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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS 
DE MINIMIZAÇÃO 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se 

prevêem que venham a ser gerados pela exploração do projecto em estudo. A 

avaliação destes impactes será efectuada com base numa descrição dos seus 

efeitos e numa caracterização assente na seguinte sistematização: 

SENTIDO VALORATIVO Positivo Negativo 

EFEITO Directo Indirecto Induzido 

MAGNITUDE Alta Média Baixa 

SIGNIFICÂNCIA Elevada  Média Baixa 

DURAÇÃO Temporário Periódico Permanente 

REVERSIBILIDADE Reversível Irreversível 

Seguidamente define-se com maior exactidão o significado de cada elemento 

classificativo: 

Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência 

ao nível de determinado descritor, ou seja, se o impacte em questão valoriza 

(positivo) ou desvaloriza (negativo) a qualidade ambiental desse descritor. 

O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada 

acção do projecto afecta directamente o ambiente (efeito directo), ou se provoca 

impactes que por sua vez têm efeitos secundários que resultam em novos impactes 

ambientais (efeito indirecto), ou se dá origem a situações que independentemente 

do projecto, provocam alterações no ambiente (efeito induzido). 

A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, quer esta seja referente 

a uma área, a um nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta 

dimensão é usualmente ponderada em termos de afectação relativa (percentagens) 

e em função da tipologia de projecto, sendo uma caracterização bastante objectiva. 

Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou 

ecológica que esse impacte representa, sendo uma variável mais subjectiva uma 

vez que depende da sensibilidade do avaliador. Poderão, em alguns descritores, ser 
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considerados impactes com a classificação de irrelevantes que se definem como 

sendo impactes cuja análise não merece relevância. 

Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta 

apenas durante um determinado período de tempo (temporário), se se manifesta 

ocasionalmente ao longo do período de vida útil do projecto (periódico) ou se se 

manifesta durante todo o período de vida do projecto (permanente). 

A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas 

consequências ao longo do tempo. Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular 

ao fim de algum tempo (reversível), ou se pelo contrário, esses efeitos persistem 

(irreversível). 

Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular, promovendo-

se posteriormente uma síntese da afectação que o projecto provocará ao nível de 

cada descritor.  

Será analisada primeiramente a ausência de intervenção, só depois analisados os 

impactes associados à implementação do projecto. Para além disso e em função da 

dimensão e importância dos impactes avaliados, será necessário proceder à 

implantação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do 

projecto, ou por outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que este 

apresenta. 

As medidas de minimização propostas permitirão ainda ter uma ideia aproximada 

de quais os impactes ambientais negativos que serão anulados ou reduzidos, e 

quais os impactes ambientais negativos que subsistirão. 

Quando não for possível propor medidas de minimização deverão ser equacionadas 

medidas de compensação. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                  Página V.3 

5.1. GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA COSTEIRA E 
SEDIMENTOS 

5.1.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

A nível dos descritores em estudo no presente capítulo, a não realização do 

projecto em estudo induzirá a uma continuação da situação actualmente verificada. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considerando que não está associada ao projecto nenhum tipo de construção 

apenas serão avaliados os impactes decorrentes da fase de exploração. 

Os principais impactes geológicos resultantes da extracção de areia offshore 

relacionam-se com as consequências da eventual alteração do transporte litoral de 

sedimento provocado quer pela mudança da morfologia costeira (batimetria) e 

consequentemente das condições da ondulação junto à costa, quer pela alteração 

do volume de sedimento disponível para ser transportado (efeito de sumidouro), 

sendo que estes dois factores estão intimamente relacionados. 

De acordo com o estudo da Hidromod, realizado no âmbito deste trabalho, não é 

expectável que o incremento da ondulação e das correntes junto à costa, devido à 

mudança da batimetria gerada pela extracção dos inertes, sejam de molde a 

provocar alterações significativas na parte superior da praia. 

Relativamente à alteração da deriva litoral induzida pelo eventual preenchimento do 

local da extracção (efeito de sumidouro), esta só ocorrerá se a área de extracção 

estiver situada acima da profundidade onde as ondas têm capacidade para 

movimentar o sedimento de fundo. Se tal ocorrer, parte do sedimento constituinte 

da deriva litoral ficará retido no local de extracção o que provocará a diminuição do 

sedimento disponível para ser transportado e, como tal, induzirá alterações na linha 

de costa. 
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Para determinar a profundidade a partir da qual a alteração da morfologia do fundo, 

devido à extracção de inertes, deixa de ter influência na deriva litoral pode-se 

recorrer aos conceitos de limite proximal e limite distal. 

O limite proximal, ou Profundidade de fecho, (a profundidade máxima de acção 

sazonal das ondas dependente das condições extremas anuais da ondulação ao 

largo) para a zona em análise foi calculada por Teixeira (1994), situando-se entre 

14,2 e 16,5, quer se utilizem os dados de ondulação de Carvalho e Barceló (1966) 

ou de Costa (1987) (in Teixeira, 1994). O relatório da Hidromod, 2007, referente à 

avaliação dos impactes associados à área de intervenção de Aveiro, considerando a 

onda de temporal mais provável (Hs=8m e Tp=16s), indica como valor de 

profundidade de fecho a profundidade de 20 m. Ainda segundo o estudo da 

Hidromod, para onda centenária de características mais extremas e mais 

improváveis de ocorrerem (Hs=15m e Tp=18s), a profundidade de fecho pode 

atingir os 30 m. Em qualquer destes cenários só para ondas superiores a 8 metros 

de altura significativa, poderá ocorrer algum transporte a profundidades superiores 

a 20 metros 

O limite distal (a profundidade em que se verifica o limiar do transporte sedimentar 

e abaixo do qual as variações volumétricas, à escala secular, são nulas) para a 

zona em análise é de aproximadamente 40 m. Este valor, calculado através da 

fórmula de Hallermeier, por Teixeira 1994, parece ser corroborado pela carta de 

sedimentos realizada por Dias (1987) onde se verifica a existência de dois domínios 

distintos: um mais profundo, de carácter relíquia, em que os sedimentos são mais 

grosseiros e mal calibrados, e outro mais superficial com areias mais finas e bem 

calibradas. 

Estamos assim perante um caso em que a zona de extracção (ou parte dela) está 

dentro dos limites da zona onde existe movimentação sedimentar devido à 

ondulação, o que pode ser corroborado pelo valor da profundidade distal para este 

sector de costa (-40m) e pelo valor da profundidade de fecho calculado para as 

ondas de tempestade (superior a 20m) ou extremas (superior a 30m). 

Outro aspecto importante nesta avaliação prende-se com a verificação das regras 

de países onde este tipo de actividade se desenvolve habitualmente. Analisando o 

Anexo II – Hidrodinâmica, verifica-se que, segundo as normas francesas de 
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exploração de inertes, quando o sector de costa contíguo à exploração apresenta 

sinais de erosão, não é aceitável a realização de dragagens. 

Assim, relativamente à caracterização dos impactes pode considerar-se a existência 

de dois tipos distintos de impactes na Geologia Costeira, nomeadamente os 

relacionados com formação de uma depressão no leito marinho e os relacionados 

com as consequências que essa modificação da batimetria induz em outros locais 

da costa. No primeiro caso, estamos perante um impacte Negativo, Directo, de 

Média magnitude, de Baixa significância, Temporário e Reversível. No segundo 

caso, estamos perante um impacte Negativo, Indirecto, de Baixa a Média 

magnitude, de Elevada significância, Periódico e Irreversível.  

 

5.1.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Apesar deste relatório apontar para um impacte no trânsito sedimentar, será 

inviável efectuar a distinção entre os fenómenos erosivos causados pela exploração 

e os fenómenos erosivos causados pela diminuição da deriva sedimentar associada 

aos factores que actualmente modelam o litoral. 

A eventual dragagem de inertes deverá ser acompanhada de uma campanha de 

monitorização que, apesar de detectar as variações induzidas não só pela extracção 

como por todos os outros factores externos a essa actividade, permitirá quantificar 

as variações da linha de costa e das dunas costeiras. 

A campanha de monitorização deverá abranger a área de exploração, a área 

submersa entre a zona de exploração e a praia, a praia e a duna frontal a ela 

associada. Destra forma será possível detectar alterações na batimetria, nas 

características dos sedimentos e na posição da linha de costa bem como quantificar 

a evolução dunar. A campanha deve iniciar-se antes da exploração, de forma a 

permitir classificar a situação de referência com o detalhe necessário, e prolongar-

se durante o período de actividade da exploração para que, caso se verifiquem 

impactes negativos se possa reequacionar o projecto de extracção, de forma a 

minimizar esses mesmos impactes. 
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A campanha de monitorização deverá constar de duas fases: a) estabelecimento da 

situação de referência e b) detecção das eventuais alterações relacionadas com a 

extracção. Para o efeito propõem-se as seguintes tarefas: 

1) Caracterização histórica da evolução da linha de costa e das dunas frontais, com 

base em dados existentes (fotografias aéreas, mapas e outras fontes de dados 

existentes); 

2) Campanhas de batimetria que abranjam a área de extracção e a zona entre essa 

área e a praia. As campanhas deverão aproximar-se o mais possível da linha de 

costa de forma a monitorizar as variações da praia submersa. 

3) Execução de perfis de praia e duna frontal, com o espaçamento de 1km, de 

forma a determinar as eventuais alterações que ocorram no sistema praia/duna. 
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5.2. HIDRODINÂMICA 

5.2.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

A nível da Hidrodinâmica, a não realização do projecto em estudo induzirá a uma 

continuação da situação actualmente verificada. 

 

5.2.2. INTRODUÇÃO 

Tal como já foi referido é objectivo deste estudo examinar potenciais impactes 

negativos na costa e na zona costeira decorrentes de alterações locais no clima de 

agitação (e nos regimes de transporte) promovidos por operações de extracção de 

inertes em zonas tipicamente com profundidades superiores a 20 m (zh). 

Esta avaliação, de acordo com as características do local e as simulações 

preliminares de propagação da agitação, incidirá sobre as alterações previsíveis na 

propagação da agitação induzidas pela alteração nos fundos e, caso essas 

alterações apresentem relevância, incidirá também sobre os possíveis impactes 

sobre os processos de transporte na costa. 

Este relatório refere-se à avaliação efectuada para a área situada ao largo da costa 

ocidental a norte da barra de Aveiro. De acordo com a metodologia proposta para a 

avaliação dos potenciais impactes na hidrodinâmica e transporte, foram efectuadas 

simulações da propagação da agitação para diversas condições, considerando as 

situações de referência e de projecto, e calculadas as diferenças na distribuição das 

alturas significativas das ondas incidentes. Tendo em atenção as especificidades do 

projecto, foram consideradas condições de agitação de dois tipos: prováveis e 

desfavoráveis.  

Embora as situações desfavoráveis, a que é atribuída uma baixa probabilidade de 

ocorrência, não devam produzir efeitos de médio-longo prazo, servirão para dar 

uma ideia dos limites superiores dos impactes que poderão ser associados às 

intervenções propostas. Neste caso, atendendo a que o projecto apenas considera a 

possibilidade de extracções a profundidades superiores a 20 metros, estas 
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condições deverão ser caracterizadas por ondas de grande comprimento. As 

situações mais prováveis serão potencialmente aquelas de que poderão resultar 

impactes duradouros na costa e portanto as de maior interesse em termos de 

avaliação de impactes no transporte.  

