 e 
MU4, tendo em vista uma melhor objetivação na função de proteção marginal; 

b) Foi eliminado o local MU3 e, em sua substituição, criado um novo local, com 
funções de criação de uma nova área de sapal / juncal e de proteção marginal da 
Ria; 

c) Foi criado um novo local MU5, correspondendo a uma área marginal no esteiro de 
Cambeia, onde o sedimento será repulsado por jet-spray ou tubagem. 

 
Deste modo e face a todas estas considerações, no Canal da Murtosa, considera-se 
estar assim conforme com a DIA, de acordo com a síntese no quadro seguinte: 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

MU0 Ajustado 
Repulsão por tubagem para o interior da ilha; alterada 

a localização de Anteprojeto 
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU1 Ajustado 
Constituição de uma mota no tardoz do aterro da 

ciclovia 
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU2 Ajustado 
Ocupa o leito, ficando submerso numa situação de 

águas vivas equinociais (Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU3(n) Ajustado 

Criação de condições para uma nova área de sapal / 
juncal com funções de proteção marginal ao longo da 

Ria 

(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU4 Ajustado 
Faixa de deposição ao longo de um caminho, servindo 

de proteção 
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU5(d) Novo 
Área marginal ao esteiro da Cambeia onde o 

sedimento será repulsado por jet-spray e/ou tubagem 
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No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados. O 
relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos. 
 
 
I) Locais de deposição eliminados. Novos Locais 
 
O local MU3, que a DIA proponha a sua eliminação, foi eliminado e proposto um novo 
local MU3(n), que se localiza imediatamente a sul do anterior MU3, entre a estrada e 
respetiva proteção marginal e o canal. 
 
Esta área de deposição será protegida por obra de contenção constituída por estacaria 
em madeira, dado que as correntes neste local são fortes. Pretende-se com esta 
deposição criar condições para o surgimento de uma nova área de sapal/juncal, com 
evidentes funções de proteção marginal ao longo de toda a Ria, sendo igualmente um 
habitat importante para a avifauna presente neste ecossistema (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-119 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos).  
 
O alteamento do fundo não ultrapassa a cota 4 mZH, pelo que, numa situação de águas-
vivas equinociais, o depósito ficará submerso. A espessura média de deposição é de 
cerca de 0,9 m e a máxima de cerca de 1,3 m. A capacidade de encaixe é de cerca de  
14 150 m3. 
 
Foi ainda proposto um novo local (MU5(d)), correspondendo a uma área da margem do 
esteiro de Cambeia onde se fará a repulsão por jet-spray e/ou por tubagem em camada 
fina. A capacidade de encaixe é de cerca de 1 157 m3, 
 
 
 
II) Locais de deposição previstos em Anteprojeto, mantidos com ajustamentos e 

sua justificação 
 
Local MU0 
 
A zona de depósito MU0 corresponde a uma ilha de sapal de meio aquático, de 
morfologia muito aplanada, formada pela deposição de aluviões atuais (a). 
 
A orientação/condicionante específica da DIA refere a possibilidade de manutenção deste 
local de deposição, o que foi seguido, tendo sido mantido, embora com deposição do 
sedimento mais para o interior da ilha (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-116 nos elementos técnicos de projeto no Anexo D.1 do  
Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 124 568 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3. 
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Local MU1 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma configuração diferente, já que foi excluída a área mais a norte, 
mantendo-se a área a sul, que foi prolongada para oeste. Tendo sido construída uma 
obra de proteção em enrocamento ao longo de toda a ribeira de Pardelhas que contorna 
a plataforma terrestre e se prolonga para poente, e construída uma faixa de ciclovia, em 
aterro, o sedimento será colocado no tardoz desse aterro, na sua parte mais a sul, sendo 
constituída uma mota. Nas zonas onde existe valeta de pé de talude, a deposição será 
feita mais para o interior (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-117 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A mota tem cerca de 20 m de largura e alturas, média e máxima, de cerca de 0,7 m e  
1,7 m, respetivamente. A capacidade de encaixe é estimada em 7 043 m3.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
Local MU2 
 
Este local na DIA é mantido, na sua localização e configuração iniciais. Ocupa o leito, 
ficando submerso numa situação de águas-vivas equinociais (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-118 no Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 6 324 m3. As espessuras de 
deposição, média e máxima, são de cerca de 1 m e 1,8 m, respetivamente, constituindo 
um aterro a uma cota inferior a 4,0 mZH. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
 
 
Local MU4 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma localização e configuração diferentes, sendo constituída uma faixa de 
deposição, ao longo do caminho, servindo de proteção ao mesmo, até ao molhe do cais 
da Cova do Chegado. Ocupa o leito, ficando submerso numa situação de águas-vivas 
equinociais (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-120 
no Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 10 106 m3. As espessuras, média e 
máxima de deposição, são cerca de 1,3 m e 1,8 m, respetivamente., formando um aterro 
a uma cota inferior a 4 mZH. Esta área de deposição será protegida por obra de 
contenção constituída por estaria em madeira, dado que as correntes neste local são 
fortes. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
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III) Conclusão 
 
De acordo com o atrás exposto neste canal, deu-se cumprimento à DIA, procedendo a 
ajustes nos locais MU0, MU1, MU2 e MU4, tendo em vista uma melhor objetivação na 
função de proteção marginal. O local MU5(d) corresponde a uma alteração com 
deposição difusa na margem. 
 
Foi eliminado o local MU3 e, em sua substituição, criado um novo local, (MU3(n)), com 
funções de criação de uma nova área de sapal / juncal e de proteção marginal da Ria. 
 
Dos 162 883 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 5 locais 
que se mantiveram do Anteprojeto (MU0, MU1, MU2, MU4 e ainda CO12), embora com 
ajustes como a seguir se descreve, e nos novos locais de deposição MU3(n) e MU5(d), 
tal como indicado especificamente pela DIA. 
 
Passou-se de uma área de deposição de 10,3 ha para 43,7 ha e de um volume 
depositado de 130 716 m3 para 163 348 m3. 
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
 

Quadro IV. 18 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canal de Ovar até ao 
Pardilhó 

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

MU0 397 365 124 568 0,4 1,8 

MU1 11 182 7 043 0,7 1,7 

MU2 5 203 6 324 1,2 1,8 

MU3(n) 15 081 14 150 0,9 1,3 

MU4 7 927 10 106 1,3 1,8 

MU5(d) Deposição Difusa 1 157 - - 

Total 436 758 163 348 - - 
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2.2.2.4 Canal de Ílhavo 

E. Canal de Ílhavo:  

a) Deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta nos locais de depósitos IV3; IV4; IV5; IV6; 
IV7; IV8, IV9, IV10; IV11 e IV12, devendo a deposição dos dragados ocorrer linearmente e na 
área emersa da margem (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de 
mancha de aterro. 

b) Na recarga de habitats 1330 + 1320, 1140pt1 a camada não deve exceder os 15 cm, sendo 
que, para fazer face ao volume de dragados, pode ser aumentada a área de deposição de 
cada um destes locais. 

c) Devem ser excluídos os locais de deposição IV1, IV2 e IV13 propostos no anteprojeto. Em 
alternativa devem ser utilizados os dragados para fins de recuperação de motas/diques e 
salinas degradadas no Lago do Paraíso ou para substituição de motas intervencionados com 
materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.) nesse local. 

 
Da análise, do ponto de vista técnico, das orientações/condicionantes a) a c) conjugadas 
também com as orientações gerais aplicáveis a este canal, constantes da Condicionante 
n.º 5 da DIA, resulta o seguinte: 
 

a) Para dar cumprimento à orientação/condicionante a), e face ao volume de 
sedimento a dragar neste canal e à exiguidade de área em zona emersa, 
principalmente na margem poente, seria necessário uma deposição quase em 
contínuo ao longo das duas margens do canal e onde existem condicionalismos 
em termos de ocupação do solo (áreas agrícolas, proximidade a áreas 
habitacionais, etc.). 

Em alternativa, considerou-se tecnicamente mais vantajosa a deposição do 
sedimento de parte dos troços 5.3 e 5.4, totalizando cerca de 87 200 m3, num 
novo local - IV9 (n). Este local corresponde a uma salina abandonada com 
capacidade suficiente, conseguida em parte através da construção de muros na 
periferia do mesmo, para encaixar o volume em causa, com uma espessura que 
não ultrapassa a cota de uma maré de águas vivas equinociais (4,0 mZH). 

Relativamente aos locais IV7 e IV8, foi avaliada a capacidade de encaixe dos 
mesmos, na zona emersa da margem (dentro do DPM), tirando partido da 
respetiva disponibilidade de área. Verificou-se que era possível a sua utilização 
para deposição de volumes não muito significativos, de forma a não constituir 
aterros de grande dimensão. 

O local IV11 foi mantido, embora com uma configuração diferente, já que está 
situado em zona emersa, em terrenos públicos indicados pelo Município de 
Vagos.  

Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e as condicionantes 
existentes, prescindiu-se da utilização dos locais IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10 e 
IV12.  
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b) A orientação/condicionante b) é cumprida sempre que estejam em causa 
deposições de sedimento dragado com a finalidade de beneficiação de áreas de 
sapal degradado, sendo essas situações devidamente explicadas e justificadas a 
seguir. 

c) Relativamente à orientação/condicionante c), os locais IV1 e IV2 foram excluídos. 
O local IV13 previsto em anteprojeto foi substituído por um novo local, sendo a 
totalidade do volume de sedimento do troço 5.1.B e dos troços 5.5 e 5.6, bem 
como de parte do troço 5.2A depositado nesse novo local - IV13(n). 

 
 
Deu-se assim cumprimento à DIA eliminando os locais IV1, IV2 e IV13. Para além disso, 
propôs-se ainda a eliminação de outros locais (IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10 e IV12), 
ajustaram-se outros (IV7, IV8 e IV11) e criaram-se dois novos depósitos: IV9(n) e IV13(n), 
de modo a cumprir com a condicionante da DIA relativa a depositar os dragados em área 
emersa da margem, sem formação de mancha de aterro. 
 
Deste modo e face a todas estas considerações, no Canal de Ílhavo, considera-se estar o 
projeto conforme com a DIA, de acordo com a síntese no quadro seguinte. 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

IV1 Eliminado 
Cumpre com a orientação específica da DIA para o 

canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV2 Eliminado 
Cumpre com a orientação específica da DIA para o 

canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV3 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV4 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV5 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV6 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA 

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV8 Ajustado 

Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA e 
prolongado a acomodar os sedimentos de IV5 e IV7, 

de modo a que estes não formem aterro 
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV9 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV9(n) Novo 
Substitui os depósitos IV9 e IV10. Deposição em área 

de antigas salinas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea E) 



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

205

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

IV10 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV11 Ajustado 
Prolongamento de uma zona de cotas baixas, 

conforme indicação da C.M. Vagos 
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV12 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, 

e as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV13 Eliminado Foi substituído por um novo local (IV13(n)) 

IV13(n) Novo 

Substitui os depósitos IV1 e IV13, para os quais a DIA 
propõe eliminação. Área contígua a uma salina, 

constituindo depósito para potencial uso na 
recuperação de salinas, conforme DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

 
 
No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados, bem 
como o relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.2 do Volume III 
– Anexos Técnicos. 
 
Dos 180 085 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 3 locais 
que se mantiveram do Anteprojeto (IV7, IV8, IV11), embora com ajustes como a seguir se 
descreve, e em dois novos locais de deposição IV9(n) e IV13(n). 
 
 
I) Locais de deposição eliminados. Novos Locais 
 
No Canal de Ílhavo foram eliminados 10 depósitos (IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10, 
IV12 e IV13), dos quais 3 correspondem a indicação da DIA (IV1, IV2 e IV13) e em sua 
substituição propostos 2 novos depósitos (IV9(n) e IV13(n)) em áreas de antigas salinas e 
numa zona depressionária sugerida pelo município de Ílhavo, respetivamente. 
 
Salienta-se ainda que o sedimento do troço 5.1A do Canal de Ílhavo será encaminhado 
para o local LP1(n), inserido nos Canais do Lago do Paraíso. 
 
 
Local IV9(n)  
 
Substitui os locais IV9 e IV10. Corresponde a uma área de antigas salinas, sendo o 
sedimento depositado no seu interior. Será construído um muro em estacaria de madeira, 
em toda a periferia desta área, formando uma contenção ao refluimento do sedimento em 
direção ao canal. As espessuras de deposição, média e máxima, são de cerca de 0,6 m e 
1,5 m. Está localizado em zona de leito, ficando submerso em situação de preia-mar de 
águas vivas equinociais (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-505 e 506 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 87 242 m3. 
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Local IV13(n)  
 
Corresponde a uma área contígua a uma salina, com significativa capacidade de encaixe, 
considerando espessuras de deposição, média e máxima, de cerca de 2 m e 2,6 m, 
respetivamente, atingindo a cota 4,2 mZH. Está localizado em zona de leito (ver  
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-509 no Anexo D.2 
do Volume III – Anexos Técnicos).  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 40 000 m3. 
 
 
 
II) Locais de deposição previstos em Anteprojeto, mantidos com ajustamentos e 

sua justificação 
 
Local IV7 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma localização e configuração diferentes de modo a ajustar-se às 
condicionantes LMPAVE e linha da margem e possibilitar o volume de encaixe 
necessário, resultando numa faixa de deposição prolongada para este (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-503 no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos).  
 
Este local foi assim mantido, embora com uma localização e configuração diferentes, de 
modo a ajustar-se às condicionantes LMPAVE e linha da margem e possibilitar o volume 
de encaixe necessário, resultando numa faixa de deposição prolongada para norte. Este 
local, na nova configuração, corresponde à utilização de uma área de talude, ocupada 
por eucaliptal e acácias, junto da fábrica da Vista Alegre. O perfil de deposição 
corresponde ao preenchimento dessa área, formando uma plataforma à cota 6,5 mZH, 
resultando em espessuras de enchimento, média e máxima, de cerca de 1,2 m e 3,3 m, 
respetivamente.  
 
A capacidade de encaixe é estimada em 22 829 m3. 
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
Local IV8 
 
Este local na DIA é mantido, embora com uma localização e configuração diferentes de 
modo a ajustar-se às condicionantes LMPAVE e linha da margem (ver Desenho 1 – 
Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-504 no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em 11 860 m3. O perfil de deposição resulta em 
espessuras de deposição, média e máxima, de cerca de 0,5 m e 1,5 m.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 69 080 m3, com uma altura média de 1,1 m. 
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Local IV11 
 
A condicionante específica da DIA refere que este local de deposição seja mantido, 
embora com uma configuração diferente. Este local corresponde a um terreno público, 
disponibilizado pela autarquia de Vagos, com acentuadas variações topográficas, sendo 
intenção promover o enchimento de uma zona de cotas mais baixas. Quase toda a área 
está localizada fora de DPM. As espessuras, média e máxima, de enchimento são de 
cerca de 4,8 m e 10,3 m respetivamente (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e 
Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-507 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 18 154 m3.  
 
Em Anteprojeto, o volume de encaixe era de 13 011 m3, com uma altura média de 0,8 m. 
 
 
 
III) Conclusão 
 
De acordo com o atrás exposto neste canal, deu-se cumprimento à DIA eliminando os 
locais IV1, IV2 e IV3. Para além disso, propôs-se ainda a eliminação de outros locais 
(IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10 e IV12), ajustaram-se outros (IV7, IV8, IV11) e criaram-se 
dois novos depósitos: IV9(n) e IV13(n), de modo a cumprir com a condicionante da DIA 
relativa a depositar os dragados em área emersa da margem, sem formação de mancha 
de aterro. 
 
Passou-se de uma área de deposição de 25,9 ha para 24,7 ha e de um volume 
depositado de 290 556 m3 para 180 085 m3, devido à área de dragagem ter sido 
reduzida, conforme justificado na resposta ao Elemento n.º 1. 
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
 
 

Quadro IV. 19 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canal de Ílhavo 

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

IV7 17 334 22 829 1,2 3,3 

IV8 23 400 11 860 0,5 1,5 

IV9(n) 181 740 87 242 0,6 1,5 

IV11 5 146 18 154 4,8 10,3 

IV13(n) 19 620 40 000 2,0 2,6 

Total 247 240 180 085 - - 
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2.2.2.5 Canais do Lago do Paraíso 

F. Canais do Lago do Paraíso: 

a) A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.), devendo ser 
apresentados locais que careçam e justifiquem essa deposição. 

b) Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados 
gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A 
escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a 
associação que os representa. 

c) Deve ser excluído o local de deposição LP1 propostos no anteprojeto, devendo o volume de 
sedimentos destinado a este local ser utilizado para recuperação de motas e taludes 
degradados no Lago do Paraíso.  

 
Da análise, do ponto de vista técnico das orientações/condicionantes a) a c) conjugadas 
também com as orientações gerais aplicáveis aos Canais do Lago do Paraíso, constantes 
da Condicionante n.º 5 da DIA, procedeu-se à eliminação dos locais de deposição LP1 e 
LP2 previstos em Anteprojeto, e a criação de um novo local LP1(n), que corresponde a 
uma área de antigas salinas, sendo o sedimento aí depositado, proveniente dos canais 
do Lago do Paraíso e ainda do troço 5.1A do Canal de Ílhavo, depositado no seu interior. 
 
Deste modo e face a todas estas considerações, no Canais do Lago do Paraíso, 
considera-se estar assim conforme com a DIA, de acordo com a síntese no quadro 
seguinte: 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

LP1 Eliminado 
Cumpre com as orientações específicas para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

LP2 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

LP1(n) Novo 

Substituição dos antigos LP1 e LP2. Local de uma 
antiga salina, constituindo material para uso futuro na 

recuperação de salinas abandonadas 
(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

 
 
No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados. O 
relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos. 
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I) Locais de deposição eliminados. Novo Local 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso, os 2 depósitos (LP1, LP2) foram eliminados e em sua 
substituição proposto um novo local (LP1(n)), correspondente a uma antiga salina, onde o 
material depositado poderá servir para uso futuro na recuperação de salinas(salienta-se 
ainda que o sedimento do troço 5.1A do Canal de Ílhavo será encaminhado para o local 
LP1(n), inserido nos Canais do Lago do Paraíso): 
 
 
Local LP1(n)  
 
Esta zona de antiga salina está confinada nos seus extremos pelo aterro da A25, pelo 
aterro de acesso à instalação de uma piscicultura e por um outro aterro ao longo do qual 
se desenvolve um caminho pedonal e um ancoradouro. Apenas um sector restrito na sua 
extremidade SW contacta livremente com as águas do Lago do Paraíso, pelo que se 
pode considerar que a zona de aterro se encontra no interior de uma pequena baía 
formada artificialmente por ação antrópica, podendo considerar-se do ponto de vista 
geomorfológico um sistema de baía-barreira artificial, correspondendo pois, segundo esta 
designação teórica, a um corpo de água semifechado, com um único canal de entrada e 
comunicação com o oceano, que permite as entradas e saídas de água, cujo fluxo 
depende do regime de marés (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-510 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Está localizado em zona de leito da salina, ficando submerso em situação de preia-mar 
de águas vivas equinociais. 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 34 450 m3. As espessuras de 
deposição, média e máxima, são de cerca de 0,9 m e 1,6 m.  
 
 
 
II) Conclusão 
 
De acordo com o atrás exposto neste canal, deu-se cumprimento ao definido na DIA, 
eliminando os locais previstos em anteprojeto e definindo um novo local que promove a 
sua colocação no interior de uma antiga salina. 
 
Passou-se de uma área de deposição de 4,6 ha para 3,8 ha e de um volume depositado 
de 23 012 m3 para 34 450 m3. 
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
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Quadro IV. 20 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canais do Lago do 
Paraíso  

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

LP1(n) 37 590 34 450 - - 

Total 37 590 34 450 - - 

 
 
 
2.2.2.6 Canais da Zona Central da Ria 

G. Canais da Zona Central: 

a) A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de 
motas/diques e salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição de motas 
intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.). 

b) Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais 
estratégicos (marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados 
gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A 
escolha do local deve ser avaliada conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a 
associação que os representa. 

 
Decorrente das orientações/condicionantes anteriores resultam para deposição dos 
sedimentos do Esteiro dos Frades/Ilha dos Puxadoiros (canal 7.5), três novos locais, já 
objeto de acordo com os respetivos proprietários e seguidamente caracterizados: 
 

• Local CE 10 (n) – Corresponde a uma zona de salinas, localizada no designado 
“Salgado de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos 
no interior da salina para posterior utilização na recuperação dos muros de 
contenção, tanto os exteriores como os interiores.  
 

• Local CE11 (n) - Corresponde também a uma zona de salinas abandonadas, 
localizada no designado “Salgado de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da marinha para posterior reutilização na 
reconstrução de muros. 
 

• Local CE12 (n) – Localizado na proximidade do anterior (cerca de 200 m para 
nascente), corresponde também a uma zona de salinas abandonadas. Tal como 
no caso anterior, foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos no 
interior da marinha para posterior reutilização na reconstrução de muros. 

 
Do mesmo modo, na Cale de Bulhões, os locais de deposição CE2, CE3, CE4 e CE5, 
previstos em fase de anteprojeto como deposições ao longo da margem, são substituídos 
por dois novos locais CE 5 (novo) e CE3 (novo), correspondentes a salinas 
abandonadas, para onde será encaminhado o sedimento dragado nesse canal, para 
reforço dos muros existentes. 
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São mantidos os locais CE1(d), CE6(d), CE7 e CE8, previstos em fase de anteprojeto. 
 
Assim dos 52 175 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 4 
locais que se mantiveram do Anteprojeto (CE1(d), CE6(d), CE7 e CE8), embora com 
ajustes como a seguir se descreve, e em 5 novos locais de deposição (CE3(n), CE5(n), 
CE10(n), CE11(n) e CE12(n)), tal como indicado especificamente pela DIA. 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CE1(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE2 Eliminado - 

CE3 Eliminado - 

CE4 Eliminado - 

CE5 Eliminado - 

CE6(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA 

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE8 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE9 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE10 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE11 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE12 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE3(n) Novo 
Substitui os depósitos CE2,CE3, CE4 e CE5. 

Deposição em salinas abandonadas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE5(n) Novo 
Substitui os depósitos CE2,CE3, CE4 e CE5. 

Deposição em salinas abandonadas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE10(n) Novo 

Substitui o CE10 e já com acordo com os 
proprietários. Recuperação de muros de salina, 

conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE11(n) Novo 

Substitui o CE11 e já com acordo com os 
proprietários. Depósito no interior da salina para uso 

futuro na recuperação, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE12(n) Novo 

Substitui o CE12 e já com acordo com os 
proprietários. Depósito no interior da salina para uso 

futuro na recuperação  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 
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Dos 51 710 m3 de sedimentos a dragar, a sua totalidade será depositada nos 4 locais que 
se mantiveram do Anteprojeto (CE1, CE6, CE7 e CE8), embora com ajustes como a 
seguir se descreve, e 5 novos local de deposição (CE3(n), CE5(n), CE10(n), CE11(n) e 
CE12(n)), tal como indicado especificamente pela DIA. 
 
No Desenho 1 são apresentadas as localizações das áreas de deposição, evidenciando 
face ao definido em Anteprojeto, os ajustamentos efetuados e os locais eliminados. O 
relatório e a cartografia de projeto são apresentados no Anexo D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos. 
 
 
I) Locais de deposição eliminados. Novos Locais 
 
Nos Canais da Zona Central da Ria foram eliminados 8 depósitos (CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE9, CE10, CE11 e CE12). Em sua substituição foram criados 5 novos depósitos 
(CE3(n), CE5(n), CE10(n), CE11(n) e CE12(n)) que promovem a recuperação de salinas 
ou constituem depósitos para uso futuro na recuperação de salinas.  
 
 
Local CE3(n)  
 
Deposição no interior da salina para reforço de muro (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-703 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 7 212 m3. 
 
 
Local CE5(n)  
 
Deposição no interior da salina para reforço de muro (ver Desenho 1 – Esboço 
Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-704 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 9 169 m3. 
 
 
Local CE10(n)  
 
Corresponde a uma zona de salinas, em que foi já acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da salina, para posterior utilização na recuperação 
de muros de contenção da mesma (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-705 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 18 264 m3.  
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Local CE11(n)  
 
Corresponde também a uma zona de salinas. Foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos no interior da marinha para posterior reutilização na 
reconstrução de muros (ver Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-705 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
O perfil de deposição corresponde à ampliação/reforço de muro existente, com 5 m de 
largura e talude para o interior da salina. A capacidade de encaixe do local é estimada 
em cerca de 3 286 m3. 
 
 
Local CE12(n) 
 
Localizado na proximidade do anterior (cerca de 200 m para nascente), corresponde 
também a uma salina. Tal como no caso anterior, foi acordado com o proprietário a 
colocação de sedimentos em locais com necessidade de material, nomeadamente, para 
preenchimento de uma depressão no talude de muro exterior que ameaça a sua 
estabilidade, para reforço de troço de muro que confina com o canal e para a subida de 
cota do fundo da salina numa área do setor oeste. 
 
A capacidade de encaixe do local é estimada em cerca de 8 486 m3. 
 
 
 
II) Locais de deposição previstos em Anteprojeto, mantidos com ajustamentos e 

sua justificação 
 
Foram mantidos, com ajustamentos, 4 depósitos (CE1, CE6, CE7 e CE8). 
 
 
Local CE1(d) e CE6(d) 
 
Os locais CE1 e CE6(d) correspondem a deposições difusas e inserem-se numa zona de 
marinhas e sapais de meio aquático que correspondem a extensões de terreno muito 
aplanado no seio da ria, e são na maior parte dos casos, ilhas cortadas e /ou separadas 
por canais de maior ou menor dimensão, formadas pela deposição de aluviões atuais (ver 
Desenho 1 – Esboço Corográfico e Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-701 e 702 nos 
elementos técnicos de projeto no Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A capacidade de encaixe do local CE1(d) é estimada em cerca de 303 m3. A capacidade 
de encaixe do local CE6(d) é estimada em cerca de 302 m3. 
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Local CE7 
 
Corresponde ao prolongamento de mota existente, numa extensão de 300 m, tal como 
previsto em Anteprojeto e sobre a qual foi construído um caminho, com cerca de 4,5 m de 
largura e alturas, média e máxima, de 0,6 m e 1,6 m.  
 
A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 1 711 m3. 
 
 
Local CE8 
 
Mantem-se o previsto em Anteprojeto. Corresponde a uma deposição em zona emersa 
(entre a LMPAVE e a margem), para constituição de um aterro com alturas, média e 
máxima, de 0,9 m e 2 m. A capacidade de encaixe é estimada em cerca de 2 977 m3. 
 
 
 
III) Conclusão 
 
Dando cumprimento à DIA, os locais que se mantêm, assim como, os novos locais 
propostos que substituem anteriores localizações, têm como objetivo a recuperação de 
motas / diques e salinas degradadas, quer recuperando muros, quer constituindo material 
de reserva para futuro uso dos proprietários das marinhas abandonadas. 
 
Passou-se de uma área de deposição de 13 ha para 6,3 ha e de um volume depositado 
de 138 389 m3 para 51 710 m3, devido à área de dragagem ter sido reduzida, conforme 
justificado na resposta ao Elemento n.º 1. 
 
No quadro seguinte sintetizam-se os locais de deposição conforme proposta do Projeto 
de Execução com indicação das suas principais características. 
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Quadro IV. 21 – Características dos Locais de Deposição Propostos – Canais da Zona 
Central da Ria  

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

CE1(d) Deposição Difusa 303 - - 

CE3(n) 8 508 7 211 1,1 2,5 

CE5(n) 7 340 9 169 1,2 2,2 

CE6(d) Deposição Difusa 302 - - 

CE7 3 084 1 711 0,6 1,6 

CE8 3 640 2 977 0,9 2,0 

CE10(n) 21 115 18 264 - - 

CE11(n) 3 628 3 286 0,9 2,1 

CE12(n) 15 433 8 486 
Deposição em 3 sectores da salina, para 

preenchimento de depressão existente, reforço de 
muro e subida de cota do fundo no setor oeste 

Total 62 748 51 710 - - 

 
 
 
2.2.3 Elemento n.º 2.1 

2.1  Soluções alternativas para os depósitos provenientes dos Canais de Ovar (até ao Carregal 
e até ao Pardilhó) e de Mira, caso se venha a demonstrar necessário. Para estes canais 
admite-se, pontualmente, a deposição de dragados para proteção marginal das vias desde 
que se confirme a existência de erosão. Neste caso, a deposição dos dragados deve 
ocorrer linearmente e na margem emersa (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), 
sem formação de mancha de aterro, de modo a reduzir ao máximo o risco de arrastamento 
dos materiais. Caso esse risco se revele provável, devem ser previstas medidas de 
contenção privilegiando-se técnicas de bio-engenharia ou intervenções de estabilização das 
áreas de depósito através do restabelecimento da vegetação típica, mediante ações de 
plantio.  

 
Esta avaliação apenas se refere ao Canal de Ovar até ao Carregal e Canal de Ovar até 
ao Pardilhó, uma vez que o Canal de Mira já foi analisado no anterior RECAPE.  
 
Como se viu anteriormente, no caso do Canal de Ovar até ao Carregal, a situação 
existente com a estrada nacional EN327 a desenvolver-se ao longo da sua margem 
poente, revelando zonas com manifestos sinais de erosão e a situação geral apontada no 
estudo da APA “Elaboração de Cartografia Específica Sobre o Risco de Inundação 
em Portugal” que refere para esta zona específica da Ria de Aveiro, áreas com risco de 
inundação: 
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⇒ Na margem poente do canal, a maior parte da EN327, no troço entre o Bico do 
Muranzel e o Carregal, será afetada por uma cheia centenária, ficando submersa. 
As zonas onde a área inundada é mais extensa são Bico do Muranzel / Canto da 
Laurinda; Quinta do Antero/Bico do Pinhal Velho; Bico da Mó/Pedrinhas; Quintas 
do Sul; Quintas do Norte; Carregal do Sul/Carregal; 
 

⇒ A margem nascente do canal também será afetada por estas cheias, com a área 
inundada a extravasar as vias de comunicação existentes, sendo particularmente 
grave a situação no extremo sul (zona da Marinha / Tijosa); 

 
 
levou a que a orientação seguida na revisão dos locais de deposição tenha sido o 
reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias 
rodoviárias, como se refere aliás também nas preocupações da Condicionante n.º 5 da 
DIA 
 
Todos os depósitos que se mantêm, embora com ajustamentos (OV3, OV4, OV5, OV6), 
têm como objetivo a proteção das margens da Ria e dos terrenos adjacentes, em locais 
que revelam evidentes sinais de erosão, como a seguir se sintetiza no quadro. 
 
Para além disso foram ainda criados mais quatro novos locais, sendo que três deles têm 
como objetivos o combate à erosão das margens da Ria. O OV2(n), na margem nascente 
do canal de Ovar, um pouco a norte do local OV5, em terrenos adjacentes a uma área 
habitacional e a uma pequena mancha florestal e dois mais a sul – OV7(n) e OV8(n), 
correspondendo o primeiro a uma deposição no leito, numa faixa estreita (aprox. 5 m) 
que acompanha o traçado da estrada de ligação da Marinha à Tijosa, em ambos os 
lados, para proteção da mesma. O OV8 corresponde a uma deposição dentro do DPM 
(entre a LMPAVE e a margem) e dentro do leito (parte terminal, a sul), também com 
objetivos de proteção de terrenos marginais e da estrada. 
 

Quadro 1 – Canal de Ovar até ao Carregal – Depósitos com Objetivos de Combate à Erosão 
das Margens 

CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL 

Depósito Situação Atual Objetivos do Depósito 

OV3 Ajustado 

Margem com graves problemas de erosão, perda de território, inundações e 
consequentes riscos para a povoação próxima (Marinha).  

Zona incluída na cartografia de inundações da APA. 

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a linha limite do leito e da 
margem), tendo sido ajustada e dividida em duas (mais estreita e mais 
alongada, para sul e para norte, ligando à OV4) de modo a criar uma 
barreira de proteção contínua dos terrenos adjacentes à margem sudoeste 
da península, protendo a povoação da Marinha por oeste e sul.  

OV4 Ajustado 

Zona que foi já alvo de depósitos anteriores revelando sinais de erosão. 
Zona incluída na cartografia de inundações da APA. 

