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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A areia é um granulado com dimensões compreendidas entre 0,063 e 2 mm e 

resulta da desagregação natural de rochas ( maioritariamente de granitos) sendo o 

quartzo o seu componente predominante. 

As acumulações de areias constituem, com o decorrer do tempo, o ecossistema de 

uma região influenciando o meio ambiente ( fauna e flora) como é o caso das zonas 

húmidas, estuários, rios , vales e leitos do mar. 

A areia pode igualmente ser produzida artificialmente a partir de pedreiras e 

esmagamento de rochas. 

A formação de areias passa pela desagregação provocada por elementos naturais, 

como sejam a água e chuva, ventos, variação de temperatura, etc. E o seu 

transporte é feito igualmente por arrastamento dando origem a diferentes formas 

de depósitos em rios, no mar e em terra. 

As areais são imprescindíveis para a industria da construção, aplicadas no betão 

convencional, em calçadas, prefabricados, etc, contribuindo assim para o 

desenvolvimento económico do País, pelo que o seu consumo tem aumentado de 

forma muito significativa. 

Por outro lado e de forma crescente, estão a ser utilizadas no reforço da Orla 

Costeira e praias, quando atingidas pelo aumento do nível médio do mar e por 

fenómenos não controláveis de perda de inertes. 

Desde há muito que variadíssimos países de todo o mundo procuraram obter no 

mar, as areias que em ritmo crescente foram sendo necessárias em inúmeras 

utilizações que são do conhecimento geral mas é a partir da década de cinquenta 

que se entra por caminhos de maior rigor e recorrendo a tecnologias em 

permanente evolução, ao mesmo tempo que as preocupações quanto aos efeitos 
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ambientais fizeram nascer estudos cada vez mais consistentes e que se debruçam 

sobre aspectos importantes e significativos da actividade desenvolvida no mar. 

É curioso referir, a titulo de exemplo, que no Reino Unido, cerca de 20% das suas 

necessidades em inertes resultam de explorações no mar e que no Japão se aponta 

para cerca de 60 milhões de toneladas, em média, retirados anualmente do meio 

marítimo. 

Dinamarca, Bélgica, Holanda, Estónia, Finlândia, são apenas alguns exemplos de 

outros países que seguem este caminho seja para comercialização, aqui incluindo 

exportação, seja para realimentação de praias e orla costeira. 

E foi partindo destas e de muitas outras informações que o Projecto em análise, 

terá nascido no final da década de noventa.  

 

3.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A área delimitada no Contrato para Prospecção e Pesquisa de Depósitos Minerais no 

mar territorial, plataforma continental, localiza-se ao largo da costa Ocidental, a 

cerca de 4,5 km de distância da costa e a Norte da Barra de Aveiro, nas seguintes 

coordenadas: 

Quadro 3.1 – Limites da área 

Limites 

N N S S E E W W 
Lotes 

Graus  Minutos Graus  Minutos Graus  Minutos Graus  Minutos 

4-13 40 55 40 50 8 42 8 48 

4-23/A 40 50 40 45 8 42 (a) 8 48 

4-32 40 45 40 40 8 48 8 54 

4-33/A 40 45 40 40 (a) 8 48 

(a) Linha de baixa-mar ao longo da costa 

No entanto os trabalhos de prospecção e pesquisa incidiram numa área muito mais 

reduzida de cerca de 32 Km2, adiante designada como área de intervenção, dentro 

dos limites acima indicados. Esta área encontra-se representada no desenho EIA-
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RF.00-DPJ-01 – Extracto da Carta Náutica com Localização da Área de Intervenção 

do Volume das Peças Desenhadas. 

Em termos de localização administrativa (distritos e concelhos) e territorial (NUTS), 

a zona de intervenção do presente projecto insere-se nas unidades espaciais 

apresentadas no quadro que se segue. 

Quadro 3.2 – Enquadramento Nacional e Regional – Área de Intervenção 

Concelho Distrito NUTS II NUTS III 

Murtosa Aveiro Centro Baixo Vouga 

Seguidamente é a apresentada uma figura com a localização da área de 

intervenção. 