Nos parágrafos seguintes será efectuada uma descrição das simulações efectuadas 

e dos resultados obtidos. 

 

5.2.3. METODOLOGIA 

Como se referiu anteriormente objectivo geral deste estudo será o de fornecer 

informação que permita dar suporte ao estudo de impacte ambiental de dragagens 

offshore na costa portuguesa.  

A forma mais objectiva de avaliar estes potenciais efeitos é através da utilização de 

modelos que permitam simular a propagação da agitação (e o transporte de 

sedimentos associado) que reconheçam o carácter aleatório das ondas incidentes. 

Modelos espectrais como o SWAN ou outros similares tipicamente fornecem 

resultados realistas dos campos de ondas e são portanto adequados a este tipo de 

avaliação. 

Uma vez analisados os impactes nos campos de ondas resultantes das alterações 

batimétricas propostas deverá ser feita uma avaliação da necessidade de fazer 

também uma avaliação do impacte nos processos de transporte litoral. Deve ter-se 

em atenção que embora a interpretação dos impactes nos campos de ondas seja 

relativamente simples, já a avaliação dos impactes que eventuais alterações nos 

padrões de propagação possam ter sobre os processo de transporte resulta num 

processo complexo e com uma fiabilidade mais reduzida do ponto de vista 

quantitativo. 

A análise dos impactes começa por colocar dois tipos de questões sobre as quais 

será necessário efectuar opções em termos de hipóteses de cálculo: que tipo de 

condições de agitação a simular e que geometria para a área dragada considerar.  
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No que respeita às características da agitação as opções devem ter em 

consideração que, em termos gerais, o perfil da praia é condicionado tanto por 

eventos de curta duração e elevada energia, como os que resultam da ocorrência 

de tempestades, como por eventos com grande probabilidade de ocorrência com 

características mais próximas do regime médio. Em termos gerais pode dizer-se de 

forma simplista que as condições de Inverno tenderão a erodir a face da praia 

enquanto que as condições de Verão tenderão a reconstruí-la.  

Em situações de tempestade grandes volumes de areia podem ser deslocados da 

face da praia e depositados em áreas mais profundas. No entanto, em condições 

normais, a maior parte deste material volta a ser recolocado na praia por acção de 

ondas menos energéticas. Eventuais impactes de uma dragagem offshore sobre 

este processo só poderão assumir alguma relevância se a área dragada se localizar 

francamente dentro da zona de possível mobilização dos sedimentos pelas ondas. 

No entanto embora grandes quantidades de sedimentos possam ser deslocadas 

num único evento de tempestade, é o regime médio que acaba por definir a forma 

da praia já que os efeitos de curto prazo tendem a apresentar uma relevância 

mínima quando comparados com os efeitos de longo prazo (MMS, 2001). Desta 

forma, o efeito mais crítico das dragagens deverá ser avaliado em termos de 

impacte sobre a propagação de ondas características de um regime médio e, por 

consequência, sobre potenciais alterações que modificações nos padrões de 

propagação possam introduzir sobre os processos de transporte na costa. 

No que respeita à definição da geometria da área de intervenção que será utilizada 

para simular as condições de projecto, embora na prática seja expectável que nem 

toda a área levantada apresente areias com interesse para dragar ou que à medida 

que as dragagens vão sendo feitas e as dragas vão avançando possam existir 

condições para algum ajuste da batimetria às condições naturais, foi opção assumir 

a situação mais desfavorável de considerar que toda a área dragada permanece 

com as cotas de dragagem até ao limite do projecto. Neste caso foi considerado 

que será dragada uma espessura de 1,5 metros ao longo da área de intervenção. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                  Página V.10 

5.2.4. ANÁLISE CONCEPTUAL DOS PROCESSOS 

Tal como referido anteriormente, a realização de um processo de extracção e areia 

na costa poderá ter consequências ao nível da propagação da agitação que por sua 

vez se poderão reflectir nos processos sedimentares.  

De um ponto de vista genérico o processo de pode ser entendido da seguinte 

forma: as ondas ao propagarem-se sobre uma área que foi aprofundada por efeito 

do processo de dragagem tenderão a sofrer uma redução na amplitude (em relação 

à situação antes da dragagem) enquanto que as zonas marginais tenderão a sofrer 

um incremento de altura (Figura 5.1). Estas alterações no processo de propagação 

da agitação, como referido anteriormente, poderão ter consequências tanto ao nível 

dos processos de transporte ao longo da costa como ao nível dos processos de 

transporte no perfil, podendo assim ter consequências na erosão costeira (Figura 

5.2). 

Como facilmente se poderá compreender a relevância destes potenciais impactes 

dependerá do da profundidade a que é efectuada a dragagem e das ondas 

predominantes na zona. Uma dragagem efectuada para lá da zona onde os 

sedimentos são mobilizáveis pela agitação não terá certamente efeitos relevantes 

nos processos de transporte, uma dragagem efectuada perto da costa poderá ter 

impactes significativos nesses mesmos processos.  

 

Figura 5.1 - Efeitos potenciais na refracção da onda resultantes do processo de 

dragagem (reproduzido de Cayocca & Gardin, 2003) 
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Figura 5.2 - Esquema genérico de potenciais efeitos da dragagem nos processos de 

transporte longitudinal e transversal (reproduzido de Cayocca & Gardin, 2003) 

Nesta perspectiva um aspecto que se reveste de grande interesse na análise do 

problema é a determinação da profundidade a partir da qual a onda não tem 

capacidade de transporte significativa ou, se se quiser, a profundidade a partir da 

qual o perfil da praia não é afectado pelas variações sazonais nas condições de 

agitação (Pilkey e tal, 1993, Work & Dean, 1995). Esta profundidade é usualmente 

designada de profundidade de fecho tendo Hallermeier (1978) proposto uma 

fórmula simples para a respectiva determinação: 
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Sendo Dcl a profundidade de fecho, Hs(12h) a maior altura significativa que ocorre 

durante mais de 12 horas e Ts o período associado. 

Outro aspecto que deverá ser tido em consideração numa avaliação preliminar é a 

eventual relevância da zona a dragar para a protecção da zona costeira, devendo 

verificar-se que os trabalhos não irão incidir sobre barras que em condições 

normais sejam um garante de protecção contra as ondas de maiores dimensões. 

Uma análise do breve resumo de regulamentações existentes em diversos países 

europeus apresentada no (Anexo II – Hidrodinâmica), mostra que em países com 
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uma larga experiência de actividade neste domínio se tem concluído que, desde 

que tomadas precauções do tipo anteriormente referido, este tipo de obras não 

mostra impactes significativos na dinâmica sedimentar. 

 

5.2.5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES NA PROPAGAÇÃO DA 
AGITAÇÃO 

A representação da complexidade e diversidade dos fenómenos que influenciam a 

transformação das ondas, tais como a refracção, a difracção, a reflexão, a 

dissipação de energia por atrito de fundo e por rebentação e as transferências de 

energia entre frequências do espectro, entre outros, em tão distintas situações de 

aplicação como sejam a propagação de ondas de baixo período devidas ao vento, 

oscilações de grande período em bacias portuárias, as ondas de maré e os tsunamis 

são hoje possíveis de ser simuladas com base em modelos matemáticos. 

Tratando-se de um processo complexo, a respectiva abordagem em termos 

matemáticos é geralmente efectuada com recurso à introdução de algumas 

hipóteses simplificativas. Obviamente, quanto mais hipóteses simplificativas são 

adicionadas menos aspectos são tidos em consideração mas mais económicos se 

tornam os modelos resultantes. Assim, em função de um problema específico 

haverá modelos mais ou menos adequados, pelo que se deverá proceder a uma 

escolha criteriosa que permita por um lado cumprir os objectivos do projecto e, por 

outro lado, permita efectuar as simulações com recurso a tempos de cálculo 

razoáveis. 

Na zona costeira os processos mais relevantes estão ligados à refracção e 

empolamento das ondas. A simulação destes aspectos em zonas com estas 

características pode normalmente ser efectuada com base na utilização de modelos 

relativamente simples (refracção ou refracção-difracção). 

Tendo em consideração esta situação, para a execução das simulações de 

propagação da agitação utilizou-se um modelo de propagação da energia da onda 

capaz de simular a propagação de um espectro direccional desenvolvido pela 

Universidade de Delft: SWAN (Simulating Waves Nearshore). Este modelo permite a 
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descrição quantitativa da variação dos parâmetros da onda (altura, período, 

direcção e forma espectral) ao longo da respectiva propagação desde o largo até à 

costa. 

Tendo por objectivo avaliar o impacte da dragagem sobre a propagação da agitação 

foram efectuadas simulações com o modelo SWAN para as condições referidas 

anteriormente. Como resultado foram produzidos mapas de distribuição da altura 

significativa da onda e da direcção média. 

Os resultados obtidos (Figura 5.3 a Figura 5.17) mostram desde logo que a 

diferente definição da informação batimétrica ao longo da zona simulada conduz a 

descontinuidades na definição do perfil que se reflectem na dimensão da zona de 

rebentação. Embora este facto não ponha em causa a validade dos resultados do 

modelo deve ser tido em conta na respectiva interpretação. 

Relativamente ao impacte da dragagem sobre a propagação da agitação verifica-se 

que este é, de forma geral, bastante reduzido, verificando-se mesmo que para as 

ondas com maior probabilidade (Hs=2,5 m e Hs=4,5m com Tp=12 s) as diferenças 

são praticamente inexistentes (Figura 5.3 a Figura 5.8). 

Mesmo no caso das ondas de maior energia, características de situações de 

temporal (SW/6,0m e W/7,0m), verifica-se que as diferenças encontradas na altura 

significativa não ultrapassam os 5 cm imediatamente antes da zona de rebentação 

(Figura 5.9 a Figura 5.14). Neste caso observam-se algumas diferenças um pouco 

mais significativas na zona próxima da área dragada mas que ainda assim 

representam uma percentagem reduzida da altura da onda no local (inferior a 5%).  

No caso das ondas extremas observa-se um comportamento atípico nos resultados, 

com um aumento da altura da onda na zona dragada (ao contrário do que acontece 

nas restantes situações) que poderá ser explicado pelo efeito do atrito de fundo 

(Figura 5.16). Em qualquer dos casos as diferenças, também neste caso, não 

ultrapassam os 5% (Figura 5.17). 

Os resultados anteriores apontam assim no sentido de concluir que as dragagens 

propostas não terão expressão para induzir variações significativas na propagação 

da agitação (e por consequência no trânsito litoral). Para além disso a solução de 
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projecto considerada já deverá representar por si uma situação desfavorável em 

termos de cálculo já que considera uma dragagem de 1,5 metros em toda a zona 

levantada. Não tem assim em consideração que nem toda a área apresentará areia 

adequada.  

Em qualquer dos casos, e tendo por objectivo confirmar que os reduzidos impactes 

na propagação da agitação se reflectem igualmente em reduzidos impactes na 

dinâmica litoral serão efectuadas nos capítulo seguintes análises dos processos de 

transporte ao longo do perfil da praia e dos processos de deriva litoral. 

 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                  Página V.15 

 

Figura 5.3 - Distribuição de altura significativa e direcção media para uma onda 

proveniente de W20ºN, Hs=2,5 m e Tp=12 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.4 - Diferenças calculadas para a altura significativa entre as situações de 

referência e de projecto para uma onda proveniente de W20ºN, Hs=2,5 m e Tp=12 s. 