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a linha limite do leito e da 
margem). 
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CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL 

Depósito Situação Atual Objetivos do Depósito 

OV5 Ajustado 

Situa-se numa zona onde é visível o avanço das águas da Ria em direção 
aos terrenos marginais, observando-se mesmo um poste de eletricidade 
dentro de água. A existência de uma depressão no terreno junto à estrada 
faz com que as águas se aproximem da estrada na maré cheia.  

Zona incluída na cartografia de inundações da APA. 

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a linha limite do leito e da 
margem), continuando a proteger sob a forma de aterro o sítio patrimonial 
da Azurreira (n.º 1). 

OV6 Ajustado 

Corresponde a um depósito que a DIA refere a possibilidade de se manter, 
o que foi seguido, embora com uma configuração ligeiramente diferente. 

Zona incluída na cartografia de inundações da APA.  

A mancha de deposição situa-se em DPM. 

OV2(n) Novo 

Local novo, a norte da marina do Carregal, já anteriormente usado para a 
deposição dos sedimentos aquando da intervenção na marina do Carregal. 

 Combate à erosão dos terrenos marginais (Condicionante n.º 5 da DIA, 
conjugada com a orientação F, adaptada para este canal, permitindo assim 

a possibilidade de os sedimentos serem posteriormente utilizados 
gratuitamente pelos utilizadores da Ria na recuperação de motas) 

OV7(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do leito para proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV8(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do  
DPM e dentro do leito (parte terminal, a sul) para proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

 
 
Deste modo, a deposição de sedimentos neste canal mantém-se nas margens da Ria, no 
essencial em área de DPM, sendo que as alterações que se efetuaram na sua 
localização/configuração se justificam por adaptação às zonas de maior risco de erosão, 
servindo os depósitos para a proteção de terrenos adjacentes e de vias rodoviárias, e, de 
forma geral, de combate à erosão marginal. 
 
Os depósitos OV6, OV7(n) e OV8(n) terão proteção com estacaria de madeira para evitar 
o refluimento do sedimento e ajudar a consolidar a margem. 
 
As orientações específicas para este canal que apontavam para a colocação no tardoz 
das dunas ou no mar, considera-se que não são efetivamente as mais adequadas à 
realidade local, que como se viu é caraterizada por situações de grande erosão das 
margens, pretendendo o projeto desenvolvido contribuir para a minimização dos riscos de 
inundação das zonas marginais à Ria. 
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No Canal de Ovar até ao Pardilhó alguns dos depósitos que se mantiveram têm também 
objetivos de proteção das margens da Ria e dos terrenos envolventes, em locais que 
revelam problemas de erosão e como a seguir se identifica: 
 

Quadro 2 – Canal de Ovar até ao Pardilhó – Depósitos com Objetivos de Combate à Erosão 
das Margens 

CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ 

Depósito Situação Atual Objetivos do Depósito 

CO1 Ajustado 

A DIA refere a possibilidade deste deposito se manter, tendo contudo se 
efetuado um ajuste de modo a criar uma proteção contínua à estrada 
existente e à península da Tijosa, em conjunto com o deposito CO2 que 
também é mantido. 

A CM de Ovar identifica a zona como sendo de elevada erosão e risco, com 
a estrada por diversas vezes a ficar alagada. Os episódios de invasão dos 
terrenos pelas águas da ria são cada vez mais frequentes e acentuados, 
com campos alagados, postes de eletricidade parcialmente submersos e 
captações de água inativas devido a problemas de salinização. 

Zona incluída na cartografia de inundações da APA.  

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a margem), 
tendo sido ajustada para o interior para área emersa. 

CO2 Ajustado 

Este local situa-se também numa zona de acentuada erosão da margem. 

Zona incluída na cartografia de inundações da APA.  

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a margem), 
tendo-se ajustado a mancha mais para o interior para zona emersa. 

CO3 Ajustado 

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a margem), 
tendo sido deslocada mais para nascente com o objetivo de criar uma 
barreira de proteção ao avanço das águas, numa faixa mais para o interior 
da foz do rio Gonde, onde a CM de Ovar relatou a existência de problemas 
graves de erosão das margens, com alagamento de terrenos adjacentes.  

Zona incluída na cartografia de inundações da APA.  

CO7 Ajustado 

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a margem), 
tendo sido prolongada para nascente. O sedimento é espalhado em 
camada fina ao longo de toda essa margem, para beneficiação da 
vegetação de sapal aí existente e preenchimento de depressões. 

CO12 Ajustado 

A DIA refere que esta mancha deve ser relocalizada para a zona nascente 
marginal do lugar da Marinha, o que foi cumprido. O ajustamento é feito, 
prolongando a mancha para sul e poente, dados os graves problemas de 
erosão das margens nesta zona da ria.  

Zona incluída na cartografia de inundações da APA.  

A mancha de deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a margem). 

 
Os depósitos CO1(1) e CO12(3) terão proteção com estacaria de madeira para evitar o 
refluimento do sedimento e ajudar a consolidar a margem. 
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Para além disso e seguindo a DIA foram criados em substituição de locais eliminados, 
novos locais de deposição sob a forma de jet-spray em área de sapal adjacente aos 
locais dragados (7 locais, CO13(d) a CO19(d)), prevendo-se que no CO15(d), na parte 
jusante do esteiro da Ribeira da Aldeia e dado que as margens se encontram mal 
definidas junto ao cais existente, a reconstituição da margem através de bio-rolos de 
fibra, o que ajudará a delimitar o canal e a fazer a contenção do sedimento para aí 
repulsado. 
 
Concluindo, as manchas de depósito que se mantiveram nos Canais de Ovar até 
Carregal e até Pardilhó, para prevenção / minimização dos riscos de erosão das 
margens, estão justificadas e localizadas em zona emersa, como solicitado na DIA.  
 
 
 
2.2.4 Elemento n.º 2.2  

2.2 Cartografia e informação sobre as marinhas potenciais para o depósito temporário 

 
A Condicionante n.º 5 da DIA, alínea f), refere como um dos locais preferenciais para o 
depósito dos sedimentos dragados “o depósito temporário em marinha como fonte de 
recurso de sedimentos para a reconstrução das motas”. 
 
Dando cumprimento a esta orientação, foi preocupação no âmbito da revisão dos locais 
de deposição que na zona do Salgado de Aveiro (que envolve os Canais da Zona Central 
da Ria e do Lago do Paraíso) pudessem ser usadas marinhas abandonadas para receber 
estes materiais, para que os mesmos possam mais tarde ser utilizados na recuperação 
de muros de marinhas em exploração ou a reativar. 
 
Seguidamente assinalam-se essas situações. 
 
 
ZONA CENTRAL 
 
Nesta zona, os locais que correspondem a deposições em marinhas para recuperação de 
muros ou motas são os seguintes: 
 

Esteiro dos Frades 

•  Local CE 10 (n) – Corresponde a uma salina, localizada no designado “Salgado 
de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos no 
interior da salina, para posterior utilização na recuperação de muros de contenção 
da mesma. 

• Local CE11 (n) - Corresponde também a uma salina, localizada no designado 
“Salgado de Aveiro “. Foi acordado com o proprietário a colocação de sedimentos 
no interior da mesma. O perfil de deposição corresponde à ampliação/reforço de 
muro existente, com 5 m de largura e talude para o interior da salina. 
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• Local CE12 (n) – Localizado na proximidade do anterior (cerca de 200m para 
nascente), corresponde também a uma salina. Tal como no caso anterior, foi 
acordado com o proprietário a colocação de sedimentos em locais com 
necessidade de material, nomeadamente, para preenchimento de uma depressão 
no talude de muro exterior que ameaça a sua estabilidade, para reforço de troço 
de muro que confina com o canal e para a subida de cota do fundo da salina 
numa área do setor oeste. 

 

Cale de Bulhões 

• CE 5(n) e CE3(n), correspondentes a salinas, para onde será encaminhado o 
sedimento dragado, para reforço de muros existentes. O sedimento é colocado no 
tardoz dos muros, para reforço/ampliação dos mesmos. 

 
 
 
LAGO DO PARAÍSO 

• Local LP1(n), que corresponde a uma área de antigas salinas, sendo o 
sedimento depositado no seu interior. As espessuras de deposição, média e 
máxima, são de cerca de 0,9 m e 1,6 m. Está localizado em zona de leito, ficando 
submerso em situação de preia-mar de águas vivas equinociais.  

 
 
 
ÍLHAVO 

• Local IV9(n), em que a deposição de sedimentos é efetuada no interior de um 
terreno anteriormente usado para alimentar o gado de junco, junto à margem 
nascente do Canal de Ílhavo. Está localizado em zona de leito, ficando submerso 
em situação de preia-mar de águas vivas equinociais. 

• Local IV13(n), na proximidade de salina ativa, na margem nascente do Canal de 
Ílhavo, em que a deposição é feita com o objetivo de constituir uma área de 
armazenamento de sedimentos para possível utilização na recuperação de muros 
degradados.   

 
 
Todas estas deposições concorrem assim para a minimização dos fenómenos de erosão 
das marinhas na zona do Salgado de Aveiro e complementarmente ainda no Canal de 
Ílhavo.  
 
 
No Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos são apresentados os desenhos de 
projeto com as plantas de deposição e cortes (Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PF-501, 
PRA.RA1.MOT.PE.PF-506, PRA.RA1.MOT.PE.PF-507, PRA.RA1.MOT.PE.PL-703, 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-704, PRA.RA1.MOT.PE.PL-705).  
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2.2.5 Elemento n.º 2.3  

2.3  Identificação e representação gráfica dos troços das motas a reconstruir segundo as 
técnicas tradicionais e troços intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, 
betão, etc.). Devem ser apresentadas as peças desenhadas complementares no que se 
refere a cortes transversais assim como deve ser descrito a técnica tradicional de 
(re)construção ou eventualmente propor novas soluções para a realização dos 
muros/modelo de mota. 

No Elemento 2.2 são identificados os locais na zona do Salgado de Aveiro (que envolve 
os Canais da Zona Central da Ria e do Lago do Paraíso) correspondentes a 
salinas/marinhas abandonadas que serão utilizados para receber sedimentos dragados, 
para que os mesmos possam ser utilizados na recuperação de muros de marinhas em 
exploração ou a reativar. 
 
A deposição nos locais identificados em cartografia foi consensualizada com os 
proprietários, ficando os sedimentos disponíveis para serem futuramente utilizados na 
reconstituição de muros/motas.  
 
Em três casos específicos – CE3, CE5, CE11, o projeto define os troços de muros 
existentes a intervencionar e prevê a forma de colocação dos sedimentos, visando a 
reconstituição/reforço dos mesmos.  Estas situações estão representadas nas peças 
desenhadas PRA.RA1.MOT.PE.PL 703, 704 e 705 no Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos. 
 
Os troços de muros a intervencionar e, ou os locais de deposição dos sedimentos no 
interior das salinas/marinhas, poderão ser ajustados em obra,  em função da realidade e 
necessidades concretas à data de execução das intervenções.   
 
Especificamente no que se refere às contenções dos muros/motas a intervencionar, 
prevê-se que tal seja feito recorrendo a técnicas tradicionais, nomeadamente estacaria 
em madeira, situações a definir com os proprietários no arranque ou no curso da obra. 
 
 
 
2.2.6 Elemento n.º 2.4  

2.4 Levantamento dos locais que necessitem de deposição de dragados, nomeadamente, locais 
que apresentam erosão nas margens/taludes próximo de vias, terrenos agrícolas, desde 
que se confirme a existência de erosão e/ou a necessidade de proteção dos terrenos 
agrícolas (por exemplo, existência de solos de RAN com comprovada atividade agrícola).  

De acordo com os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações elaborados para o 
Continente, os quais estão associados às sete regiões hidrográficas, identificaram-se  
22 Zonas Críticas (“Elaboração de Cartografia Especifica sobre o Risco de Inundação em 
Portugal Continental” (relatório, cartografia e mapas), disponível no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente).  
 
Para a RH4 – Vouga, Mondego e Lis, foram consideradas 5 zonas críticas, entre as quais 
o território da Ria de Aveiro.  
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O resultado do estudo é traduzido em cartografia de zonas inundáveis, para cheias com 
períodos de retorno de 20, 100 e 1000 anos, que e que no âmbito do Projeto de 
Execução, foram devidamente consideradas na proposta efetuada para a revisão dos 
locais de deposição.  
 
Conforme resposta já dada ao Elemento n.º 2.1, as manchas de depósito que se 
mantiveram nos Canais de Ovar até Carregal e de Ovar até Pardilhó, estão localizadas 
em zonas de erosão mais especificamente identificadas e que necessitam da deposição 
de dragados, para prevenção / minimização dos riscos de erosão das margens e de 
inundações. 
 
Como referido no Elemento n.º 2.1, as opções de escolha de locais de deposição de 
sedimentos nestas zonas assentaram nos resultados do Estudo “Elaboração de 
Cartografia específica sobre o risco de inundação em Portugal”, para a Ria de Aveiro, 
traduzidos na carta de área inundada para uma cheia com período de retorno de 100 
anos (cenário intermédio) e que apontam para que toda esta região norte da Ria de 
Aveiro seja afetada por esta cheia, com a área inundada a extravasar as vias de 
comunicação existentes e a atingir aglomerados populacionais (FIG. IV. 8).  
 

 

FIG. IV. 8 – Carta de Área Inundada para Cheia com Período de Retorno de 100 anos na 
Zona Norte da Ria de Aveiro  

 

A revisão dos locais de deposição nesta zona contou também com os contributos de 
técnicos do município de Ovar. 
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Canal de Ovar até ao Carregal 

As deposições previstas na margem nascente do canal de Ovar foram mantidas, 
atendendo aos problemas de erosão e de necessidade de salvaguarda de território, 
nomeadamente os seguintes locais: OV5, OV4, OV3.  
 
A maior parte do sedimento encaminhado para esses locais, será depositado em zona 
emersa, tendo o perfil de deposição sido estabelecido de forma a minimizar a 
interferência com terrenos adjacentes, prevendo-se a criação de motas de proteção.  
 
Previamente à deposição nestes locais, as areias depositadas na anterior dragagem 
serão removidas e espalhadas nos terrenos adjacentes (intervenção consensualizada 
com os proprietários dos terrenos), aumentando-se deste modo a respetiva capacidade 
de encaixe. Contudo, mesmo prevendo esta intervenção, e não sendo razoável, do ponto 
de vista técnico, aumentar a profundidade de escavação nos locais OV5, OV4 e OV3 
para ampliar a capacidade de encaixe dos mesmos, houve necessidade de contar com 
novas áreas de deposição, a saber: OV1, OV2, OV7 e OV8.  
 
Seguidamente procede-se a uma breve descrição das características destes locais e dos 
objetivos que lhes estão associados. 
 
O local OV5 foi mantido, dado serem visíveis problemas de erosão, observando-se 
postes de eletricidade dentro ou muito perto de água. Este local situa-se numa zona 
particularmente suscetível a inundações para uma cheia com período de retorno de  
100 anos. Apresenta uma configuração diferente (mais estreita), situando-se em DPM 
(entre a LMPAVE e a linha da margem). O perfil de deposição visa a construção de uma 
mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m e uma altura máxima de cerca 
de 5 m, não ultrapassando contudo a cota 6 m(ZH).  
 
O local OV4 foi mantido, embora com uma configuração diferente (mais estreita). Tal 
como no caso anterior, este local situa-se numa zona particularmente suscetível a 
inundações para uma cheia com período de retorno de 100 anos. A mancha de 
deposição situa-se em DPM (entre a LMPAVE e a linha da margem). O perfil de 
deposição visa a construção de uma mota de proteção, com uma largura na base de  
10-12 m e uma altura máxima de cerca de 3,30 m, até à cota 6 m(ZH).  
 
O local OV3 foi mantido, embora com uma configuração diferente (mais estreita e 
bastante mais alongada, para este e para norte, ligando ao OV4), de modo a adaptar-se, 
o mais possível, às condicionantes representadas pela LMPAVE e linha da margem e 
criar uma barreira contínua de proteção dos terrenos adjacentes às margens sul e poente 
da península, com graves problemas de erosão, perda de território, inundações e 
consequentes riscos para a população (povoação de Marinha). Encontra-se dividida em 
três áreas, OV3(1), OV3(2) e OV3(3).  
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As áreas OV3(1) e OV3(2) correspondem a deposições em zona emersa (entre a 
LMPAVE e o limite da margem), com perfil de mota de proteção.  
 
A mancha OV3 (3) corresponde a uma deposição no leito, com o objetivo de assegurar 
proteção aos terrenos adjacentes e ao troço de estrada a este (estrada que liga a 
Marinha à Tijosa).  
 
Nesta zona foram considerados quatro novos locais: 
 

• Dois a norte, OV1(n) e OV2(n), o primeiro imediatamente a norte da marina do 
Carregal (onde recentemente foram depositados os sedimentos resultantes da 
dragagem da bacia de acesso à marina) e o segundo, na margem nascente do 
canal de Ovar, um pouco a norte do local OV5, em terrenos adjacentes a uma 
área habitacional e a uma pequena mancha florestal, também com o objetivo de 
assegurar um alteamento desses terrenos, tornando essa zona marginal menos 
suscetível a inundações; 

 
• Dois mais a sul – OV7(n) e OV8(n), correspondendo o primeiro a uma deposição 

no leito, numa faixa estreita (aprox. 5 m) que acompanha o traçado da estrada de 
ligação da Marinha à Tijosa, em ambos os lados, para proteção da mesma. O 
local OV8 corresponde a uma deposição dentro do DPM (entre a LMPAVE e a 
margem) e dentro do leito (parte terminal, a sul), também com objetivos de 
proteção de terrenos marginais e da estrada. 

 
 
 
Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Nesta zona foram também tidos em conta problemas locais relacionados com erosão de 
margens e riscos de inundação/ perda de território, traduzidos na carta de área inundada 
para cheia com período de retorno de 100 anos, apresentada na Figura 1. Enquadram-se 
nesta situação (problemas de erosão de margens e risco de inundação/ perda de 
território) os seguintes locais: CO1, CO2, CO12, CO3 e CO7. 
 
A deposição nesse locais ocorrerá, na sua maior parte, em zona emersa, tendo o perfil de 
deposição sido estabelecido de forma a minimizar a interferência com terrenos 
adjacentes, prevendo-se a criação de uma mota de proteção, com uma largura na base 
de 10-12 m. Pontualmente, onde os terrenos adjacentes se encontram abandonados 
devido à forte intrusão da água da ria, a largura da mota é alargada para cerca de 20 m 
(setor norte da mancha CO12). 
 
Há a assinalar as seguintes situações de deposição no leito: duas áreas da mancha CO1- 
CO1(1) e CO1(3), uma área da mancha CO12 – CO12(3) e a totalidade da mancha CO7. 
No caso das áreas CO1(1), CO12(3) e CO7, a deposição corresponderá a um pequeno 
alteamento do leito, sem que seja ultrapassada a cota 4 m(ZH).  
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A área CO1(3) constitui um caso particular, em que o sedimento será utilizado para 
preenchimento de uma depressão, com área aproximada de 3 900 m2, proporcionando 
proteção à estrada que confina com a ria.  
 
Seguidamente procede-se a uma breve descrição das características destes locais e dos 
objetivos que lhes estão associados.  
 
O local CO1 foi mantido, embora deslocado para o interior, de forma a ajustar-se às 
condicionantes LMPAVE e margem, e prolongado para norte, com o objetivo de formar 
uma proteção contínua que se estende para o lado poente da península, protegendo a 
estrada existente. Efetivamente, a Câmara Municipal identifica a zona de ligação à parte 
sul da península como sendo de elevada erosão e risco, com a estrada por diversas 
vezes a ficar alagada. Para além disso, em toda a zona sul da península, os episódios de 
invasão dos terrenos pelas águas da ria são cada vez mais frequentes e acentuados, 
com campos alagados, postes de eletricidade parcialmente submersos e captações de 
água inativas devido a problemas de salinização. Esta constatação é corroborada pelos 
resultados do Estudo “Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação 
em Portugal” (Figura 1).  
 
Encontra-se dividido em três áreas – CO1(1), CO1(2) e CO1(3), sendo que duas delas, 
conforme já acima referido, correspondem a deposições no leito. Na área CO1(2), a 
deposição é feita em zona emersa, com perfil de mota de proteção. 
 
O local CO2 foi mantido, embora com uma configuração diferente, em resultado do 
ajustamento às condicionantes LMPAVE e margem e à necessidade de prolongamento 
para poente, na sua extremidade norte. Tal como no caso anterior, este local situa-se 
numa zona de acentuada erosão da margem. O perfil de deposição visa a constituição de 
uma mota de proteção, com uma largura na base de 10-12 m, em zonas onde há 
ocupação agrícola dos terrenos, e de 20 m, na zona norte da mancha, onde os terrenos 
estão abandonados. 
  
O local CO12 foi relocalizado para a zona nascente marginal do Lugar da Marinha, 
cumprindo-se assim a orientação/condicionante d) da DIA. Contudo, a mancha de 
deposição foi estendida para sul e para poente, de forma a formar uma proteção quase 
contínua até à mancha OV3. A justificação para o prolongamento desta mancha prende-
se com os graves problemas de erosão das margens nesta zona da ria, corroborados 
pelos resultados do Estudo” Elaboração de cartografia específica sobre o risco de 
inundação em Portugal.” Este local encontra-se divido em três áreas, uma a sul - 
CO12(1) e duas nos quadrantes este – CO12(2) e CO12(3). Esta última, conforme já 
acima referido, corresponde a uma deposição no leito, com o intuito de reforçar a 
proteção a um caminho marginal existente. 
 
A deposição nas áreas CO12(1) e CO12(2) visam a constituição de uma mota de 
proteção. 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 

Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Vol.II – Relatório Técnico Novembro 2017 

rev.00 

226

 
 
O local CO3 foi mantido, embora deslocado para este, numa faixa mais para o interior da 
foz do rio Gonde, onde a Câmara Municipal de Ovar relatou a existência de problemas 
graves de erosão das margens, com alagamento de terrenos adjacentes. É intenção da 
Câmara implementar um projeto integrado de proteção das margens da ria nesta zona, já 
que os problemas de erosão são múltiplos e graves, sendo que por vezes as inundações 
afetam uma vasta área terrestre, entre a foz do rio Gonde, a norte, e do rio Fontela, a sul. 
Estes factos são corroborados pelos resultados do Estudo “Elaboração de cartografia 
específica sobre o risco de inundação em Portugal” para esta zona específica da Ria de 
Aveiro, traduzidos na carta de área inundada para uma cheia com período de retorno de 
100 anos, apresentada na FIG. IV. 8.  
 
O sedimento é depositado de acordo com um perfil que visa criar uma barreira de 
proteção ao avanço das águas. A mancha de deposição está localizada em DPM (entre a 
LMPAVE e a linha da margem).  
 
O local CO7 foi mantido, embora com uma configuração mais alargada, dado que a 
camada de deposição é menor. O sedimento é espalhado em camada fina ao longo de 
toda essa margem, para beneficiação da vegetação de sapal aí existente e 
preenchimento de depressões. A mancha está parcialmente localizada em zona de leito. 
As espessuras de deposição variam entre 5 cm e máximos de cerca de 0,85 m, 
correspondente ao preenchimento de depressões existentes, onde não existe vegetação 
típica de sapal médio/alto, devido ao avanço das águas.  
 
 
 
2.2.7 Elemento n.º 2.5  

2.5 No caso das deposições previstas em motas/diques existentes, em particular na Zona 
Central da Ria, deve ser apresentada uma nova avaliação quanto aos locais de deposição, 
dado que a erosão que se verifica nesta zona pode entretanto ter determinado a alteração 
das condições que presidiram à sua definição em fase de anteprojeto.  

 
Em articulação com as respostas aos Elementos n.os 2.2 e 2.3, salienta-se que as 
salinas/marinhas previstas para a deposição de sedimentos dragados foram objeto de um 
levantamento topográfico, o que permitiu identificar o estado dos respetivos muros. As 
deposições para reabilitação de troços de muros existentes ou no tardoz de muros 
existentes foram  previstas por indicação dos proprietários ou por opção do projetista, em 
função do estado dos referidos muros, tendo-se privilegiado situações em que os 
levantamentos topográficos revelavam vestígios de muros/motas, visando a deposição 
precisamente a sua reconstituição/reforço.  
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2.2.8 Elemento n.º 2.6  

2.6 Caracterização geológica detalhada dos eventuais locais de depósito, acompanhada de 
cartografia a escala 1:3 000, com a finalidade de verificar a compatibilidade dos sedimentos 
dragados com o local de depósito. Os sedimentos devem ser semelhantes para que a 
deposição possa ser realizada. 

 
No Anexo B.2 do Volume III – Anexos Técnicos é apresentado o Relatório de “Recolha e 
Caracterização de Amostras de Sedimentos em Locais de Deposição de Sedimentos” 
para a globalidade da Ria de Aveiro e em específico também para os 6 canais, que são 
objeto do presente RECAPE. 
 
No Anexo B.3 do Volume III – Anexos Técnicos são apresentados os relatórios de 
avaliação da compatibilidade geológica dos sedimentos dragados com os materiais dos 
locais de depósito, por canal, os quais são acompanhados da cartografia solicitada.  
 
 
 
2.2.8.1 Canal de Ovar Até ao Carregal 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram em 5 zonas nos depósitos 
OV3, OV4, OV5 e OV6, que são os únicos depósitos, da fase de Anteprojeto, que se 
mantêm com ajustamentos. Para além deles, juntam-se mais dois novos depósitos 
OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n), nos quais e por corresponderem a uma alteração 
efetuada na fase final do projeto, não foi possível a realização de amostragens, mas 
apenas de inspeção visual. Todavia o local OV2 (n), localiza-se junto ao OV5, os OV7 e 
OV8 estão na continuidade do OV3 e o OV1(n), corresponde ao local de deposição dos 
dragados aquando da reabilitação efetuada na marina do Carregal e que lhe fica 
adjacente.  
 
Os resultados obtidos nestes locais estão expressos no quadro a seguir, os quais e face 
aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar (Anexo B.1 do  
Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de compatibilidade geológica 
num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do Volume III – Anexos Técnicos, 
com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta medida. 
 
Como se verifica do relatório, conclui-se que existe compatibilidade geral dos sedimentos 
dragados com os sedimentos nativos das zonas de depósito. A maioria das amostras 
analisadas traduz fatores de enchimento inferiores ao limite que a experiência tem 
mostrado traduzir-se em operações de recarga litoral bem-sucedidas. 
 
Dado que se tratam também de sedimentos dragados das Classe 1 e 2 (Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro), são também materiais limpos, sem restrições à sua 
deposição, nomeadamente no âmbito da proteção das margens que se pretende efetuar 
neste canal. 
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Quadro IV. 22– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canal de Ovar até ao Carregal 

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

1.1A – Da Ponte da 
Varela ao Carregal 

108 178 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

OV3 24 188 
Franco-Limoso / 
Franco-Arenoso / 

Franco-Argilo-Limoso 
OV4 15 665 

OV5 30 402 

OV1(n) 8 375 

 
OV2(n) 8 328 

OV7(n) 2 104 

OV8(n) 19 117 

1.1B – Da Ponte da 
Varela ao Carregal 

5 448 

Arenoso / Franco 
Arenoso / Franco 
Limoso / Franco 

Argilo Limoso 

CO1 5 448 
Franco Arenoso / 
Franco-Limoso / 
Arenoso / Franco 

1.2 – Do Bico do 
Muranzel à Ponte da 
Varela 

2 418 Franco Arenoso 

OV6 

2 418 

Franco Limoso / Franco 
Arenoso / Arenoso 

Franco 

1.4A – Acesso ao Cais 
da Bestida 

5 429 
Franco / Areno 

Franco 
62 500 

1.4B – Acesso ao Cais 
da Bestida 

57 071 Franco Arenoso 

1.5 – Acesso à Marina 
da Torreira 

10 000 
Arenoso / Franco 

Limoso 
11 000 

 
 
 
 
2.2.8.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram em 6 zonas nos depósitos 
CO1, CO2, CO3, CO7 e CO12(1) e CO12(2), que são os depósitos da fase de 
Anteprojeto, que se mantêm com ajustamentos. 
 
De Norte para Sul, entre Sargassal, Saltadouro e Pardilhó, as seguintes zonas de sapal 
serão também utilizadas para a depósito de sedimentos dragados, pelas técnicas de 
repulsão por jet-spray e/ou tubagem: Cais do Puchadouro/Esteiro do Puchadouro 
[CO13(d)], Cais das Bulhas/Esteiro das Bulhas [CO14(d)]; Cais da Ribeira da 
Aldeia/Esteiro da Areia Branca [CO15(d)], Cais das Teixugueiras/Esteiro das 
Teixugueiras [CO16(d) e CO17(d)], Cais da Boca da Marinha/Esteiro da Sobelha 
[CO18(d) e CO19(d)]. 
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Estas zonas de sapais de meio aquático (C013(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), 
CO17(d), CO18(d) e CO19(d)), de morfologia muito aplanada, são dominadas pela 
presença extensiva das aluviões atuais (a), que assentam provavelmente sobre terrenos 
do soco xistograuváquico ante-ordovícico (X). Tratam-se, de acordo com a visita de 
reconhecimento efetuada, na maioria dos casos, de areias siltosas e areias argilosas, de 
cor castanho a castanho-cinza, com granulometria extensa, desde o fino a grosseiro, mas 
mais frequentemente finas a médias e médias. A presença de matéria orgânica nestes 
sedimentos da zona de sapal é bastante notória. 
 
Os resultados obtidos nos locais de deposição estão expressos no quadro a seguir, os 
quais e face aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar  
(Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de 
compatibilidade geológica num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do Volume 
III – Anexos Técnicos, com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta medida. 
 
Como se verifica do relatório, conclui-se que existe compatibilidade geral dos sedimentos 
dragados com os sedimentos nativos das zonas de depósito e sapais de meio aquático. A 
maioria das amostras analisadas traduz fatores de enchimento inferiores ao limite que a 
experiência tem mostrado traduzir-se em operações de recarga litoral bem-sucedidas. 
 
Dado que se tratam também de sedimentos dragados das Classe 1 e 2 (Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro), são também materiais limpos, sem restrições à sua 
deposição, nomeadamente no âmbito da proteção das margens que se pretende efetuar 
neste canal ou deposição em camada fina por “jet spray” e/ou tubagem, como previsto 
para as áreas de sapal de meio aquático. 
 

Quadro IV. 23– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

2.A – Da Ponte da 
Varela ao Carregal 

667 Franco Arenoso CO15(d) 667 Franco Limoso 

2.B – Da Ponte da 
Varela ao Carregal 

5 339 Franco Arenoso CO1 5 339 
Franco Arenoso / 
Franco-Limoso / 
Arenoso / Franco 

2.1A – Esteiro e 
Acesso ao Cais da 
Tijosa 

5 054 Franco CO2 5 054 
Franco Arenoso / Areno 

Franco 

2.1B – Acesso ao Cais 
da Ribeira 

32 391 
Franco / Franco 

Arenoso 

CO12(1) 2 360 Areno Franco / Franco 
Arenoso / Franco Argilo 

Limoso / Franco 
Arenoso 

CO12(2) e 
CO12(3) 15 432 

CO2 14 599 
Franco Arenoso / Areno 

Franco 

2.2A – Acesso ao Cais 
do Puchadouro 9 522 

Franco /  
Franco Limoso 

CO1 9 522 
Franco Arenoso / 
Franco-Limoso / 
Arenoso / Franco 
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Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

2.2B – Acesso ao Cais 
do Puxadouro 25 358 

Arenoso / Franco 
Arenoso 

CO3  19 068 Franco Arenoso 

CO7 6 290 
Franco Limoso / Franco 

Arenoso 

2.2C – Acesso ao Cais 
do Puxadouro 

7 261 
Arenoso / Franco 

Arenoso 
CO13(d) 7 261 Franco Limoso 

2.5 – Acesso ao Cais 
das Bulhas 15 585 

Franco / Franco 
Limoso 

CO14(d) 6 804 Franco / Franco Limoso 

CO2 8 781 
Franco Arenoso / Areno 

Franco 

2.6 – Acesso ao Cais 
da Ribeira da Aldeia 

7 488 
Franco / Franco 

Arenoso 

CO15(d) 3 723 Franco Limoso 

CO1 3 765 
Franco Arenoso / 
Franco-Limoso / 
Arenoso / Franco 

2.7.A - Acesso ao cais 
das Texugueiras 

874 
Franco / Franco 

Arenoso 
CO16(d) 874 Sem amostragem 

2.7.B - Acesso ao cais 
das Texugueiras 3 536 

Franco / Franco 
Arenoso / Franco 

Limoso 
CO17(d) 3 536 Franco / Franco Limoso 

2.8.A - Acesso ao cais 
da Boca da Marinha 

597 Franco Arenoso CO18(d) 597 Franco Limoso 

2.8.B - Acesso ao cais 
da Boca da Marinha 

3 957 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

CO18(d) 3 957 Franco Limoso 

 
 
 
2.2.8.3 Canal da Murtosa 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram em 6 zonas nos depósitos 
MU0, MU1, MU2, MU3(n), MU4 e MU5(d), que são os depósitos da fase de Anteprojeto, 
que se mantêm com ajustamentos. 
 