 

Figura 3.1 – Localização da Área de Intervenção  
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No que diz respeito à área definida, em terra, para a descarga e armazenagem dos 

inertes, adiante designada por Terminal de Descarga, esta localiza-se no porto de 

Aveiro (ver desenho EIA-RF.00-DPJ-02 – Extracto da Carta Náutica com Localização 

do Terminal de Descarga), uma vez que se trata de cargas designadas por granéis 

sólidos. Em termos de localização administrativa (distritos e concelhos) e territorial 

(NUTS), o Porto de Aveiro localiza-se nas unidades espaciais apresentadas no 

quadro e figuras que se seguem. 

 

Quadro 3.3 – Enquadramento Nacional e Regional dos concelhos abrangidos – 

Terminal de Descarga 

Concelhos Distrito NUTS II NUTS III 

Ílhavo Aveiro Centro Baixo Vouga 

 

 

Figura 3.2 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto 
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3.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 
AO USO DO SOLO 

3.3.1. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.3.1.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 
NA ÁREA DO PROJECTO 

No que respeita a Instrumentos de Planeamento Territorial, vigora na área de 

desenvolvimento do projecto, somente um Plano Director Municipal, o qual 

corresponde à área definida para a descarga dos inertes (Terminal de Descarga, 

localizado em área portuária, previamente preparado para o efeito): 

Quadro 3.4 – Plano Director Municipal 

Concelhos Aprovação e Ratificação dos PDM  

Ílhavo 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 140/99 de 05 de Novembro (Diário da 

República n.º 258, I Série – B). 

De acordo com a Planta Síntese de Ordenamento do PDM de Ílhavo, a área do porto 

(Terminal de Descarga) encontra-se classificada como Área portuária (da categoria 

de Espaços para Equipamentos). 

No concernente a Instrumentos de Natureza Especial, a área de intervenção 

encontra-se no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – 

Marinha Grande, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000 

de 20 de Outubro (Diário da República n.º 243, I Série – B). 

O POOC Ovar – Marinha Grande tem a natureza de regulamento administrativo e 

com ele se devem conformar os planos municipais e intermunicipais de 

ordenamento do território, bem como os programas e projectos, de iniciativa 

pública ou privada, a realizar na sua área de intervenção. Excluem-se da área de 

intervenção do POOC as áreas sob jurisdição portuária, nos termos da lei. 

Estes temas encontram-se devidamente desenvolvidos no item relativo ao descritor 

“Ordenamento Território e Condicionantes”. 
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3.3.2. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

De acordo com a respectiva legislação aplicável, identificaram-se as seguintes 

condicionantes ao uso do solo, existentes na área de intervenção definida para o 

presente projecto e consideradas de maior relevância: 

 RAN e REN 

No que respeita a áreas de RAN (Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 278/95 de 

25 de Outubro), constata-se que a concretização do projecto em estudo não 

interfere com áreas classificadas ao abrigo deste regime. 

A Reserva Ecológica Nacional – REN, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de 

Junho. O Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março revê o regime jurídico da REN, 

tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro e pelo Decreto-

Lei n.º 75/95 de 20 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 180/2006 de 6 de Setembro. 

O projecto em estudo desenvolve-se em dois concelhos, concelho de Ílhavo, onde 

são depositados no porto, os materiais extraídos e, concelho da Murtosa, onde é 

realizada a extracção de inertes ao largo da costa a uma distância de cerca de 4,5 

km. 

No quadro seguinte são apresentados os diplomas de aprovação da REN nos 

concelhos.  

Quadro 3.5 – Diplomas de aprovação da REN 

Concelhos Diploma de Aprovação 

Ílhavo Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/96, de 27 de Julho 

Murtosa Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/97, de 8 de Fevereiro 

A área definida para a extracção de depósitos minerais encontra-se em área 

classificada de REN, situando-se aproximadamente entre a batimétrica 20 a 30 m, 

ocupando uma área aproximada de 3162,69 ha. 
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Estes temas encontram-se devidamente desenvolvidos no item relativo ao descritor 

“Ordenamento Território e Condicionantes”. 