Área de Intervenção 
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Figura 5.5 - Valores percentuais das diferenças calculadas para a altura significativa 

entre as situações de referência e de projecto para uma onda proveniente de 

W20ºN, Hs=2,5 m e Tp=12 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.6 - Distribuição de altura significativa e direcção media para uma onda 

proveniente de W20ºN, Hs=4,5 m e Tp=12 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.7 - Diferenças calculadas para a altura significativa entre as situações de 

referência e de projecto para uma onda proveniente de W20ºN, Hs=2,5 m e Tp=12 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.8 - Valores percentuais das diferenças calculadas para a altura significativa 

entre as situações de referência e de projecto para uma onda proveniente de 

W20ºN, Hs=2,5 m e Tp=12 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.9 - Distribuição de altura significativa e direcção media para uma onda 

proveniente de SW, Hs=6,0 m e Tp=16 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.10 - Diferenças calculadas para a altura significativa entre as situações de 

referência e de projecto para uma onda proveniente de SW, Hs=6,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.11 - Valores percentuais das diferenças calculadas para a altura 

significativa entre as situações de referência e de projecto para uma onda 

proveniente de SW, Hs=6,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.12 - Distribuição de altura significativa e direcção media para uma onda 

proveniente de W, Hs=7,0 m e Tp=16 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.13 - Diferenças calculadas para a altura significativa entre as situações de 

referência e de projecto para uma onda proveniente de W, Hs=7,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.14 - Valores percentuais das diferenças calculadas para a altura 

significativa entre as situações de referência e de projecto para uma onda 

proveniente de W, Hs=7,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.15 - Distribuição de altura significativa e direcção media para uma onda 

proveniente de W40ºN, Hs=15,0 m e Tp=18 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.16 - Diferenças calculadas para a altura significativa entre as situações de 

referência e de projecto para uma onda proveniente de W40ºN, Hs=15,0 m e 

Tp=18 s 

 

Área de Intervenção 
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Figura 5.17 - Valores percentuais das diferenças calculadas para a altura 

significativa entre as situações de referência e de projecto para uma onda 

proveniente de W40ºN, Hs=15,0 m e Tp=18 s 

 

 

Área de Intervenção 
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5.2.6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES NO TRANSPORTE 

A análise dos potenciais impactes no transporte foi analisada com base nos 

resultados de um modelo para a simulação dos processos de transporte no perfil da 

praia (SBEACH), de um modelo para as correntes litorais e na avaliação do 

posicionamento da área de intervenção relativamente a uma avaliação expedita da 

profundidade de fecho determinada com base na fórmula de Hallermeier. Não 

foram efectuados cálculos quantitativos de transporte litoral já que os impactes 

determinados para as correntes permitem demonstrar que os impactes nos padrões 

de transporte serão desprezáveis mesmo para as ondas com período de retorno 

centenário. 

5.2.6.1. PROFUNDIDADE DE FECHO 

Como se viu anteriormente Hallermeier (1978) propôs uma fórmula simples para a 

determinação da profundidade de fecho: 

2

2
)12(

)12( *
*5.68*28.2

s

hs
hs Tg

H
HDcl −=

 

Sendo Dcl a profundidade de fecho, Hs(12h) a maior altura significativa que ocorre 

durante mais de 12 horas e Ts o período associado. 

Uma vez que os registos disponíveis não permitam uma determinação precisa do 

valor Hs(12h) optou-se por efectuar o cálculo utilizando para o efeito as 

características da onda centenária (o que deverá representar uma situação do lado 

da segurança). Assim, utilizando o valor de Hs = 15.0 m e Ts = 18 s, obtém-se um 

valor da profundidade de fecho de da ordem dos 30 metros. Considerando uma 

onda de temporal mais provável (eg. Hs=8m e Tp = 16s) obter-se-ia um valor da 

ordem dos 20 metros. 

Embora se deva ter em consideração que este tipo de fórmulas não é exacta e que 

os valores determinados com base neste tipo de abordagens deverá ser olhado 

essencialmente em termos qualitativos e de ordem de grandeza, poder-se-á dizer 

que a área de intervenção já se encontra numa zona que não está sujeita a 

movimentos significativos dos sedimentos por acção da agitação para a maioria dos 

eventos possíveis na zona. Efectivamente só para ondas superiores a 10 metros de 
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altura significativa se verifica a possibilidade de se poder verificar algum 

movimento de sedimentos a profundidades superiores a 20 metros. 

5.2.6.2. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRANSPORTE NO 
PERFIL 

Tendo em consideração que a análise da profundidade de fecho indicia a 

possibilidade de permanecerem situações (ainda que com muito baixa 

probabilidade de ocorrência) capazes de movimentar sedimentos à profundidade a 

que se pretende localizar a área de intervenção, foi utilizado um modelo de 

simulação dos processos de transporte do perfil da praia (SBEACH) para avaliar os 

potenciais impactes da dragagem neste processo. 

Para este efeito foram seleccionados dois perfis, um a sul da zona a dragar onde se 

dispõe de informação mais detalhada sobre o perfil da praia (P150 – Figura 5.19) e 

outro que inclui a zona a dragar (P255) onde, apesar da informação batimétrica não 

ser tão detalhada como no perfil anterior, ainda se dispõe de informação adicional à 

das cartas náuticas (Figura 5.18). 
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Figura 5.18 - Localização dos perfis onde foi simulado o transporte 

Foram simuladas situações muito prováveis (onda de 2,5 m/12 s), de temporal (7,0 

m/16 s) e extremas (15 m/18 s). De acordo com os dados da análise dos registos 

de agitação apresentados anteriormente foi considerado um período de simulação 

de 30 dias para as ondas mais baixas, de 7 dias para as ondas de temporal e de 5 

dias para as ondas extremas. Foi ainda considerado um diâmetro médio de 0,2 

mm. Durante os períodos de simulação foi dado um carácter pseudo-aleatório à 

agitação introduzindo uma variação aleatória na altura com uma variação máxima 

de 20%. 

Os resultados obtidos, apesar de sofrerem das limitações inerentes à definição da 

informação batimétrica, confirmam aquilo que a análise da profundidade de fecho 

já indicava: 
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• As ondas de altura significativa inferior aos 10 metros não produziram 

qualquer tipo de movimento na área de intervenção (Figura 5.20, Figura 

5.21, Figura 5.24 e Figura 5.25); 

• As ondas extremas têm capacidade de movimentar sedimentos à 

profundidade a que se situa a área de intervenção mas o transporte é de 

fraca intensidade e não se observam diferenças significativas entre as 

situações de referência e de projecto para além das que resultam de um 

processo natural de restabelecimento dos taludes na zona dragada (Figura 

5.22, Figura 5.26 e Figura 5.27). 

Assim, a análise dos resultados do modelo aponta no sentido de não serem 

previsíveis impactes relevantes na zona costeira directamente decorrentes das 

dragagens. Mesmo no caso das ondas extremas, embora se preveja a possibilidade 

de movimentos de sedimentos a profundidades superiores a 20 metros, os 

resultados apontam no sentido desses movimentos serem confinados e não 

apresentarem reflexos significativos na zona mais próxima da costa. 

 

Figura 5.19 - Perfil P150 
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Figura 5.20 - Evolução do perfil P150 sujeito à acção de ondas com Hs=2,5 m e 

Tp=12 s durante um período de 30 dias 

 

Figura 5.21 - Evolução do perfil P150 sujeito à acção de ondas com Hs=7,0 m e 

Tp=16 s durante um período de 7 dias 
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Figura 5.22 - Evolução do perfil P150 sujeito à acção de ondas com Hs=15.0 m e 

Tp=18 s durante um período de 5 dias 

 

 

Figura 5.23 - Perfil P255 
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Figura 5.24 - Evolução do perfil P255 sujeito à acção de ondas com Hs=2,5 m e 

Tp=12 s durante um período de 30 dias 

 

Figura 5.25 - Evolução do perfil P150 sujeito à acção de ondas com Hs=7,0 m e 

Tp=16 s durante um período de 7 dias 
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Figura 5.26 - Evolução do perfil P150 sujeito à acção de ondas com Hs=15.0 m e 

Tp=18 s durante um período de 5 dias 

 

Figura 5.27 - Diferenças calculadas para o perfil P255 entre as situações de 

referência e de projecto após a acção das ondas extremas durante um período de 5 

dias 
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5.2.6.3. DERIVA LITORAL 

Para além dos movimentos de areia no perfil da praia, será também relevante 

avaliar os potenciais impactes da dragagem na deriva litoral. Para este efeito foram 

determinadas as correntes induzidas pelas ondas e avaliadas as diferenças entre a 

solução de referência e a situação de projecto. Embora esta avaliação apresente 

algumas limitações decorrentes da baixa definição do perfil da praia com 

consequências ao nível da definição da zona de rebentação, uma vez que o 

interesse do resultado estará mais ligado às diferenças observadas entre as 

situações de referência e de projecto e em menor grau à efectiva magnitude dos 

processos, o resultado constitui um suporte importante na avaliação dos potenciais 

impactes da dragagem. 

A determinação das correntes foi efectuada com recurso ao modelo MOHID com 

base nas tensões de radiação calculadas pelo modelo SWAN. O esquema de cálculo 

segue neste caso uma sequência do tipo representada na Figura 5.28. 

 

Figura 5.28 - Esquema de interligação dos modelos para a determinação das 

correntes induzidas pelas ondas 

Os resultados obtidos (Figura 5.29 a Figura 5.36) confirmam que efectivamente os 

impactes da dragagem nas correntes de deriva litoral (e consequentemente no 

transporte litoral) deverá ser muito de baixa magnitude. Como se pode constatar 

pela análise dos resultados no caso das ondas mais frequentes o impacte é 
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praticamente nulo (Figura 5.29 a Figura 5.31). Mesmo para o caso mais 

desfavorável de ondas de temporal as diferenças nos valores das correntes não 

ultrapassam os 5 cm/s (Figura 5.32 a Figura 5.35).  

No caso das ondas extremas, como seria de esperar, podem observar-se diferenças 

mais significativas que nos casos anteriores mas que ainda assim se encontram 

confinadas à zona da obra e continuam a apresentar baixa magnitude, o que 

também já tina sido evidenciado nos cálculos do transporte do perfil apresentados 

anteriormente (Figura 5.36 e Figura 5.37). 
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Figura 5.29 - Campo de correntes induzido por ondas provenientes de W20ºN, 

Hs=2,5 m e Tp=12 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.30 - Campo de correntes induzido por ondas provenientes de W20ºN, 

Hs=4,5 m e Tp=12 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.31 - Diferenças calculadas entre as situações de projecto e de referência 

para o módulo das correntes induzidas pelas ondas considerando ondas provenientes 

de W20ºN, Hs=4,5 m e Tp=12 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.32 - Campo de correntes induzido por ondas provenientes de SW, Hs=6,0 m 

e Tp=16 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.33 - Diferenças calculadas entre as situações de projecto e de referência 

para o módulo das correntes induzidas pelas ondas considerando ondas provenientes 

de SW, Hs=6,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.34 - Campo de correntes induzido por ondas provenientes de W, Hs=7,0 m 

e Tp=16 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.35 - Diferenças calculadas entre as situações de projecto e de referência 

para o módulo das correntes induzidas pelas ondas considerando ondas provenientes 

W, Hs=7,0 m e Tp=16 s 

Área de Intervenção 
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Figura 5.36 - Campo de correntes induzido por ondas provenientes de W40ºN, 

Hs=15,0 m e Tp=18 s. Situação de referência 

Área de Intervenção 
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Figura 5.37 - Diferenças calculadas entre as situações de projecto e de referência 

para o módulo das correntes induzidas pelas ondas considerando ondas provenientes 

W40ºN, Hs=15,0 m e Tp=18 s 

 

Área de Intervenção 
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5.3. COMPONENTE BIOLÓGICA 

5.3.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

Não existindo a realização do projecto, não se antevê uma alteração das tendências 

actuais para o ecossistema e para as comunidades bentónicas do local em análise, 

as quais se caracterizam, como é normal, por flutuações interanuais e sazonais. No 

entanto, ao não existir esta exploração, os materiais inertes que ela visa 

continuarão a ser recolhidos em outros locais onde se verificarão o impactes dessa 

extracção. Não é objecto deste relatório efectuar a análise comparativa destas 

opções mas não é possível deixar de referir que, muitas vezes, os impactes 

negativos atingem comunidades estuarinas com grande valor quer em termos de 

biodiversidade quer em termos económicos. 