Os resultados obtidos nos locais de deposição estão expressos no quadro a seguir, os 
quais e face aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar  
(Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de 
compatibilidade geológica num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do Volume 
III – Anexos Técnicos, com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta medida. 
 
Como se verifica do relatório, conclui-se que existe compatibilidade geral dos sedimentos 
dragados com os sedimentos nativos das zonas de depósito. A maioria das amostras 
analisadas traduz fatores de enchimento inferiores ao limite que a experiência tem 
mostrado traduzir-se em operações de recarga litoral bem-sucedidas. 
 
Dado que se tratam também de sedimentos dragados das Classe 1 e 2 (Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro), são também materiais limpos, sem restrições à sua 
deposição, nomeadamente no âmbito da proteção das margens que se pretende efetuar 
neste canal ou repulsão por tubagem, neste último caso, como previsto para a zona MU0, 
no interior da ilha da Gaga.  
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Quadro IV. 24– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canal da Murtosa 

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

3A – Do Bico do 
Muranzel ao Esteiro 
da Cambeia 

14 086 Franco / Franco 
Arenoso / Franco 
Limoso / Franco 

Argilo Limoso 

MU0 124 103 Franco / Franco Limoso 
3B – Do Bico do 
Muranzel ao Esteiro 
da Cambeia 

110 017 

3C – Do Bico do 
Muranzel ao Esteiro 
da Cambeia 

3 895 Areno Franco MU2 3 895 Arenoso 

3D – Do Bico do 
Muranzel ao Esteiro 
da Cambeia 

13 061 
Arenoso / Franco 
Arenoso / Franco 

Limoso  
MU3(n) 13 061 Franco 

3.1 – Acesso ao Cais 
de Pardelhas 

7 043 

Areno Franco / 
Franco/ Franco 

Arenoso / Franco 
Limoso 

MU1 7 043 
Franco / Franco 

Arenoso 

3.2 – Acesso ao Cais 
da Cambela 2 246 

Arenoso / Franco / 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

MU5(d) 1 157 Franco 

MU3(n) 1 089 Franco 

3.3 – Acesso ao Cais 
do Bico 

2 428 Areno Franco MU2 2 428 Arenoso 

3.4 – Acesso ao Cais 
da Cova do Chegado 

9 762 
Franco / Franco 

Limoso 
MU4 9 762 Franco 

3.5 – Acesso ao cais 
do Chegado 

344 
Franco / Franco 

Limoso 
MU4 344 Franco 

 
 
 
2.2.8.4 Canal de Ílhavo 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram em 5 zonas nos depósitos 
IV7, IV8, IV9(n), IV11 e IV13(n). 
 
Os resultados obtidos nos locais de deposição estão expressos no quadro a seguir, os 
quais e face aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar  
(Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de 
compatibilidade geológica num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do  
Volume III – Anexos Técnicos, com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta 
medida. 
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Como se verifica do relatório, conclui-se que existe compatibilidade geral dos sedimentos 
dragados com os sedimentos nativos das zonas de depósito. A maioria das amostras 
analisadas traduz fatores de enchimento inferiores ao limite que a experiência tem 
mostrado traduzir-se em operações de recarga litoral bem-sucedidas. 
 
Dado que se tratam também de sedimentos dragados da Classe 1 (Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro), são também materiais limpos, sem restrições à sua 
deposição, nomeadamente no âmbito da proteção das margens que se pretende efetuar 
neste canal ou à sua utilização como material de enchimento (como previsto na zona de 
depósito IV11). 
 

Quadro IV. 25– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canal de Ílhavo 

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

5.1A – Da Ponte da 
A25 à Ponte de Ílhavo 

1 584 Arenoso LP1(n) 1 584 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

5.1B – Da Ponte da 
A25 à Ponte de Ílhavo 

13 060 Franco / Arenoso IV13(n) 13 060 Franco Limoso 

5.2A – Da Ponte de 
Ílhavo à Ponte da 
Vista Alegre 

38 009 Arenoso IV13(n) 22 500 Franco Limoso 

5.2B – Da Ponte de 
Ílhavo à Ponte da 
Vista Alegre 

7 320 
Franco / Franco 

Arenoso / Franco 
Limoso 

IV7 22 829 
Franco / Franco 

Arenoso 

5.3 – Da Ponte da 
Vista Alegre à Ponte 
da Água Fria 26 835 

Franco / Franco 
Argilo Limoso 

IV8 10 090 
Argiloso / Franco Argilo 

Limoso 

IV9(n) 16 745 
Franco Argilo Limoso / 

Argilo Limoso  

5.4A – Da Ponte da 
Água Fria à Ponte da 
Fareja 

70 497 
Argiloso / Argilo 
Limoso / Franco 

Argilo Limoso 
IV9(n) 70 497 

Franco Argilo Limoso / 
Argilo Limoso 

5.4B – Da Ponte da 
Fareja ao Cais dos 
Moliceiros 

18 154 
Argiloso / Argilo 
Limoso / Fraco 
Argilo Limoso 

IV11 18 154 Argiloso 

5.5 – Acesso ao Cais 
da Gafanha d'Áquem 

326 Franco Arenoso IV13(n) 326 Franco Limoso 

5 .6 – Acesso ao Cais 
da Malhada 

4 115 Arenoso IV13(n 4 115 Franco Limoso 

5.7 – Acesso ao Cais 
junto ao Restaurante 
Palheiro 

1 770 
Franco Limoso / 

Argilo Limoso 
IV8 1 770 

Argiloso / Franco Argilo 
Limoso 
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2.2.8.5 Canais do Lago do Paraíso 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram numa zona, no depósito 
LP1(n), que é o depósito da fase de Anteprojeto que se mantêm com ajustamentos. 
 
Os resultados obtidos nos locais de deposição estão expressos no quadro a seguir, os 
quais e face aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar  
(Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de 
compatibilidade geológica num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do Volume 
III – Anexos Técnicos, com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta medida. 
 
A análise coligida revela uma compatibilidade geral dos sedimentos dragados nos canais 
do Lago do Paraíso, com os sedimentos nativos da zona de depósito LP1, embora se 
tenham verificado algumas situações de incompatibilidade sedimentar, que de resto não 
são de estranhar, tendo em conta que na mesma zona de depósito se pretendem 
depositar sedimentos provenientes de canais que se distribuem ao longo de uma área 
alargada nas imediações da zona de depósito, com hidrodinamismos muito distintos entre 
eles e certamente diferentes da zona de depósito, que corresponde a um sistema 
semifechado de baía-barreira.  
 
No caso em apreço, é expectável, que as operações de depósito sejam bem sucedidas. 
Ainda que alguns sedimentos tenham tendência para migrar (aqueles que traduzem 
situações de incompatibilidade) numa situação normal de recarga costeira, o depósito 
destes sedimentos de granulometria instável face à nativa, no interior de um sistema 
semifechado de baía-barreira, limitará certamente a sua fuga para o exterior do sistema.  
 
A totalidade das amostras dragadas é de sedimentos enquadráveis na classe de 
qualidade 1 (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro), portanto limpos e como tal, 
sem restrições à sua submersão em águas vivas equinociais, como previsto em projeto. 
 

Quadro IV. 26– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canais do Lago do Paraíso 

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

6 – Canais do Lago do 
Paraíso 

498 
Franco Arenoso / 
Franco Limoso 

LP1(n) 

498 

Franco Arenoso / 
Franco / Franco Limoso 

/ Areno Franco 

6.1A – Canais do Lago 
do Paraíso (ramo 
norte) 

2 619 
Franco / Franco 

Arenoso 
2 619 

6.1B – Canais do Lago 
do Paraíso (ramo 
norte) 

4 178 

Areno Franco / 
Franco Arenoso / 
Franco / Franco 

Limoso 

4 178 

6.2A – Canais do Lago 
do Paraíso (ramo sul) 

20 329 
Franco / Franco 

Arenoso 
20 329 

6.2B – Canais do Lago 
do Paraíso (ramo sul) 

5 242 

Areno Franco / 
Franco Arenoso / 
Franco / Franco 

Limoso 

5 242 
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2.2.8.6 Canais da Zona Central da Ria 

Os locais de recolha e caracterização de amostras incidiram em 9 zonas nos depósitos 
CE1(d), CE3(n), CE5(n), CE6(d), CE7, CE8, CE10, CE11 e CE12, que são os depósitos 
da fase de Anteprojeto, que se mantêm com ajustamentos. 
 
Os resultados obtidos nos locais de deposição estão expressos no quadro a seguir, os 
quais e face aos resultados obtidos com as amostras aos sedimentos a dragar  
(Anexo B.1 do Volume III – Anexos Técnicos), são avaliados em termos de 
compatibilidade geológica num relatório específico apresentado no Anexo B.3 do  
Volume III – Anexos Técnicos, com a respetiva cartografia, para resposta concreta a esta 
medida. 
 
A análise coligida dos dados disponíveis atesta a compatibilidade global dos sedimentos 
dragados ao longo dos canais da zona central da Ria, com os sedimentos nativos das 
zonas de depósito CE1, CE3, CE5, CE6(d), CE7, CE8, CE10, CE11 e CE12.  
 
A totalidade das amostras dragadas é de sedimentos enquadráveis na classe de 
qualidade 1 (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro), portanto e como tal, sem 
restrições à sua utilização como material de recarga costeira, reforço de motas/muros 
submersão, repulsão por tubagem e deposição em camada fina por tubagem. 
 

Quadro IV. 27– Relação entre os Materiais dos Locais de Dragagem e os Locais de 
Deposição – Canais da Zona Central da Ria  

Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

7.1 – Carreira de 
Aveiro Cale do 
Parrachil / Cale do 
Espinheiro (jusante) 

465 Franco Limoso MU0 465 Franco / Franco Limoso 

7.2 – Cale do 
Espinheiro (montante) 
até ao Rio Novo do 
Príncipe 

303 
Areno Franco / 
Franco Arenoso 

CE1(d) 303 Franco Limoso 

7.3B – Cale de 
Bulhões até ao canal 
da Cidade 

66 Franco Arenoso CE3(n) 66 
Franco Argilo Limoso / 

Franco Arenoso / 
Franco Argiloso 

7.3C – Cale de 
Bulhões até ao canal 
da Cidade 

16 538 
Areno Franco / 
Franco Arenoso 

CE5(n) 9 169 
Areno Franco / Franco 

Limoso 

CE3(n) 7 067 
Franco Argilo Limoso / 

Franco Arenoso / 
Franco Argiloso 

CE6(d) 302 Franco 

7.4A – Acesso ao Cais 
de Esgueira 

1 789 Franco Arenoso 

CE7 1 711 Franco 

CE3(n) 78 
Franco Argilo Limoso / 

Franco Arenoso / 
Franco Argiloso 
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Dragagem Deposição 

Local Volume 
(m3) Material Dragado Local Volume 

(m3) 
Material no Local 

Depósito 

7.4B – Acesso ao Cais 
de Esgueira 

2 181 Franco Arenoso 

CE8 

2 181 

Franco Arenoso 
7.4C – Acesso ao Cais 
de Esgueira 

796 Franco Arenoso 796 

7.5A – Esteiro dos 
Frades / Ilha dos 
Puxadoiros 

7 098 Franco Arenoso 

CE10(n) 

7 098 

Franco 
7.5B – Esteiro dos 
Frades / Ilha dos 
Puxadoiros 

11 166 
Franco / Franco 

Arenoso 
11 166 

7.5C – Esteiro dos 
Frades / Ilha dos 
Puxadoiros 

11 772 Franco Limoso 

CE11(n) 3 286 Franco 

CE12(n) 8 486 Franco Limoso 

 
 
 
2.2.9 Elemento n.º 2.7  

2.7 Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, dos locais de 
deposição revistos para colocação dos sedimentos dragados nos diversos canais. 

No Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos é apresentado o relatório das 
prospeções arqueológicas sistemáticas realizadas (Tomo I do Volume 1 – Relatório de 
Trabalhos Arqueológicos), ao qual também dá cumprimento ao solicitado no Elemento n.º 
24 (caracterização e avaliação através da prospeção arqueológica sistemática das áreas 
de afetação direta e indireta que tenham sido ajustadas, alteradas, bem como áreas que 
apresentavam lacunas de conhecimento aquando do EIA). 
 
Em Projeto de Execução alguns depósitos de Anteprojeto foram eliminados, outros foram 
ajustados, havendo ainda novos locais. 
 
Face às áreas já prospetadas anteriormente e face à atual proposta de depósito, 
apresenta-se no quadro seguinte o ponto da situação face às prospeções realizadas. 
 

Quadro IV. 28 – Alterações nas Áreas de Depósitos – Prospeções Arqueológicas 

Área de Depósito 
(Fase de EIA) 

Tipo de Alteração 
(Fase de RECAPE) 

Prospeção Arqueológica 
(Fase de RECAPE) 

Canal de Ovar até ao Carregal 

OV0 Eliminado - 

OV1(n) 
Nova localização:  

OV1(n) 
A realizar previamente à 

construção 

OV2(n) 
Nova localização:  

OV2(n) 
A realizar previamente à 

construção 

OV3 
Nova localização:  
OV3(1) e OV3(2) 

Sim 

OV4 Sem alteração - 
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Área de Depósito 
(Fase de EIA) 

Tipo de Alteração 
(Fase de RECAPE) 

Prospeção Arqueológica 
(Fase de RECAPE) 

OV5 Sem alteração - 

OV6 Sem alteração Não 

OV7(n) Nova localização OV7(n) 
A realizar previamente à 

construção 

OV8(n) Nova localização OV8(n) 
A realizar previamente à 

construção 

OV9 Eliminado - 

OV10 Eliminado - 

OV11 Eliminado - 

OV12 Eliminado  

Canal de Ovar até ao Pardilhó 

CO1 Nova localização Sim 

CO2 Redução de área Não 

CO3 Nova localização Sim 

CO4 Eliminado - 

CO5 Eliminado - 

CO6 Eliminado - 

CO7 Aumento da área Sim 

CO8 
Alterada a designação e o processo 

de deposição - difusa: CO14(d) 
- 

CO9 Eliminado - 

CO10 Eliminado - 

CO11 Eliminado - 

CO12 Nova localização Sim 

CO13 Eliminado - 

 CO13(d) Sim 

 CO14(d) Sim 

 CO15(d) Sim 

 CO16(d) Sim 

 CO17(d) Sim 

 CO18(d) Sim 

 CO19(d) Sim 

Canal da Murtosa 

MU0 Nova localização Sim 

MU1 Alteração de traçado Sim 

MU2 Sem alteração - 

MU3(n) Nova localização Sim 

MU4 Alteração de traçado Sim 

 MU5(d) Sim 
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Área de Depósito 
(Fase de EIA) 

Tipo de Alteração 
(Fase de RECAPE) 

Prospeção Arqueológica 
(Fase de RECAPE) 

Canal de Ílhavo 

IV1 Eliminado - 

IV2 Eliminado - 

IV3 Eliminado - 

IV4 Eliminado - 

IV5 Novo traçado Sim 

IV6 Eliminado - 

IV7 Novo traçado Sim 

IV8 Nova localização Sim 

IV9 
Nova localização: 

IV9(n) 
Sim 

IV10 Eliminado - 

IV11 Redução de área Sim 

IV12 Novo traçado Sim 

IV13 
Nova localização: 

IV13(n) 
Sim 

Canais do Lago do Paraíso 

LP1 
Nova localização: 

LP1(n) 
Sim 

LP2 Eliminado - 

Canais da Zona Central da Ria 

CE1(d) Sem alteração - 

CE2 Eliminado - 

CE3 
Nova localização: 

CE3(n) 
Sim 

CE4 Eliminado - 

CE5 
Nova localização: 

CE5(n) 
Sim 

CE6(d) Sem alteração - 

CE7 Sem alteração - 

CE8 Sem alteração - 

CE9 Eliminado - 

CE10 
Nova localização: 

CE10(n) 
Sim 

CE11 
Nova localização: 

CE11(n) 
Sim 

CE12 
Nova localização: 

CE12(n) 
Sim 
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As áreas de depósito foram prospetadas em período de baixa-mar quando em terrenos 
sujeitos a marés procurando assim, obter o máximo de área exposta. De um modo geral 
procurou-se percorrer as áreas ao longo de linhas paralelas distanciadas de cerca de 10 
m de forma a cobrir toda a área. No entanto, nem sempre foi possível cumprir esta 
metodologia devido à presença de vegetação ou à pouca firmeza dos terrenos. As 
opções tomadas para cada área, encontram-se explicitadas nas fichas relativas a cada 
uma no Anexo 1 do Volume 1 – Relatório de Trabalhos Arqueológicos do Anexo F.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos.  
 
As prospeções nas áreas de depósito decorreram ao longo de todo o mês de abril 
incidindo nas novas áreas definidas ou naquelas cujo traçado foi alterado conforme se 
indicou no ponto anterior. Após o encerramento dos trabalhos de campo foi necessário 
fazer novas prospeções na zona de Pardilhó e salgado de Aveiro devido à introdução de 
novas áreas para deposição difusa de dragados.  
 
Os trabalhos foram realizados por Cândida Simplício, Paulo Morgado, Paulo Dordio e 
Miguel Aleluia.  
 
Com exceção para as áreas localizadas no salgado de Aveiro e ilha da Gaga, o acesso 
às restantes fez-se por estrada e/ou caminhos tendo os terrenos sido percorridos a pé 
limitados pela presença de vegetação ou terrenos pouco consistentes. Na zona próxima 
da povoação da Marinha, as vedações de propriedades privadas também condicionaram 
a progressão no terreno.  
 
Na zona Central e Ilha da Gaga, o acesso fez-se de barco sendo depois as prospeções 
realizadas a pé sempre condicionadas pelas características dos terrenos.  
 
Nas áreas de depósitos há a assinalar a ocorrência de um fragmento isolado de bilha-
cabaça (OP144) no OV3, uma estrutura com abóbada em xisto na nova área CO3 e um 
poço com engenho junto à nova área CO13(d). Assinalou-se ainda, a presença de um 
provável cais tipo folsa, sobre o novo traçado da área de depósito MU4 (OP34). Estes 
sítios são seguidamente descritos: 
 
 
OCORRÊNCIA PATRIMONIAL N.º 34 (Depósito MU4 – Canal da Murtosa 

O local parece corresponder ao que resta de uma folsa, nome em desuso, dado aos cais 
tradicionais obtidos escavando estreitas faixas de terreno ligadas a um canal ou esteiro. 
Escavando terreno nos sapais, obtêm-se um pequeno esteiro artificial com espaço onde 
cabe uma ou mais embarcações e das quais é possível desembarcar ou descarregar 
produtos diretamente para a margem sem necessidade de construção de uma estrutura.  
 
O local apresenta-se muito degradado e com um trapiche (cais/pontão palafítico) 
adossado ao novo enrocamento do talude da estrada dique.  
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Foto 1 – Vista para poente da OP34  

 
 
OCORRÊNCIA PATRIMONIAL N.º 142 (Depósito CO13(d) – Canal de Ovar Até ao Pardilhó) 

Poço com engenho construído nos tradicionais tijolos de adobe inserido nos campos 
agrícolas junto ao cais do Puchadouro. Apresenta um estado de conservação regular 
atendendo a que o poço aparenta estar completo, embora degradado por invasão de 
vegetação, com o engenho em elevado grau de corrosão  
 
 

 

Foto 2 – OP142: poço com engenho  

 
 
OCORRÊNCIA PATRIMONIAL N.º 144 (Depósito OV3 – Canal de Ovar até ao Carregal) 

Fragmento de gargalo de bilha-cabaça. Peça em barro vermelho, de provável fabrico 
local, com paralelos em peças de produção desta região nos séculos XVI-XVII e tipo 
presente na carga do navio Ria de Aveiro A.  
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Foto 3 – OP144: Bilha-cabaça  

 
 
OCORRÊNCIA PATRIMONIAL N.º 145 (Depósito CO3 – Canal de Ovar até ao Pardilhó) 

Estrutura de abóbada em xisto com provável função de drenagem. Localiza-se no fundo 
de pequeno esteiro, aparentemente artificial. Apresenta-se invadida pela vegetação 
envolvente e com a passagem, sob a abóbada, colmatada por sedimentos lodosos. 
Apresenta ainda múltiplas reconstruções com argamassas e materiais atuais pelo que se 
considerou apresentar uma conservação regular. Não se conhecem paralelos nas 
margens da zona lagunar.  

 

Foto 4 – OP145. 1 e 2. vista de nascente; 3. Aspeto do esteiro a partir do local da estrutura; 
4. Aspeto do esteiro com a estrutura ao fundo (vista de nascente); 5 e 6. Pormenor da 

abóbada em lajes de xisto  
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Conforme o Tomo II do Volume 1 – Relatório de Trabalhos Arqueológicos, apresentado 
no Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos, relativo à Avaliação de Impactes e 
Medidas de Minimização face aos depósitos, foram identificados sítios de interesse. 
 
Destes sítios (n.º 34, n.º 142, n.º 144 e n.º 145) não haverá avaliação de impactes ou 
indicação de medidas para as ocorrências patrimoniais correspondentes a achados 
isolados, sem contexto arqueológico identificado. Está nestas condições a OP144. Esta 
opção prende-se com o facto de que os materiais recuperados isoladamente, foram 
recolhidos, e nos terrenos não foram identificados quaisquer outros vestígios que 
justifiquem a proteção da área.  
 
Em consequência, serão avaliadas, as OP34, OP145 e OP142.  
 
Apresentam um valor patrimonial médio os sítios OP145 e OP142. A OP34 tem um valor 
patrimonial reduzido. 
 
A OP34 localiza-se no interior da AID das ações de deposição de dragados na área de 
depósitos MU4 e foi-lhe atribuído um valor patrimonial reduzido. Considera-se, face ao 
valor do recurso e á ação prevista, que esta produzirá um impacte negativo tendo em 
conta a sua ocultação com efeito direto e de magnitude reduzida. O efeito será 
temporário e parcialmente reversível. A incidência das ações será ainda certa e 
ocasional e ainda confinada ao recurso. 
 
A OP145 localiza-se a cerca de 9 metros da AID das ações de deposição de dragados na 
área CO3 e foi considerada como tendo um valor patrimonial médio. Em consequência, 
considera-se poder vir a ocorrer um impacte de sentido negativo e de efeito indireto 
sobre o recurso. Entende-se, no entanto que, o impacte terá uma magnitude reduzida e 
o efeito será temporário e parcialmente reversível. Apesar da proximidade, entende-se 
que a afetação, a ocorrer, será ocasional e improvável ou pouco provável uma vez 
que entre o limite da área de depósitos e o recurso existe um caminho de acesso, com 
pequena ponte sobre esteiro. Entende-se ainda que se a ação colocar em risco este 
recurso, também a informação histórica ou arqueológica será afetada pelo que se 
considera que o efeito é não confinado, mas localizado.  
 
A OP142 localiza-se no limite Nordeste da AID das ações de deposição de dragados na 
área CO13(d) e foi considerada como tendo um valor patrimonial médio. Considera-se, 
assim, poder vir a ocorrer um impacte de sentido negativo e de efeito direto sobre o 
recurso. Entende-se, no entanto que, o impacte terá uma magnitude reduzida e o efeito 
será temporário e parcialmente reversível. Uma vez que o recurso se encontra 
parcialmente no interior da AID das ações de deposição, entende-se que a afetação, a 
ocorrer, será provável, mas confinada ao recurso. 
 
Quanto à capacidade de minimização ou compensação, todas são minimizáveis 
encontrando-se as respetivas medidas seguidamente:  
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

⇒ Medidas de Caráter Geral  

Face ao exposto mantém-se a proposta de acompanhamento arqueológico como medida 
preventiva de carácter geral. O acompanhamento deve incidir sobre todas as ações de: 

a) dragagens durante a fase de implementação do projeto. O acompanhamento 
deverá ser assegurado de forma efetiva, continuada e direta por arqueólogo 
com valência em arqueologia náutica e subaquática. No caso da obra se 
desenvolver em mais do que uma frente em simultâneo, deverá ser garantida 
a presença dum arqueólogo por frente de obra. No caso de frentes muito 
próximas, poder-se-á optar pela presença de um ou mais assistentes de 
arqueólogo sob a coordenação direta dum arqueólogo.  

b)  desmatação, sempre que a área a afetar potencialmente apresente 
património arqueológico e proceder a prospeção arqueológica das áreas cuja 
visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de 
referência.  

c)  todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente 
escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico, sempre 
que a área a afetar apresente potencialmente património arqueológico.  

 

 

⇒ Medidas de Caráter Específico  

Como medidas de caráter específico, decorrentes do registo de novas ocorrências, 
recomenda-se a criação de zonas de proteção de 50 m em torno das ocorrências 
patrimoniais n.º 145 (Torrão 2) na área de depósitos CO3 e da ocorrência patrimonial  
n.º 142 (Puchadouro 2) na área de depósitos CO13(d).  
 
 
 
2.2.10 Elemento n.º 2.8  

2.8 Avaliação de impactes ambientais, tendo em consideração as novas soluções de deposição 
de sedimentos dragados, incluindo a solução de deposição no mar. 

A avaliação dos impactes das soluções propostas para que a Autoridade de AIA possa 
proceder à sua aprovação é apresentada no Anexo E do Volume III – Anexos Técnicos, 
e é de seguida sintetizada para cada canal.  
 
Nos Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, do Lago 
do Paraíso e da Zona Central da Ria, as alterações efetuadas e os novos locais 
propostos, tendo em conta as orientações da DIA, são os seguintes, com referência aos 
locais eliminados, ajustados e novos locais propostos: 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

OV0 Eliminado - 

OV1 Eliminado - 

OV2 Eliminado - 

OV3 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV4 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV5 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV6 Ajustado 
Mantém-se conforme a DIA, embora com ajustamento 

(Elemento n.º 2 – alínea B)) 

OV7 Eliminado - 

OV8 Eliminado - 

OV9 Eliminado - 

OV10 Eliminado - 

OV11 Eliminado - 

OV12 Eliminado - 

OV1(n) Novo 

Local novo, a norte da marina do Carregal, já 
anteriormente usado para a deposição dos sedimentos 

aquando da intervenção na marina do Carregal 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA, conjugada com a 

orientação F, adaptada para este canal, permitindo 
assim a possibilidade de os sedimentos serem 
posteriormente utilizados gratuitamente pelos 
utilizadores da Ria na recuperação de motas) 

OV2(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do  
DPM, com espalhamento dos dragados para subida da 

cota dos terrenos marginais.  

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV7(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do leito para 
proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV8(n) Novo 

Local novo, com deposição dentro do  
DPM e dentro do leito (parte terminal, a sul) para 

proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CO1 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO2 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO3 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO4 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO5 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO6 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray, orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO7 Ajustado 
Combate à erosão dos terrenos marginais  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CO8 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO9 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO10 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO11 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 

Substituição por deposição por jet spray: orientação 
específica para o canal (Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO12 Ajustado / relocalizado 

Combate à erosão dos terrenos marginais. 
Relocalização para zona nascente marginal do Lugar 

da Marinha, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO13 
Eliminado - beneficiação das áreas de 
sapal adjacentes, deposição difusa, 

conforme DIA 
- 

CO13(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO14(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO15(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO16(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO17(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO18(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

CO19(d) Novo 
Beneficiação das áreas de sapal adjacentes, deposição 

difusa, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea C) 

  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

245

 
DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

MU0 Ajustado 
Recuperação de motas e salinas abandonadas 

(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU1 Ajustado 
Constituição de uma mota no tardoz do aterro da 

ciclovia 
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU2 Ajustado 
Ocupa o leito, ficando submerso numa situação de 

águas vivas equinociais  
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU3(n) Ajustado 

Criação de condições para uma nova área de sapal / 
juncal com funções de proteção marginal ao longo da 

Ria 

(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU4 Ajustado 
Faixa de deposição ao longo de um caminho, servindo 

de proteção 
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU5(d) Novo 
Área marginal ao esteiro da Cambeia onde o sedimento 

será repulsado por jet-spray e/ou tubagem 

 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

IV1 Eliminado 
Cumpre com a orientação específica da DIA para o 

canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV2 Eliminado 
Cumpre com a orientação específica da DIA para o 

canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV3 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV4 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV5 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV6 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA 

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV8 Ajustado 

Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA e 
prolongado a acomodar os sedimentos de IV5 e IV7, 

de modo a que estes não formem aterro 
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV9 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV9(n) Novo 
Substitui os depósitos IV9 e IV10. Deposição em área 

de antigas salinas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea E) 

IV10 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

IV11 Ajustado 
Prolongamento de uma zona de cotas baixas, 

conforme indicação da C.M. Vagos 
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV12 Eliminado 
Dada a redução de volume de dragagem neste canal, e 

as condicionantes existentes, prescindiu-se da 
utilização deste local 

IV13 Eliminado Foi substituído por um novo local (IV13(n)) 

IV13(n) Novo 

Substitui os depósitos IV1 e IV13, para os quais a DIA 
propõe eliminação. Área contígua a uma salina, 

constituindo depósito para potencial uso na 
recuperação de salinas, conforme DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

LP1 Eliminado 
Cumpre com as orientações específicas para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

LP2 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

LP1(n) Novo 

Substituição dos antigos LP1 e LP2. Local de uma 
antiga salina, constituindo material para uso futuro na 

recuperação de salinas abandonadas 
(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CE1(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE2 Eliminado - 

CE3 Eliminado - 

CE4 Eliminado - 

CE5 Eliminado - 

CE6(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA 

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE8 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, conforme a DIA  

(Condicionante n.º 5 da DIA) 

CE9 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE10 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE11 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE12 Eliminado 
Não sendo possível cumprir com a orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 
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DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVOS DO AJUSTAMENTO  

CE3(n) Novo 
Substitui os depósitos CE2,CE3, CE4 e CE5. 

Deposição em salinas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE5(n) Novo 
Substitui os depósitos CE2,CE3, CE4 e CE5. 

Deposição em salinas, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE10(n) Novo 
Substitui o CE10 e já com acordo com os proprietários. 

Recuperação de muros de salina, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE11(n) Novo 

Substitui o CE11 e já com acordo com os proprietários. 
Depósito no interior da salina para uso futuro na 

recuperação, conforme DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

CE12(n) Novo 

Substitui o CE12 e já com acordo com os proprietários. 
Depósito no interior da salina para uso futuro na 

recuperação  
(Elemento n.º 2 – alínea G) 

 
 
 
No Desenho 1 apresenta-se a cartografia da localização dos depósitos propostos por 
comparação aos do Cenário 1, aprovado pela DIA, sendo possível verificar os depósitos 
eliminados, os depósitos ajustados e os novos depósitos. 
 