3.3.3. ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de intervenção é confinante com o limite da Zona de Protecção Especial da 

Ria de Aveiro (PTZPE0004 – Ria de Aveiro, figura seguinte), tocando no limite da 

área marinha associada à referida Zona. 

 

Figura 3.3 – Áreas Classificadas de Conservação da Natureza 

Esta extensa área (abrange parcialmente os concelhos de Águeda, Albergaria-a-

Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos) 

corresponde a uma grande zona húmida, tratando-se de um sistema lagunar 

complexo, formado por uma rede principal de canais de maré permanentemente 
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ligados e por uma zona terminal de esteiros com canais estreitos e de baixas 

profundidades, com a ligação ao mar a processar-se através da barra existente no 

cordão litoral.  

Para além da Zona de Protecção Especial PTZPE0004 – Ria de Aveiro e totalmente 

coincidente com esta surge na região a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, 

uma área integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Com uma área de cerca 

de 700 hectares, a Reserva Natural situa-se no extremo da península que se 

estende entre Ovar e a povoação de S. Jacinto, sendo limitada a poente pelo 

Oceano Atlântico e a nascente por um dos braços da ria de Aveiro. Do ponto de 

vista da divisão administrativa do território a Área Protegida ocupa parte da 

freguesia de S. Jacinto no concelho Aveiro.  

No contexto da região, esta área classificada de protecção da natureza localiza-se 

muito afastada quer da área de intervenção quer da área onde se localizará o 

Terminal de Descarga, na zona de influência do Porto de Aveiro. 

 

3.4. ASPECTOS GERAIS DO PROJECTO 

3.4.1. INTRODUÇÃO 

Decorrendo dos estudos já elaborados por várias entidades e referidos na 

bibliografia do presente estudo, foi definida uma área, a partir da chamada linha de 

fecho (entre as batimétricas 18/20 metros) consensualmente adoptada como a 

linha a partir da qual qualquer remoção de material do leito do mar não provoca 

nenhuma perturbação na Orla Costeira e comprovado pelo estudo de hidrodinâmica 

apresentado no capítulo V. 

No Contrato já referido, assinado entre a Empresa Marinertes e o Estado Português, 

conforme publicação em Diário da República (nº 114, 14 de Julho 2006, III Série), 

estão devidamente identificadas as áreas para as quais se efectuam os Estudos de 

Impacte Ambiental com vista à obtenção de uma licença de exploração: 
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Dada a extensão e complexidade dos trabalhos e estudos a efectuar, o promotor 

solicitou à Amb & Veritas que os Estudos de Impacte Ambiental fossem elaborados 

de forma independente pelo que o presente, é o correspondente a Aveiro. 

 

3.4.2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos previstos, para a fase de exploração, compreendem a extracção de 

inertes recorrendo à utilização de navios equipados com um sistema constituído por 

bombas de sucção, um tubo de comprimento variável que pode chegar às dezenas 

de metros de profundidade. Na extremidade inferior encontra-se o chamado 

“cachimbo” que de uma forma simplificada se pode descrever como uma caixa 

metálica com duas aberturas na parte inferior por onde se produz a sucção e que 

correndo em contacto com o leito, à velocidade do navio entre um e três nós, retira 

uma camada de 25 centímetros em profundidade (em média) e uma largura de 

cerca de 2 metros.  

 

Figura 3.4 – Operação de Dragagem 

Os referidos cachimbos medem cerca de 3 por 2 metros de largura e cerca de 50 a 

100 centímetros de altura. Note-se que há vários tipos de cachimbo mas no limite o 

funcionamento é sempre semelhante, de seguida apresentam-se alguns exemplos: 
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Figura 3.5 – Exemplo de cachimbo  

 

Fotografia 3.1 - Exemplo de cachimbo 

O material assim obtido passa por um sistema de crivos de malha variável 

conforme as necessidades, encaminhando por uma caleira de volta ao mar, quer 

pedras e conchas, quer qualquer outro tipo de materiais que não sejam os 

desejados, assim como espécies marinhas.  