 

5.3.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES POTENCIAIS 

Considerando que não está associada ao projecto nenhum tipo de construção 

apenas serão avaliados os impactes decorrentes da fase de exploração. 

Neste contexto, a dragagem de materiais inertes da plataforma continental para 

utilização em terra, como material de construção, e as actividades subsequentes a 

esta mineração, como sejam o transporte, descarga e armazenamento dos 

materiais dragados, constituem-se como operações susceptíveis de afectar as 

comunidades marinhas. Decorrendo do estudo de caracterização anteriormente 

efectuado à região costeira em análise, ao largo de Aveiro, bem como do 

conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas sob este tipo de acções, e 

tendo ainda em conta as opções operacionais da entidade proponente das 

dragagens, é possível identificar os principais impactes e dividi-los em duas 

categorias, os impactes em meio marinho e os impactes nas zonas portuárias onde 

se procederá à descarga e armazenagem dos inertes.  
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Nas zonas marinhas os impactes nas comunidades bióticas decorrem da dragagem 

em si e da operação com navios e podemos identificar como mais importantes os 

indicados abaixo: 

1-perda/alteração de habitat; 

2-mortalidade directa; 

3-destruição/alteração de zonas de reprodução ou de desova; 

4-turbidez da água; 

5-ressuspensão de nutrientes do sedimento; 

6-ressuspensão de metais do sedimento; 

7-ressuspensão de micro organismos e toxinas do sedimento; 

8-outros impactes; 

9-impactes cumulativos. 

De uma forma necessariamente sintética, aborda-se agora o significado de cada um 

dos impactes acima referidos.  

As operações de dragagem constituem-se como agentes de modelação dos fundos 

marinhos. Assim, para além de modificarem a topografia dos fundos, podem alterar 

a granulometria dominante, dependendo dos sedimentos remanescentes. As 

operações de dragagem são igualmente responsáveis pela remoção da componente 

orgânica dos sedimentos. Assim, a magnitude e aspectos operacionais ligados à 

dragagem podem levar a que uma área significativa do ecossistema fique alterada, 

deixando de poder suportar as formas de vida que havia antes da intervenção, bem 

como impactando directamente os organismos deles dependentes através das 

redes tróficas. Estas alterações do habitat podem ser profundas ou meramente 

localizadas. 

A mortalidade directa de organismos bentónicos resulta dos processos físicos 

gerados pela draga, afectando mais os organismos mais sensíveis que não 
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sobrevivem às forças geradas no meio, e resulta ainda do processo de 

ressedimentação que cobre as zonas envolventes e os respectivos organismos. 

As áreas de desova são particularmente sensíveis a intervenções que perturbem o 

habitat, quer aquando do comportamento reprodutor dos indivíduos quer depois, 

pela fragilidade dos ovos, larvas e juvenis. Por outro lado, muitas espécies são 

bastante exigentes no que respeita às características do sedimento e, se estas se 

alteram, os indivíduos não realizam a reprodução. 

As operações de dragagem produzem forte turbidez da água, como resultado da 

presença de sedimentos finos, inorgânicos e orgânicos, que são ressuspensos na 

água. Como resultados mais relevantes, reduz-se a transparência e a produtividade 

primária, bem como a afectação do sistema respiratório de muitos organismos, 

chegando à colmatação e morte. 

A ressuspensão de nutrientes, de magnitude muito diversa em função da 

quantidade e qualidade dos mesmos que se encontra armazenada nas camadas 

mais inferiores dos sedimentos, tem efeito oposto na produtividade primária, 

incrementando-a. 

A ressuspensão de metais, muitas vezes retidos nos sedimentos que se encontram 

nas proximidades de estuários ou sistemas lagunares poluídos, como é o caso da 

“Ria” de Aveiro, é causa de toxicidade nos organismos, atingindo não só os 

bentónicos mas igualmente os pelágicos, que não são afectados por outros factores 

derivados das operações de dragagem. Os efeitos de bioacumulação e 

bioamplificação podem ser, consequentemente, potenciados. 

A disseminação de micro organismos retidos nos sedimentos, bom como de toxinas 

por eles produzidas, é um impacte a considerar pelos efeitos negativos (agentes 

tóxicos/agentes patogénicos) que pode originar na comunidade biótica. 

No conjunto da designação “outros impactes” estão incluídos a poluição sonora 

derivada das operações de dragagem, bem como a interacção com outras 

utilizações do meio marinho, como a navegação e a pesca. As actividades de 

dragagem constituem-se como factores de perturbação complexa do meio, 

afastando os recursos pelágicos. 
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Finalmente, uma referência aos impactes cumulativos. Deve ser tido em conta que 

determinados aspectos com pequeno impacte, considerados isoladamente, podem 

assumir proporções mais impactantes quando o seu efeito se combina com os 

efeitos de vários outros factores, quer sejam alterações ambientais quer sejam 

derivados de outras actividades de origem antropogénica. 

Não foram considerados outros tipos de impactes, geralmente associados a 

operações desta natureza, uma vez que é garantido pela entidade proponente a 

certificação ambiental das embarcações utilizadas nas operações de dragagem e 

transporte de dragados. 

Nas zonas portuárias os principais impactes que podem decorrer da operação com 

navios e de operações de descarga de dragados são: 

1-turbidez da água; 

2-poluição com metais do sedimento; 

3-outros impactes. 

Uma vez que é garantido pela entidade proponente a certificação ambiental destes 

processos, não analisamos aqui os seus possíveis impactes. Contudo, não podemos 

deixar de referir que a localização das descargas no porto de Aveiro, dentro da 

denominada “Ria de Aveiro”, um complexo lagunar de fragilidade ambiental 

reconhecida, e que sofre já os efeitos cumulativos de muitas outras actividades com 

origem antropogénica, constitui um factor de risco considerável. 

 

5.3.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES POTENCIAIS 

Para a área de intervenção foi então elaborado o quadro seguinte, onde se 

apresenta a classificação dos impactes decorrentes da extracção de inertes da 

plataforma continental por dragagem.  
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Quadro 5.1 – Classificação dos impactes da extracção de inertes por dragagem na área de intervenção 

Designação dos Impactes 
Sentido 

Valorativo 
Efeito Magnitude Significância Duração Reversibilidade 

1-perda/alteração de habitat Negativo Directo Alta Elevada Permanente Reversível 

2-mortalidade directa Negativo Directo Alta Elevada Permanente Irreversível 

3-destruição/alteração de zonas de 

reprodução ou de desova 

Negativo Directo Baixa Média Permanente Reversível 

4-turbidez da água Negativo Directo Alta Elevada Permanente Reversível 

5-ressuspensão de nutrientes do 

sedimento 

Positivo/Negativo Indirecto Baixa Baixa Permanente Reversível 

6-ressuspensão de metais do sedimento Negativo Directo Alta Elevada Permanente Reversível 

7-ressuspensão de micro organismos e 

toxinas do sedimento 

Negativo Directo Média Média Permanente Reversível 

8-outros impactes Negativo Directo Média Média Temporário Reversível 
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A perda e ou alteração de habitat é o resultado mais visível nos ecossistemas 

bentónicos, após operações de dragagem. A alteração das comunidades é uma das 

consequências, que se tornam pobres e uniformes. No caso de dragagens de 

pequena dimensão, como para a manutenção de um pequeno canal de navegação, 

a magnitude do impacte é menor. No caso de dragagens para aproveitamento de 

inertes, a área afectada é superior, expandindo os efeitos para a camada 

sobrejacente e afectando também a comunidade de organismos pelágicos. Daí que 

o impacte seja Negativo, Directo e, neste caso, para a área de intervenção directa 

do projecto, de magnitude Alta com significância Elevada, passando a magnitude e 

significância de grau inferior se considerarmos uma escala de análise mais 

abrangente. A alteração do habitat é, muitas vezes, irreversível à escala humana, 

dependendo da dinâmica sedimentar local e de muitos outros factores, o que torna 

a duração do impacte Permanente. Nesta área, atendendo à tipologia de 

sedimentos encontrada, a nossa opção desce de Irreversível para Reversível, mas a 

uma escala temporal não determinada, e só depois de terminada a exploração do 

local. 

A mortalidade directa infligida aos organismos bentónicos como factor Negativo foi 

acima explicada, constituindo uma consequência Directa para os que entram em 

contacto com a maquinaria ou são enterrados pelos sedimentos que se depositam. 

A Magnitude é Alta, com significância Elevada se considerarmos unicamente a área 

de projecto, mas de magnitude e significância de grau inferior se considerarmos 

uma área mais abrangente onde estes organismos também ocorrem atendendo à 

fragilidade dos organismos e à redução de biomassa total na comunidade, com 

implicações nas restantes cadeias tróficas, as quais contêm elementos com 

importância económica, directa ou indirecta. A estes temos de adicionar os 

organismos que, não sofrendo mortalidade, são fragilizados e morrem 

posteriormente, ou vêem reduzido o seu potencial reprodutor. Atendendo ao tipo de 

operação a efectuar, a duração do impacte será Permanente enquanto se 

verificarem as operações de dragagem, expandindo-se durante mais algum tempo 

para além do seu término. A mortalidade directa de organismos e as suas 

consequências são irreversíveis. 

A destruição e ou alteração de zonas de reprodução ou de desova decorre das 

acções acima mencionadas, sendo Negativa e de efeito Directo. No caso concreto 
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da região estudada, ao largo de Aveiro, não foi detectada nenhuma área de 

reprodução ou desova de organismos com importância económica, pelo que a zona 

se constitui como zona de reprodução/desova para os restantes organismos da 

comunidade bentónica, cuja densidade e abundância são relativamente baixas. Daí 

que este impacte tenha sido classificado obviamente de significância média, mas de 

magnitude Baixa. Na sequência dos impactes anteriores, também este é 

Permanente enquanto se verificarem as operações de dragagem, expandindo-se 

durante mais algum tempo para além do seu término. As suas consequências são 

reversíveis, mas a uma escala temporal não determinada, e só depois de terminada 

a exploração do local. 

A turbidez da água derivada da operação da maquinaria é um impacte Negativo e 

Directo, de magnitude Alta, pelo exposto acima, e cujo efeito se faz sentir muito 

para além da zona intervencionada, dependendo das correntes marinhas e de 

outros factores hidrológicos. A existência de bancos de bivalves ao largo de Aveiro, 

explorados comercialmente, constitui um factor que redimensiona a importância da 

turbidez, atribuindo-lhe uma significância elevada. Também este impacte é 

Permanente enquanto se verificarem as operações de dragagem, e as suas 

consequências são reversíveis, depois de terminada a exploração do local. 