Os locais de deposição propostos no leito/margens da Ria, e que resultam dos 
ajustamentos efetuados na presente fase de Projeto de Execução ou das novas 
propostas, são em síntese os seguintes (em entre parênteses os valores do Anteprojeto 
para os depósitos ajustados), com indicação das suas principais características, 
totalizando um volume de deposição de 736 768 m3 (Quadro IV. 29): 
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Quadro IV. 29 – Características dos Depósitos Propostos no Leito / Margens da Ria – Canal 
de Ovar Até ao Carregal, Canal de Ovar Até ao Pardilhó, Canal da Murtosa, Canal de Ílhavo, 

Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL 

OV1(n) 7 836 8 375 1,3 1,9 

OV2(n) 8 575 8 328 1,2  1,7 

OV3(1) 5 063 11 262 2,6 (0,8) 3,6 

OV3(2) 12 090 10 179 1,0 (0,8) 3,4 

OV3(3) 6 200 2 747 0,4 (0,8) 1,5 

OV4 6 769 15 665 2,8 (0,9) 3,3 

OV5 12 581 30 402 3,0 (1,0) 4,8 

OV6 105 043 75 918 0,7 (0,8) 1,3 

OV7(n) 5 675 2 104 0,4 1,6 

OV8(n) 24 907 19 117 0,8 1,5 

Total 194 739 184 097   -  

CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ 

CO1 (1) 7 424 6 106 0,8 (1,2) 1,6 

CO1 (2) 9 872 8 823 1,1 (1,2) 2,5 

CO1 (3) 3 918 9 146 2,3 (1,2) 
Nota: 

Preenchimento de 
depressão 

CO2 19 954 28 434 1,7 (0,5) 3,2 

CO3 23 075 19 068 0,9 (1,5) 1,3 

CO7 39 268 6 290 0,05 (0,8) 0,9 

CO12(1) 2 922 2 360 1,0 (0,5) 1,9 

CO12(2)  13 459 12 238 1,2 (0,5) 2,8 

CO12(3) 5 245 3 194 0,6 (0,5) 2,4 

CO13(n,d) Deposição Difusa 7 261   - - 

CO14(n,d) Deposição Difusa 6 804   - - 

CO15(n,d) Deposição Difusa 4 390   - - 

CO16(n,d) Deposição Difusa 874   - - 

CO17(n,d) Deposição Difusa 3 536   - - 

CO18(n,d) Deposição Difusa 597   - - 

CO19(n,d) Deposição Difusa 3 957   - - 

Total 125 137 123 078   - - 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Locais Área  
(m2) 

Volume  
(m3) 

Altura Média  
(m) 

Altura Máxima  
(m) 

CANAL DA MURTOSA 

MU0 397 365 124 568 0,4 (1,7) 1,8 

MU1 11 182 7 043 0,7 (1,7) 1,7 

MU2 5 203 6 324 1,2 (0,7) 1,8 

MU3(n) 15 081 14 150 0,9  1,3 

MU4 7 927 10 106 1,3 (1,0) 1,8 

MU5(d) Deposição Difusa 1 157   - - 

Total 436 758 163 348   - - 

CANAL DE ÍLHAVO 

IV7 17 334 22 829 1,2 (1,2) 3,3 

IV8 23 400 11 860 0,5 (0,9) 1,5 

IV9(n) 181 740 87 242 0,6  1,5 

IV11 5 146 18 154 4,8 (1,2) 10,3 

IV13(n) 19 620 40 000 2,0 2,6 

Total 247 240 180 085 - - 

CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO 

LP1(n) 37 590  34 450 - - 

Total 37 590  34 450 - - 

CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA 

CE1(d) Deposição Difusa 303 - - 

CE3(n) 8 508 7 212 1,1 2,5 

CE5(n) 7 340 9 169 1,2 2,2 

CE6(d) Deposição Difusa 302 - - 

CE7 3 084 1 711 0,6 (0,6) 1,6 

CE8 3 640 2 977 0,9 (1,0) 2,0 

CE10(n)* 21 115 18 264 - - 

CE11(n) 3 628 3 286 0,9 2,1 

CE12(n) 15 433 8 486 

Deposição em 3 sectores da salina, para 
preenchimento de depressão existente, 

reforço de muro e subida de cota do fundo 
no setor oeste 

Total 62 748 51 710 - - 

TOTAL GERAL 1 104 212 736 768 - - 

* deposição para recuperação de muros interiores e exteriores 
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Para a avaliação dos impactes dos locais de deposição propostos, os quais são 
comparados de forma cartográfica com os do Anteprojeto, no Desenho 1, realiza-se no 
Anexo E do Volume III – Anexos Técnicos uma avaliação de impactes com base nos 
fatores ambientais que mais diretamente poderão ser afetados com esta tipologia de 
ação de projeto, a qual se traduz numa afetação territorial na área de deposição. 
 
Os fatores a avaliar são assim os seguintes: 
 

• Geologia; 

• Solos e Uso do Solo; 

• Fatores Biológicos e Ecológicos; 

• Ordenamento e Condicionantes; 

• Património; 

• Paisagem. 

 
 
No Anexo E do Volume III – Anexos Técnicos (mais precisamente no seu Apêndice 1) 
são também apresentadas as seguintes cartas temáticas para apoio à avaliação: 
 

• Geologia; 

• Uso do Solo; 

• Habitats; 

• Ordenamento; 

• Condicionantes; 

• Património. 

 
 
Apresentam-se também ainda as áreas de afetação de cada depósito em termos de 
litologias, solos, usos do solo, habitats e condicionantes (RAN e REN) (Apêndice 2), por 
comparação com os anteriores depósitos, definidos em fase de Anteprojeto (Cenário 1, 
aprovado pela DIA). Ainda no mesmo anexo apresentam-se as fichas síntese de 
impactes associadas a cada um dos depósitos (Apêndice 3). 
 
Para além da análise nos fatores ambientais mais relevantes face às ações de projeto, 
importa também fazer uma análise quanto ao cumprimento da proposta face ao definido 
na DIA, nomeadamente no âmbito das orientações gerais para a deposição dos 
sedimentos dragados (Condicionante n.º 5) e no âmbito das orientações mais específicas 
por canal definidas no Elemento n.º 2 dos Elementos a Apresentar Previamente à 
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução. 
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No Canal de Ovar até ao Carregal foram eliminados 9 depósitos (OV0, OV1, OV2, OV7, 
OV8, OV9, OV10, OV11 e OV12) e mantidos, com ajustamentos, 4 depósitos (OV3, OV4, 
OV5 e OV6), todos com o objetivo de combate à erosão dos terrenos marginais para 
cumprimento da Condicionante n.º 5 da DIA, sendo que o depósito OV6 é mantido, tal 
como indicado especificamente pela DIA. Foram ainda criados 4 novos depósitos com 
objetivo de proteção das margens à erosão da Ria (OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n)). 
 
No Canal de Ovar até ao Pardilhó foram eliminados 7 depósitos (CO4, CO5, CO6, CO8, 
CO9, CO10 e CO11), procedendo em sua substituição, à deposição em áreas de sapal 
nas imediações do local a dragar, recorrendo para isso à técnica jet-spray (locais 
CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d)), conforme 
indicação da DIA. Foram mantidos, com ajustamentos, 5 depósitos (CO1, CO2, CO3, 
CO7 e CO12) com o objetivo de combate à erosão dos terrenos marginais à Ria. 
 
No Canal da Murtosa foram mantidos os 4 depósitos (MU0, MU1, MU2 e MU4), conforme 
indicação da DIA com o objetivo de promover a recuperação de salinas e motas. O local 
MU3, que a DIA proponha a sua eliminação, foi ajustado, criando um novo local (MU3(n)). 
Foi ainda proposto um novo local (MU5(d)), correspondendo a uma área da margem do 
esteiro de Cambeia onde se fará a repulsão por jet-spray e/ou por tubagem em camada 
fina. 
 
No Canal de Ílhavo foram eliminados 10 depósitos (IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10, 
IV12 e IV13), dos quais 3 correspondem a indicação da DIA (IV1, IV2 e IV13) e em sua 
substituição propostos 2 novos depósitos (IV9(n) e IV13(n)) em áreas de antigas salinas. 
Foram mantidos, com ajustamentos, 3 depósitos (IV7, IV8 e IV11), tal como indicação da 
DIA. 
 
Nos Canais do Lago do Paraíso, os 2 depósitos (LP1, LP2) foram eliminados e em sua 
substituição proposto um novo local (LP1(n)), correspondente a uma antiga salina, onde o 
material depositado poderá servir para uso futuro na recuperação de salinas. 
 
Nos Canais da Zona Central da Ria foram eliminados 8 depósitos (CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE9, CE10, CE11 e CE12). Em sua substituição foram criados 5 novos depósitos 
(CE3(n), CE5(n), CE10(n), CE11(n) e CE12(n)) que promovem a recuperação de salinas 
ou constituem depósitos para uso futuro na recuperação de salinas. Foram mantidos, 
com ajustamentos, 4 depósitos (CE1, CE6, CE7 e CE8). 
 
Nestes canais deu-se assim cumprimento à DIA, eliminando, ajustando ou substituindo 
depósitos, de modo a contribuir para uma mais efetiva proteção das margens da RIA. 
 
Deste modo, com o projeto de execução definido, está previsto um volume total de 
dragagem de 736 768 m3, a ser realizado numa extensão da ordem dos 81 km, e com 
as mesmas cotas previstas em Anteprojeto.  
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Face à proposta de locais apresentada para cada canal a conformidade com a DIA é a 
seguinte: 
 
 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL 
COM PROPOSTA 

OBJETIVOS DO 
AJUSTAMENTO ARTICULAÇÃO COM A DIA 

CANAL DE OVAR ATÉ AO CARREGAL 

OV0 Eliminado - - 

OV1 Eliminado - - 

OV2 Eliminado - - 

OV3 Ajustado Combate à erosão 
A sua manutenção justifica-se no âmbito da  

(Condicionante n.º 5 - alínea c)) 

OV4 Ajustado Combate à erosão 
A sua manutenção justifica-se no âmbito da  

(Condicionante n.º 5 - alínea c)) 

OV5 Ajustado Combate à erosão 
A sua manutenção justifica-se no âmbito da  

(Condicionante n.º 5 - alínea c)) 

OV6 Ajustado 
Mantém-se conforme a DIA, 

embora com ajustamento 

Cumpre com a manutenção do local: 
orientação específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea B)) 

OV7 Eliminado - - 

OV8 Eliminado - - 

OV9 Eliminado - - 

OV10 Eliminado - - 

OV11 Eliminado - - 

OV12 Eliminado - - 

OV1(n) Novo 

Local novo, a norte da marina 
do Carregal, já anteriormente 
usado para a deposição dos 

sedimentos aquando da 
intervenção na marina do 

Carregal 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA, conjugada com a 

orientação F, adaptada para este canal, 
permitindo assim a possibilidade de os 

sedimentos serem posteriormente utilizados 
gratuitamente pelos utilizadores da Ria na 

recuperação de motas) 

OV2(n) Novo 

Local novo, com deposição 
dentro do DPM, com 

espalhamento dos dragados 
para subida da cota dos 

terrenos marginais.) 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA 

OV7(n) Novo 
Local novo, com deposição 

dentro do leito para proteção 
de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

OV8(n) Novo 

Local novo, com deposição 
dentro do DPM e dentro do 
leito (parte terminal, a sul) 
para proteção de estrada. 

Combate à erosão dos terrenos marginais  
(Condicionante n.º 5 da DIA) 

(Cont.) 
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(Cont.) 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL 
COM PROPOSTA 

OBJETIVOS DO 
AJUSTAMENTO ARTICULAÇÃO COM A DIA 

CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ 

CO1 Ajustado Combate à erosão 
A manutenção do local cumpre com a 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO2 Ajustado Combate à erosão 
A manutenção do local cumpre com a 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO3 Ajustado Combate à erosão 
A sua manutenção justifica-se no âmbito da  

(Condicionante n.º 5 - alínea c)) 

CO4 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray, 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO5 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray, 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO6 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray, 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO7 Ajustado 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Relocalizado conforme DIA: orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO8 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray: 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO9 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray: 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO10 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray: 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO11 Eliminado - 
Substituição por deposição por jet spray: 

orientação específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO12 Ajustado Combate à erosão 
Relocalizado conforme DIA: orientação 

específica para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO13 Eliminado - - 

CO13(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO14(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO15(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO16(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO17(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

(Cont.) 
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(Cont.) 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL 
COM PROPOSTA 

OBJETIVOS DO 
AJUSTAMENTO ARTICULAÇÃO COM A DIA 

CANAL DE OVAR ATÉ AO PARDILHÓ (Cont.) 

CO18(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CO19(d) Novo 
Beneficiação da vegetação de 

sapal 

Beneficiação de área de sapal através de 
deposição por jet spray, conforme a DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea C)) 

CANAL DA MURTOSA 

MU0 Ajustado 
Recuperação de motas e 

salinas abandonadas 
Cumpre com a orientação específica da DIA  

(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU1 Ajustado 
Constituição de uma mota no 
tardoz do aterro da ciclovia 

Cumpre com a orientação específica da DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU2 Ajustado 
Ocupa o leito, ficando 

submerso numa situação de 
águas vivas equinociais 

Cumpre com a orientação específica da DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU3(n) Ajustado 

Criação de condições para 
uma nova área de sapal / 

juncal com funções de 
proteção marginal ao longo da 

Ria 

Cumpre com a orientação específica da DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU4 Ajustado 
Faixa de deposição ao longo 
de um caminho, servindo de 

proteção 

Cumpre com a orientação específica da DIA  
(Elemento n.º 2 – alínea A)) 

MU5(d) Novo 

Área marginal ao esteiro da 
Cambeia para onde o 

sedimento será repulsado por 
jet-spray ou tubagem 

Cumpre com a orientação específica da DIA  

CANAL DE ÍLHAVO 

IV1 Eliminado - 
Cumpre com a orientação específica da DIA 

para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV2 Eliminado - 
Cumpre com a orientação específica da DIA 

para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV3 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV4 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV5 Eliminado - 
Dada a redução do volume de dragagem 

neste canal e as condicionantes existentes, 
prescindiu-se da utilização deste depósito 

IV6 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, 

conforme a DIA 

Cumpre com a orientação específica da DIA 
para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

(Cont.) 
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(Cont.) 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL 
COM PROPOSTA 

OBJETIVOS DO 
AJUSTAMENTO ARTICULAÇÃO COM A DIA 

CANAL DE ÍLHAVO (Cont.) 

IV8 Ajustado 

Ajustado para a zona emersa, 
conforme a DIA e prolongado 
a acomodar os sedimentos de 

IV5 e IV7, de modo a que 
estes não formem aterro 

Cumpre com a orientação específica da DIA 
para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV9 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV9(n) Novo 
Substitui os depósitos IV9 e 
IV10. Corresponde a uma 

área de antigas salinas 

Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

IV10 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV11 Ajustado 
Prolongamento de uma zona 

de cotas baixas, conforme 
indicação da C.M. Vagos 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea E)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

IV12 Eliminado - 
Dada a redução do volume de dragagem 

neste canal e as condicionantes existentes, 
prescindiu-se da utilização deste depósito 

IV13 Eliminado - 
Cumpre com a orientação específica da DIA 

para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea E)) 

IV13(n) Novo 

Substitui os depósitos IV1 e 
IV13, para os quais a DIA 
propõe eliminação. Área 
contígua a uma salina 

Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO 

LP1 Eliminado - 
Cumpre com as orientações específicas da 

DIA para o canal  
(Elemento n.º 2 – alínea F)) 

LP2 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2 – alínea F)), foi eliminado e a 
deposição feita noutro depósito 

LP1(n) Novo - 
Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA  

CE1(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, 

conforme a DIA  
(Cond. n.º 5 da DIA) 

Sem referência na DIA. Cumpre as 
orientações gerais da  

(Condicionante n.º 5 - alínea b)) 

CE2 Eliminado - - 

CE3 Eliminado - - 

CE4 Eliminado - - 

CE5 Eliminado - - 

(Cont.) 
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(Cont.) 

DEPÓSITO SITUAÇÃO ATUAL 
COM PROPOSTA 

OBJETIVOS DO 
AJUSTAMENTO ARTICULAÇÃO COM A DIA 

CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA (Cont.) 

CE6(d) Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, 

conforme a DIA 
(Cond. n.º 5 da DIA) 

Sem referência na DIA. Cumpre as 
orientações gerais da  

(Condicionante n.º 5 - alínea b)) 

CE7 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, 

conforme a DIA  
(Cond. n.º 5 da DIA) 

Sem referência na DIA. Cumpre as 
orientações gerais da  

(Condicionante n.º 5 - alínea b)) 

CE8 Ajustado 
Ajustado para a zona emersa, 

conforme a DIA  
(Cond. n.º 5 da DIA) 

Sem referência na DIA. Cumpre as 
orientações gerais da  

(Condicionante n.º 5 - alínea b)) 

CE9 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2), foi eliminado e a deposição 
feita noutro depósito 

CE10 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2), foi eliminado e a deposição 
feita noutro depósito 

CE11 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2), foi eliminado e a deposição 
feita noutro depósito 

CE12 Eliminado - 

Não sendo possível cumprir com a orientação 
específica para o canal  

(Elemento n.º 2), foi eliminado e a deposição 
feita noutro depósito 

CE3(n) Novo 
Substitui os depósito CE2, 

CE3, CE4 e CE5 

Deposição em Salinas abandonados, 
conforme DIA 

(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE5(n) Novo 
Substitui os depósito CE2, 

CE3, CE4 e CE5 

Deposição em Salinas abandonados, 
conforme DIA 

(Elemento n.º 2 – alínea G)) 

CE10(n) Novo 
Substitui o CE10 e já com 

acordo com os proprietários 

Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

CE11(n) Novo 
Substitui o CE11 e já com 

acordo com os proprietários 

Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

CE12(n) Novo 
Substitui o CE12 e já com 

acordo com os proprietários 

Decorre das orientações específicas da DIA 
para este canal, sendo um substituto de local 

eliminado 

 
 
 
Da avaliação ambiental realizada no Anexo E do Volume III – Anexos Técnicos, conclui-
se que a proposta de revisão dos locais de deposição se apresenta viável. As alterações 
aos locais de depósito que se mantém, com ajustamentos fazem-se, no essencial, sobre 
os locais do Cenário 1 de Anteprojeto, ou na sua proximidade e com características 
semelhantes, sendo também os seus objetivos iguais (proteção das margens da Ria). 
Mantêm-se 47 locais de deposição (que inclui ajustados e/ou novos) e eliminaram-
se 37 locais. 
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A proposta vai no essencial de encontro ao definido na DIA, orientações gerais e 
especificas por canal, ajustando e eliminando locais de deposição e nas situações em 
que não é possível ou não se adequa o indicado na DIA, são apresentados e justificados 
os motivos que levaram à opção apresentada. 
 
 
 
2.2.11 Elemento n.º 3  

3.  Cartografia histórica e documentação das áreas objeto de dragagens, à mesma cota ou 
mais funda, para os Canais de Ovar até ao Pardilhó, da Zona Central, de Ílhavo e do Lago 
do Paraíso, no sentido de avaliar a eventual necessidade de se realizarem trabalhos de 
caracterização arqueológica por métodos geofísicos. 

Esta resposta foi já apresentada à Autoridade de AIA, no âmbito de um documento 
específico entregue em agosto de 2016 (“Elementos a Apresentar Previamente ao 
RECAPE”) e que teve já parecer oficial apresentado no Anexo A.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos e que concluiu e aprovou a realização de prospeção geofísica somente 
no Canal de Mira. 
 
Conforme justificação que se apresentou no referido Relatório e para resposta ao 
solicitado nesta medida da DIA, a cartografia histórica e documentação que permite 
avaliar a eventual necessidade de se realizarem trabalhos de caracterização 
arqueológica por métodos geofísicos, corresponde às cotas dos levantamentos 
topohidrográficos(1), realizados em 1987/88 e de 2011/12, que permitiram justificar não só 
as cotas do projeto proposto, bem como a evolução ocorrida, nomeadamente 
demonstrando que os sedimentos a mobilizar são de acumulação recente e, portanto, 
podendo excluir-se, nestes canais, a realização de trabalhos de caracterização 
arqueológica por métodos geofísicos.  
 
O Parecer da Autoridade de AIA apresentado no Anexo A.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos concluiu que, atendendo aos elementos apresentados, se verifica que:  
  

                                                
 
1. Levantamento hidrográfico efetuado em 1987/1988 pelo Instituto Hidrográfico (levantamento geral da Ria 

de Aveiro); 

2. Levantamento batimétrico parcial da Ria de Aveiro, que cobriu as seguintes áreas: (1) Ria de Aveiro, (2) 
Barrinha de Mira e (3) Pateira de Fermentelos, realizado pela LHT

(a)
 em 2011. Este último levantamento, 

bem como os 2 troços incluídos nos Estudos da SENER, serviram de base ao anteprojeto de 
“Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha 
de Mira. Estes levantamentos realizados pela LHT, em 2011, para a SENER e para a POLIS, foram mais 
abrangentes que os anteriores, pois foram realizados “de margem a margem” permitindo assim obter 
dados mais fidedignos, nomeadamente no que disse respeito à modelação matemática da hidrodinâmica 
da Ria. 
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“Na sequência da documentação apresentada por V/ Exa. para efeitos de 
cumprimento das disposições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 
19 de abril de 2016 para o projeto em apreço, esta Agência procedeu a análise da 
mesma, tendo para o efeito solicitado parecer apenas a Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), dada a especificidade das questões levantadas, entidade 
representada na Comissão de Avaliação (CA) nomeada no âmbito do respetivo 
procedimento de AIA. 
 
Da apreciação efetuada, sistematizada no documento em anexo, verifica-se que os 
elementos apresentados dão resposta ao solicitado na DIA.” 

 
O anexo ao Parecer com a apreciação técnica do documento concluiu que: 
 
“Tendo sido efetuada a apreciação dos elementos entregues verificou-se que, de uma 
maneira geral, os elementos apresentados estão em condições de ser aprovados, sendo 
que, relativamente ao elemento n.º 4 deve-se atender à proposta de redução da área de 
incidência dos trabalhos arqueológicos ao Canal de Mira (troços 4.1A e 4.1B). No 
entanto, os locais onde pontualmente se verificam cotas de dragagem acima das agora 
propostas dragar devem ser tidos em consideração na avaliação prevista no Elemento n.º 
6 (do mesmo ponto da DIA), bem como abrangidos pelos trabalhos arqueológicos 
previstos realizar no elemento n.º 24 a apresentar em fase de RECAPE. “ 
 
Por sua vez o Canal de Mira teve também já a DCAPE emitida em 11 de setembro de 
2017 (também apresentado no Anexo A.2 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Desta forma, considera-se que este elemento foi apresentado e aprovado.  
 
 
 
2.2.12 Elemento n.º 4  

4.  Resultados de uma campanha de prospeção arqueológica geofísica por multifeixes e 
radiómetro que contemple o Canal de Mira (4.1.A e 4.1.B) e o de Ílhavo (5.2., 5.3. e 5.4), 
mas que pode ser extensível aos canais Ovar até ao Carregal (1.2.), 1.5, Ovar até ao 
Pardilhó (2.7.), da Zona Central (7.2 e 7.4.) e no Lago do Paraíso (6.) face à avaliação 
referida. Neste âmbito, devem-se identificar as anomalias detetadas na prospeção geofísica 
sob cartografia do projeto, devidamente georreferenciadas, contendo os dados batimétricos 
e a respetiva descrição. Deve-se ainda proceder a uma verificação das anomalias e das 
massas metálicas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro das áreas do 
projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso estejam enterradas com recurso à 
realização de sondagens). O Relatório deste trabalho deve ainda avaliar o impacte das 
dragagens nestes canais sobre os valores patrimoniais e considerar quais os trabalhos 
arqueológicos necessários garantir em fases posteriores (acompanhamento, sondagens, 
escavação integral, conservação e restauro, entre outras). 

 
Os resultados da prospeção arqueológica geofísica incidiram somente nos Troços 4.1A e 
4.1B do canal de Mira, cujos resultados foram apresentados no respetivo RECAPE. 
 
O Canal de Mira tem DECAPE já emitido a 11 de setembro de 2017 (ver Anexo A.2 do 
Volume III – Anexos Técnicos).  
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2.2.13 Elemento n.º 5  

5.  Memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-funcionais, 
cronologia, estudo histórico/arquivístico, estado de conservação e enquadramento 
cénico/paisagístico) e registo gráfico (fotografia, um levantamento topográfico e de 
eventuais alçados), nas áreas de incidência direta e indireta: 

 5.1 Dos vestígios das antigas marinhas e respetivas motas a afetar pelas ações de 
deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 3, 6, 18, 55, 
57, 58, 62, 63, 64, 66 e 121, mas também das n.º 4, 29, 30, 31, 32, 48, 51, 52, 53, 54 e 
65, bem como outras que possam ser afetadas pelo projeto de execução; 

 5.2 Dos complexos de cais a afetar pelas ações de dragagem, assim como da respetiva 
envolvente, nomeadamente as ocorrências patrimoniais n.º 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 22, 23, 33, 56 e 61, mas também das n.º 10, 16, 34, 38 e 39 bem como noutros que 
possam ser afetados pelo projeto de execução. 

 
No Tomo III do Volume 1 – Relatório de Trabalhos Arqueológicos, apresentado no  
Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos, relativo ao Cumprimento das Medidas da 
DIA, assim como os Tomos I e II do Volume 2 – Memória de Cais e Marinhas do  
Anexo F.2 do Volume III – Anexos Técnicos respondem a esta Medida n.º 5 da DIA. 
 
A Medida n.º 5 da DIA encontra-se integralmente cumprida. Os Tomos I e II do Volume 2 
dos trabalhos de património (ver Anexo F.2 do Volume III – Anexos Técnicos), dizem 
respeito à caracterização das marinhas e cais de acordo com o exigido nesta medida. 
Para além do estudo global de enquadramento de cada conjunto, foi elaborado um 
catálogo com a caracterização de cada ocorrência a afetar pelo presente projeto.  
 
 
a) Equipa  
 
Os estudos das memórias descritivas foram elaborados pelo Dr. Paulo Dordio Gomes 
(Marinhas) e o Eng.º Paulo Morgado (cais) e os levantamentos topográficos foram 
realizados pelo Eng.º António Alfredo Leitão da Multimapa. A coordenação e direção 
científica esteve a cargo da signatária dos estudos patrimoniais do presente projeto, 
Maria Cândida Simplício.  
 
 
 
b) Metodologia  

b.1) Cais 

Foi realizado um enquadramento histórico da laguna e dos pontos de acostagem ao 
longo do tempo. Para períodos cronológicos mais recuados, em que não se conhecem 
referências diretas aos cais, a sua existência foi validada pelas atividades referidas na 
documentação mais antiga.  
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Foi elaborada uma memória descritiva, visual e histórica de cada cais e realizado um 
registo fotográfico de alta definição ao nível do solo. Foi ainda realizado, para cada cais, 
um ortofotomapa recorrendo a fotografias colhida com recurso a um drone assim como 
um levantamento topográfico das áreas a afetar e respetiva envolvente.  
 
A metodologia aplicada para a prossecução deste trabalho consistiu na realização de 
uma série de tarefas, que permitiram obter um conjunto significativo de dados que foram 
usados para elaborar uma melhor caracterização de cada uma das ocorrências.  
 
Foi realizada uma pesquisa de bibliografia e documental sobre a laguna e sobre os cais, 
tendo sido consultadas diversas bibliotecas e arquivos, nomeadamente o Arquivo 
Histórico Documental do Porto de Aveiro, a Biblioteca Municipal de Aveiro, a Biblioteca da 
Universidade de Aveiro, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, o Arquivo da 
Universidade de Coimbra, o Arquivo Distrital de Aveiro, o Centro Documentação de 
Ílhavo, onde está depositado parte do fundo antigo do Porto de Aveiro e algumas 
bibliotecas particulares, onde se destaca a do Sr. Eng.º Lauro Amando Ferreira Marques, 
antigo diretor da Junta Autónoma do Porto de Aveiro.  
 
O trabalho de campo consistiu na caracterização das estruturas que fazem parte dos 
cais. Alguns dos cais foram recentemente restaurados, reabilitados, ou mesmo 
construídos de raiz, pelo que, nalguns, já não permanecem no terreno vestígios antigos. 
Foi também feita uma prospeção na área envolvente ao cais. Sempre que possível foram 
contactados os habitantes locais, nomeadamente os utilizadores mais antigos.  
 
 

b.2) Marinhas  

A metodologia desenvolvida consistiu, numa abordagem inicial e preliminar, num trabalho 
de análise e sistematização com o objetivo de identificar e caracterizar o que eram as 
estruturas materiais típicas das marinhas de sal de modo a poder objetivar e tipificar a 
realidade material das marinhas e assim criar os instrumentos conceptuais e os 
descritores para as realidades arqueológicas que importava identificar e caracterizar em 
trabalho de campo sobre cada uma daquelas Ocorrências Patrimoniais. Esta parte do 
trabalho é apresentada no ponto 3 do respetivo relatório.  
 
Foi também considerado relevante nessa abordagem inicial e preliminar, identificar toda a 
informação de carácter histórico que se encontrasse disponível não só com o objetivo de 
criar uma base sólida e atualizada de informação histórica disponível para a fase 
subsequente, mas ainda como forma de poder elaborar um trabalho de interpretação 
histórica e arqueológica da evolução das marinhas e da exploração do sal na Ria da 
Aveiro. Esta parte do trabalho é apresentada no ponto 4 do respetivo relatório.  
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De modo a reunir a informação necessária aos trabalhos referidos foi identificada e 
consultada a bibliografia atualizada, foram identificadas e consultadas fontes 
documentais e arquivísticas, nomeadamente as cartográficas, e foram realizadas visitas 
de estudo a marinhas ainda em catividade. A avaliação da informação bibliográfica e 
arquivística identificada surge ao longo do texto nos pontos 3 e 4 referidos e a 
sistematização daquela informação constitui o ponto 7 do respetivo relatório.  
 
Seguiu-se a execução do trabalho de campo que consistiu na visita a cada uma das 
ocorrências patrimoniais, que haviam sido selecionadas, com o objetivo de identificar e 
realizar uma caracterização visual dos vestígios materiais das marinhas. Esta abordagem 
foi documentada pela reportagem fotográfica e pelos levantamentos aéreos orto 
fotográficos e topográficos. Foram também desenvolvidos inquéritos junto da população 
local.  
 
O conjunto da informação levantada permitiu em seguida a redação das peças escritas 
ilustradas com a documentação visual e planimétrica que constituem o ponto 5 do 
respetivo relatório e a elaboração das peças gráficas anexas.  
 
 

b.3) Levantamentos de Campo  

Explicitação das Opções Metodológicas para Levantamentos de Campo  

Uma vez que, já após a elaboração do EIA e da emissão da DIA se verificaram 
alterações ou ajustes nos traçados das áreas de depósitos e dos troços de canal a 
dragar, foram excluídas dos levantamentos de campo as ocorrências entretanto 
desafetadas. Desta opção resultou que estes levantamentos incidiram sobre 10 marinhas 
e 13 cais. No Quadro IV. 30 apresenta-se esta sistematização.  
 

Quadro IV. 30 – Desafetação de Ocorrências Patrimoniais devido a Exclusão de Áreas de 
Depósito ou Troços a Dragar 

OP Tipo Área de Depósitos / Canal 
(EIA) 

Área de Depósitos / Canal 
(RECAPE) 

3 Marinha OV3 Desafetada 

4 Marinha CO12 Desafetada 

5 Cais 2.1A Desafetada 

6 Marinha CO1 Desafetada 

7 Cais 2.1B 2.1B 

8 Cais 2.2B 2.2B 

9 Cais CO3 Desafetada 

10 Cais 2.3C Desafetada 

11 Cais 2.4 Desafetada 

12 Cais 2.5 2.5 

13 Cais 2.6 2.6 

14 Cais 1.7 1.7 

15 Cais 2.7B 2.7B 
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OP Tipo Área de Depósitos / Canal 
(EIA) 

Área de Depósitos / Canal 
(RECAPE) 

16 Cais 2.8B 2.8B 

18 Marinha  OV6 OV6 

22 Cais 3.2 3.2 

23 Cais 3.1 3.1 

29 Marinha  MU0 MU0 

30 Marinha  CE6 CE6 

31 Marinha  CE1 CE1 

32 Marinha  CE7 CE7 

33 Cais 7.4C 7.4C 

34 Cais 3.5 MU4 

38 Cais IV1 Desafetada 

39 Cais 5.5 5.5 

48 Marinha  IV7 IV7 

51 Marinha  IV13 Desafetada 

52 Marinha  IV4 Desafetada 

53 Marinha  IV5 Desafetada 

54 Marinha  IV8 Desafetada 

55 Marinha  IV9 Desafetada 

57 
A ocorrência Patrimonial n.º 57 não corresponde a marinha, mas a área de 

dispersão de materiais designada por Cale de Bulhões 3 

58 Marinha  LO1 Desafetada 

61 Cais   5.4B 5.4B 

62 Marinha  CE4 / CE5 CE5 

63 Marinha  CE2 All CE3 

64 Marinha  CE9 Desafetada 

65 Marinha  CE10 All CE10(n) 

66 Marinha  CE11 Desafetada 

121 Marinha  CE2 / CE3 CE3 

 
 
Relativamente às marinhas, os trabalhos desenvolvidos durante a elaboração do Estudo 
de Impacte Ambiental do presente projeto levaram à identificação de diversas geometrias 
na paisagem da laguna, na maioria dos casos detetadas em imagem de satélite e 
posteriormente confirmadas em trabalho de campo. As áreas com estas geometrias que 
correspondem a traços da atividade humana, foram então associadas à exploração 
económica da ria de Aveiro e registadas, genericamente como marinhas. Representam 
estruturas positivas para contenção de águas como sejam motas e muretes de salinas ou 
estruturas negativas como canais e canaletes.  
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Com o desenvolvimento do presente estudo verificou-se que estas geometrias poderão 
corresponder a realidades muito distintas como é o caso, por exemplo, das praias de 
junco onde, por meio de complexos e eficientes sistemas de drenagem das margens dos 
canais se obtém o alagamento e escoamento necessários ao desenvolvimento do junco. 
Noutras situações os sistemas de canais estão associados a processos de “tapagem” de 
zonas sujeitas a marés com o propósito de ganhar terrenos à laguna para cultivo. Em 
consequência, apenas 5 dos 12 registos correspondem efetivamente a vestígios de 
antigas marinhas de sal. No Quadro IV. 31 sistematiza-se esta relação.  
 