Seguidamente, o restante material é depositado no porão do navio onde 

permanecerá até à sua descarga em porto. À chegada ao porto é sempre fornecido 
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às Autoridades um documento em impresso apropriado com os detalhes sobre a 

operação que ali termina. Nesse impresso estão indicadas as horas de início e final 

da dragagem, volume de inertes a bordo e área onde esteve a operar, podendo 

também assinalar a hora a que inicia a descarga. 

Deve também merecer uma referencia especial a existência a bordo destes navios 

de um sistema de registo de rotas e de posição, baseado no GPS Diferencial 

(DGPS), o qual permite que as Autoridades exerçam uma fiscalização efectiva sobre 

as operações de dragagem que vão tendo lugar, sua localização e duração. 

A capacidade de armazenamento em porão dos navios a utilizar, pode neste caso, 

estar entre 1500 a 2000 metros cúbicos. Na fotografia seguinte poderá ver-se o 

aspecto de um navio carregado de areia dragada pronto a iniciar a sua descarga. 

 

Fotografia 3.2 – Navio carregado de areia dragada 
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Para esta dimensão de navio, as tripulações normalmente são constituídas por 10 a 

12 elementos que permanecem a bordo, podendo assim os navios trabalhar 24 

horas por dia. 

As descargas no cais serão efectuadas por tapete com baixo teor de humidade, 

uma vez que houve drenagem enquanto os inertes permaneceram no porão. Trata-

se um sistema constituído por um braço que em posição lateral descarrega por um 

tapete rolante todo os inertes, a uma distancia de mais ou menos 12 metros da 

borda do navio, de onde é retirado ou por uma pá carregadora ou então pode ser 

descarregado directamente para um camião. 

 

 

Fotografia 3.3 – Descarga por tapete 

O terminal para recepção dos inertes (areias) dragados na área de Aveiro situa-se, 

tal como já foi referido, na zona portuária de Aveiro.  
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As descargas por repulsão utilizando um sistema que liga o navio a um tubo 

flutuante permitem levar os inertes até grandes distancias do navio e por isso este 

sistema pode ser utilizado para o enchimento de praias e realimentação da Orla 

Costeira, ficando os inertes depositados por gravidade e regressando a água ao seu 

meio natural. Na fotografia seguinte apresenta-se um exemplo deste tipo de 

descarga. 

 

 

Fotografia 3.4 – Realimentação de praias 

Para alimentação da deriva sedimentar podem ser utilizados navios com portas de 

fundo, o que permite um rápido depósito da carga no local escolhido e previamente 

georeferenciado. 

No terminal pode estar instalado um sistema de processamento de areias, 

constituído essencialmente por uma unidade muito simples onde estão instalados 

os crivos. 
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Após a crivagem dos inertes, acumulam-se os produtos finais em locais separados 

de onde posteriormente são carregados nos camiões para a distribuição pelos 

consumidores finais ou por intermediários. 

Normalmente separam-se duas ou três granulometrias, com rejeição de pedras e 

conchas de maior dimensão que igualmente são comercializáveis para diversos fins, 

nomeadamente jardins, caminhos, decoração, etc. 

O transporte em terra será maioritariamente executado por camiões de 20 m3, 

caixa aberta com carga obrigatoriamente coberta.      

Considerando que será utilizada uma draga com uma capacidade de porão de 1500 

m3, e que esta draga fará uma descarga por dia, considerando ainda que não 

trabalhará aos fins de semana, ainda que trabalhe alguns para compensar paragens 

por avaria, será expectável uma produção anual de 300 000 m3. Claro que esta 

produção só será possível se for absorvida pelo mercado, caso contrário terá que 

ser reduzida. 

Os inertes serão vendidos ao consumidores finais ou intermediários no local de 

descarga (Porto de Aveiro), sendo estes responsáveis pelo seu transporte, pelo que 

se torna impossível prever a quantidade de inertes que sairão diariamente do Porto. 