A ressuspensão de nutrientes do sedimento está associada à colocação, na coluna 

de água, de nutrientes aprisionados nas camadas inferiores dos sedimentos que são 

removidas ou revolvidas pela maquinaria usada na dragagem e, dependendo da 

sua magnitude, podem ter efeitos positivos ou negativos, no caso de contribuírem 

para a eutrofização das massas de água sendo, portanto, um impacte Indirecto. 

Atendendo ao tipo de sedimentos encontrado na região a explorar, e sem mais 

informação disponível, é possível prever que a quantidade de nutrientes seja baixa 

e, consequentemente, quer a magnitude e a significância sejam Baixas. O impacte 

poderá ser ligeiramente positivo, em épocas de carência de nutrientes, e 

ligeiramente negativo, ao contribuir para a proliferação de microalgas ou 

dinoflagelados, os quais podem originar situações de toxicidade temporária. Há que 

relativizar o aporte de nutrientes ao oceano nesta região, atendendo aos crónicos 

problemas de poluição orgânica na região costeira. Este impacte é Permanente 

enquanto se verificarem as operações de dragagem, e as suas consequências são 

reversíveis, depois de terminada a exploração do local. 
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A ressuspensão de metais do sedimento deve ser considerada, no presente 

contexto, atendendo aos factos referidos na Caracterização da área, relativos a 

depósitos com vários metais. O efeito tóxico dos metais nos organismos é 

conhecido e as operações de dragagem tornam esses metais acessíveis a um 

grande número de seres vivos, constituindo um impacte Negativo e Directo. No 

caso presente, estima-se que a magnitude do impacto seja Alta, com significância 

Elevada para a área de intervenção directa, sendo de Magnitude e Significância de 

grau inferior se tivermos como unidade espacial de estudo a região da costa onde 

se desenvolve o projecto e onde as espécies e habitats referenciados ocorrem, 

atendendo a que as correntes transferem potencial de toxicidade para as regiões 

envolventes. Este impacte é Temporário enquanto se verificarem as operações de 

dragagem, e as suas consequências são reversíveis, algum tempo após o término 

da exploração do local. 

A ressuspensão de micro organismos e toxinas do sedimento constitui-se como 

uma consequência das dragagens que, como vimos acima, tem potencial impacte, 

Negativo e Directo nas comunidades bentónicas e pelágicas. Neste caso em 

concreto, a ausência de informação leva-nos a relativizar este impacte, atribuindo-

lhe uma significância Média e magnitude Média para a área de intervenção directa e 

baixa quando enquadrada numa área mais abrangente. Este impacte é Temporário 

enquanto se verificarem as operações de dragagem, e as suas consequências são 

reversíveis, algum tempo após o término da exploração do local, neste contexto em 

que se antevê um impacte de magnitude Média. 

Ao considerar na categoria “outros impactes” a poluição sonora e a perturbação da 

navegação e da pesca, decorre daí que o impacte é Negativo e Directo nuns casos e 

Indirecto em outros, pelo que decidimos considerá-lo Directo. O facto de se 

verificarem dragagens numa área frequentada por um número importante de 

embarcações poderá relativizar o efeito do ruído, mas não os incómodos causados à 

pesca, pelo que se entende ser este impacte de Magnitude Média, bem como de 

significância Média. Este impacte é Temporário, nas horas em que se verificarem as 

operações de dragagem, e as suas consequências são reversíveis. 

A existência de impactes cumulativos é o resultado da intensificação de todo o tipo 

de perturbações verificadas no meio, com as operações de dragagem. A 
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quantificação dos impactes cumulativos, apesar da sua reconhecida existência, 

pode ser substancialmente subjectiva, pelo que se optou apenas por uma referência 

e não por uma avaliação do respectivo impacte. 

 

5.3.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

No sentido de cumprir os objectivos propostos e atendendo à legislação em vigor, é 

necessário considerar os principais impactes negativos acima referidos e propor 

medidas para a sua minimização. Cabe agora igualmente fazer propostas de 

compensação em face dos efeitos negativos que não são passíveis de ser 

eliminados. Assim, elaborou-se um conjunto de propostas para a minimização dos 

impactes e que são em seguida expostos, correspondendo a cada um dos que 

foram acima identificados. 

Como foi sublinhado acima, sendo a perda e ou alteração de habitat, o resultado 

mais visível nos ecossistemas bentónicos, após operações de dragagem, 

constituem-se como procedimentos que visam a sua minoração os abaixo descritos. 

Uma vez que as medidas propostas podem atender às consequências de mais do 

que uma categoria de prováveis impactes, não é estabelecida qualquer 

correspondência entre impactes e medidas, para evitar repetições. 

O cumprimento escrupuloso da limitação das actividades de dragagem aos locais 

autorizados é imperativo, tendo que ser comprovável em qualquer momento 

através de registos electrónicos independentes do operador, os quais deverão ser 

mobilizados pelas entidades fiscalizadoras e pela entidade responsável pela 

monitorização do processo. Por outro lado, deve ser evitado o mais possível a 

dispersão das actividades por toda a extensão dos lotes de exploração 

concessionados, concentrando as actividades na área que garanta maior quantidade 

de inertes. Na escolha destas áreas, deve ser tida em consideração a cartografia 

produzida na fase de caracterização, que aponta quais as subáreas com maior 

diversidade que devem ser evitadas. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                 Página V.58 

A utilização de técnicas adequadas de minimização da ressuspensão de sedimentos 

finos, bem como de outros constituintes dos dragados deve passar pela certificação 

ambiental de técnicas, navios e modos de operar. 

O impacte negativo de algumas das operações de dragagem é potenciado por 

factores naturais como tempestades ou fortes correntes, pelo que a exploração 

deve suspender em alturas de maior hidrodinamismo da coluna de água o que, a 

ser respeitado, reduz as externalidades da dragagem. 

No sentido de reduzir a mortalidade directa de muitos organismos de maior 

dimensão, deve ser adoptada tecnologia certificada como menos impactante, 

nomeadamente na fase de remoção de inertes do fundo. 

Para os organismos de menor dimensão, deve ser considerada uma redução da 

intensidade de dragagem durante a época de reprodução, a qual coincide com os 

meses de Fevereiro a Maio, para muitas espécies, período em que muitos 

organismos, na fase de ovo ou larva, não têm capacidade de fuga suficientemente 

desenvolvida. 

Evitar os conflitos com a comunidade piscatória deve constituir um objectivo 

essencial, atendendo a que a sua actividade é, muitas vezes, de subsistência. Os 

pescadores são já utilizadores desta área, pelo que sentirão esta actividade que se 

junta à sua como intrusa e geradora de problemas, mesmo sem que sejam 

efectuadas manobras ou tomadas atitudes que possam colocar em causa a 

respectiva actividade. Assim, evitar aproximação a embarcações ou a redes ou a 

armadilhas fundeadas, quase sempre bem assinaladas, bem como atender a uma 

concertação de posições, em caso de conflito de interesses, só beneficia as 

pretensões da empresa proponente. 

Atendendo a que foi assegurado pelo operador que as acções de transporte e 

descarga dos dragados será efectuada em condições que não conduzem à perda de 

quaisquer materiais, quer sejam sedimentos quer sejam substâncias dos próprios 

navios, não é aqui considerado necessário apresentar medidas de minimização para 

reduzir os respectivos impactes negativos. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                 Página V.59 

Finalmente, como medida compensatória a considerar, acresce ainda a 

possibilidade de se efectuar a cedência de uma percentagem dos dragados, a 

combinar com o Ministério do Ambiente, com o objectivo de serem usados em 

operações de recarga de praias, na região de Aveiro. 
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5.4. AMBIENTE SONORO 

5.4.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

No que diz respeito ao Ambiente Sonoro, a não realização do projecto em estudo 

induzirá a uma continuação da situação actualmente verificada. 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos de impactes de ruído, à semelhança dos restantes descritores, apenas 

tem sentido a análise das actividades de operação do projecto (fase de exploração), 

dado não existir fase de construção. 

Dentro da fase de exploração, existem três actividades distintas em termos de 

emissão de ruído: 

• Operações de dragagem em alto mar; 

• Descarga dos inertes no porto de Aveiro; 

• Expedição dos inertes do porto de Aveiro até ao local de destino final 

(salienta-se que esta operação não faz parte do projecto, tratando-se assim 

de impactes induzidos). 

 

OPERAÇÕES DE DRAGAGEM EM ALTO MAR 

As operações de dragagem em alto mar ocorrerão entre as batimétricas -20 m e -

30 m, distanciando-se da linha de costa em cerca de 4,5 km, pelo que não é 

previsível qualquer tipo de impacte ambiental relevante em termos de ruído 

provocado por esta operação, dada a ausência de receptores na envolvência da 

zona de operações. 

Consideram-se pois os impactes como nulos e não carecendo de qualquer 

apreciação adicional. 
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Descarga dos dragados no porto de Aveiro 

A descarga das areias no porto de Aveiro será realizada com recurso a passadeiras 

rolantes da draga para o cais do porto, sendo depois estas matérias transportadas 

por pás carregadoras até ao local específico de armazenagem no porto. 

Estas actividades serão desenvolvidas na sua totalidade dentro das instalações 

portuárias, as quais se encontram a uma distância superior a um 1 km de distância 

do aglomerado urbano mais próximo. 

Seguidamente especificam-se as máquinas e equipamentos utilizados nestas 

operações, com uma definição dos níveis de ruído emitidos. 

 

Quadro 5.2 – Atenuação dos níveis médios de pressão sonora, expressos em dB(A) 

com a distância à fonte, para os equipamentos utilizados na descarga de materiais 

para o porto 

Distância à fonte Tipo de 

Equipamento 15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Pá carregadora 85 81 75 67 < 58 

Camiões 82 78 72 64 < 55 

 

Com base nos níveis de emissão previstos, e tendo em consideração a distância a 

que se encontram os receptores mais próximos, não são de prever quaisquer 

impactes relevantes gerados pela actividade de descarga e armazenagem das 

areias no porto de Aveiro, considerando-se assim estes impactes como nulos, à 

semelhança do que ocorre com as operações de dragagem. 

 

Expedição dos inertes do porto de Aveiro 

A expedição dos inertes do porto de Aveiro até ao seu destino final poderá ser feita 

por várias vias, em função do tipo de utilização e local de destino. Assim, 

considera-se que a expedição será realizada sobretudo por camião, podendo ainda 

ser utilizadas a via ferroviária ou marítima. 
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Das várias vias utilizadas, aquela que poderá provocar impactes negativos em 

termos de ruído junto dos receptores na envolvente ao porto de Aveiro, é a via 

rodoviária. 

Considerou-se pois um cenário pessimista, em que toda a areia armazenada no 

porto de Aveiro é expedida através de camião, percorrendo o percurso definido na 

figura seguinte. 

 

Figura 5.38 - Percurso dos camiões, desde o porto até à A25 

Tendo então por base que os camiões serão carregados com recurso a duas pás 

carregadoras que existirão na zona portuária, e que cada uma delas demora em 

média cerca de 30 minutos (considerando um ciclo completo de entrada e saída do 

camião do Porto) a encher um camião com 20 m3 de areia, então teremos            

ao longo de 12 horas de funcionamento do porto, um número máximo de 48 

camiões a circular no percurso identificado. 