Quadro IV. 31 – Relação entre Registo Genérico de Marinha (EIA) e as Ocorrências com 
Vestígios de Antigas Salinas 

OP Área de Depósitos  
(EIA) 

Presença de Vestígios de 
Antiga Salina 

18 OV6 
Não 

(estruturas negativas) 

29 MU0 
Não 

(estruturas negativas) 

30 CE6 
Não 

(estruturas negativas) 

31 CE1 
Não 

(estruturas negativas) 

32 CE7 
Não 

(estruturas negativas) 

48 IV7 
Não 

(estruturas negativas) 

53 IV5 
Não 

(estruturas negativas) 

62 CE4 / CE5 Sim 

63 CE2 Sim 

64 CE9 Sim 

65 CE10 Sim 

121 CE2 / CE3 Sim 

 
 
No caso do conjunto de cais apesar de se ter efetuado o levantamento em todos os que 
serão afetados, não se elaboraram as plantas para aqueles onde já não se observam 
vestígios de antigas estruturas por terem, entretanto, sido alvo de limpeza ou intervenção 
para requalificação.  
 
Nestas condições, e não obstante os estudos histórico-arquivísticos incidirem sobre a 
totalidade destas realidades, os levantamentos topográficos incidiram apenas sobre as 
ocorrências a afetar. Para todas elas o levantamento assume a forma de orto-foto a partir 
do qual foi gerada a respetiva planta mas apenas nas Áreas de Incidência Direta e 
Indireta com vestígios registados.  
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Nos quadros seguintes indicam-se as diversas ocorrências patrimoniais e a respetiva 
fundamentação e opção metodológicas para o registo final.  
 

Quadro IV. 32 – Cais Requalificados e Opção Metodológica 

OP Designação Localização 
Relativa à Al 

Alteração dos Contextos 
Após o EIA Estudo Levantamento Planta 

7 Cais da Ribeira 
No interior da 

AID 

Sim 
Não foi requalificado, mas o 
canal teve ação de limpeza 

dos cascos e lixos existentes 

Sim Sim Sim 

8 Cais do Puchadouro 
No interior da 

AID 

Sim 
Com requalificação parcial. 

Persiste parte da antiga 
estrutura 

Sim Sim Sim 

12 Cais das Bulhas Dentro da AID 
Sim 

Com requalificação 
Sim Sim Não 

13 
Cais da Ribeira de 

Aldeia 
Dentro da AID 

Não 
(sem vestígios antigos na 

AID e All) 
Sim Sim Não 

14 
Cais dos Moliceiros 
de Quintas do Norte 

Dentro da All Não Sim Sim Sim 

15 
Cais das 

Teixugueiras 
Dentro da All 

Parcialmente requalificado. 
Permanece parte da antiga 

estrutura de cais 
Sim Sim Sim 

16 
Cais da Boca da 

Marinha 
Dentro da AID Não Sim Sim Sim 

22 Cais de Cambeia Dentro da AID 

Requalificação anterior ao 
EIA. Já não se observam os 

trapiches registados em 
2014. Os existentes 
atualmente foram 

construídos depois da 
elaboração do EIA 

Sim Sim Não 

23 
Cais da Ribeira de 

Pardelhas 
Dentro da AID 

Requalificação anterior ao 
EIA. Já não se observam os 

trapiches registados em 
2014 

Sim Sim Não 

33 
Cais da Ribeira de 

Esgueira 
Dentro da AID 

Requalificado, Os trapiches 
atuais são posteriores à 

requalificação 
Sim Sim Não 

34 Boca do Rio Velho Dentro da AID Não Sim Sim Sim 

39 Gafanha d’Aquém Dentro da All Requalificado Sim Não Não 

61 Cais do Moliço Dentro da AID Requalificado Sim Sim Não 
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Quadro IV. 33 – Opção Metodológica para o Conjunto Marinhas 

OP Incidência Área de Depósitos  
(RECAPE) Estudo Levantamento Planta 

18 Dentro da AID OV6 Sim Sim Sim 

29 Dentro da AID MU0 Sim Sim Não 

30 Fora da Al CE6 Sim Sim Não 

31 Fora da Al CE1 Sim Sim Não 

32 Fora da Al CE7 Sim Não Não 

48 Fora da Al IV7 Sim Sim Não 

62 Dentro da AID CE5 Sim Sim Sim 

63 Dentro da All CE3 Sim Sim Sim 

65 Dentro da All CE10(n) Sim Sim Sim 

121 Dentro da AID CE3 Sim Sim Sim 

 
 
Na execução dos trabalhos, necessários ao projeto, utilizaram-se técnicas e 
equipamentos topográficos, sendo as coordenadas obtidas referentes à Rede Geodésica 
Nacional, no sistema de projeção PT-TM06/ETRS89 European Terrestrial Reference 
System 1989, com os seguintes parâmetros:  
 

- Projeção cartográfica Transversa de Mercator  

- Elipsóide de referência GRS80  

- Origem das coordenadas retangulares  

 (Latitude = 39º 40´ 05,73´´N; Longitude= 08º 07´ 59,19´´W)  

- Falso Este = 0 m; Falso Norte = 0 m  

- Fator de escala k = 1  

 
Os cais e salinas foram executados à escala 1:100, com espaçamento das curvas de 
nível de 0,1 m, pontualmente, em alguns casos foram geradas curvas de nível com 
espaçamento de 0,2 m. Os sítios arqueológicos foram executados à escala 1:20.  
 
 
Equipamentos Utilizados  

• Estação total Leica TC 1610  

Precisão angular - HZ = 1” V = 1”  

Alcance do distanciómetro : 2500 m  

Precisão do distanciómetro : 2 mm + 2 ppm  
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• Tripé WILD GST20 – madeira  

Respetivos prisma, alvo e bastão  

Cartão de memória tipo PCMCIA – Flash Card  

Leitor PCMCIA externo  

• Sistema geodésico GPS LEICA SR530 RTK - 12 canais em L1 e L2, modo 
cinemático em tempo real e em processamento de fases.  

• Drone Phantom 4K – Para obtenção de imagem vertical para processamento 
fotogramétrico.  

 
 
Metodologia de Execução  

Apoiado em vértices da Rede Geodésica do Aveiro e Ílhavo (ETRS89_PT-TM06), foram 
materializados vários pontos de apoio topográfico em cada um dos levantamentos / 
ocorrências a levantar. Foi utilizado como método de observação, o GPS a funcionar em 
modo estático diferencial, recolhendo informação para pós-processamento, com uma 
elevação de corte de 15º e intervalo de tempo de 15 m. A partir desta base de apoio 
principal, foram materializados outros apoios com estação total e efetuado o respetivo 
levantamento topográfico.  
 
Com a estação total TC1610 efetuou-se o levantamento da informação angular e 
distância, processando-se a informação em gabinete. Nas poligonais utilizou-se a técnica 
de visada direta e inversa, de visada e contra-visada, no sentido de minorar e eliminar os 
erros inerentes ao levantamento. Em zonas mais abertas recorreu-se ao levantamento 
G.P.S RTK (cinemático em tempo real). Foi ainda utilizada uma estação com laser para 
obtenção de pontos em zonas de difícil acesso. O controle da precisão foi efetuado 
através de pontos com observações redundantes.  
 
Os desenhos foram produzidos em AutoCAD, através do Land Development, 
constituindo-se ficheiros únicos.  
 
Nos levantamentos/áreas processados com recurso à fotogrametria, foram efetuados 
voos com Drone e utilizadas ferramentas de planeamento de voo. O planeamento de voo 
consistiu em fiadas com sobreposições de 75% lateral e longitudinal, nas direções norte – 
sul e este – oeste, ao longo de cada uma das áreas de trabalho. As fotos foram 
adquiridas a uma altura ao solo de aproximadamente 40-60 metros, para uma resolução 
média de 2 cm/pixel no terreno. Em gabinete foram obtidos ortofotos de alta resolução, 
modelos 3D e nuvens de pontos, a partir dos quais se geraram as curvas de nível. Os 
pontos de controlo no terreno (GCP- Ground Control Points ) foram recolhidos com o 
receptor GPS em “Tempo Real”.  
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c) Apresentação Final do Trabalho / Impressão  

Os trabalhos executados são apresentados em formato digital, os levantamentos 
topográficos em ficheiros dwg e pdf, os ortofotos em formato jpg ou tif. 
 
Optou-se por gerar ficheiros pdf em folhas de formato A3 e na escala 1:200, evitando-se 
assim a impressão de grandes quantidades de papel e sem se perder “leitura” da 
informação existente. Foram ainda sobrepostos os ortofotos sobre os levantamentos 
topográficos e igualmente impressos em pdf, sendo relevante a quantidade de 
informação que com isso se consegue.  
 
 
 
2.2.14 Elemento n.º 6  

6. Avaliação da exequibilidade das pretensões para o Canal de Mira (4.1. e 4.2.) e para o de 
Ílhavo (5.2, 5.3, 5.4) face às medidas de salvaguarda e de conservação do Património 
Cultural necessárias (impacte real, tempo de execução e custo financeiro) de forma a 
ponderar qual a melhor solução. Nesta avaliação deve também ser equacionada a criação 
de um "Parque Arqueológico", nos termos da legislação em vigor, entre a ponte de Ílhavo e 
a ponte da Água Fria (ocorrências patrimoniais n.º 41, 42, 43, 44, 45 e 46). 

 
O documento relativo à implementação das medidas para o canal de Mira foi elaborado e 
apresentado no respetivo RECAPE e nele se descrevem as condições dos sítios 
arqueológicos do canal de Mira OP28, OP35 e OP36.  
 
Relativamente ao Canal de Ílhavo, no Anexo F.4 do Volume III – Anexos Técnicos (Canal 
de Ílhavo – Medida 6) apresenta-se um relatório que fundamenta a tomada de decisão 
sobre as ações a desenvolver tendo em conta o valor dos recursos identificados e a 
afetação prevista. 
 
Nos troços de canal 5.2, 5.3 e 5.4 do Canal de Ílhavo localizam-se as Ocorrências 
Patrimoniais n.os 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 126, 134 
e 137, identificadas durante a fase de EIA e ainda as n.os 41A, 140, 141 e 143, 
identificadas durante a fase de RECAPE.  
 
No quadro seguinte procede-se à descrição sumária de cada uma destas ocorrências, 
cuja localização se apresenta na FIG. IV. 9.  
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Base: parte da folha 185 da Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 (reduzida) 

FIG. IV. 9 – Localização das Ocorrências Patrimoniais dos Troços 5.2, 5.3 e 5.4 do Canal de 
Ílhavo 



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

269

 

Quadro IV. 34 – Relação entre as Ocorrências Patrimoniais dos Troços 5.2, 5.3 e 5.4 do Canal de Ílhavo e a Implementação do Projeto 

N.º Categoria 
Patrimonial Tipologia Descrição Distância à 

AID (m) Área de Proteção Valor do 
Recurso 

Avaliação de 
Impacte 

Conflito com 
o Projeto  

40 Arqueológico Achado Isolado 
Informação de ocorrência de núcleos de 
sílex. Em trabalho de campo no local não 

foram identificados idênticos materiais 
N/A N/A N/A N/A Não 

41 Arqueológico Lastro 

Tumulus de lastro de navio com muitos 
fragmentos de cerâmica e peças inteiras 
tipo “Aveiro A” (Época Moderna). Apesar 

de confirmada esta ocorrência pela 
documentação fotográfica de 2002, não 

foi possível a relocalização durante o 
trabalho de campo. Uma vez que na área 
onde foram observados estes vestígios, 
se observa atualmente outro realidade 

(OP41A) admite-se uma sobreposição de 
ambas com erosão em camada 

sedimentar superior 

N/A 

N/A 

Encontra-se dentro da 
área de proteção de 50 

m em torno dos 
núcleos n.ºs 41A, 42 e 

43 

N/A N/A Não 

41A Arqueológico Estrutura? 

Tumulus constituído por pedras onde há 
presença de estacas em madeira e 

estrutura em fibras vegetais. Localiza-se 
no talude do canal 

25 m Dentro 
da AID  
(5.2) 

Área de proteção de  
50 m + proteção direta 

Moderado a 
Elevado 

Significativo Sim 

42 Arqueológico Lastro 

Tumulus de lastro de basalto com 
presença de fragmentos cerâmicos de 

Época Moderna na envolvente. Os 
materiais cerâmicos poderão 

corresponder à uma dispersão de 
materiais do mesmo período ao longo 
deste setor de canal e os elementos 
líticos a dispersão de materiais do 

contexto da OP 41A 

65 m (5.2) 
Área de proteção de  

50 m  
Moderado* 

Não 
Significativo 

Não 

43 Arqueológico Lastro 
Tumulus de blocos de granito (lastro?) 

sem aparente estruturação 
65 m (5.2) 

Área de proteção de  
50 m  

Reduzido * 
Não 

Significativo 
Não 
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N.º Categoria 
Patrimonial Tipologia Descrição Distância à 

AID (m) Área de Proteção Valor do 
Recurso 

Avaliação de 
Impacte 

Conflito com 
o Projeto  

44 / 
134 

Arqueológico Casco 

Informação de casco de embarcação 
junto à ponte da Vista Alegre. O mesmo 
que a Ocorrência n.º 134. Não se obteve 

confirmação 

N/A N/A N/A N/A N/A 

45 / 
45A 

Arqueológico Estrutura? 
Informação de tumulus de lastro 

confirmada pelo trabalho de campo. 
40 m (5.3) 

Área de proteção de  
50 m + proteção direta 

Moderado  
Não 

Significativo 
Não 

46 Arqueológico Lastro 
Informação de tumulus de lastro 

confirmada pelo trabalho de campo em 
2014 e não localizado em 2017 

25 m (5.3) 
(All) 

Área de proteção de  
50 m + proteção direta 

Moderado  Significativo Sim 

47 Etnográfico Casco 
Casco de mercantel ainda atracado com 
respetivo cabo, em elevado estado de 

degradação 

Dentro da 
AID da ação 
de dragagem 
no Canal 5.7 

Não se preconiza 
proteção 

Reduzido  
Não 

Significativo * 
Não 

48 Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Local de exploração de junco onde se 
identificam os canais abertos para 

drenagem e troços do muro frontal de 
defensão 

5 m (IV7) 
(All) 

Não se preconiza 
proteção 

Reduzido* 
Não 

Significativo 
Não 

49 Etnográfico Casco 

Casco de barco moliceiro que aflorava, 
em 2014, nos lodos na zona da Ria de 
Vagos, frente ao complexo desportivo. 

Atualmente muito desagregado e pouco 
visível. Identificados elementos da 

estrutura dispersos e um dentro do canal 
(OP141) 

25 m (5.4A) 
Não se preconiza 

proteção 
Reduzido 

Não 
Significativo* 

Não 

50 Arqueológico Estrutura? 
Informação sobre “muralha” submersa na 

margem poente do canal de Ílhavo a 
jusante da ponte da Vista Alegre 

N/A N/A N/A N/A N/A 

51 Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Local de exploração de junco onde se 
identificam os canais abertos para 

drenagem 

25 m 
(IV13(n)) 

desafetada 
N/A Reduzido* N/A Não 

52 Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Local de exploração de junco onde se 
identificam os canais abertos para 

drenagem 

20 m (5.2A) 
desafetada 

N/A Reduzido* N/A Não 
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N.º Categoria 
Patrimonial Tipologia Descrição Distância à 

AID (m) Área de Proteção Valor do 
Recurso 

Avaliação de 
Impacte 

Conflito com 
o Projeto  

53 Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Local de exploração de junco onde se 
identificam os canais abertos para 

drenagem 

0 m (5.2A) 
0 m (IV5) 

(All) 

Não se preconiza 
proteção 

Reduzido* 
Não 

Significativo 
Não 

54 Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Local de exploração de junco onde se 
identificam os canais abertos para 

drenagem 

0 m (IV8) 
(All) 

Não se preconiza 
proteção 

Reduzido* 
Não 

Significativo 
Não 

55 
Arqueológico / 

Etnográfico 
Paisagem 

humanizada 

Área de dispersão de muitos materiais com 
os quais se construíram os muretes 

nomeadamente estacas e fragmentos 
cerâmicos. Informação de diversos 

fragmentos de madeiras de embarcações 
(cavernas) nos canaletes das antigas 

marinhas não confirmados no trabalho de 
campo. Identificadas pedras de lastro de 

pequena dimensão e uma bateira tradicional 
abandonada 

25 m (IV9(n)) 
desafetada 

N/A N/A N/A Não 

56 Arquitetónico Ponte 

Restos da antiga ponte da Fareja, sobre o 
rio Boco, ligando Vagos a Ílhavo. Construída 
em 1873 pelo Engenheiro Silvério Augusto 

Pereira da Silva. É uma estrutura auto-
portante em ferro e madeira. Encontra-se 

em mau estado de conservação. 

0 m (5.4) 
Área de proteção de  

50 m  
Moderado* Significativo Sim 

126 
Etnográfico / 
Arquitetónico 

Casa  

Casa do barqueiro da Vista Alegre. 
Construída na margem direita do canal de 
Ílhavo/rio Boco, faz parte da urbanização 
industrial e operária que foi planeada e 
construída na envolvente da fábrica de 

porcelanas da Vista Alegre. O projeto de 
construção data de 1937 e o da sua 

ampliação para duas habitações datadas de 
1941 

120 m (5.2) 
Não se preconiza 

proteção 
Moderado 

Não 
Significativo 

Não 

134 / 
44 

Arqueológico / 
Etnográfico 

Casco 

Casco de embarcação no rio Boco (visível 
só em episódios de grande seca) O mesmo 

que ocorrência 44. Informação não 
confirmada 

N/A N/A N/A N/A Não 
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N.º Categoria 
Patrimonial Tipologia Descrição Distância à 

AID (m) Área de Proteção Valor do 
Recurso 

Avaliação de 
Impacte 

Conflito com 
o Projeto  

137 Arqueológico Achados isolados 

Área de dispersão de materiais cerâmicos 
(fragmentos e peças inteiras). Corresponde 

a relatos da população local que 
testemunham a recolha frequente, no fundo 
do canal, entre a ponte de Ílhavo e a ponte 
da Água Fria, de diversas peças cerâmicas 

fragmentadas ou completas. No café “O 
Barqueiro” junto ao canal na Gafanha da 

Boa Vista pudemos observar nas 
prateleiras, entre as garrafas expostas um 
fragmento de bilha cabaça (gargalo e parte 
da asa) de Época Moderna, com paralelos 
nas cerâmicas de Aveiro A. Confirma-se 

ocorrência de materiais dispersos mas não 
em contextos preservados para além dos 

identificados  

Dentro da 
AID das 
ações de 
dragagem 
nos Canais 
5.2A, 5.2B e 

5.2C 

Não se preconiza 
proteção 

Moderado 
Não 

Significativo 
Não 

140 Arqueológico Achado isolado 
3 peças em porcelana no canal de Ílhavo, 
junto à fábrica da Vista Alegre. As peças 

foram retiradas do local 
N/A (5.2) 

Não se preconiza 
proteção 

Reduzido 
Não 

Significativo 
Não 

141 Arqueológico Achado isolado 

Peça de cavername de embarcação 
apresentando cavilha em madeira a qual se 
poderá relacionar com a presença próxima 

de barco moliceiro abandonado e com a 
estrutura em desagregação. Na envolvente 
observam-se algumas peças em madeira 

com origem neste processo. 

N/A (5.4A) 
Não se preconiza 

proteção 
Reduzido 

Não 
Significativo 

Não 

143 Arqueológico Lastro 

Estes vestígios caracterizam-se pela 
presença, no canal de Ílhavo/rio Boco, em 

Vagos, de conjunto de pedras roladas 
com dispersão de cerca de 100 m ao 
longo da margem direita do canal. Na 

envolvente foi identificada um fragmento 
de caverna com cavilha em madeira e 

fragmentos cerâmicos enquadráveis em 
cronologia a partir do século XVIII. 

Dentro da 
AID  

(5.4A) 

Área de proteção de  
50 m  

Moderado Significativo Sim 
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Da descrição e listagem dos sítios e achados nos troços 5.2, 5.3 e 5.4 do Canal de 
Ílhavo, num total de 23 ocorrências, conclui-se que 3 correspondem a informações não 
confirmadas (OP40, OP44/134 e OP50), 3 foram desafetadas após as alterações 
introduzidas no projeto na presente fase (OP51, OP52 e OP55), 5 correspondem a traços 
de humanização da paisagem com origem em transformações do terreno para a apanha 
do junco ou para secagem de áreas húmidas para a agricultura (OP48, OP51, OP52, 
OP53 e OP54), 5 correspondem a achados isolados (OP40, OP55, OP137, OP140 e 
OP141) e 6 correspondem a contextos preservados que testemunham atividade humana 
no local (OP41A, OP42, OP43, OP45/45A, OP46 e OP143). Há ainda a considerar os 
elementos arquitetónicos da ponte da Fareja (OP56) e da casa do barqueiro da Vista 
Alegre (OP126), assim como, os restos de um casco de mercantel (OP47) e de um 
moliceiro (OP49).  
 
Não foram indicadas medidas de salvaguarda relativas às ocorrências patrimoniais não 
confirmadas, ou relativamente àquelas que foram, entretanto, desafetadas por alteração 
do projeto. De igual modo, não se indicaram medidas para as ocorrências que 
correspondem a achados isolados por estes terem sido recolhidos e não se terem 
identificado contextos associados.  
 
A ocorrência patrimonial n.º 47 encontra-se dentro da área de incidência direta das ações 
de dragagem. Considera-se, no entanto, não se justificar a preservação da estrutura 
abandonada uma vez que se trata de embarcação tradicional, recente, cujo processo 
construtivo se encontra bem documentado e é ainda atualmente construído em estaleiros 
da ria de Aveiro; por outro lado, foi efetuado o registo gráfico e fotográfico dos elementos 
em presença e por último, o conjunto apresenta-se em mau estado de conservação. 
 
Relativamente às ocorrências OP48, OP53 e OP54, localizadas na área de incidência 
indireta das ações de deposição de dragados, tendo em conta a natureza dos vestígios 
onde as geometrias da paisagem são geradas por estruturas negativas correspondentes 
a canais e regueiras não tendo sido identificados no terreno outros vestígios 
arqueológicos ou patrimoniais e tendo sido dado cumprimento à Medida 5.1 da DIA 
(Tomo I do Volume 2 – Memória de Cais e Marinhas do Anexo F.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos), não foram indicadas outras medidas de caráter específico.  
 
No que respeita à Ocorrência Patrimonial n.º 126, a casa do barqueiro, esta localiza-se 
fora das áreas de incidência direta e indireta do projeto pelo que também aqui não foram 
indicadas outras medidas para além das implementadas através do cumprimento da 
Medida 23 da DIA.  
 
Relativamente aos contextos arqueológicos OP41A, OP42, OP43, OP45/45A, OP46 e 
OP143 teve-se em conta o valor do recurso patrimonial e a opção prioritária de 
conservação in situ. Nesse sentido, definiu-se uma área de proteção de 50 m em torno 
das ocorrências de forma a garantir a integridade dos contextos caso estes se 
prolonguem para além da mancha identificada.  
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Esta área permite também assegurar uma distância de segurança à área de incidência 
direta das ações de dragagem de modo a precaver não só um eventual impacto direto 
como também salvaguardar o conjunto de eventuais movimentos sedimentares 
desestabilizadores dos conjuntos e que possam decorrer daquelas ações. Recomendou-
se ainda a estabilização dos sítios por meio da sua proteção direta com tela de geotêxtil e 
sacos de areia.  
 
Quando, por força maior, a preservação in situ não seja possível, os vestígios deverão 
ser alvo de registo e estudo com escavação integral e preservação em depósito 
secundário e idêntico ambiente, caso ocorram materiais orgânicos, nomeadamente 
elementos em madeira.  
 
Da descrição feita para cada ocorrência, nos pontos anteriores, verifica-se de entre todo 
o conjunto, apenas se encontram em localização de conflito com o projeto a ocorrência 
patrimonial n.º 143.  
 
Feita a ponderação da exequibilidade das medidas de proteção para este sítio, face aos 
custos inerentes às mesmas, prevenção in situ ou registo e escavação integral, decidiu o 
proponente, a Polis Litoral Ria de Aveiro, manter a intervenção de “Transposição de 
Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro” para o Canal 
de Ílhavo/ Rio Boco, privilegiando a opção de conservação in situ das ocorrências.  
 
No que respeita à eventual criação de um “Parque Arqueológico” subaquático, entre a 
ponte de Ílhavo e a ponte da Água Fria, constata-se que os trabalhos desenvolvidos em 
fase de RECAPE permitiram um aprofundamento do conhecimento obtido em fase de EIA 
com os seguintes resultados globais:  
 

• Das dez ocorrências patrimoniais subaquáticas registadas neste troço de canal, 
três não foram confirmadas (OP50, OP44 e OP134) e uma não foi relocalizada 
(OP41);  

• Para a OP137 foi delimitada uma área, substancialmente menor, onde se 
confirmou ocorrerem materiais cerâmicos de Idade Moderna;  

• Não se identificaram contextos arqueológicos associados a esses materiais 
correspondendo sempre a achados isolados dispersos no fundo do canal;  

• De entre as cinco restantes ocorrências patrimoniais subaquáticas neste troço, 
apenas a OP41A poderá apresentar algum interesse turístico por corresponder a 
estrutura submersa no talude do atual canal possuindo uma volumetria 
significativa.  

 
Nestas condições, e não obstante a riqueza de informação que este canal possa vir a 
revelar no futuro, não se equaciona a criação de um “Parque Arqueológico” subaquático 
no âmbito do presente Projeto.  
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2.3 Elementos a Apresentar Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução 

Além de todos os dados necessários à verificação do cumprimento das condicionantes, 
das medidas de minimização e dos planos de monitorização constantes na presente DIA, 
o RECAPE a submeter para efeitos de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto 
de Execução deve ainda conter os elementos a seguir enunciados: 
 
 
 
2.3.1 Elemento n.º 7 

7. Síntese do processo de revisão dos locais de depósito dos dragados e dos fundamentos 
para a escolha dos mesmos, bem como do resultado da apreciação efetuada pela 
autoridade de AIA relativamente aos elementos a apresentar previamente à verificação da 
conformidade ambiental do projeto de execução. 

Dados os prazos de financiamento do projeto no âmbito de candidaturas a quadros 
comunitários de apoio, foi opção da Polis Litoral Ria de Aveiro apresentar o RECAPE 
completo, na sua globalidade, sendo que a resposta a esta medida corresponde assim à 
atrás apresentada, no âmbito da resposta ao Elemento n.º 2, quanto ao processo de 
revisão dos locais e na resposta ao Elemento n.º 2.8, quanto à sua avaliação ambiental. 
 
 
 
2.3.2 Elemento n.º 8 

8. Demonstração da articulação do projeto de execução com as infraestruturas presentes nas 
áreas de incidência direta e indireta das intervenções, devendo para o efeito ser 
salvaguardada a consulta prévia às entidades responsáveis pelas mesmas, nomeadamente: 

 - Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Lda. (CIRES); 

 - Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) 

 - Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.; 

 - Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SIMRIA). 

No decorrer do projeto de execução e tendo em vista a compatibilização de serviços 
afetados, foram feitos contactos com as quatro entidades referidas (CIRES; IP, Lusitânia 
Gás e Águas do Centro Litoral (AdCL – ex-SIMRIA)). 
 
Esses contactos que envolveram também a realização de reuniões técnicas destinaram-
se ao enquadramento do projeto da Polis junto destas entidades e à obtenção da 
informação das infraestruturas presentes na área de projeto para a devida 
compatibilização de projetos. 
 
O parecer destas entidades encontra-se no Anexo C do Volume III – Anexos Técnicos, 
aguardando-se ainda os pareceres da IP e da CIRES aos ofícios enviados pela Polis com 
o projeto final para aprovação. 
 
Importa contudo referir que, dado o âmbito do presente RECAPE, as condutas 
pertencentes a estas entidades apenas ocorrem no Canal da Murtosa (CIRES) e no 
Canal de Ílhavo (várias pontes rodoviárias e conduta da ex-SIMRIA / AgCL). 
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Estas infraestruturas encontram-se assinaladas, e para enquadramento geral, na Planta 
de Condicionamentos que se apresenta na Resposta n.º 15, e tendo as mesmas sido 
também devidamente enquadradas na descrição do projeto que antes se apresentou 
(Pontos 3.12 e 4.12) e no âmbito da qual se remeteu para a cartografia de pormenor. 
 
A CIRES é detentora de uma conduta submersa (pipeline) para transporte de cloreto de 
vinilo, que vai desde o Porto de Aveiro até à fábrica de resinas sintéticas em Estarreja 
(Fábrica da CIRES), atravessando face à área do projeto da Polis, o Canal da Murtosa 
em 2 secções, Boca do Rio Velho e Bacia do Laranjo/Cambeia (troços 3.C e 3.D do 
Canal da Murtosa). Foram realizadas diversas reuniões técnicas para a articulação de 
projetos (ver descrição da articulação no Ponto 3.12 e Desenho no Anexo D.1 do  
Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A figura seguinte ilustra do rasto do Canal da Murtosa e do esteiro de ligação ao Cais da 
Cambeia e a posição da conduta da CIRES. O sombreado a cinza sobre os canais de 
navegação representa as áreas com dragagem efetiva. Como se verifica, não ocorre 
dragagem em nenhum dos locais em que se desenvolve a conduta. 
 

 
Fonte: PROMAN (2017) 

FIG. IV. 10 – Canal da Murtosa – Reconfiguração do Traçado do Canal de Navegação em 
face da posição da Conduta CIRES (assinalada a vermelho) 
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No atravessamento na seção da Boca do Rio Velho, não há qualquer dragagem a 
efetuar, pois os fundos naturais são profundos, da ordem dos -3,0 m(ZH). Por sua vez, no 
atravessamento nascente da conduta, onde o esteiro deriva para norte até ao cais da 
Cambeia, o levantamento hidrográfico, indica fundos locais com cotas próximas do  
0,0 m(ZH) e como esta ligação tem previsto canal dragado a +0,5 m(ZH), igualmente não 
há dragagem neste atravessamento. 
 
Pode assim concluir-se que as operações de dragagem não interferirão diretamente com 
a conduta da CIRES, pois não há dragagem sobre a conduta. De qualquer modo, há que 
garantir que esta conduta não é afetada de forma indireta, por exemplo, devido a 
manobras da draga nas imediações (por exemplo, cravação de estacas/spuds, 
afundamento de âncoras ou pitas, desassoreamento, etc.), pelo que o empreiteiro deverá 
respeitar uma distância mínima de segurança de 10 m face ao eixo da conduta. 
 
Prévia e atempadamente à realização de qualquer operação de dragagem no Canal da 
Murtosa, o empreiteiro deverá solicitar e realizar uma reunião com a CIRES, contando 
com a presença da fiscalização, na qual receberá orientações de segurança em relação à 
referida conduta. 
 
 
Também a IP – Infraestruturas de Portugal foi contactada e feita reunião técnica 
promovida pela PLRA.  
 