No entanto poderá estimar-se, considerando a capacidade dos equipamentos 

utilizados para carregar os camiões, que no máximo poderão sair diariamente do 

Porto de Aveiro entre 30 a 40 camiões. Esta estimativa tem como pressuposto a 

utilização de duas pás carregadoras com balde de 3 m3 e período de funcionamento 

de 12 horas. 
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Fotografia 3.5 – Carregamento de veículos  

 

3.4.3. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PARA OS MEIOS 
FÍSICOS  

Neste ponto pretende-se identificar, genericamente, quais os principais tipos de 

emissões e produção de resíduos que irão ocorrer durante a implementação do 

projecto, de modo a posteriormente se analisar os principais impactes ambientais 

associados. 

Relativamente à produção de efluentes líquidos, e considerando a actividade em 

estudo, pode-se considerar que esta é inexistente. 

Relativamente aos resíduos produzidos, estes respeitam principalmente às 

conchas e pedras que resultam da crivagem que poderão, à semelhança dos 

restantes inertes dragados, ser comercializadas. Pelo que assumem um papel mais 

de subproduto do que de resíduo propriamente dito. 

Por último podemos salientar os resíduos produzidos aquando das manutenções dos 

equipamentos de apoio, sejam pertencentes às dragas, sejam pertencentes aos 

terminais. Aqui incluem-se resíduos tais como, óleos usados, filtros de óleo e ar, 
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embalagens contaminadas com substâncias perigosas (combustíveis, óleos e 

massas lubrificantes, entre outros). 

No caso dos resíduos produzidos pelos navios é sabido que estão sujeitos a um 

rigoroso controle de acordo com normas internacionais (MARPOL), existindo a 

bordo um registo obrigatório das suas quantidades e o do seu destino final, 

recolhidos por empresas devidamente credenciadas. 

As emissões existentes resultam da actividade das dragas, navios de maior ou 

menor porte, assim como dos equipamentos de apoio dos terminais. A descarga 

dos inertes em terra, o seu armazenamento e carga para distribuição dá origem a 

emissões de partículas que poderão ser mais ou menos significativas dependendo 

do grau de humidade dos inertes e das condições meteorológicas. 

 

3.4.4. FONTES E NÍVEIS DE RUÍDO 
Associado a todo o processo, e em resultado da operação das dragas e dos 

equipamentos de apoio em terra haverá lugar à produção de ruído e vibrações, 

destacando-se como principais fontes: 

• Actividade das dragas, sobretudo no momento da descarga, uma vez que a 

operação em mar fica situada a sensível distancia de terra e portanto é 

praticamente inaudível; 

• Actividade dos equipamentos de apoio em terra – Pá carregadora; 

• Circulação de veículos pesados para distribuição dos inertes. 

Alguns dos equipamentos mais ruidosos poderão produzir, em termos genéricos, 

níveis médios de ruído da ordem de grandeza dos 80 a 85 dB(A), a uma distância 

cerca de 15 metros. Por vezes estes níveis poderão vir a ser ultrapassados em 

função da utilização de maquinaria específica, contudo todas estas actividades irão 

decorrer na zona portuária, a qual está classificada para esse tipo de situações. 
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3.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA 

De acordo com o já citado anteriormente, o Projecto de Pesquisa de Depósitos 

Minerais no Domínio Marítimo surgiu na sequência de um contrato para atribuição 

de direitos de prospecção e pesquisa, celebrado entre o proponente e o Estado 

Português, contrato esse que prevê no seu artigo 15.º: 

“1. Cada concessão de exploração que venha a ser atribuída na sequência deste 

contrato fica sujeita a prazo, a estipular no respectivo contrato de concessão, o 

qual não será superior a 20 anos, contados a partir da data da sua assinatura.” 

“2. Este prazo poderá ser prorrogado pelo SEAII, por um período que. Em conjunto 

com o fixado nos termos do número anterior, não exceda 30 anos (…)” 

 