Salienta-se que este número está sobredimensionado, correspondendo a um 

cenário pessimista, pelo seguinte: 

- Nem todas as areias serão expedidas por camião; 

- A draga não irá funcionar todos os dias devido ás limitações impostas 

pelas condições marítimas mínimas de segurança; 

Terminal de Descarga 
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Ainda assim, considerando o número de camiões/dia estimado, verifica-se que o 

mesmo é extremamente diminuto, correspondendo a uma média de 4 

camiões/hora, ao longo das 12 horas de funcionamento do porto. Note-se que uma 

vez que os camiões demoram cerca de 30 minutos cada um a carregar, nunca 

existirá um pico de camiões/hora superior ao estimado para o cenário pessimista. 

Tais volumes de tráfego consideram-se de muito diminuta expressão, não se 

prevendo que afectem de modo relevante o ruído existente na envolvente ao porto, 

e em particular na envolvente ao percurso previsto na figura anterior. 

Os impactes classificam-se assim como negativos, de baixa magnitude e baixa 

significância, não se prevendo a necessidade de quaisquer medidas de 

minimização. 

 

5.4.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Tal como referido, devido à diminuta relevância dos impactes sobre este descritor, 

não se considera necessária a adopção de medidas de minimização.  



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                 Página V.64 

5.5. PAISAGEM 

5.5.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

Relativamente ao presente descritor, a não realização do projecto em estudo 

induzirá a uma continuação da situação actualmente verificada. 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Uma vez que para o presente projecto não se verifica a existência da fase de 

construção, apenas serão avalizados os impactes associados à fase de exploração. 

Atendendo à caracterização da paisagem, efectuada no capítulo anterior, pretende-

se agora identificar, caracterizar e avaliar os impactes que a descarga dos inertes e 

deposição em “pilhas”, vão ter nas respectivas envolventes em função das 

características visuais da paisagem. 

A avaliação dos impactes é feita com base nas características das “pilhas” de 

inertes e da paisagem. 

Considerando que a descarga de inertes é realizada num espaço qualificado para tal 

– Porto de Aveiro, e as "pilhas" terão cerca de 3,5 metros de altura, pode-se referir 

que os impactes gerados são absorvidos pela unidade homogénea de paisagem 

onde se insere.  Nas restantes unidades de paisagem, os impactes serão nulos 

naqueles que apresentam presença humana, dado que não estabelecem com a área 

de estudo relações visuais; e nas unidades relativas à Ria e Zonas de Esteiros, 

apesar do contacto visual, os impactes demonstram-se insignificativos, pois não 

possuem presença humana. 

5.5.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Uma vez que os impactes verificados ao nível da paisagem não são significativos, 

ou são inexistentes, não se preconizam medidas de minimização. 
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5.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

5.6.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública têm por finalidade a 

protecção de infra-estruturas e equipamentos, bem como a conservação do 

património natural e cultural. Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo, 

nomeadamente através de restrições ou interdições de intervenção ou uso numa 

dada área de protecção. Qualquer violação dessas condicionantes e desses espaços 

de reserva constituem quase sempre impactes negativos, uma vez que os espaços 

condicionados perdem as funções acima descritas. Neste contexto, a ausência de 

intervenção introduz a possibilidade de manutenção do uso do recurso natural, bem 

como das respectivas condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública. 

Não obstante, considera-se que a não concretização do projecto de Pesquisa de 

Depósitos Minerais no Domínio Marítimo, será bastante prejudicial para o reforço 

das relações de integração económica, a abertura a novos mercados de trabalho, a 

reestruturação e revitalização produtiva (constituindo uma alternativa para o 

abastecimento dos circuitos comerciais que consomem inertes em volumes 

altamente significativos, como a construção civil) e, a procura turística 

(considerando a utilização das areias dragadas para provimento das praias e Orla 

Costeira algarvia, contribuindo para a requalificação e valorização destas zonas).  

É evidente que, dada a sensibilidade do território por um lado, e a importância 

indiscutível deste projecto para o desenvolvimento local e regional por outro, há 

que promover um planeamento muito minucioso aquando da intervenção, no 

sentido de aproveitamento e valorização das características naturais da paisagem, 

de modo a minimizar os impactes negativos (sobrepondo as vantagens às 

desvantagens), não somente no âmbito económico, como também e, 

principalmente, ao nível da qualidade de vida das populações próximas e promoção 

do seu efectivo desenvolvimento. 
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5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considerando que não está associada ao projecto nenhum tipo de construção 

apenas serão avaliados os impactes decorrentes da fase de exploração. 

No presente capítulo serão analisadas as principais incompatibilidades e 

desajustamentos entre o uso do solo, as condicionantes e as propostas de 

ordenamento e desenvolvimento, e o projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no 

Domínio Marítimo.  

O ordenamento do território é uma componente fundamental na análise de um 

projecto sobre a sua evolução territorial. De facto, o desenvolvimento harmonioso e 

sustentável do território depende do equilíbrio entre a sensibilidade e o potencial de 

utilização dos recursos naturais e a dinâmica introduzida pelas políticas de 

desenvolvimento global e pelas opções de desenvolvimento económico-social, no 

médio e longo prazo. 

Para esse efeito, o planeamento e gestão do território, através dos seus 

instrumentos legais identifica oportunidades e condicionantes ao desenvolvimento 

territorial, que possuem uma coerência ao nível da sua escala de intervenção, 

reflectindo orientações de políticas de nível hierárquico superior, deixando 

subsequentemente orientações para os níveis de decisão seguintes.  

A conjugação das diferentes escalas e respectivos instrumentos de ordenamento do 

território, fornece um quadro consistente para a análise das consequências das 

acções de desenvolvimento propostas. Assim sendo, deve ser desenvolvida uma 

abordagem integrada, no sentido da compatibilização de ocupações e actividades 

no território, procurando salvaguardar os valores naturais da área e, criando 

condições para que o desenvolvimento se faça de forma harmoniosa. 

Foram identificados todos os aspectos considerados significativos face aos 

objectivos ambientais adoptados, tendo-se procedido à: 

• Interpretação das novas funções de uso em relação aos usos tradicionais 

existentes no local;  

 Verificação da compatibilidade entre as actividades propostas relativamente 

ao consignado nas condicionantes legalmente estabelecidas e, 
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 Verificação da conformidade entre o projecto proposto e as estratégias e 

planos de ordenamento para a área. 

 

5.6.2.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Neste sentido, após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência 

na área de intervenção, somente se constatou a existência do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha Grande, em vigor.  

De acordo com o POOC, a área delimitada no Contrato para Prospecção e Pesquisa 

de Depósitos Minerais encontra-se, por um lado, inserida na classe de Áreas 

Naturais – Nível I, sendo que a alínea j) do Artigo 7.º – Actividades interditas na 

área de intervenção do POOC proíbe a Extracção de materiais inertes, quando não 

se tratem de dragagens necessárias à conservação das condições de escoamento 

dos estuários e das zonas húmidas e à manutenção de áreas portuárias e 

respectivos canais de acesso. 

Por outro lado, ao aplicar-se todas as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública constantes da legislação em vigor na área de intervenção do 

POOC, verifica-se que a área de exploração se encontra em área classificada como 

Reserva Ecológica Nacional (REN). 

“A Reserva Ecológica Nacional (REN) constitui uma estrutura biofísica que intega o 

conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 

susceptibilidade perante riscos naturais, são objecto de protecção especial”, artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto. Tendo como base, o exposto 

anteriormente foi delimitada a faixa marítima de protecção costeira apresentada na 

carta de REN aprovada pela CCDR Centro para o Concelho da Murtosa. 

Metodologicamente para a análise dos impactes sobre as áreas classificadas de REN 

foram considerados os estudos científicos elaborados, assim como a informação 

disponibilizada pela CCDR Centro (Carta de REN). Pretendeu realizar-se uma 

análise que reflectisse os impactes directos sobre a REN marítima, assim como os 

impactes a nível local relativos à afectação das áreas terrestres integradas neste 

regime nomeadamente, praias e cordão dunar.  
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Assim, foram realizados um conjunto de estudos com o intuito de determinar os 

impactes inerentes a execução do projecto, a nível das comunidades biológicas 

marinhas (fauna e flora), assim como previsão da afectação das condições 

hidrodinâmicas devido à exploração de inertes ao largo da costa. 

De acordo com os resultados obtidos no estudo das comunidades biológicas 

marinhas (fauna e flora) e os pressupostos que levaram à classificação de área 

integrada na REN, no que concerne aos impactes a nível regional, resultantes da 

extracção dos depósitos minerais, considera-se que estes serão negativos, 

temporários de média significância e reduzida magnitude; considera-se ainda que 

em termos locais a magnitude do impacte é incrementada, na medida em que a 

afectação é efectuada a um nível territorial mais restrito (escala concelhia).  

Tendo em consideração que a zona terrestre referente às praias, assim como ao 

cordão dunar, se encontram classificadas como áreas de REN, considerou-se 

relevante a sua análise de impactes, tal como referido anteriormente. Desta forma, 

como base no estudo realizado sobre a “Previsão da afectação das condições 

hidrodinâmicas devido à exploração de inertes ao largo da costa portuguesa” 

conclui-se que as obras de dragagem propostas apresentam um impacte negativo, 

directo de reduzida magnitude e significância. Este impacte do projecto apresenta 

um carácter permanente (pelo facto de não se prever a possibilidade de a zona 

dragada recuperar naturalmente) não sendo no entanto irreversível já que não se 

prevê a possibilidade de, como consequência directa, se produzirem modificações 

irreversíveis na costa. 

Da informação disponibilizada pela CCDR Centro, constata-se que a área de 

intervenção interfere com áreas REN (Faixa Marítima de Protecção Costeira) entre a 

batimétrica -20 e -30, localizando-se fora da área acima mencionada da batimétrica 

-30 à -32, ocupando aproximadamente 3200ha. 

Importa referir que se encontra previsto em termos legais (Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto, artigo 21º) o seguinte: 

“1 – Nas áreas de REN podem ser realizadas as acções de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto 

do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 
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ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão 

da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas 

não integradas na REN.” 

É ainda referido no mesmo diploma legal – Anexo I, Secção I (áreas de protecção 

do litoral), alinea a) Faixa de marítima de protecção costeira o seguinte: 

“2 - A faixa marítima de protecção costeira caracteriza-se pela sua elevada 

produtividade em termos de recursos biológicos e pelo elevado 

hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos litorais arenosos, bem como 

por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da flora e 

da fauna marinhas consideradas de interesse comunitário nos termos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

3 - Na faixa marítima de protecção costeira podem ser realizados os usos e 

as acções que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes 

funções: 

i) as funções descritas no número anterior; 

ii) Os processos de dinâmica costeira; 

iii) O equilíbrio dos sistemas biofísicos; 

iv) A segurança de pessoas e bens.” 

Desta forma, tendo em consideração o exposto anterior (ao nível dos estudos 

realizados), assim como o facto de se considerar que o projecto em análise 

apresenta condições de ser reconhecido como de interesse público consideram-se 

que os impactes, em termos globais, inerentes a afectação de áreas integradas 

no regime da Reserva Ecológica Nacional como negativos, de média significância e 

reduzida magnitude. 