Por esta entidade ter transmitido que para a emissão do seu parecer no âmbito do EIA, 
só teve acesso ao RNT (o que se afigurou como claramente insuficiente face à 
necessidade de maiores pormenores técnicos), foi assim preparado um documento de 
esclarecimento a todas as suas observações, o qual foi enviado para a IP com pedido de 
emissão de parecer final ao projeto de execução. Este documento é apresentado no 
Anexo C do Volume III – Anexos Técnicos, juntamente com o ofício da PLRA. 
 
Para a área de estudo, foram identificadas as seguintes infraestruturas rodoviárias, das 
quais algumas são da rede camarária: 
 

• Ponte da Varela / N109-5 (Canal de Ovar até ao Carregal); 

• Ponte da A25-IP5 (ponte da Autoestrada A25) (Canal de Ílhavo); 

• Ponte de Ílhavo/Ponte da Gafanha de Aquém/Ponte Juncal Ancho (ponte 
rodoviária) (Canal de Ílhavo); 

• Ponte da Vista Alegre (ponte rodoviária, Estrada dos Álamos) (Canal de Ílhavo); 

• Ponte da Água Fria (estrada nacional EN109) (Canal de Ílhavo); 

• Ponte da Fareja (ponte pedonal, estrutura muito degradada) (Canal de Ílhavo); 

• Ponte de Vagos (estrada nacional EN333) (Canal de Ílhavo). 
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No troço a dragar com início junto à ponte da Varela (Troço 1.1.A – Canal de Ovar até ao 
Carregal), a dragagem começa a cerca de 500 m a norte da mesma. Não existe assim 
interferência das operações de desassoreamento com esta ponte, não devendo por isso 
ocorrer em situação alguma operação de dragas nas suas imediações.  
 
No Canal de Ílhavo, a presente empreitada de dragagem inicia-se a sul da Ponte da A25-
IP5, não tendo por isso qualquer interferência com esta ponte. Desenvolve-se depois 
para sul ao longo de toda a extensão do designado Rio Boco, terminando na sua 
extremidade sul, no Cais dos Moliceiros. 
 
Em situação alguma se verificará a dragagem por debaixo de qualquer das citadas 
pontes. No atravessamento das pontes, o presente projeto assinala unicamente o traçado 
do canal por debaixo das mesmas, consistindo num estreitamento do alinhamento de 
modo a que esse canal possa encaixar nos vãos respetivos de cada uma das pontes. 
 
Não deverá assim ocorrer qualquer operação de dragagem por debaixo de pontes, nem 
mesmo nas suas imediações, devendo inclusivamente ser assegurado na empreitada, 
por razões de segurança estrutural das pontes, uma distância de resguardo mínima de  
10 m em relação às estruturas de pontes. 
 
Não deverá, deste modo, ocorrer nenhuma ação junto de pontes, designadamente de 
dragas em ação (por exemplo, cravação de estacas-spuds, afundamento de âncoras ou 
poitas, desassoreamentos, etc.). 
 
Uma vez que algumas destas pontes possuem vãos relativamente modestos, deverá no 
entanto o Empreiteiro assegurar-se, atempadamente, que os equipamentos de dragagem 
que selecionar poderão efetivamente passar sob as estruturas das pontes em questão, 
antecipando dificuldades e prevendo soluções para as ultrapassar, devendo realizar essa 
análise prévia e por sua própria conta. 
 
A PLRA complementarmente contratou o levantamento topográfico e de alçados de todas 
as pontes existentes nos diversos canais, bem como a deteção da localização exata das 
respetivas fundações. No Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, constam as 
plantas dos levantamentos das infraestruturas no Canal de Ílhavo face às áreas de 
dragagem propostas (Desenhos PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 e 502). 
 
Quanto à EN327 que se desenvolve na margem poente do Canal de Ovar até ao 
Carregal, eliminaram-se todos os depósitos previstos para esta margem, nas imediações 
da estrada, pois de acordo com a reunião técnica realizada com a PLRA, a posição da  
IP é que os mesmos poderão ser causadores de instabilidade aos atuais taludes da 
estrada. 
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Outra entidade que foi contacta, no âmbito do RECAPE, foi as Águas do Centro Litoral 
(ex-SIMRIA), devido ao atravessamento de uma conduta. Esta conduta de saneamento 
atravessa o Canal de Ílhavo, situando-se a uma cota relativamente alta (ou então “pouco” 
enterrada) e a Águas do Centro Litoral (AdCL) realizará, previamente à presente 
empreitada, a respetiva obra de afundamento da conduta, de modo a torná-la compatível 
com a cota de dragagem -0,5 m(ZH). 
 
Essa empreitada de afundamento da conduta implicará a desativação do atual troço e 
implantação de um novo troço adjacente, cerca de 10 m ao lado (valor a confirmar em 
face do respetivo projeto de aprofundamento da conduta). Deste modo, o alinhamento 
final da conduta situar-se-á um pouco desviado do atual, numa posição a ser confirmada 
no início da obra. 
 
O Empreiteiro deverá atuar com especial precaução junto da futura posição da conduta, 
até cerca de 20-30 m em torno do seu eixo, assegurando que nenhum procedimento, 
designadamente relacionado com o posicionamento das dragas (por exemplo, cravação 
de estacas-spuds, afundamento de âncoras ou poitas, etc.) ou mesmo de 
desassoreamento, interferirá com a estrutura da referida conduta de saneamento. 
 
A implantação desta conduta encontra-se assinalada em peça desenhada no Anexo D.2 
do Volume III – Anexos Técnicos (Desenhos PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 e 502). 
 
 
Foi feita igualmente consulta à LUSITANIAGÁS, já que ocorrem dois atravessamentos 
por condutas de gás pertencentes a esta entidade Canal de Ílhavo, uma junto à Ponte da 
Vista Alegre e outra imediatamente a sul da Ponte de Vagos. No primeiro atravessamento 
não deverá ocorrer dragagem sobre a conduta e, no segundo caso, está prevista 
dragagem devendo, no entanto, serem acautelados os aspetos de segurança mais 
adiante detalhados. 
 
Enfatiza-se que tratando-se de condutas de gás que abastecem populações e 
pretendendo-se maximizar a segurança, antes de se realizar qualquer intervenção no 
Canal de Ílhavo, deverá o Empreiteiro solicitar uma reunião com a LUSITANIAGÁS, 
contando com a presença da Fiscalização, na qual receberá orientações de segurança 
quanto às operações a realizar. 
 
Nomeadamente, no caso do atravessamento junto à Ponte de Vagos, para confirmação 
de que o (relativamente modesto) aprofundamento por dragagem não interfere com a 
conduta que se encontra mais profunda, deverá o Empreiteiro prever a realização de um 
levantamento localizado, com recurso a métodos ligeiros e sem risco para a conduta, 
com vista à confirmação de que o aprofundamento por dragagem efetivamente não 
atinge a conduta do gás. Sugere-se uma piquetagem com profundidade máxima até  
2,0 m abaixo no leito atual, tratando-se assim de uma sondagem “por negação” sem 
nunca atingir a conduta. 
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Igualmente, deverá o Empreiteiro considerar uma ‘faixa de segurança’ da ordem dos 10-
20 m em torno das condutas de gás, na qual terá de assegurar que nenhum 
procedimento relacionado com as dragas interfere com a estrutura das condutas (por 
exemplo, cravação de estacas-spuds, afundamento de âncoras ou poitas, etc.). 
 
O Empreiteiro deverá propor uma metodologia e procedimentos de segurança à 
Fiscalização para a realização daquele levantamento, devendo essa metodologia e 
procedimentos ser obrigatoriamente discutidos em reunião a solicitar à LUSITANIAGÁS. 
 
 

a) Atravessamento “Vista Alegre”, imediatamente a sul da ponte 

Trata-se de uma conduta de gás com 20 anos, em média pressão, de aço, para 
transporte de gás. Não existe levantamento das cotas de implantação desta conduta da 
LUSITANIAGÁS, apenas se conhece seu local do atravessamento (ver figura seguinte). 
 

 
Fonte: LUSITANIAGÁS (2017) 

FIG. IV. 11 – Canal de Ílhavo – Vista Alegre: Atravessamento de conduta de gás 

 
 
Tendo presente que as cotas atuais do leito do canal neste local rondam -1,5 m (ZH), e 
que se pretende um canal navegável com fundos pelo menos -0,5 m (ZH), não será 
necessário dragar sobre esta conduta. 
 
Deverá no entanto o Empreiteiro assegurar as medidas de segurança atrás mencionadas, 
designadamente manter a citada “faixa de exclusão” nas imediações desta conduta. 
 
A implantação desta conduta encontra-se assinalada em peça desenhada do Anexo D.2 
(Desenhos PRA.RA1.IGE.PE.PL-501 e 502) do Volume III – Anexos Técnicos. 
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b) Atravessamento “Vagos”, junto à ponte de Vagos 

Trata-se de uma conduta de distribuição de gás, cuja implantação se encontra 
identificada em levantamento da LUSITANIAGÁS. Esse levantamento faz supor que a 
conduta possui, no local de atravessamento do canal, recobrimentos da ordem dos  
4,1-5,3 m, não havendo no entanto uma certeza absoluta acerca destes valores, dado o 
levantamento não ser claro quanto ao nível de referência das cotas ao longo da forra da 
conduta. 
 

  
Fonte: LUSITANIAGÁS (2017) 

FIG. IV. 12 – Canal de Ílhavo – Ponte de Vagos: Atravessamento de conduta de gás 

 
 
De qualquer modo, tratando-se de condutas de gás que abastecem a população, e 
pretendendo-se maximizar a segurança, antes de realizar qualquer intervenção nas 
imediações, deverá o Empreiteiro solicitar uma reunião com a LUSITÂNIAGÁS, na qual 
receberá orientações de segurança quanto às operações previstas sobre o eixo da 
conduta. Para confirmação de que o relativamente modesto aprofundamento por 
dragagem não terá qualquer interferência com a conduta que se encontra muito mais 
profunda, deverá também o Empreiteiro prever a realização de um levantamento 
localizado, com recurso a métodos ligeiros e sem risco para a conduta, com vista à 
confirmação de que, no troço a dragar, o aprofundamento efetivamente não atinge a 
conduta do gás. 
 
Nas Condições Técnicas Especiais apresentadas nos Anexos D.1 e D2 do Volume III – 
Anexos Técnicos, o Empreiteiro deverá assim propor uma metodologia e procedimentos 
de segurança à Fiscalização para a realização deste levantamento, devendo essa 
metodologia e procedimentos ser também discutidos na citada reunião com a 
LUSITÂNIAGÁS. 
 
Na sequência do aqui descrito a Polis enviou às entidades com interferência de serviços 
(LUSITANIAGÁS e Águas do Centro Litoral), o projeto de execução para aprovação. A 
entidade Águas do Centro Litoral pronunciou-se já no âmbito da globalidade do projeto 
(que interferia com condutas no Canal de Mira e no Canal de Ílhavo), estando o respetivo 
parecer no Anexo C do Volume III – Anexos Técnicos. Logo que recebido o parecer da 
LUSITANIAGÁS, o mesmo será remetido à APA, em aditamento. 
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2.3.3 Elemento n.º 9 

9. Parecer das entidades responsáveis pelas servidões e restrições de utilidade pública 
afetadas, os quais devem ser considerados no desenvolvimento do projeto de execução, 
nomeadamente, a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN 
Centro) e o Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

De acordo com o avaliado, o projeto intervém em áreas de Reserva Ecológica Nacional 
(REN), no âmbito das quais constitui uma ação autorizada por ser compatível com os 
objetivos de preservação destas áreas e estando os usos e ações isentos de 
comunicação prévia. 
 
Intervém também ainda em áreas da Reserva Agrícola Nacional, pelo que foi solicitado o 
respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN 
do Centro), mediante envio de planta com a sobreposição das áreas de deposição face à 
RAN e as quantificações das áreas interferidas. 
 
O Parecer desta entidade, nada tendo a opor ao projeto, encontra-se no Anexo C do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Foi também solicitado Parecer ao Estado Maior da Força Aérea, o qual é anexado no 
Anexo C, e que nada tem a opor ao projeto, face à inclusão da área de projeto na Área 
de Servidão Aeronáutica do Aeródromo de Manobra n.º 1 (AM1) e na Área de Servidão 
Aeronáutica de São Jacinto. 
 
 
 
2.3.4 Elemento n.º 10 

10. Cartografia com todas as áreas de deposição, sobrepostas no ortofoto, com o maior rigor 
possível dos limites propostos, preferencialmente num formato tipo A4 ou A3, desde que 
garantida uma leitura adequada. 

A cartografia localização das áreas de deposição dos sedimentos previstas em Projeto de 
Execução sobre fotografia aérea, com referência ainda às alturas de deposição e limites 
de LMPAVE e DPM (50 m), são apresentados nos Anexos D.1 e D.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos, para os 6 canais em análise, sendo respetivamente: 
 

• Canal de Ovar até ao Carregal – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-104 a 111 
(Áreas OV3, OV4, OV5, OV6, OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n)) – Anexo D.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos; 

• Canal de Ovar até ao Pardilhó – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-112 a 117 
(Áreas CO1, CO2, CO3, CO7 e CO12) – Anexo D.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos; 

• Canal da Murtosa – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-118 a 122 (Áreas MU0, 
MU1, MU2, MU3(n) e MU4) – Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos; 
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• Canal de Ílhavo – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-502 a 506 (Áreas IV7, IV8, 
IV9, IV11 e IV13) – Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos; 

• Canais do Lago do Paraíso – Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-507 (Área LP1(n)) – 
Anexo D.2 do Volume III – Anexos Técnicos; 

• Canais da Zona Central da Ria – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-701 a 705 
(Áreas CE3, CE5 e CE7, CE10, CE10, CE11 e CE12) – Anexo D.2 do Volume III 
– Anexos Técnicos. 

 
 
 
2.3.5 Elemento n.º 11 

11. Cartografia do projeto de execução que inclua obrigatoriamente a Linha da Máxima Preia-
Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE) e a linha limite da margem, de modo a se 
identificar os terrenos inseridos no Domínio Público Marítimo. 

A cartografia do projeto com a marcação da Linha da Máxima Preia-Mar de Águas Vivas 
Equinociais (LMPAVE) e a Linha Limite da Margem é apresentada nos Anexos D.1, D.2 
e D.3 do Volume III – Anexos Técnicos, mais concretamente nas peças desenhadas 
mencionadas no ponto anterior (ponto 2.3.4) para os canais em análise (onde se faz a 
apresentação dos depósitos em específico) e para a globalidade do projeto nos 
Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-101 a 103 (Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de 
Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa), no Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-501 (Canal 
de Ílhavo e Canais do Lago Paraíso) e nos Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-701 e 702 
(Canais da Zona Central da Ria). 
 
 
 
2.3.6 Elemento n.º 12 

12. Projeto de Retenção dos Dragados para os depósitos parcialmente submersos, que deve 
incluir estruturas, permanentes ou temporárias de proteção/contenção das áreas de 
deposição, nomeadamente nas zonas próximas de áreas agrícolas ou com atividade 
aquícola, privilegiando técnicas de bio-engenharia ou ações de plantio com vegetação 
característica do ecossistema. 

A configuração final das áreas de deposição é indicada nas peças desenhadas nos 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, estando aí representados as plantas 
e os perfis segundo os quais deve ser feita a deposição (Canal de Ovar até ao Carregal – 
Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-104 a 109; Canal de Ovar até ao Pardilhó – Desenhos 
PRA.RA1.MOT.PE.PL-110 a 115; Canal da Murtosa – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-
116 a 120; Canal de Ílhavo – Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-502 a 509; Canais do 
Lago do Paraíso – Desenho PRA.RA1.MOT.PE.PL-510; Canais da Zona Central da Ria – 
Desenhos PRA.RA1.MOT.PE.PL-703 a 705). 
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A proporção água/material dragado no processo de repulsão é estimada, em 
percentagem, entre 80/20 e 70/30. Deste modo, uma das condicionantes que requer 
maior atenção na fase de execução será o retorno/refluimento ao meio hídrico de 
partículas finas (sedimentos silto-argilosos) durante as deposições hidráulicas.  
 
De seguida são explicitadas as soluções de posição para cada canal, indicando-se as 
medidas de projeto previstas, nos depósitos identificados como necessários. 
 
 
 
2.3.6.1 Canal de Ovar Até ao Carregal 

Nas áreas OV3, OV4, OV5 não se prevê a implantação de estruturas fixas de contenção 
dos sedimentos, pois verificam-se. 
 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

• Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

• Existência de vegetação na área de deposição e envolvente que contribui para a 
retenção de sedimentos;  

• Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear; 

• Deposição em zona emersa para subida da cota dos terrenos ou para criação de 
nota de proteção (áreas OV3, OV4 e OV5). 

 
Na Área OV6, na parte norte da mesma, face à proximidade do cais da Bestida e aos 
riscos de assoreamento da bacia de atracação, prevê-se a instalação de contenção em 
estacaria de madeira, numa extensão de cerca de 300 m. 
 
Nas áreas de deposição OV7(n) e OV8(n) prevê-se também a implantação de 
estruturas de contenção em paliçada de madeira. 
 
 
 
2.3.6.2 Canal de Ovar até ao Pardilhó 

Neste canal distinguem-se dois tipos de deposição: deposições localizadas, com 
formação de aterro, e deposições difusas, em camada fina, sem formação de aterro, por 
jet-spray e/ou por tubagem, em zonas - marginais aos esteiros.  
 
 
Área de deposição localizada CO1, CO2 e CO3 
 
Esta área de deposição encontra-se sub-dividida em 3 sub-áreas - CO1(1), CO1(2) e 
CO1(3), com necessidades diferentes em termos de contenção. A área CO1(1) 
corresponde a uma deposição no leito, com elevação média dos fundos de cerca de  
0,8 m. Para esta área, e na continuação do proposto para a área OV8, prevê-se uma 
contenção em estacaria em madeira. 
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A área CO1(2) corresponde a uma deposição em zona emersa para criação de mota de 
proteção dos terrenos agrícolas, aplicando-se as razões indicadas seguidamente para as 
áreas CO2 e CO3 que justificam a não necessidade de contenção.  
 
No local CO2, o empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a 
construção de uma vala periférica, sendo o material retirado utilizado na construção de 
um dique, juntamente com o próprio material dragado, que funcionará como barreira para 
contenção do material repulsado hidraulicamente, impedindo o alagamento de terrenos 
adjacentes. Na face do dique virada para a Ria, num ponto a uma cota adequada, deverá 
ser instalada uma tubagem para encaminhamento das águas resultantes da decantação 
dos materiais dragados. 
 
No caso do local CO3, prevê-se o alteamento, na face sul do mesmo, da mota existente 
com o próprio material dragado. Na face norte deste mesmo local, dada a relativa 
proximidade de um caminho, deverá o empreiteiro avaliar localmente a necessidade de 
construção de dique de contenção de forma a evitar o alagamento do referido caminho, 
bem como dos terrenos adjacentes. 
 
 
 
Área de deposição localizada CO12 
 
Esta área de deposição encontra-se sub-dividida em 3 sub-áreas - CO12(1), CO12(2) e 
CO12(3), com necessidades diferentes em termos de contenção.  
 
A área CO12(3) corresponde a uma deposição no leito, com elevação média dos fundos 
de cerca de 0,6m. Para esta área prevê-se uma contenção em estacaria em madeira. 
 
As áreas CO12(1) e CO12( 2) correspondem a deposições em zona emersa para criação 
de motas de proteção dos terrenos agrícolas, aplicando-se as razões indicadas para as 
áreas CO2 e CO3 que justificam a não necessidade de contenção.  
 
 
 
Áreas de deposição difusas (CO13, CO14, CO15, CO16, CO17, CO18 e CO19) 
 
Trata-se de áreas marginais aos canais, para onde o sedimento será repulsado em 
camada fina, sem formação de aterro, sendo retido pela vegetação existente. 
 
Na parte de jusante do esteiro da Ribeira da Aldeia (troço 2.6.B), na proximidade do cais 
existente dado que as margens se encontram mal definidas ou mesmo destruídas, o que 
origina, em preia-mar, a ligação hidráulica entre uma vasta extensão de margem e o 
canal, está prevista a reconstituição das margens através de bio-rolos de fibra 
(CO15(d)). Estas estruturas têm, assim, a dupla função de reconstituição da margem dos 
esteiro e consequente delimitação dos canais e ajuda na contenção do sedimento para aí 
repulsado. 
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No caso dos esteiros 2.7 e 2.8, onde também poderão existir troços de margem 
destruídos ou mesmo inexistentes, preconiza-se que a repulsão do sedimento seja 
efetuada o mais afastada possível do canal. Complementarmente, e também com o 
intuito de minimizar refluimentos, o processo de deposição deverá realizar-se 
preferencialmente com nível médio da maré ou inferior. Caso o Empreiteiro opte por 
realizar estas operações em situação de preia-mar, deverá adotar as medidas adequadas 
para que não ocorram refluimentos para o canal. 
 
 
 
2.3.6.3 Canal da Murtosa 

Neste canal distinguem-se dois tipos de deposição: deposições localizadas, com 
formação de aterro, e deposição difusa, em camada fina, sem formação de aterro, por jet-
spray e/ou por tubagem, numa zona marginal ao esteiro da Cambeia. 
 
 
Áreas de deposição localizada (MU0, MU1, MU2, MU3(n), MU4) 

Nos locais MU0 e MU1 não se prevê a implantação de estruturas fixas de contenção dos 
sedimentos, atendendo aos seguintes aspetos: 
 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

• Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

• Circulação hidrodinâmica de grandes percursos ate ao canal a desassorear; 

• Deposição em zona emersa, para reforço de mota /dique já existente (ares MU1). 

 
De facto, no local MU0, o modo de deposição prevê o enchimento da zona mais interior 
da ilha, não ocorrendo deposição de sedimentos numa faixa periférica em torno da ilha, 
onde existe vegetação, o que contribuirá para minimizar eventuais refluimentos para o 
canal. 
 
No local MU1 o empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a 
construção de uma vala periférica, em todo o seu perímetro, sendo o material retirado 
utilizado na construção de um dique, juntamente com o próprio material dragado, que 
funcionará como barreira para contenção do material repulsado hidraulicamente. Tendo 
em conta a análise dos resultados da campanha de amostras efetuada, verifica-se que o 
terreno onde será efetuada a vala periférica é de fácil escavabilidade. O dique resultante 
do material escavado poderá apresentar inclinações nos taludes de 1V:5H uma vez que 
apresenta uma percentagem de areia entre 50% a 76%. 
 
Nas áreas MU2 e MU3(n), tendo em conta que estão localizadas em zona de leito e 
relativamente próximas do canal, prevê-se a sua contenção com uma solução de 
estacaria de madeira. Na área MU4 prevê-se a colocação de estacaria de madeira no 
seu limite oeste, para minimizar eventuais transportes de sedimentos e consequentes 
assoreamentos da bacia de atracação do cais que lhe está adjacente. 
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Área de deposição difusa (MU5(d)) 

Trata-se de uma área marginal ao esteiro da Cambeia, para onde o sedimento será 
repulsado por jet-spray e/ou por tubagem, em camada fina, sem formação de aterro, 
sendo retido pela vegetação existente. 
 
 
 
2.3.6.4 Canal de Ílhavo 

Área de deposição IV13(n) 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Está localizada em zona imersa, constituindo uma vasta bacia de deposição de 
sedimentos; 

- Está confinada a nordeste, este e sudeste, pelo muro de uma salina adjacente e 
pela proteção à estrada (Via da Malhada); 

- Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados. 

 
Apesar destes fatores, prevê-se a necessidade de contenção da face oeste desta 
área, numa extensão de cerca de 190 m, dada a proximidade ao canal de 
navegação, recorrendo a estruturas fixas (estacaria de madeira com tela geotêxtil 
no interior).  
 
O Empreiteiro deverá efetuar a deposição de acordo com o perfil definido, assegurando, 
no final dos trabalhos, que o escoamento da água através das passagens hidráulicas 
existentes não é afetado, deixando uma faixa adjacente ao muro da salina e à estrada 
(Via da Malhada) desimpedida.  
 
 
Área de deposição IV7 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Sedimentos com percentagem significativa de areia, o que facilita a deposição 
rápida das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
Dada a maior proximidade desta área ao canal de navegação e ao facto das condições 
topográficas serem favoráveis ao escoamento da mistura água/sedimento em direção à 
Ria, prevê-se a instalação de uma contenção, recorrendo a bio-rolos de fibra, numa 
extensão de cerca de 630 m. Prevê-se a colocação de uma camada de bio-rolos, com 
cerca de 50 cm de altura, no limite exterior da área de sapal, funcionando deste modo 
como proteção ao avanço das águas e à consequente degradação desse ecossistema.  
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Área de deposição IV8 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes fatores: 
 

- Sedimentos com percentagem significativa de areia, o que facilita a deposição 
rápida das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

- Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

- Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
Dada a maior proximidade desta área ao canal de navegação, prevê-se a instalação de 
uma contenção, recorrendo a bio-rolos de fibra, numa extensão de cerca de 840 m. 
Tal como no caso anterior, prevê-se a colocação de uma camada de bio-rolos, com cerca 
de 50 cm de altura, no limite exterior da área de sapal, funcionando deste modo como 
proteção ao avanço das águas e à consequente degradação desse ecossistema. 
 
 
Área de deposição IV9(n) 
 
Esta área consiste numa antiga salina, sendo a deposição efetuada no interior da 
mesma. Dado o grande volume da mistura água/sedimento que será aqui depositado, 
prevê-se a construção de uma nova estrutura de contenção (paliçada em madeira 
com tela geotêxtil) pelo interior da estrutura de betão que serviu de confinamento para o 
funcionamento da antiga salina. Esta estrutura da salina não poderá ser aproveitada uma 
vez que se encontra muito degradada e nalgumas zonas inexistente.  
 
A nova estrutura de contenção será em paliçada de madeira, implantada com um 
afastamento mínimo de 0,5 m para o interior da estrutura de betão existente e 
apresentará uma extensão de cerca de 1 750 m. A estrutura em paliçada será 
impermeável uma vez que será revestida pelo interior com uma tela geotêxtil (200 gr/m2) 
e será elevada até à cota de +3,50 m.  
 
 
Área de deposição IV11 
 
Na deposição a realizar nesta área, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

- Deposição em zona permanentemente emersa, 

- Rugosidade superficial e existência de vegetação, o que facilita a retenção dos 
materiais; 

- Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear; 

 
Contudo, dado que os sedimentos são constituídos maioritariamente por material fino 
(argila) e porque as condições topográficas promovem o escoamento da mistura água e 
sedimento em direção à Ria, na face oeste da área em causa, prevê-se que seja 
necessário construir um dique de contenção, recorrendo a material escavado no 
local. 
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2.3.6.5 Canais do Lago do Paraíso 

No único local previsto, local LP1(n), ocorrem os seguintes fatores: 
 

• Está localizada em zona imersa, constituindo uma vasta bacia de deposição de 
sedimentos; 

• Está confinada a oeste, este, sudeste, por muros; 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados. 

 
Apesar desta situação prevê-se a contenção desta área do lado Este, numa extensão de 
290 m, recorrendo a estacaria de madeira, para minimizar a possibilidade de 
refluimento de sedimento em direção ao canal de navegação. 
 
 
 
2.3.6.6 Canais da Zona Central da Ria  

Áreas de deposição localizadas em marinhas (CE10(n), CE11(n), CE12(n), CE3(n), 
CE5 (n)) 

Nestas áreas não é necessária contenção, dado que a deposição será efetuada no 
interior de marinhas/salinas ou no interior de contenções já existentes, que serão 
preenchidos com o sedimento (caso da área CE10). Contudo deve o Empreiteiro 
assegurar-se de que os muros que delimitam estes locais se encontram em bom estado, 
podendo haver necessidade de os reabilitar pontualmente, utilizando para o efeito o 
próprio material dragado. 
 
 
Áreas de deposição CE1(d) e CE6(d) 

Nestas áreas não se prevê a implantação de estruturas fixas de contenção dos 
sedimentos, atendendo aos seguintes aspetos: 
 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

• Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

• Existência de vegetação, o que contribui para a retenção do material depositado. 

 
 
Área de deposição CE7 

Na deposição a realizar nesta área ocorrem os seguintes aspetos: 
 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

• Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 
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• Existência de vegetação na envolvente, tanto na parte virada para a ria, como na 
parte terrestre (floresta de eucalipto), o que contribui para a retenção do material 
depositado; 

• Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear. 

 
Apesar destes fatores, dada a relativa proximidade ao canal da parte sul desta área, 
prevê-se a implantação de estruturas fixas de contenção (estacaria em madeira), 
numa extensão de cerca de 200 m. O Empreiteiro deverá assegurar, logo no início do 
processo de deposição, a modelação do terreno de acordo com o perfil previsto, 
nomeadamente no que se refere aos taludes.  
 
 
Área de deposição CE8 

Na deposição a realizar nestas áreas, há que atender aos seguintes aspetos: 
 

• Sedimentos com elevada percentagem de areia, o que facilita a deposição rápida 
das partículas constituintes dos sedimentos dragados; 

• Deposição em zona permanentemente emersa; 

• Rugosidade superficial suficiente para retenção dos materiais; 

• Existência de vegetação na envolvente, o que contribui para a retenção do 
material depositado; 

• Circulação hidrodinâmica de grandes percursos até ao canal a desassorear. 

 
Deste modo, não se prevê a construção de estruturas fixas de contenção. Contudo, o 
Empreiteiro deverá assegurar, logo no início do processo de deposição, a construção, em 
toda a periferia deste local, de um dique, com o próprio material dragado, que funcionará 
como barreira para contenção do material repulsado hidraulicamente. Na face do dique 
virada para a ria, num ponto a uma cota adequada, deverá ser instalada uma tubagem 
para encaminhamento das águas resultantes da decantação dos materiais 
 
 
 
2.3.6.7 Soluções de Contenção das Áreas de Deposição Previstas 

Deste modo, verifica-se que será usada uma solução de contenção em paliçada de 
madeira nos depósitos OV6, OV7(n), OV8(n), CO1(1), CO12(3), MU2, MU3(n), MU4, 
IV9(n), IV13(n), LP1(n) e CE7. 
 
Nos depósitos CO15(d), IV7 e IV8 será aplicada uma solução de contenção em bio-
rolos de fibra. 
 
As soluções em questão encontram-se ilustradas na peça desenhada 
PRA.RA1.OBH.PE.PL-409A do Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos. 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

291

 
Nos restantes depósitos serão feitas valas de contenção periféricas, sendo o material 
retirado utilizado na construção de dique que funcionará como barreira para contenção do 
material depositado. 
 
No caso dos locais com deposição difusa, o mesmo será retido pela vegetação existente, 
por se tratar de camadas finas (até 15 cm). 
 
 
 
2.3.7 Elemento n.º 13 

13. Cartografia com os locais propostos para a recolha de sementes/ propágulos das espécies a 
utilizar para efetuar campanhas de plantio, a fim de se obter uma mais rápida fixação desta 
espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos no local. 

Conforme solicitado na Medida 25 e 43 da DIA, está prevista a plantação de Junco-das-
esteiras e Spartina correspondente a sapal alto e sapal baixo, respetivamente, nos locais 
onde serão efetuados os depósitos dos dragados em aterro. 
 
Nas Foto 5 e Foto 6 apresentam-se as principais características das espécies dominantes 
do sapal baixo (S. maritima) e do sapal alto (J. maritimus) na Ria de Aveiro. 
 
 

 

Spartina maritima (Curtis) Fernald 
 

• Família: Gramineae 
• Gramínea vivaz rizomatosa, com 

colmos de 15 a 70 cm 
• Halófita obrigatória e hidrófila 
• Floração de Julho a Setembro 

 

Juncus maritimus Lamark 
 

• Família: Juncaceae 
• Planta herbácea vivaz rizomatosa, 

podendo atingir de 80 a 100 cm de 
altura, com rizoma horizontal 

• Halófita e hidrófila 
• Floração de Junho a Agosto 

Foto 5 – Principais características das espécies dominantes do sapal baixo e sapal alto da 
Ria de Aveiro 
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Foto 6 – Prados de Spartina maritimae e Juncus maritimus (Canal de Ovar – Carregal) 

 
 
A plantação realizada especificamente para estes depósitos em aterro é assumida pelo 
facto de que a deposição em camada fina não induz impactes significativos nas 
comunidades de sapal existentes, ocorrendo uma rápida recuperação quanto menor for a 
altura dessa camada (que no presente caso da Ria de Aveiro será de apenas 15 cm o 
máximo), conforme já demonstrado no Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental de 
Outubro de 2015. 
 