Não obstante, considerando a existência do Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de 

Março, o qual desenvolve os princípios orientadores do exercício das actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos, nomeadamente de 

depósitos minerais (dando cumprimento ao Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 90/90, 

de 16 de Março, que remete para legislação própria a fixação da disciplina 

específica aplicável a cada tipo de recurso), do Despacho n.º 10 321/2005 de 
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09 de Maio que classifica as areias, cascalhos e outros agregados marinhos do 

leito e subsolo do mar territorial e plataforma continental como depósitos minerais 

(nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março) e, 

ainda, da existência do Contrato celebrado por delegação de assinatura, pelo 

director-geral de Geologia e Energia com o Titular dos direitos, a DRAGAMAIS – 

Sociedade de Dragagens, Lda., (publicado o extracto do Contrato no Diário da 

República n.º 114, III Série, de 14 de Junho de 2006 dando cumprimento ao 

disposto no n.º 4.º do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de Março), não 

são expectáveis impactes negativos sobre os Modelos de Desenvolvimento e 

Ordenamento do Território, uma vez que, em termos jurídicos, a actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração dos depósitos minerais no mar territorial e 

plataforma continental se encontram em conformidade com a legislação actual. 

Noutra perspectiva, a análise de impactes ao incidir especificamente sobre a 

Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo, não implica afectações 

directas e/ou indirectas do uso actual do solo, nomeadamente através da 

destruição da ocupação existente, pelo que não se prevê a incidência de 

impactes negativos, pela ausência de intervenção ao nível da ocupação adicional 

de espaços. 

 

5.6.2.2. TERMINAL DE DESCARGA 

A deposição dos recursos minerais no porto de Aveiro não comporta quaisquer 

impactes negativos, uma vez que esta é efectuada em infra-estrutura já existente, 

em jurisdição portuária. 

Em termos globais, prevêem-se impactes positivos ao nível da utilização das 

areias dragadas para provimento das praias e Orla Costeira, promovendo uma 

utilização sustentável e um contributo para a requalificação e valorização destas 

zonas, as quais possuem um valor inestimável, nomeadamente para a vertente 

turística. 
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5.6.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Em virtude da inexistência de impactes negativos sobre o ordenamento territorial 

da área em estudo, não se prevê a necessidade de adopção de medidas 

mitigadoras. 

No que concerne às áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional, considera-se 

que deverão ser aplicadas as medidas de minimização propostas para a 

Componente Biológica. 
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5.7. COMPONENTE SOCIAL 

5.7.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

Na ausência de intervenção perder-se-á uma oportunidade de exploração de 

recursos geológicos e minerais marítimos que actualmente se encontram 

subaproveitados, desperdiçando-se uma importante alternativa para o 

abastecimento de inertes às diversas actividades económicas que deles usufruem, 

essenciais para o desenvolvimento económico do País. Adicionalmente, perder-se-ia 

ainda a possibilidade de uma relevante ajuda na realimentação de praias e da Orla 

Costeira, que estão reconhecidamente a necessitar de volumosas intervenções, 

uma vez que o presente projecto pretende colocar à disposição do Estado areias 

para esse fim. 

Por outro lado, num cenário de ausência de intervenção, e a um nível local, evitar-

se-iam os impactes negativos para os pescadores, decorrentes da possível 

interferência das Dragas com a actividade piscatória e da eventual modificação da 

biologia marinha nos locais de extracção. 

Contrabalançando as duas situações (Ausência de Intervenção vs Exploração do 

Projecto), e privilegiando as vantagens e desvantagens de carácter permanente em 

contraponto com as temporárias, bem como os aspectos socio-económicos em 

detrimento dos locais (porque os primeiros são reproduzidos a nível nacional, 

afectando uma população muito mais alargada do que os segundos, que se referem 

a uma população mais circunscrita), é considerado que as desvantagens associadas 

à operação do projecto e as vantagens decorrentes da sua não exploração são 

manifestamente inferiores às vantagens decorrentes da implementação do projecto.  

 

5.7.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

Como resultado de um conjunto de acções associadas a um projecto como aquele 

em estudo, verificam-se habitualmente um conjunto de alterações no ambiente 

social, que correspondem a processos sociais potencialmente geradores de 

impactes. De entre estes, ao nível socio-económico avaliam-se sobretudo as 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                 Página V.73 

alterações decorrentes das mudanças operacionais, interessando para o presente 

capítulo as alterações no pescado e as suas consequências socio-económicas, os 

processos económicos bem como os impactes do projecto sobre a actividade 

turística. Estes processos sociais, quer isoladamente, quer em conjunto, podem 

gerar impactes a vários níveis, com diferentes graus de difusão espacial e temporal.  

De seguida, serão referidos os processos sociais que poderão sofrer alterações, em 

conjunto com os impactes esperados associados a esses processos. 

 

Economia 

De acordo com a Comissão Europeia, os objectivos estratégicos definidos para 

2005-2009 passam pela necessidade de uma politica marítima abrangente, 

orientada para o desenvolvimento de uma economia marítima florescente e para a 

plena exploração do potencial das actividades centradas no mar, de uma forma 

sustentável para o ambiente. Em resposta a esta directriz, a Estratégia Nacional 

para o Mar contempla oito acções estratégicas entre as quais “o fomento da 

economia do mar”, que deverá passar pelo “aproveitamento de janelas de 

oportunidade para o desenvolvimento de novas actividades e utilização do oceano e 

das zonas costeiras, minimizando, por antecipação, potenciais conflitos de utilização 

entre os vários usos e actividades que utilizam o mar para os seus objectivos ou 

como recurso, como o turismo, o recreio e o lazer, os desportos náuticos, os 

cruzeiros turísticos marítimos e fluviais, o transporte marítimo, as dragagens e 

obras de protecção da costa (...)”. 

Ainda no mesmo sentido, no documento da Estratégia Nacional para o Mar 

encontra-se reflectida a preocupação nacional com o subaproveitamento dos 

recursos geológicos e minerais em contexto marítimo: “os recursos geológicos e 

minerais representam um dos principais activos nacionais que se encontra, no 

entanto, subaproveitado e cuja utilização importa investigar e dinamizar de forma 

sustentável”. 

O projecto que aqui se apresenta vai, portanto, ao encontro das orientações 

anteriormente descritas, criando uma oportunidade de exploração de recursos 
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geológicos e minerais marítimos que se encontram subaproveitados, encontrando, 

deste modo, alternativas para o abastecimento de inertes às diversas actividades 

económicas (por exemplo, o sector da construção que, como se pode ver na 

situação de referência, é um consumidor activos destes materiais) que deles 

necessitam, ao mesmo tempo que coloca à disposição do Estado areias que 

poderão realimentar as praias e Orla Costeira  que necessitam de volumosas 

intervenções – impactes positivos, directos, temporários e de elevada significância 

e magnitude. 

No mesmo sentido, é estimado para o presente projecto uma produção anual de 

300 000 m3, o que rondará as 450 000 toneladas1 de inertes (ainda que este valor 

só se seja possível se a produção for absorvida pelo mercado, caso contrário terá 

de ser reduzido) ora, tendo em conta que, tal como o referido no capítulo “Situação 

de Referência”, a nível nacional são extraídas 15 046 410 toneladas de inertes e a 

nível da região do Centro 5 270 727, este valor representará cerca de 2,99% e 

8,54% do total de material extraído a nível nacional e regional, respectivamente. 

Aliás, há a considerar que as percentagens reais serão ainda inferiores às 

apresentadas, considerando que os valores de extracção declarados estão 

estimados por defeito, de acordo com os pressupostos de consumo e importação, 

bem como corroborado pela DGGE. Este aumento da oferta para o comércio de 

inertes poderá resultar numa diminuição da procura de inertes provenientes de 

explorações ilegais – impacte muito positivo, indirecto e significativo. 

Para além destes factores, o projecto em análise pretende ainda assegurar e 

manter as condições de acessibilidade e segurança  aos portos comerciais sem 

qualquer custo para o erário público – impacte positivo, estando a significância e 

magnitude dependentes das melhorias efectuadas -, o que poderá resultar num 

incremento da actividade portuária e consequentemente num aumento de postos 

de trabalho – impactes positivos e  indirectos, estando a significância e magnitude 

do mesmo dependente do número de postos de trabalho criados.  

 

                                          

1 Considerando uma densidade de 1,5 g/cm3. 
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Pesca 

Segundo dados da Biologia, dependendo da extensão da área de extracção das 

Dragas, poderá existir uma destruição parcial das áreas de reprodução, o que 

poderá prejudicar as espécies que utilizam a área de intervenção como parte da 

sua área de reprodução. Contudo, no caso concreto da região estudada, ao Largo 

de Aveiro não foi detectada nenhuma área de reprodução ou desova de organismos 

com importância económica, pelo que a zona se constitui como uma zona de 

reprodução/desova para os restantes organismos da comunidade bentónica, cuja 

densidade e abundância são relativamente baixas – impactes negativos, directos, 

temporários e de reduzida magnitude e significância. 

Por outro lado, ainda segundo dados da Biologia, a turbidez da água derivada da 

operação da maquinaria poderá interferir com os bancos de bivalves existentes ao 

largo de Aveiro e que são explorados comercialmente, sendo contudo as suas 

consequências reversíveis depois de terminada a exploração local – impacte 

negativo, directo e temporário, estando a significância e magnitude dependentes da 

extensão das dragagens e área intervencionada.  

Por último, poderão eventualmente verificar-se interferências das dragagens com a 

pesca artesanal, actividade que detém uma importância acrescida no sector 

primário. Contudo, segundo informações dos Capitães dos Portos  de Viana do 

Castelo e da Figueira da Foz, locais onde já decorrem actividades de dragagem 

semelhantes, verifica-se que apenas se têm verificado problemas ao nível da pesca 

do arrasto, ainda que em reduzido número (entre 5 a 10 casos em Viana do 

Castelo), tendo todos os casos sido resolvidos através de acordos entre as partes, 

sendo nulo o número de registos de queixas que transitaram para tribunal - 

impactes negativos, temporários, directos, pouco significativos e de reduzida 

magnitude. 

De referir que apesar dos impactes anteriormente estimados, é importante ter em 

consideração que a área onde se efectuam dragagens é insignificante face à 
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dimensão da ZEE de Portugal. Face a este ponto foi considerado de especial 

relevância o cruzamento de dados entre as zonas de pesqueiro e as zonas onde 

iriam ser efectuadas as dragagens, contudo este cruzamento de dados não foi 

possível uma vez que o IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), 

após vários contactos estabelecidos (via fax – ver anexo X- e telefónicos), não 

disponibilizou até à data os dados requeridos referentes à localização das zonas de 

pesqueiro.  

 

Turismo 

Ao nível turístico, à partida são de descartar quaisquer impactes negativos nas 

praias da Orla Costeira, uma vez que a linha de fecho foi definida tendo por base os 

estudos da Comunidade Cientifica, situando-se sempre entre os 16 e os 20 metros 

de profundidade. 

Neste âmbito são ainda esperados impactes positivos, indirectos e significativos 

para o turismo, na medida em que parte das areias extraídas serão colocadas à 

disposição do Estado, de modo a poderem ser utilizadas na realimentação da Orla 

Costeira e praias, centro das atenções do turismo nacional e internacional. 

 

Alterações da Qualidade Ambiental Percebida 

Como ficou descrito na caracterização da Situação de Referência, no interior da 

área de implementação do projecto não existem quaisquer infra-estruturas, 

enquanto que na sua periferia (até 200m) apenas se verifica a existência de infra-

estruturas portuárias, pelo que, dado a sua natureza, não são esperados quaisquer 

impactes negativos significativos ao nível residencial. 
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5.7.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Tal como o exposto anteriormente no capítulo referente à avaliação de impactes, a 

implementação do projecto em estudo comporta alguns efeitos negativos no que se 

refere à Componente Social. Porém, considera-se que esses impactes são passíveis 

de minimização, propondo-se de seguida medidas relevantes para a população. 

 Transmissão de “avisos à navegação” 

A Capitania do porto deverá publicar os chamados “avisos à navegação”, visando a 

informação de todas as embarcações (especialmente as embarcações de pesca) 

sobre a área onde estará a ocorrer a operação da Draga, por forma a que os 

pescadores possam definir o seu percurso no mar, evitando possíveis danos que 

possam advir da intersecção com as mesmas.   

 Existência de um contacto para resolução de problemas imprevistos. 

Poderá ser disponibilizado ao Capitão do Porto/Capitania um contacto telefónico 

através do qual possam ser solucionados eventuais problemas no decurso dos 

trabalhos de dragagens. 

 Promoção da integração de trabalhadores locais ou da área envolvente.  

O projecto deverá promover a integração de trabalhadores locais ou da área 

envolvente, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao 

projecto.  
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5.8. PATRIMÓNIO - COMPONENTE SUBAQUÁTICA 

5.8.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

Relativamente ao presente descritor, a não realização do projecto em estudo 

induzirá a uma continuação da situação actualmente verificada. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que diz respeito à avaliação de impactes, à semelhança dos restantes 

descritores, apenas tem sentido a análise das actividades de operação do projecto 

(fase de exploração), dado não existir fase de construção. 

Neste sentido, foi realizada a avaliação dos elementos patrimoniais identificados e 

procedeu-se a uma avaliação de possíveis impactes sobre os mesmos. Porém, a 

Carta Arqueológica Subaquática não possui coordenadas específicas para a maioria 

destes elementos, uma vez que os mesmos, na generalidade, se encontram 

reconhecidos através da consulta de fontes escritas e documentais, sendo 

inexequível definir de forma exacta e precisa se os trabalhos a serem efectuados na 

área em estudo, afectarão ou não os referidos vestígios.  

No que respeita à atribuição de uma hierarquia de interesse, ou do potencial 

científico-cultural, do valor patrimonial para os vários elementos identificados, 

também não foi possível concretizá-la com exactidão. A impossibilidade da 

determinação deste potencial prende-se com o facto de, na sua grande maioria, 

estarmos perante elementos patrimoniais classificados com base em fontes 

documentais, não tendo sido efectuadas as respectivas missões de verificação. 

Neste sentido, grande parte dos elementos patrimoniais identificados, foram 

classificados com um valor patrimonial de índole indeterminada. A partir desta 

triagem – referências escritas e achados – foi elaborada a seguinte escala de valor: 

Valor patrimonial Indeterminado; Valor patrimonial Baixo; Valor patrimonial 

Médio/Baixo; Valor patrimonial Médio; Valor patrimonial Médio/Elevado e Valor 

patrimonial Elevado. 
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Quadro 5.3 – Elementos patrimoniais identificados através de achados 

N.º Designação do sítio 

1 Murtosa – Âncora 

2 Peguilho indeterminado 

3 Torreira 1 

4 Peguilho indeterminado 

Para a avaliação dos impactes (Quadro 5.5) foi considerada a natureza dos 

elementos patrimoniais identificados – referências escritas e achados – tendo sido 

estes na generalidade caracterizados de acordo com o tipo de impacte 

(indirecto/directo), magnitude (reduzida/média/elevada/indeterminada) e grau de 

probabilidade (improvável/pouco provável/ provável/certo/indeterminado), da 

seguinte forma: 

• Como improvável classificar-se-á o impacte sobre os elementos que 

garantidamente se encontram junto da linha costeira, não existindo à priori 

qualquer tipo de impacto. No entanto, se eventualmente ocorrer será 

indirecto (I) e com magnitude reduzida (R). 

• Os elementos identificados cujo presumível naufrágio ocorreu nas 

imediações da linha de costa, à priori não interceptarão a área de trabalho. 

No entanto, durante o possível naufrágio poderá ter ocorrido derrame de 

carga ou, por outro lado, devido à interacção de correntes ou alterações na 

morfologia dos fundos marinhos, poderão existir elementos correlacionados 

com este, na referida área. Como tal, para estes, o impacte classificar-se-á 

como pouco provável (PP). Classificar-se-ão também desta forma os 

elementos patrimoniais que, com base na sua localização geográfica 

aproximada, se encontram presumivelmente fora da área de trabalho. 

• Quando se verificar uma aproximação, dos elementos patrimoniais, 

relativamente elevada da área de trabalho, classificar-se-á o impacte como 

provável (P) pois, de forma indirecta (I) e à partida com uma magnitude 

reduzida (R), poderá ocorrer impacte sobre estes. 
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• Nos casos em que os elementos têm por base, somente, referências escritas 

ou documentais, não existindo quaisquer dados relativos ao motivo do 

naufrágio e/ou zona aproximada em que este ocorreu, será impossível 

conjecturar qualquer tipo de avaliação, sendo os parâmetros de avaliação 

classificados como indeterminados (IN).  

 

Quadro 5.4 - Caracterização de impactes e valor patrimonial 

Caracterização Impacte 
N.º Designação do sítio 

Valor 

Patrimonial Tipo Magn. Prob. 

1 Murtosa – Âncora Médio/Elevado IN IN I 

2 Peguilho indeterminado Indeterminado IN IN P 

3 Torreira 1 Médio IN IN P 

4 Peguilho indeterminado Indeterminado IN IN P 

5 "Fortune" (1797 ) – Torreira Indeterminado IN IN IN 

6 Navio mercante (1820) – Barra de Aveiro Indeterminado IN IN IN 

7 "Dame Elizabeth" (1763) – Aveiro Indeterminado IN IN IN 

8 Navio de transporte Indeterminado IN IN IN 

9 Corveta "São Joseph e Santo António" Indeterminado IN IN IN 

10 "Nathalie" (1880) – Torreira Indeterminado IN IN IN 

11 "São José e Nossa Senhora das Mercês" (1793) Indeterminado IN IN I 

12 Escuna "Bride of Albydos" Indeterminado IN IN IN 

13 Barco de pesca Indeterminado IN IN IN 

14 Batel do sal português Indeterminado IN IN IN 

15 Iate português "Senhora da Piedade" Indeterminado IN IN IN 

16 Brigue inglês "Helen Jane" Indeterminado IN IN IN 

17 Barca "Harzogen Marie" Indeterminado IN IN I 

18 Caique ou bateira "União de Leça" Indeterminado IN IN IN 

19 Brigue "Marianna" Indeterminado IN IN IN 

20 Iate "Lanceiro" Indeterminado IN IN IN 

21 Barca "Palermo" Indeterminado I R I 

22 Patacho "Withelm / William" Indeterminado IN IN IN 

23 Tuscarora (1873) – São Jacinto (Aveiro) Indeterminado IN IN IN 

24 Navio a vapor "Restaurador Lusitano" Indeterminado IN IN IN 
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Caracterização Impacte 
N.º Designação do sítio 

Valor 

Patrimonial Tipo Magn. Prob. 

25 Patacho "Julia 2º" Indeterminado IN IN IN 

26 Navio a vapor "Alfonso" Indeterminado IN IN IN 

27 Navio a vapor "Hullera" Indeterminado IN IN IN 

28 Iate "Rozita" Indeterminado IN IN IN 

29 Iate "Nun'Alvares" Indeterminado IN IN IN 

30 Navio a vapor "Magyar" Indeterminado IN IN IN 

31 Navio a motor "João José 1º" Indeterminado IN IN IN 

32 Navio "Aveiro" Indeterminado IN IN IN 

33 Navio "Ychae" Indeterminado IN IN IN 

34 Embarcação de pesca "Cláudio" Indeterminado IN IN IN 

35 Embarcação (1) Indeterminado IN IN IN 

36 Embarcação (2) Indeterminado IN IN IN 

37 Barco de pesca Indeterminado IN IN P 

38 Buque "Vénus Segundo" Indeterminado IN IN I 

39 Vapor "Novo Oceano" Indeterminado IN IN IN 

40 Traineira "Julieta 1ª" Indeterminado IN IN IN 

41 Traineira "Santo António" Indeterminado IN IN IN 

42 Traineira "Alice 4ª" Indeterminado IN IN I 

43 Patacho "Wiltelm" Indeterminado IN IN IN 

Tipo: I – Indirecto; D – Directo; IN – Indeterminado  
Magnitude: R – Reduzida; M – Média; E – Elevada; IN – Indeterminada 
Probabilidade: I – Improvável; PP – Pouco Provável; P – Provável; C – Certo; IN – Indeterminado 

 

5.8.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Nesta fase do projecto, como medidas gerais de minimização do impacte da 

execução dos trabalhos sobre o património, sugere-se a realização de um estudo 

arqueológico que implique: 

 

• Prospecção arqueológica sistemática de todas as zonas a dragar, através de 

métodos de prospecção geofísica, nomeadamente, detecção magnética com 

utilização de um magnetómetro, caracterização superficial da área de 
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trabalho através de um sonar de varrimento lateral e de um penetrador de 

sedimentos, sendo que as sondagens para a possível extracção de inertes 

incidem a uma profundidade entre 20 metros e 30 metros. 

• Avaliação de todos os alvos identificados, através dos meios de prospecção 

geofísica, por uma equipa de arqueologia e subsequente definição das 

medidas de protecção adequadas ao valor patrimonial dos elementos 

identificados. 
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5.9. PATRIMÓNIO - COMPONENTE TERRESTRE 

5.9.1. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

A evolução da situação de referência na ausência de Projecto, não representa 

qualquer tipo de ameaça para o património cultural e poderá mesmo permitir a 

preservação de potenciais vestígios arqueológicos não detectados durante os 

trabalhos realizados, através da manutenção das condições paisagísticas actuais. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação de impactes decorrentes da fase de exploração, uma vez que não foram 

avaliados impactes associados à fase de construção dada a sua inexistência, implica 

o cruzamento dos elementos patrimoniais identificados com a área de afectação do 

Projecto em estudo. 

Os trabalhos associados à componente terrestre do Projecto de Pesquisa de 

Depósitos Minerais no Domínio Marítimo correspondem essencialmente aos 

trabalhos de depósito de inertes. Contudo, a área estudada corresponde a um 

espaço actualmente alterado em termos topográficos e urbanísticos (trata-se de 

zonas portuárias e industriais). Este facto inviabilizou a conservação no momento 

actual de eventuais vestígios, principalmente superficiais, que aí possam ter 

existido, pelo que apesar de se reconhecer a relevância patrimonial da região no 

seu todo, não se prevêem quaisquer impactes directos ou indirectos sobre o 

património cultural. 

 

5.9.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Estas medidas referem-se a tarefas de diagnóstico e salvamento de contextos com 

relevância patrimonial, prévias aos trabalhos de obra, assim como ao 

acompanhamento arqueológico a desenvolver na fase de implementação do 

projecto.  
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Considerando que não foram identificados quaisquer contextos arqueológicos e 

ocorrências de valor histórico-arquitectónico na área de incidência directa do 

Projecto, prevê-se apenas, neste âmbito, a realização de um programa de 

acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que possam trazer impactes a 

eventuais elementos patrimoniais, não identificados em trabalho de campo.  

 