Esta plantação servirá assim para os dois seguintes objetivos (ENVIRONMENT AGENCY, 

2012
(2)): 

 
• A plantação poderá ser necessária em locais onde o sapal esteja “partido” e 

porque a vegetação existente poderá ser restringida pela deposição dos 
sedimentos, havendo um fornecimento mais limitado de propágulos; 

• O estabelecimento precoce da vegetação é necessário para a estabilidade dos 
declives. 

 
As plantações pretenderão deste modo acelerar o estabelecimento e o desenvolvimento 
da vegetação, particularmente ao longo das margens da plataforma do sapal, mais 
suscetíveis à erosão. A vegetação densa também promove a acreção. 
 
Será critério base que as origens das sementes/propágulos sejam realizadas a partir de 
exemplares das manchas da envolvente próxima, promovendo a homogeneidade do local 
e a rápida recuperação da zona depositada.  
 
Assim, no caso do junco, serão plantados exemplares nos depósitos que sejam contíguos 
a manchas de Habitat 1410 (sapal alto - prados salgados) e no caso da Spartina, nos 
locais dominados pelo Habitat 1320 (sapal baixo – prados salgados). 
  

                                                
 
(2) ENVIRONMENT AGENCY (2012). Welcome to Estuary Edges: Ecological Design Advice (in rev.). 55 pp 
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No decurso dos levantamentos aos canais de Ílhavo, Murtosa e Ovar identificaram-se os 
seguintes depósitos com afetação parcial de populações de juncos-das-esteiras e 
spartina (nalguns casos pontual): 
 
 
Ílhavo 

IV7 – Junco-das-esteiras 

IV8 – Junco-das-esteiras 

IV9 – Junco-das-esteiras 

 

Murtosa 

MU1 – Junco-das-esteiras 

MU2 – Spartina 

MU3 – Spartina 

MU4 - Spartina e Junco-das-esteiras 

MU5(d) – Junco-das-esteiras 

 
Ovar 

OV6 – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO1 – Junco-das-esteiras 

CO14(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO15(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO16(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO17(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO18(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

CO19(d) – Spartina e Junco-das-esteiras 

 
 
A seleção dos locais para a recolha de sementes e/ou propágulos teve assim em conta 
os depósitos acima descritos, cuja localização se apresenta no Desenho 2. 
 
O modo de propagação de cada uma das espécies será apresentado no esclarecimento 
à medida 25 e 43 da DIA, respetivamente. 
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2.3.8 Elemento n.º 14 

14. Projeto de Recuperação Paisagística (PRP) para o local MI1 de deposição e área 
envolvente. Neste PRP deve constar a proposta de modelação consentânea com o perfil 
pré-existente da duna e em equilíbrio com a dinâmica atual do sistema dunar em causa. A 
área deve ser objeto de descompactação, de retirada dos materiais inertes não compatíveis, 
da retirada das espécies vegetais exóticas invasoras, de plantação e sementeira de 
espécies vegetais características do sistema dunar em causa. 

Esta medida não tem aplicação no âmbito do presente RECAPE, respeitando apenas e 
em específico ao Canal de Mira, onde se localiza a área MI1. 
 
 
 
 
2.3.9 Elemento n.º 15 

15. Planta de Condicionamentos. Esta planta deve apresentar todos os elementos do projeto, 
áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), 
incluindo os traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de repulsão de 
dragados para os locais de depósito, e todos as áreas a condicionar, tendo em 
consideração os valores florísticos e de vegetação, dos habitats naturais e biótopos, e do 
património cultural. 

A Planta de Condicionamentos é seguidamente apresentada (Desenho 3). 
 
 
 
 
2.3.10 Elemento n.º 16 

16. Cartografia com as zonas de proteção, legais e necessárias, para salvaguardar a afetação 
dos sítios arqueológicos localizados nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, 
como as ações de dragagem, do locais de depósito de inertes e dos locais alvo de 
eventuais alterações hidrodinâmicas/ transporte sedimentar, nomeadamente nas 
ocorrências patrimoniais n.º 1, 17, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 
59, 128, 129, 130, 131, 134, bem como das n.º 2, 49, e 60, entre outros. Deve-se ainda 
indicar as condicionantes para estes espaços, como por exemplo, limitar as ações de 
dragagens, escavações, movimento de equipamentos, acessos, estaleiros, ancoradouros, 
áreas de empréstimo e/ou depósito de terras, lugares de atravessamento, traçados das 
tubagens, zonas de descarga no mar, entre outras. 

Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítios n.os 28, 35 e 36) e 
também já para os restantes sítios abrangidos no âmbito dos trabalhos desenvolvidos no 
presente RECAPE. 
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Para as áreas a intervencionar, no âmbito dos canais da DIA, agora em análise, 
apresenta-se seguidamente a cartografia das áreas de proteção dos sítios localizados na 
área de projeto e sua envolvente: 1, 24, 25, 129, 130, 131, 41, 42, 43, 45, 45A, 46, 56, 
141 e 143. Estas áreas de proteção foram possíveis de definir em função da conclusão 
dos levantamentos topo-hidrográficos (Elementos n.º 21) e caracterização complementar 
(Elemento n.º 22). 
 
As ocorrências patrimoniais n.os 17, 21, 59 e 128, não terão indicação de áreas de 
proteção uma vez que dizem respeito a achados isolados e recolhidos, sem que tenha 
sido identificado qualquer contexto arqueológico associado. 
 
Também a ocorrência patrimonial n.º 60 corresponde a dois cascos de barco mercantel 
que se encontravam nos lodos do cais da Ribeira, em Ovar, durante a elaboração do 
Estudo de Impacte Ambiental e terão, entretanto, sido removidos pois todo o leito se 
apresenta, atualmente, limpo de lixos ou destroços de embarcações. 
 
Relativamente às ocorrências patrimoniais n.º 47 e n.º 49, correspondendo, a primeira a 
um casco de mercantel e a segunda a um casco de moliceiro, considerou-se que o 
registo e memória descritiva realizados constituem medidas patrimoniais suficientes, 
atendendo ao elevado estado de degradação que apresentam assim como ao facto de 
corresponderem a embarcações tradicionais da ria de Aveiro cuja construção se encontra 
bem documentada e ainda hoje em prática nalguns dos estaleiros do concelho da 
Murtosa. 
 
Por fim, não se indica área de proteção para a ocorrência patrimonial n.º 2 por esta ter 
sido desafetada. 
 
Em consequência, apresentam-se, neste documento as áreas de proteção para as 
ocorrências patrimoniais n.os 1, 24, 25, 42, 43, 45, 46, 56, 129, 130 e 131 e consideram-
se ainda áreas de proteção para as ocorrências patrimoniais n.os 41A e 143, identificadas 
durante os trabalhos de RECAPE.  
 
No quadro seguinte apresenta-se a sistematização de toda esta informação. 
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Quadro IV. 35 – Condições para a Definição de Zonas de Proteção dos Sítios Arqueológicos 
e Fase em que Serão Definidas 

OP Condição 

1 Área de proteção definida 

2 
N/A 

(já não há dragagem neste local /  
fora da área de incidência) 

17 N/A (achados isolados) 

21 N/A (achados isolados) 

24 Área de proteção definida 

25 Área de proteção legalmente definida 

28 Definida já no âmbito da implementação das medidas 
no Canal de Mira 

35 Definida já no âmbito da implementação das medidas 
no Canal de Mira 

36 Definida já no âmbito da implementação das medidas 
no Canal de Mira 

37 Desafetado por alteração ao projeto 

41/41A Não localizado / Área de proteção 

42 Área de proteção definida 

43 Área de proteção definida 

44 / 134 Não confirmado 

45/45A Área de proteção definida 

46 Área de proteção definida 

47 N/A 

49 N/A 

56 Área de proteção definida 

59 N/A (achados isolados) 

60 N/A (os vestígios já não existem) 

128 N/A (achados isolados) 

129 Área de proteção definida 

130 Área de proteção definida 

131 Área de proteção definida 

141 Área de proteção definida 

143 Área de proteção definida 
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a) Cartografia das áreas de proteção 
 
No Anexo F.7 do Volume III – Anexos técnicos apresenta-se a cartografia de projeto com 
a indicação das áreas de proteção para as ocorrências patrimoniais n.os 1, 24, 25, 28, 35, 
36, 41A, 42, 43, 45, 46, 56, 129, 130, 131 e 143. 
 
Considerou-se, de um modo geral, uma área de proteção de 50 m em torno dos vestígios 
a preservar localizados a menos de 100 m das áreas de Incidência direta do projeto. Esta 
dimensão proposta para as áreas de proteção foi definida com base na dimensão de  
50 m da Zona Geral de Proteção, legalmente aplicada automaticamente ao património 
em vias de classificação.  
 
É exceção a este critério genérico a área aplicada à OP 28, na qual se representa a Zona 
de Salvaguarda do Património Subaquático com 100 m prevista no Despacho  
n.º 2626/2000 (2ª série) de 2 de fevereiro. Também com diferente critério se representa a 
Zona de Salvaguarda do Património Subaquático no caso da OP 25, de acordo com o 
mesmo despacho: “delimitada a leste, a montante, por uma linha perpendicular ao leito 
da cala maior, distante de 300 metros do eixo do canal Principal, e a oeste, a jusante, no 
canal Principal, por uma linha idêntica, distante de 500 metros do eixo da Cala Maior, da 
qual se exclui o canal das Pirâmides a partir da sua comporta”. 
 
Relativamente às OP 35 e OP 36, alteraram-se as áreas de 50 m, inicialmente propostas, 
para áreas de 100 m, em cumprimento do Elemento n.º 3 e Medida 17 da DCAPE para o 
Canal de Mira.  
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OP 1 

OP 21, OP 24, OP 25,     
OP 129, OP 130 e OP 131 
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FIG. IV. 13 – Cartografia de Projeto com as Áreas de Proteção aos Sítios Patrimoniais  
  

OP 41A, OP 42, OP 43, 
OP 45 e OP 46 

OP 56 e OP 143 
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b) Condicionantes 
 
A definição das áreas de proteção anteriormente indicadas implica a limitação de ações 
no interior destas, nomeadamente: 

- Movimento de equipamentos 

- Local de fundeio 

- Passagem de tubagens 

- Ações de dragagem 

- Ações de deposição de dragados 

- Escavação 

 
No quadro seguinte, sistematiza-se, para cada ocorrência as áreas definidas assim como 
as condicionantes associadas. 
 

Quadro IV. 36 – Áreas de Proteção e Condicionantes  

OP DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO CONDICIONANTES 

1 Azurreira 

OV5 

Ovar/Ovar 

X 8°39,263'W 

Y 40°50,998'N 

Área de proteção de 50 m 
- Movimento de equipamentos 

- Passagem das tubagens 

24 Ria de Aveiro H 

7.3 

Esgueira/Aveiro 

40º 39.213 N 

08º 39.874 W 

Área de proteção de 50 m 
- Ações de dragagens 

- Ancoradouro 

25 Ria de Aveiro B / 
Rias de Aveiro C 

7.3 

Esgueira/Aveiro 

X 8°39,820'W 

Y40°38,758'N 

Zona de Salvaguarda do 
Património Subaquático: 

Despacho n.º 2626/2000 (2ª 
série) de 2 de fevereiro 

- Ações de dragagens 

- Ancoradouro 

28 Ria de Aveiro A 

MI1 

Gafanha da Nazaré/Ílhavo 

X 8°44,602'W 

Y 40°37,751'N 

Zona de Salvaguarda do 
Património Subaquático: 

Despacho n.º 2626/2000 (2ª 
série) de 2 de fevereiro 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

35 Ria de Aveiro E 

4.1.B 

Gafanha da 
Encarnação/Ílhavo 

X 8°44,728'W 

Y 40°36,188'N 

Área de proteção de 100 m de 
acordo com Medida 17 e 

Elemento n.º 3 da DCAPE 
relativa ao canal de Mira 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

36 Ria de Aveiro E2 

4.1.B 

Gafanha da 
Encarnação/Ílhavo 

X 8°44,712'W 

Y 40°36,180'N 

Área de proteção de 100 m de 
acordo com Medida 17 e 

Elemento n.º 3 da DCAPE 
relativa ao canal de Mira 

-- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 
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OP DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO CONDICIONANTES 

41A Murteira 4 

5.2 

São Salvador/Ílhavo 

X 8°41,270'W 

Y 40°35,712'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

42 Murteira 2 

5.2 

São Salvador/Ílhavo 

X 8°41,250'W 

Y 40°35,639'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

43 Murteira 3 

5.2 

São Salvador/Ílhavo 

X 8°41,227'W 

Y 40°35,554'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

45/ 
45A 

Paço da Ermida 
1 

5.3 

São Salvador/Ílhavo 

X 8°41,065'W 

Y 40°34,862'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

46 Paço da Ermida 
3 

5.3 

São Salvador/Ílhavo 

X 8°40,885'W 

Y 40°34,640'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

56 Fareja 

5.3/5.4 

Sosa/Vagos 

X 8°40,263'W 

Y 40°33,070'N 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 

129 Esteiro dos 
Frades 4 

7.5 

União das freguesias de 
Glória e Vera-Cruz/Aveiro 

X 8° 40.343'W 

Y 40° 39.185'N 

Área de proteção de 50 m 
- Movimento de equipamentos 

- Passagem das tubagens 

130 Esteiro dos 
Frades 5 

7.5 

União das freguesias de 
Glória e Vera-Cruz/Aveiro 

X  8° 40.264'W 

Y 40° 39.150'N 

Área de proteção de 50 m 
- Movimento de equipamentos 

- Passagem das tubagens 

131 Esteiro dos 
Frades 6 

7.5 

União das freguesias de 
Glória e Vera-Cruz/Aveiro 

X 8° 40.180'W 

Y 40° 39.110'N 

Área de proteção de 50 m 
- Movimento de equipamentos 

- Passagem das tubagens 

143 Vagos 2 

5.4.A 

União das freguesias de 
Vagos e Santo 
António/Vagos 

40° 33.368'N 

8° 40.318'W 

Área de proteção de 50 m 

- Dragagens 

- Movimento de equipamentos 

- Fundeio 

- Passagem das tubagens 
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2.3.11 Elemento n.º 17 

17. Levantamento topográfico e limpeza do sítio arqueológico da Azurreira (ocorrência 
patrimonial n.º 1). Neste âmbito, deve-se ainda realizar o registo do corte no interface 
marítimo e duas sondagens arqueológicas para caracterização complementar. Com os 
resultados obtidos nestes trabalhos deve-se propor uma solução que minimize a erosão 
registada (podendo implicar o ajustamento da área de deposição prevista para o local), bem 
como apresentar medidas de minimização adicionais e Planos de Conservação e 
Monitorização. 

Esta medida tem apenas aplicação no âmbito do presente RECAPE do projeto, 
respeitando em específico ao Canal de Ovar até ao Carregal, onde se localiza o  
Sítio n.º 1 – Azurreira. 
 
Os resultados dos trabalhos solicitados nesta medida serão apresentados posteriormente 
à Autoridade de AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 
realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – 
Antecedentes. 
 
 
 
2.3.12 Elemento n.º 18 

18 Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de 
Aveiro E (ocorrência patrimonial n.º 35), Ria de Aveiro E2 (ocorrência patrimonial n.º 36), 
Murteira 2 (ocorrência patrimonial n.º 42), Murteira 3 (ocorrência patrimonial n.º 43), bem 
como uma caracterização complementar com vista à apresentação de eventuais medidas 
de minimização complementares e elaboração de Planos de Conservação e Monitorização 
mesuráveis. 

Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítios n.os 35 e 36). 
 
Os restantes sítios, n.º 42 e n.º 43, incluem-se no Canal de Ílhavo. Os resultados dos 
trabalhos solicitados nestes sítios serão apresentados posteriormente à Autoridade de 
AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião realizada entre o 
proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – Antecedentes. 
 
 
 
2.3.13 Elemento n.º 19 

19. Levantamento topográfico e uma limpeza do sítio arqueológico da antiga Ponte da Fareja 
(ocorrência patrimonial n.º 56). Com os resultados obtidos nestes trabalhos devem ser 
apresentadas eventuais medidas de minimização complementares, um Plano de 
Conservação e Monitorização. 

O sítio patrimonial localiza-se no Canal de Ílhavo (Sítio n.º 56 – Ponte da Fareja 1). 
 
Os resultados dos trabalhos solicitados neste sítio serão apresentados posteriormente à 
Autoridade de AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 
realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – 
Antecedentes. 
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2.3.14 Elemento n.º 20 

20. Levantamento topográfico e uma limpeza dos sítios arqueológicos Esteiro dos Frades 4, 5 e 
6 (ocorrência patrimonial n.º 129, 130 e 131). Deve-se ainda proceder ao levantamento e 
alçados das estruturas existentes, realizar um estudo histórico/arquivístico e efetuar três 
sondagens arqueológicas. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-se apresentar 
medidas de minimização, Planos de Conservação e Monitorização. 

Os sítios patrimoniais localizam-se nos Canais da Zona Central da Ria (Sítios n.os 129, 
130 e 131 – Esteiros dos Frades 4, 5 e 6). 
 
Os resultados dos trabalhos solicitados nestes sítios serão apresentados posteriormente 
à Autoridade de AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 
realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – 
Antecedentes. 
 
 
 
2.3.15 Elemento n.º 21 

21. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de 
Aveiro H (ocorrência patrimonial n.º 24), Ria de Aveiro B/C (ocorrência patrimonial n.º 25), 
Ria de Aveiro A (ocorrência patrimonial n.º 28), Vista Alegre 1 (ocorrência patrimonial n.º 
44/134), Paço da Ermida 3 (ocorrência patrimonial n.º 46) e Cale de Bulhões 3 (ocorrência 
patrimonial n.º 57), bem como caracterização complementar não intrusiva com vista à 
elaboração de um Plano de Monitorização mesurável. 

Medida totalmente cumprida.  
 
Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítio n.º 28), cuja DCAPE foi já 
emitida em setembro de 2017 e para os restantes canais. 
 
Os restantes sítios, Sítios n.os 24, 25 e 57 incluem-se nos Canais da Zona Central da Ria 
e os sítios n. os 44/134 e 46, incluem-se no Canal de Ílhavo, agora em analise. Os 
resultados dos trabalhos solicitados nestes sítios são apresentados no relatório 
apresentado no Anexo F.6, no Volume III – Anexos do RECAPE.  
 
 
 
2.3.16 Elemento n.º 22 

22. Caracterização complementar das ocorrências patrimoniais n.º 17, 21, 45, 59 e 128, 
nomeadamente o local de proveniência dos vestígios e a confirmação da informação obtida, 
com vista à apresentação de eventuais medidas de minimização. 

Os Sítios n.os 17, 21 e 128 incidem na área do Canal de Ovar até ao Carregal e o n.º 45 
localiza-se no Canal de Ílhavo. 
 
No Anexo F.3 do Volume III – Anexos Técnicos (Volume 3 – Caracterização 
Complementar de Ocorrências Patrimoniais) deste RECAPE, procede-se à 
caracterização complementar das ocorrências patrimoniais n.os 17, 21, 45, 59 e 128 
dando cumprimento a esta medida. 
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A caracterização complementar das ocorrências foi realizada por Paulo Morgado e 
Cândida Simplício e seguiu a metodologia preconizada no PATA contemplando:  
 

1. Deslocação às áreas de recolha no sentido de procurar delimitar manchas de 
dispersão no caso em que ocorreram conjuntos de fragmentos cerâmicos e 
procurar confirmar a condição de achado isolado daqueles que ocorreram sem 
associação;  
 

2. Estabelecimento de contacto com a fonte de informação no sentido de obter mais 
detalhes;  
 

3. Consulta de informação relativa a antigas áreas de deposição de dragados no 
sentido de avaliar a possibilidade de alguns dos materiais recolhidos nas margens 
poderem ter origem nos fundos dos canais;  
 

4. Caracterização dos fragmentos cerâmicos;  
 
 
A OP n.º 17 corresponde a achado isolado de fragmentos cerâmicos com engobe 
vermelho em praia da margem esquerda do Canal de Ovar, a sul do Cais da Bestida. 
Fragmentos deste tipo foram identificados noutros locais da laguna, nomeadamente em 
depósitos de dragados nas margens do canal de acesso ao cais da Ribeira de Pardelhas. 
Os fragmentos poderão corresponder a telhas de produção local não tendo sido possível, 
no entanto, atribuir uma proveniência ou cronologia. Relativamente a esta ocorrência 
foram confirmados os dados registados durante o EIA e considera-se não haver lugar a 
medidas complementares dado tratar-se de achado isolado com recuperação dos 
fragmentos identificados.  
 
A OP n.º 21 corresponde a achado isolado em praia da margem direita do Canal de Ovar, 
próximo do Bico do Muranzel. Trata-se de dois fragmentos cerâmicos sendo um 
enquadrável nas produções locais dos séculos XVI-XVII, com decoração brunida e 
paralelo nas cerâmicas do sítio arqueológico Ria de Aveiro A. O segundo fragmento é um 
pequeno bordo de cerâmica utilitária de pasta vermelha, de provável produção local. Os 
fragmentos encontravam-se no areal onde não foi identificado qualquer contexto 
arqueológico. Foram assim confirmados os dados obtidos no EIA e considera-se não 
haver lugar a medidas complementares.  
 
A OP n.º 45 corresponde a informação, em processo da DGPC (CNANS 2001/19), da 
existência de um tumulus constituído por pedras de lastro, no canal de Ílhavo, a jusante 
da ponte de Água Fria. Durante os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do 
EIA do projeto, em 2014, não foi possível localizar e confirmar esta informação. No 
entanto, no passado mês de abril, em período de baixa-mar de grande amplitude, foi 
identificado um conjunto significativo de pedras de lastro de navio que poderão 
corresponder a esta informação.  
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No local observa-se amontoado de pedras de lastro. A mancha apresenta cerca de  
11 m x 10 m e desenvolve-se em cotas entre 0,42 m e 1,48 m (ZH). Não se observam 
outros materiais associados. Preconiza-se, para esta ocorrência, o estabelecimento de 
uma proteção de 50 m a fim de que o contexto não seja afetado pelas ações de 
dragagem no canal assim como a monitorização durante o período em que estas ações 
decorrem.  
 
A OP n.º 59 corresponde a achado isolado de um peso de rede cerâmico e de um 
fragmento de fundo de taça cerâmica nos terrenos da margem do canal de Mira no troço 
entre a Vagueira e a Costa Nova do Prado junto à Quinta do Perição. A área que, durante 
a fase de EIA, se destinava a depósitos de dragados foi designada por MI5 e 
posteriormente retirada do projeto não se prevendo atualmente qualquer ação de 
deposição no local. Nestas condições, não são indicadas medidas complementares.  
 
A OP n.º 128 corresponde a fragmentos cerâmicos recolhidos na margem do Canal de 
Ovar no local da provável localização do antigo Cais da Marinha. Maioritariamente são 
cerâmicas de pastas vermelhas, sem vidrado, com paralelo com as cerâmicas do RAVA 
(Ria de Aveiro A), de cronologias enquadráveis no séc. XVI. A zona onde foram 
recolhidos os materiais é contígua à área destinada a depósitos OV4 que se desenvolve 
em cota superior, sobre terrenos agrícolas. A deslocação ao local confirmou os dados de 
2014 tendo sido identificado também um pandulho em arenito e uma moeda de 1 escudo. 
Confirma-se a inexistência de contexto arqueológico no local e uma dispersão muito 
difusa e pouco expressiva ao longo de 200 m dos seis fragmentos de cerâmica de época 
moderna. Os elementos cerâmicos ocorrem ao longo da margem, na linha de limite do 
sapal. Considera-se não serem necessárias medidas complementares de minimização.  
 
 
 
2.3.17 Elemento n.º 23 

23. Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, cronologia e 
enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho e fotografia) dos elementos 
etnográficos, nas áreas de incidência direta e indireta do projeto de execução, a afetar pelas 
ações de deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 2, 19, 
20, 47, 49, 60, 110 e 126, bem como outras que se possam localizar nessas áreas de 
incidência. 

Os sítios n.os 19 e 20 incidem na área do Canal de Ovar até ao Carregal, os sítios n.os 2 e 
60 localizam-se no Canal de Ovar até ao Pardilhó e os sítios n.os 47, 49, 110 e 126 
encontram-se na área do Canal de Ílhavo. 
 
Os resultados dos trabalhos solicitados nestes sítios serão apresentados posteriormente 
à Autoridade de AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 
realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – 
Antecedentes. 
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2.3.18 Elemento n.º 24 

24. Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, das áreas de 
afetação direta e indireta que tenham sido ajustadas/ alteradas/ definidas (dragagens, 
escavações, deposição de dragados, acessos diretos e alternativos, movimento de 
equipamentos, cais, estaleiros, rampas, ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito 
de terras e dragados, terraplanagens, lugares de atravessamento, traçados das tubagens, 
zonas de descarga no mar, entre outras), bem como as áreas que apresentam lacunas de 
conhecimento e as áreas que possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e de 
transporte sedimentar associado. 

Esta medida encontra-se integralmente cumprida. No Tomo I do Volume 1 apresentado 
no Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos encontram-se descritos e detalhados 
estes trabalhos. Visam completar a caracterização já elaborada durante a fase de EIA 
nos casos em que se verificou alteração na localização ou traçado das áreas de 
depósitos ou ainda nos casos de zonas pontuais de canais onde não ficou comprovada a 
existência, no passado, de cotas a baixo das atualmente previstas no Projeto.  
 
 

a) Equipa  

A equipa foi formada por Cândida Simplício, Miguel Aleluia, Paulo Correia e Carlos Sá, 
nas prospeções dos canais e ainda por Paulo Morgado e Paulo Dordio, nas áreas de 
depósitos.  
 
 

b) Metodologia  

b.1) Canais  

Nos canais, as áreas prospetadas correspondem ao canal 1.5, a três áreas no canal 1.2, 
a três áreas no canal 5.2 e a quatro áreas no canal 5.4.  
 
Durante o período de baixa-mar, foram realizadas prospeções com os terrenos expostos 
tendo depois, em mergulho sido prospetados os setores não drenados. As prospeções 
em imersão foram realizadas com auxílio de um detetor de metais. A caracterização de 
cada área, assim como os resultados obtidos e as condições da prospeção, encontram-
se explicitadas na respetiva ficha de prospeção cujo conjunto constitui o Anexo 1 do 
Volume 1 apresentado no Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos.  
 
 

b.2) Áreas de Depósitos  

As áreas destinadas a depósitos de dragados, sobre as quais incidiram os trabalhos de 
prospeção arqueológica foram CE3, CE5, CE10(n), CE11(n) e CE12(n), localizadas nos 
Canais da Zona Central, CO1, CO3, CO7, CO12(1) e CO12(2), CO13d, CO15d, CO16d, 
CO17d, CO18d, CO19d, localizadas nas margens do Canal de Ovar (até Pardilhó), IV5, 
IV7, IV8, IV9(n), IV12, IV13(n), localizadas no Canal de Ílhavo / rio Boco, LP1 nos Canais 
do Lago do Paraíso, MI1 e MI16 no canal de Mira, MU0, MU1, MU3 e MU4 no Canal da 
Murtosa, OV1, OV3(1), OV3(2), OV10, OV12(1) e OV12(2) no Canal de Ovar até ao 
Carregal, num total de 35 áreas. Posteriormente as áreas OV1, OV10 e OV12 foram 
retiradas do projeto.  
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As áreas de depósitos foram prospetadas em período de baixa-mar quando em terrenos 
sujeitos a marés procurando assim, obter o máximo de área exposta. De um modo geral 
procurou-se percorrer as áreas ao longo de linhas paralelas distanciadas de cerca de 10 
m de forma a cobrir toda a área. No entanto, nem sempre foi possível cumprir esta 
metodologia devido à presença de vegetação ou à pouca firmeza dos terrenos. As 
opções tomadas para cada área, encontram-se explicitadas nas fichas relativas a cada 
uma no Anexo 1 do Volume 1 apresentado no Anexo F.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos.  
 

 

Foto 7 – Aspetos dos Trabalhos de Imersão: 1-Trabalhos no Canal de Ovar (Torreira);  
2-Trabalhos no Canal de Ílhavo, junto à Vista Alegre; 3 e 4-Trabalhos no Canal de Ílhavo em 

Vagos 
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Foto 8 – Aspetos dos Trabalhos de Prospeções nas Áreas de Depósitos 
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2.3.19 Elemento n.º 25 

25. Estudo geológico / sedimentológico mais pormenorizado, que tenha em consideração os 
trabalhos de recolha das amostragens de sedimentos, levantamentos batimétricos, 
hidrodinâmicos e outros estudos, no sentido de identificar eventuais áreas com informação 
geoarqueológica sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo 
dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica, bem como das 
implicações sobre os sítios arqueológicos identificados. 

Os resultados dos trabalhos solicitados nesta medida serão apresentados posteriormente 
à Autoridade de AIA – fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 
realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC, formalizadas no Capítulo II – 
Antecedentes. 
 
 
 
2.3.20 Elemento n.º 26 

26. Plano de Conservação com ações concretas e quantificáveis, nomeadamente para as 
ocorrências patrimoniais referidas (n.º 1, 24, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 129, 130, 
131 e 134), entre outras que venham a ser identificadas ou relocalizadas (como por 
exemplo as ocorrências patrimoniais n.º 37, 41 e 45). Deve ainda ter as características, o 
estado de conservação e a interpretação do que se encontra visível, bem como um registo 
gráfico e fotográfico de todos os elementos como base de monitorização do local durante as 
Fases de Obra e de Exploração/ manutenção. 

Os Planos relativos às ocorrências patrimoniais n.os 28, 35 e 36, do Canal de Mira, foram 
já entregues, no âmbito do respetivo RECAPE e já aprovados.  
 
Para os restantes sítios, no Anexo F.5 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o 
Plano de Conservação. Este plano, dadas as características dos sítios arqueológicos, 
apresenta-se em tudo idêntico ao que se estabeleceu para as ocorrências patrimoniais do 
Canal de Mira, cujo RECAPE foi já aprovado. 
 
 
 
2.3.21 Elemento n.º 27 

27. Relatório destes trabalhos que para além das particularidades referidas para cada medida 
deve ainda contemplar: a análise e interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da 
natureza dos fundos das áreas a afetar, a integração de eventuais propostas 
complementares necessárias à salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais 
(arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que sejam identificados e representar os 
valores culturais em forma de polígono devidamente georreferenciados (contendo dados 
batimétricos) face ao projeto de execução. 

No Anexo F.1 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Volume 1 – Relatório de 
Trabalhos Arqueológicos até agora executados.  
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2.3.22 Elemento n.º 28 

28. Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os 
elementos integrados na obra e identificação e pormenorização das medidas de 
minimização a implementar na fase de construção e respetiva calendarização. As medidas 
apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra 
devem ser incluídas no PGA. 

O PGA será elaborado pelo empreiteiro, na fase de preparação prévia à execução das 
obras, conforme se define nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (apresentado 
nos Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) mais especificamente no Ponto 
2.2 – Obrigações Ambientais Gerais, alínea e) do ponto 2.2.1.1. 
 
 
 
 
2.4 Medidas de Minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra 
devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de 
adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção 
do projeto. 
 
Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, 
disponível no portal da APA, I.P., rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de 
Execução que vier a ser desenvolvido. Relativamente às Medidas de Minimização Gerais 
e Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser revistas de acordo com o 
Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido e propostas em RECAPE. 
 
Nos Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos apresentam-se as Cláusulas 
Técnicas do Projeto de Execução que vinculam o empreiteiro com todas as medidas de 
minimização, respetivamente para os projetos dos Canais de Ovar até ao Carregal e até 
ao Pardilhó e da Murtosa (Anexo D.1 do Volume III – Anexos Técnicos) e Canais de 
Ílhavo, Lago do Paraíso e Zona Central da Ria (Anexo D.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos). 
 
 
 
2.4.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Assegurar uma área de proteção ao cabo subaquático de média tensão, propriedade da 
EDP, que se encontra a pouca profundidade, garantido que o projeto não interfere com o 
mesmo 

O cabo subaquático de média tensão da EDP desenvolve-se na zona portuária, 
atravessando o topo norte do Canal de São Jacinto, junto ao Monte Farinha e Terminal 
de Granéis Sólidos (ver figura seguinte), logo não tem interferência com as áreas de 
dragagem nos canais em avaliação., nomeadamente no Canal de Ovar até ao Carregal, 
que lhe fica mais próximo. 
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FIG. IV. 14 – Cabo Subaquático de Média Tensão da EDP – 15 kV 
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2. Proceder à construção de uma vala de retenção de escorrências na interface do local de 
deposição com terrenos adjacentes que poderão ser afetados pelas mesmas, atendendo às 
condições topográficas, de forma a proceder a uma proteção dos terrenos / espaços 
envolventes aos locais selecionados para deposição dos materiais dragados e que poderão 
ser afetados por escorrências provenientes desses depósitos 

Na resposta à Medida 12 foi já feito o enquadramento a esta situação no que se refere a 
cada depósito. As Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (Anexos D.1 e D2 do 
Volume III – Anexos Técnicos) asseguram o seu cumprimento (Ponto 5.8.1). 
 
 

3. Assegurar a salvaguarda das explorações de recursos geológicos existentes, de modo a 
não resultar prejuízos para as mesmas, nomeadamente pela criação de impedimentos a 
eventuais ampliações e/ou alterações a essas explorações. 

Conforme se identificou já no EIA (Quadro IV.2 na Situação de Referência do descritor 
Geologia) e de acordo com a informação fornecida pelas entidades responsáveis (DGEG, 
DRE-C, LNEG e Câmaras Municipais) não ocorre qualquer intervenção do projeto em 
áreas com recursos minerais identificados e sua exploração. A mais próxima localiza-se a 
7,5 km da área do projeto. 
 
 
 
2.4.2 Fase Prévia à Execução da Obra 

4. Atender na calendarização da obra às seguintes exigências: 

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

 - A deposição de sedimentos no mar deve ocorrer fora da época balnear.  

 - Acordo/ compromisso prévio com os promotores das atividades desenvolvidas na Ria de 
Aveiro (ex. pisciculturas, salinicultura, turismo, etc.) de forma a minimizar o impacte das 
obras nessas atividades e na época balnear.  

No volume de projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver  
Anexos D1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, mais especificamente nas Cláusulas 2.3.2.1 e 
2.3.2.2., do Ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

5. Memória descritiva e visual do estado das vias e infraestruturas para avaliar o estado atual e 
eventuais efeitos que surjam nas mesmas na sequência da implementação do projeto. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na cláusula 2.3.2.3. do  
Ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
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6. Elaborar um Plano de Emergência para eventuais casos de derrame acidental de poluentes 
decorrentes do funcionamento das dragas, que envolva as entidades envolvidas em 
operações de socorro, nomeadamente: Autoridade de Proteção Civil, Autoridade Marítima, 
Bombeiros, entre outras consideradas pertinentes. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.4, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

7. Informar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de 
proteção civil, nomeadamente os corpos de bombeiros e os Serviços Municipais de 
Proteção Civil dos concelhos abrangidos. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente no Ponto 2.3 – Obrigações 
decorrentes da Declaração de Impacte Ambiental da obra, cláusula 2.3.2.4. 
 
 
 

8. Informar as autoridades marítimas sobre as intervenções a realizar e sua calendarização e 
analisar com estas as medidas a adotar de forma a minimizar a perturbação sobre a 
navegação. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.5, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

9. Informar os agentes económicos com atividade na Ria (pesca, aquicultura, salinicultura e 
turismo) sobre as intervenções a realizar, do período em que decorrerão e das medidas 
cautelares que serão adotadas. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.6, no ponto 
2.3 – Obrigações da DIA. 
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Esta medida em potencial relação com as seguintes estruturas / entidades: 
 

Canal Navegabilidade / Acesso a Cais / 
Portos  Aquicultura Salinicultura Recreio Lazer / Turismo Fluvial / Outros 

Canal de Ovar 
até ao 

Carregal 

- Porto de Recreio do Carregal 
(Troço 1.1); 

- Cais da Pedra (Troço 1.1); 

- Cais da Béstida (Troço 1.4); 

- Porto de Recreio da Torreira 
(Troço 1.5); 

- Porto de Abrigo da Torreira 
(Troço 1.6); 

- Cais dos Moliceiros da Quinta 
do Norte (Troço 1.7). 

 - 

- Praia do Areinho; 

- Praia do Monte Branco; 

- Passeios de barco moliceiro e ponto de 
partida da procissão fluvial das Festas 
de S. Paio (Cais da Béstida); 

- Regata de Moliceiros inserido nas 
Festas da Torreira (Cais dos Moliceiros 
da Quinta do Norte); 

- Festas da Torreira (Cais do porto de 
abrigo da Torreira); 

- Observação da natureza (Cais da 
Béstida) 

Canal de Ovar 
até Pardilhó 

- Cais da Tijosa (Troço 2.1); 

- Cais da Ribeira (Troço 2.1); 

- Cais do Puchadouro  
(Troço 2.2); 

- Cais do Torrão (Troço 2.2); 

- Cais do Nacinho (Troço 2.3); 

- Cais da Tabuada (Troço 2.4); 

- Cais das Bulhas (Troço 2.5); 

- Cais da Ribeira da Aldeia 
(Troço 2.6); 

- Cais das Teixugueiras  
(Troço 2.7); 

- Cais da Boca da Marinha 
(Troço 2.8). 

- - 

- Restauração e construção de barcos 
(Cais do Puchadouro, Cais do Nacinho, 
Cais das Bulhas, Cais da Ribeira da 
Aldeia); 

- Observação da Natureza (Cais do 
Nacinho, Cais da Tabuada); 

- Percursos da BioRia (Cais do Nacinho) 

- Atividade museológica (Cais do 
Puchadouro – Associação CENARIO) 

- Canoagem e Recreio Náutico (Cais do 
Puchadouro – Secção de Canoagem da 
ARC Saavedra Guedes); 

- Canoagem e Recreio Náutico (Cais da 
Ribeira da Aldeia). 

Canal da 
Murtosa até 
ao Chegado 

- Ancoradouro “Amigos da Ria” 
(Troço 3.1) 

- Cais da Ribeira de Pardelhas  
(Troço 3.2); 

- Cais da Cambeia  
(Troço 3.3); 

- Cais do Bico (Troço 3.4); 

- Cais do Chegado  
(Troço 3.5); 

- Cais da Cova do Chegado 
(Troço 3.5). 

-  

- Passeios fluviais (Cais da ribeira de 
Pardelhas, Cais do Bico); 

- Restauração e construção de barcos 
(Cais da Ribeira de Pardelhas - 
Estaleiro-escola e Ass. dos Amigos da 
Ria e do Barco Moliceiro); 

- Percursos da NaturRia (Cais da ribeira 
de Pardelhas; Cias do Bico, Cais do 
Chegado e cais da Cambeia): 

- Observação da natureza (Cais da 
Ribeira de Pardelhas); 
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Canal Navegabilidade / Acesso a Cais / 
Portos  Aquicultura Salinicultura Recreio Lazer / Turismo Fluvial / Outros 

Canal de 
ílhavo 

- Cais da Gafanha d’Aquém 
(Troço 5.5); 

- Cais do Malhada  
(Troço 5.6); 

- Cais do restaurante “O 
Palheiro” (Troço 5.7). 

- Instalações na 
Gafanha 
d’Aquém, na 
margem 
nascente  
(n.º 19), 
afastada dos 
Troços 5.1.B e 
5.6; 

- Instalações na 
Molareira  
(n.º 23), na 
margem 
nascente, junto 
ao Troço 5.4.B. 

- Apanha de 
Bivalves 
(RIAV4)  
(Troços 5.1.A e 
5.1.B) 

- 

- Festa anual com procissão (Cais da 
Malhada); 

- Ponto de passagem da procissão do Sr. 
Jesus dos Navegantes (Cais da 
Malhada) 

Canais do 
Lago do 
Paraíso 

- 

- Instalações de 
robalo e 
dourada (n.º 14 
(a norte do 
Troço 6) 

- Instalação de 
dourada (n.º 15 
(a norte do 
Troço 6) 

- Instalação  
(n.º 16 (a 
nascente do 
Troço 6.2.A) 

- Apanha de 
Bivalves 
(RIAV4) 
(início do Troço 
6) 

 - 

Canais da 
Zona Central 

da Ria 

- Cais do Clube “Os Galitos” 
(Troço 7.3); 

- Ancoradouro da “A Vela”  
(Troço 7.3). 

- Cais da Ribeira de Esgueira 
(Troço 7.4). 

- Exploração da 
Aquarria (n.º 5) 
(a sul do Troço 
7.2); 

- Exploração de 
robalo e 
dourada (n.º 
10)(a sul do 
Troço 7.5.C) 

- Apanha de 
Bivalves 
(RIAV3) 
(início do  
Troço 7.5.A) 

Marinhas dos 
Grupos do 

Mar, do Norte, 
de Esgueira e 

do Sul 
(envolvente 

aos canais 7.3 
e 7.5) 

Clube desportivo “Os Galitos” / canoagem 
(Cais do Clube “Os Galitos”); 

Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro 
(Ancoradouro da “A Vela”). 
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10. Assegurar os acessos às infraestruturas de apoio à pesca, tanto no período em que decorre 
a intervenção como no período subsequente. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.7, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA.  
 
 
 

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

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.8, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

12. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com 
particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida/ nula visibilidade ou que não 
foram objeto de prospeção arqueológica sistemática. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado no nos  
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 
2.3.2.9, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

13. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, 
nomeadamente com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, 
dos corredores de acesso das maquinarias, das zonas de dragagem, locais de fundeação, 
traçado das tubagens, locais de repulsão de dragados, entre outros, para que não incidam 
sobre os valores patrimoniais a salvaguarda. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.10, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
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14. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos 
trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação 
relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade 
arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a 
gestão e proteção do património cultural referenciado. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.2.11, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 
2.4.3 Fase de Construção 

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

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.1, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

16. O estacionamento dos veículos pesados para transporte e associados às dragas deve 
ocorrer sempre fora da zona da estrada, preferencialmente nos locais previstos para a 
atividade de estaleiro. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.2, no ponto 
2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

17. A operação de desassoreamento deve ser conduzida de forma cuidada, procurando 
minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade de sucção e 
da utilização obrigatória de um dispositivo específico (environment-friendly cutter), acoplado 
à cabeça da draga com o objetivo de minorar a passagem e o alastramento das partículas 
em suspensão na água, e a sua posterior deposição noutras áreas. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.3, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
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18. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a 
minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser 
usadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt).  

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.4, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

19. Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas imediações 
das explorações aquícolas minimizando assim os impactes das dragagens na envolvente 
destas. Esta solução deve ser previamente discutida com os aquicultores.  

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.4, no  
ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

20. Deve ser realizada a decapagem da terra vegetal, antes da deposição dos sedimentos, em 
particular onde exista vegetação com exceção das áreas onde se registe a presença de 
espécies vegetais exóticas invasoras, para posterior colocação sobre os aterros formados, 
dado que a mesma apresenta um banco de sementes, passíveis de potenciar a 
regeneração natural.  

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, em caso de necessidade, conforme 
apresentado no ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 2.3.3.5 das Cláusulas Técnicas 
do Projeto, apresentado nos Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
 

21. A deposição de sedimentos nas margens dos canais não deve alterar o recorte natural da 
linha de margem, com exceção nos casos de erosão acentuada, devendo ser mantido o 
plano/espelho de água existente.  

A deposição deve cumprir os perfis indicados em projeto de execução, constando a sua 
obrigação do Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 
2.3.3.6, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
  



  
 

RECAPE da Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro –  
Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da Murtosa 
Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria 
Novembro 2017 Vol.II – Relatório Técnico  
rev.00 

323

 
 

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

A deposição deve cumprir os perfis indicados em projeto de execução, constando a sua 
obrigação do Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 
2.3.3.7, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

23. Acompanhar as dragagens de desassoreamento por meio da realização de levantamentos 
batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes dragados e dos taludes finais 
obtidos.  

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.8, no ponto 
2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

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

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, mais precisamente na Cláusula 2.3.3.9, no ponto 
2.3 – Obrigações da DIA. 
 
 
 

25. Nos locais de deposição definidos com objetivos de ampliação/proteção de áreas de sapal 
alto, se possível, efetuar campanhas de plantio de junco, a fim de se obter uma mais rápida 
fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos no 
local. Essas plantações devem ser efetuadas a partir das sementes / propágulos das 
existentes.  

As espécies do género Juncus são geófitos, de crescimento rápido que preferem zonas 
com sol ou meia-sombra e solos com alguma humidade. 
 
Embora seja possível a propagação por semente (retiradas após o período de floração), 
as probabilidades de sucesso são mais elevadas através da propagação por rizomas 
(por divisão dos mesmos), a partir de exemplares existentes nas manchas da 
proximidade para manter as características genotípicas e fenotípicas da comunidade 
florística.  
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Na resposta à medida 13, indicam-se os locais de recolha dos exemplares para cada um 
dos depósitos inseridos em manchas do Habitat 1410. 
 
Assume-se que haverá uma colonização natural a partir das manchas da envolvente, 
bem como dos exemplares plantados, pelo que não será necessária a plantação de toda 
a área do depósito. 
 
De facto, num estudo desenvolvido por LANGLOIS (2007(3)) para a criação e restauração 
de sapais, foi decidido plantar inicialmente apenas metade da área criada. Uma vez as 
plantas estabelecidas, estas constituíam-se como fonte de propágulos para a restante 
plataforma, de modo a que a colonização da vegetação ocorresse com uma progressão 
mais natural. 
 
Durante os trabalhos de monitorização da flora, vegetação e habitats serão realizados 
amostragens em locais existentes na proximidade (controlo), nas zonas plantadas e nas 
zonas não plantadas mas sujeitas à recolonização natural. Caso seja necessário, 
poderão ser realizadas plantações posteriores para consolidação das manchas. 
 
 
 

26. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e 
integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem 
como estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

Esta medida será realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação do 
Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, apresentado nos Anexos D.1 e 
D.2 do Volume III – Anexos Técnicos, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA, na Cláusula 
2.3.3.10. 
 
 
 

27. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as 
frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de 
dragagem e deposição de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de 
estaleiros, abertura de acessos, desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de 
infraestruturas, abertura de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, 
colocação de tubagens, entre outros que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As 
dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e 
outro no local de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar 
o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.11. 
  

                                                
 
(3) LANGLOIS, S.R.M. (2011). Ecological Review. Grand Liard Marsh and Ridge Restoration CWPPRA Priority Project List 
18 State No. BA-68. Office of Coastal Protection and Restoration (Lousiana), 28 pp 
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28. Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção 
obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão 
competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais 
em vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização 
complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, 
avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os 
vestígios e nas zonas de afetação indireta atendendo às eventuais alterações da 
hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.12. 
 
 
 

29. Executar os Planos de Conservação propostos, nomeadamente de um sistema de proteção 
e sinalização na área onde se encontrem as ocorrências patrimoniais evitando circulação, 
fundeação, tubagens, deposições temporárias ou definitivas, ou quaisquer outras atividades 
da obra, bem como de proteção estrutural (por exemplo com a colocação de telas e sacos 
de areia ou outras). A afetação irreversível de vestígios arqueológicos implica trabalhos 
arqueológicos e de conservação complementares. 

Esta medida aplica-se aos Sítios n.os 1, 24, 25, 37, 41, 41-A, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 
129, 130, 131, 134 e 143, estando o seu cumprimento no âmbito da empreitada 
contemplado no Volume 3, do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de 
Execução (ver Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) no Ponto 2.3 – 
Obrigações da DIA em Obra, Cláusula 2.3.3.13. 
 
 
 

30. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas 
de deposição de dragados. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.14. 
 
 
 

31. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra 
deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de 
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.15. 
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32 Escavar integralmente os vestígios arqueológicos que se encontrem conservados e que 
venham a ser afetados direta e/ou indiretamente de forma irreversível. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.16. 
 
 
 

33 Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a 
eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio 
pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou 
mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, 
para depositar esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que 
ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante a 
fase de execução. Desta forma, na equipa deve ter um elemento de conservação e 
restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio 
submerso. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.17. 
 
 
 

34 Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das 
dragagens em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, 
esta deve ser comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à 
entidade de Tutela para parecer. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.18. 
 
 
 

35. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de 
deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais 
vestígios arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção 
arqueológica, serem autopropulsionadas e terem capacidade de posicionamento estável 
pelos seus próprios meios. A draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor 
de equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.19. 
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36. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas avieiras, moitas, 
comportas, zonas antigas de estaleiro e noutros elementos do património marítimo-fluvial ou 
relacionado com a utilização e exploração dos recursos hídricos, entre outros) deve-se 
contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ 
topografia e fotografia, uma planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma 
memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de 
conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem 
a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de 
maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade 
em realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da 
entidade de Tutela. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.20. 
 
 
 

37. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para 
informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações 
que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e 
holocénica. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.21. 
 
 
 

38. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja 
descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser 
descobertas, apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos 
encontrados. Devem também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico 
(devidamente cotado) e fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas 
detetadas, o levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, 
tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção 
arqueológica. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.22. 
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39. Integrar nas eventuais propostas de valorização associadas ao projeto a informação 
referente ao Património Cultural de forma a reforçar a identidade do local. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.23. 
 
 
 

40. Sistematizar a informação, identificação e valorização de património etnográfico 
desaparecido e/ou em vias de desaparecimento. 

No Volume 3 do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver 
Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos) que terão que ser cumpridas na 
empreitada constam estas medidas, no Ponto 2.3 – Obrigações da DIA, Cláusula 
2.3.3.24. 
 
 
 
 
2.4.4 Fase de Exploração 

41. Proceder ao envio das plantas de projeto e de implantação do final da obra (telas finais) 
para as entidades competentes, tendo em vista a atualização da cartografia face às 
alterações introduzidas no local. 

Esta medida será cumprida pelo proponente, depois de concluída a obra e executadas as 
telas finais por parte do empreiteiro, conforme definido nas Cláusulas Técnicas do 
Projeto, Cláusula 2.3.4.1 dos Anexos D.1 e D.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
 

42. Assegurar o acompanhamento das zonas de deposição, disponibilizando soluções de 
contenção caso ocorra escorrência dos sedimentos depositados, em particular nas zonas 
com silte. 

Esta medida será cumprida pelo proponente, de acordo com o definido no Plano de 
Monitorização dos Aterros (Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos). 
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43. Efetuar campanhas de plantio das espécies de sapal baixo (Spartina spp), a fim de se obter 
uma mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos 
sedimentos no local. Essas plantações devem ser efetuadas a partir das sementes / 
propágulos das existentes. 

O Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (Anexo G do Volume III – Anexos 
Técnicos) prevê o acompanhamento da evolução da situação dos depósitos. 
 
Conforme já descrito no Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental de Outubro de 
2015, foi prevista a plantação de espécies de sapal, com particular destaque para a 
espécie Spartina spp., correspondendo à medida FC RA 39: Se possível, efetuar 
campanhas de plantio das espécies de sapal baixo (Spartina spp.), a fim de se obter uma 
mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos 
sedimentos no local. 
 
Estudos mostram que a espécie presente nos sapais da América do Norte, Spartina 
arterniflora, pode ser transplantada de diversos modos: recolha e transplantação dos 
caules com as raízes e rizomas agarrados, sem sedimento ou recolha e plantação 
de um núcleo contendo os caules com raízes e rizomas com uma camada de 
sedimento. 
 
Alternativamente, as sementes desta planta plantadas num local restaurado podem 
germinar com sucesso. As sementes maduras devem ser colhidas (à mão ou por trator) 
ou adquiridas. As cariopses são manuseadas como as sementes de plantas domésticas, 
com a exceção de que após a debulha as sementes devem ser armazenadas em água 
salgada. As sementes devem ser plantadas no início da estação a uma profundidade de 
5 a 7 cm. Esta técnica de sementeira está restrita à metade mais elevada da zona 
intertidal (Broome et al., 1988 in MAGUIRE, 2012(4)

). 
 
CURADO et al (20145; 2014a6) restauraram zonas de sapal com S. maritima, plantando 
exemplares desta planta com uma densidade de 1 touceira por m2, correspondente a 
20 rebentos por touceira, tendo verificado que estas zonas restauradas atingiam uma 
cobertura relativa semelhante às zonas de sapal original, ao fim de 2,5 anos após a 
transplantação. Verificaram ainda que as plantas das zonas de sapal original 
apresentavam uma altura dos caules ligeiramente superior à das zonas restauradas, pelo 
que será de esperar uma ocorrência semelhante. No entanto, este aspeto não inviabiliza 
de nenhum modo o sucesso deste tipo de restauração para o padrão zonal típico de um 
sapal. 
  

                                                
 
(4) MAGUIRE, T. (2012). Development of a Salt Marsh Restoration Site Selection Method for Urban Harbors. A Thesis in the 
field of Sustainability and Environmental Management for the Degree of Master of Liberal Arts in Extension Studies, Harvard 
University, 133 pp 
5 CURADO, G., A.E. Rubio-Casal, E. Figueroa, & J.M. Castillo (2014) Plant Zonation in Restored, Nonrestored, and 
Preserved Spartina maritima Salt Marshes. Journal of Coastal Research, 30(3): 629 – 634 
6 CURADO, G., A. E. Rubio-Casal, E. Figueroa & J. M. Castillo (2014a). Potential of Spartina maritima in restored salt 
marshes for phytoremediation of metals In a highly polluted estuarY. International Journal of Phytoremediation, 16:1209–
1220 
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Na resposta à medida 13, indicam-se os locais de recolha dos exemplares para cada um 
dos depósitos inseridos em manchas do Habitat 1320. 
 
Assume-se que haverá uma colonização natural a partir das manchas da envolvente, 
bem como dos exemplares plantados, pelo que não será necessária a plantação de toda 
a área do depósito. 
 
Refere-se novamente o estudo desenvolvido por LANGLOIS (2007(7)) para a criação e 
restauração de sapais, onde foi decidido plantar inicialmente apenas metade da área 
criada. Uma vez as plantas estabelecidas, estas constituíam-se como fonte de 
propágulos para a restante plataforma, de modo a que a colonização da vegetação 
ocorresse com uma progressão mais natural. 
 
Durante os trabalhos de monitorização da flora, vegetação e habitats serão realizados 
amostragens em locais existentes na proximidade (controlo), nas zonas plantadas e nas 
zonas não plantadas mas sujeitas à recolonização natural. Caso seja necessário, 
poderão ser realizadas plantações posteriores para consolidação das manchas. 
 
 
 

44. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um 
plano regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural 
de forma a salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de 
minimização, nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de 
arqueologia com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente 
autorizada, e que esteja dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a 
realizar. 

No Projeto de Execução não estão previstas dragagens de manutenção ou qualquer 
plano regular de dragagens, devendo essa eventual necessidade decorrer do plano de 
monitorização a realizar. No entanto, caso venham a ser executadas dragagens, será 
solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a salvaguarda esses 
valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, nomeadamente 
o acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência 
comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja 
dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 
 
  

                                                
 
(7) LANGLOIS, S.R.M. (2011). Ecological Review. Grand Liard Marsh and Ridge Restoration CWPPRA Priority Project List 
18 State No. BA-68. Office of Coastal Protection and Restoration (Lousiana), 28 pp 
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2.5 Programas de Monitorização 

Devem ser desenvolvidos e apresentados em sede de RECAPE os Programas de Monitorização a 
seguir elencados, tendo em consideração as diretrizes constantes da presente proposta de DIA. 

 

1. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS ATERROS 

Este programa deve contemplar um registo das deposições com identificação dos locais de 
depósito, data, volumes depositados e métodos operacionais utilizados. A cada 3 anos após a 
deposição e em função da evolução da situação, devem ser ponderadas eventuais medidas de 
correção, privilegiando técnicas de bio-engenharia. Para além disso, podem vir a ser benéficas 
intervenções específicas para promover a estabilização de algumas destas áreas de depósito, 
através da aceleração do restabelecimento da vegetação típica, mediante ações de plantio 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Plano de Monitorização 
dos aterros, a realizar na fase de exploração. 
 
 
 

2. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E 
SEDIMENTOS 

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização nos termos propostos no EIA. 

As amostragens para a caracterização dos sedimentos devem cobrir a totalidade da coluna 
sedimentar a dragar, incluindo profundidades superiores a 1 metro, quando aplicável, e 
nomeadamente próximos de locais com atividade aquícola (caso da ligação ao cais da Bruxa). 
Nos canais principais devem ser efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos canais 
secundários e esteiros deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do 
canal de acesso ao Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada 200 metros, 
devido à proximidade ao Largo do laranjo. Para a Barrinha de Mira, é necessário assegurar se a 
sua contaminação é apenas de natureza orgânica, para tal devem ser realizadas seis 
amostragens. 

Devem ser incluídas análises à salinidade para monitorizar a evolução das manchas de depósitos 
de dragagens, de acordo com o parecer da DGADR. 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Plano de Monitorização da 
Qualidade da Água Superficial aplicável aos canais agora em análise neste RECAPE, a 
realizar nas fases de pré-construção, construção e exploração. 
 
A monitorização dos Sedimentos (fase de pré-construção) foi já executada na presente 
fase de Projeto de Execução, estando o respetivo relatório no Anexo B.1 do Volume III – 
Anexos Técnicos do RECAPE. 
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3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO PARA A HIDROLOGIA/HIDRODINÂMICA  

Face ao dinamismo da Ria de Aveiro e para que se proceda a uma correta avaliação das ações 
adotadas e de futuras ações a implementar, deve ser desenvolvido um programa para a hidrologia 
e hidrodinâmica.  

O programa de monitorização deve incluir a caracterização da situação atual, relativamente à 
batimetria, através de levantamentos topo-hidrográficos, bem como a caracterização dos 
processos hidrodinâmicos e de assoreamento/erosão para cada 5 anos após a realização das 
dragagens.  

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Plano de Monitorização 
para a Hidrologia / Hidrodinâmica aplicável aos canais em análise neste RECAPE, a 
realizar nas fases de construção e exploração. 
 
 
 

4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano zero), construção e 
exploração, tendo como principais objetivos: 
 

• Avaliar a evolução das formações vegetais mais importantes através da comparação da 
estrutura, grau de cobertura e densidade de exemplares florísticos, avaliando deste modo 
as consequências diretas e indiretas do projeto. 

• Avaliar o estado atual de cada área de depósito para monitorização nas fases 
subsequentes. 

• Avaliar o desenvolvimento das comunidades vegetais existentes, face ao surgimento de 
fatores de degradação pelas atividades inerentes às diversas frentes de obra e instalações 
de apoio. 

• Observar o tipo de evolução e o desenvolvimento equilibrado das comunidades vegetais, 
no âmbito dos projetos de recuperação biofísica. 

 
A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais deve ser avaliada 
a necessidade da sua continuidade. 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Plano de Monitorização 
para a Flora, Vegetação e Habitats aplicável aos canais em análise neste RECAPE, a 
realizar nas fases de pré-construção, construção e exploração. 
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5. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano zero), construção e 
exploração, tendo como principais objetivos: 
 

• Caraterizar as espécies presentes nos habitats presentes no local da área do Projeto 
(salientando-se as que apresentam estatuto de conservação) - distribuição, riqueza 
específica e abundância. 

• Identificar e caracterizar as áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação - definição 
das manchas e uso do habitat. 

 
A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais deve ser avaliada 
a necessidade da sua continuidade. 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o Plano de Monitorização 
para a Flora, Vegetação e Habitats aplicável aos canais em análise neste RECAPE, a 
realizar nas fases de construção e exploração. 
 
 
 

6. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

Este programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano zero), construção e 
exploração.  

A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais deve ser avaliada 
a necessidade da sua continuidade. 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a proposta de Plano de 
Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos orientado para os canais em análise neste 
RECAPE, a realizar nas fases de pré-construção, construção e exploração.  
 
 
 

7. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE ANFÍBIOS 

Este programa de monitorização deve incidir sobre as áreas agrícolas/ prados na Ria de Aveiro e 
a área da Barrinha de Mira. 
 
O programa de monitorização deve versar as fases de pré-construção (ano zero), construção e 
exploração, tendo como principais objetivos: 
 

• Caraterizar as espécies presentes nos habitats presentes no local da área do - 
distribuição, riqueza específica e abundância. 

• Identificar e caracterizar as áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação - definição 
das manchas e uso do habitat. 

 
A duração deste programa deve ser, pelo menos, de cinco anos, findos os quais deve ser avaliada 
a necessidade da sua continuidade. 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a proposta de Plano de 
Monitorização de Anfíbios orientado para os canais em análise neste RECAPE, a realizar 
nas fases de pré-construção, construção e exploração.  
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8. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Considerando que nos trabalhos de desassoreamento dos canais se prevê um impacte direto que 
irá resultar em alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado, podendo alterar 
a topografia do fundo dos canais junto dos locais destas ações, e atendendo à localização de 
ocorrências patrimoniais nessas áreas de incidência indireta, deve ser apresentado um Plano de 
Monitorização do Património Cultural.  

Este plano deve ser concebido de forma a permitir compreender o impacte sobre os vestígios 
arqueológicos conservados, caso se verifiquem as referidas alterações. Deve ainda conter ações 
concretas e quantificáveis, indicando os parâmetros a monitorizar, os sítios e a frequência dessas 
amostragens e a forma de apresentação e análise dos resultados, nomeadamente, para as 
ocorrências patrimoniais n.º 1, 24, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 129, 130, 131 e 134, entre 
outras que venham a ser identificadas ou relocalizadas (como por exemplo as ocorrências 
patrimoniais n.º 37, 41 e 45). 

No Anexo G do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a proposta de Plano de 
Monitorização do Património Cultural orientado para os canais em análise neste 
RECAPE, a realizar nas fases de construção e exploração.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 
No âmbito da legislação da Avaliação de Impacte Ambiental em vigor, pretendeu-se com 
o presente documento demonstrar a conformidade do Projeto de Execução de 
Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico da Ria de 
Aveiro – Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó e Canal da 
Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria, tal 
como definido da Declaração de Impacte Ambiental, emitida em fase de Anteprojeto. 
 
Na presente fase de Projeto de Execução, e em resultado da articulação entre a equipa 
projetista e a equipa ambiental e com o apoio da entidade proponente, introduziram-se as 
alterações ao projeto solicitadas na DIA (alteração da solução de deposição dos 
dragados), que permitiram a otimização dos impactes associadas à dragagem dos canais 
agora em análise e que com as medidas de projeto definidas para a sua execução, 
permitiram também uma minimização dos impactes durante a sua realização. 
 
Realizaram-se também os estudos complementares solicitados na DIA, referente a uma 
nova campanha de amostragem de sedimentos a dragar e nos locais de deposição, cujos 
resultados revelam que os sedimentos se inserem nas melhores classes definidas pela  
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, nas Classe 1 e 2, que 
caracteriza o material como limpo. Relativamente à tipologia dos sedimentos colhidos, 
verifica-se que as amostras apresentam compatibilidade geológica com os 
correspondentes locais de deposição. 
 
Decorrente da alteração de projeto efetuada aos locais de deposição, realizou-se a 
correspondente avaliação de impactes, nos descritores ambientais considerados mais 
pertinentes ou potencialmente interferidos pela ação a desenvolver, que concluiu pela 
existência de impactes negativos pouco significativos durante a sua execução e a 
existência de impactes positivos para a proteção das margens da Ria que revelam 
problemas de erosão. 
 
Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto, 
nomeadamente as relativas ao modo de execução das intervenções e com a 
sistematização das que se aplicam à fase de construção, nas Cláusulas Técnicas do 
Projeto de Execução, para cumprimento obrigatório pelo empreiteiro, considera-se haver 
garantia de uma significativa minimização de impactes. 
 
São também propostos Planos de Monitorização Ambiental para os Depósitos criados, 
Qualidade da Água Superficial, Hidrologia e Hidrodinâmica, Flora Vegetação e Habitats, 
Avifauna, Ecossistemas Aquáticos, Anfíbios e para o Património que pretendem 
salvaguardar situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar 
que as medidas preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os 
impactes identificados. 
 
Considera-se assim que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, com 
as medidas de minimização de impacte propostas para as fases de construção e de 
exploração e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, demonstram a conformidade do 
Projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 
 




