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GLOSSÁRIO DE TERMOS
Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

Alheta

Partes do costado junto à popa

AMRIA

Associação de Municípios da Ria de Aveiro

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

Biótopo

Região uniforme em termos de condições ambientais das
espécies faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o
espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é
constituída por animais e plantas que se condicionam
mutuamente e que se mantêm através do tempo num
estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser
ecologicamente homogéneo ou consistir num agrupamento
de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).

Calado

Altura que vai desde a linha de água até ao ponto mais
fundo da embarcação

CCDR Centro

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro

C6H6

Benzeno

CO

Monóxido de carbono

CO2

Dióxido de carbono

Cota nominal de dragagem

cota que resulta de subtrair ao nível da água a soma da
altura de segurança mais o calado do navio

Cota de dragagem do canal

cota de referência de dragagem do canal

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Habitat

Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da
Rede Natura 2000 e que constam do DL. 140/99 de 24 de
Abril (alterado pelo DL. 49/2005 de 24 de Fevereiro).

IBA

Important Bird Área (áreas importantes para as aves)

INAC

Instituto Nacional de Aviação Civil

INAG

Instituto Nacional da Água

IVF

Índice de Valorização da Fauna

Ld

«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro
médio de longa duração, conforme definido na Norma NP
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos diurnos
representativos de um ano
«Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o
indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao
incómodo global, dado pela expressão
«Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o
nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na
Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente, determinado durante uma série de
períodos do entardecer representativos de um ano.

Lden

Le
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Definição

Ln

MT

«Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível
sonoro médio de longa duração, conforme definido na
Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente, determinado durante uma série de
períodos nocturnos representativos de um ano.
Margem de tolerância

NO

Monóxido de azoto

NO2

Dióxido de azoto

NOX

Óxidos de azoto

NUT

Nomenclatura de Unidade Territorial

O3

Ozono

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

PM10

Partículas com dimensão inferior a 10 micra

Ro/Ro

Roll on – Roll off

Short sea port

Porto de tráfego de curta e média distancia

SO2

Dióxido de enxofre

SMRIA

Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro

ToT

Enrocamento de Todo-o-Tamanho

VL

Valor limite

Zona mista

Área definida em plano municipal de ordenamento do
território cuja ocupação seja afecta a outros usos,
existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível.

Zona sensível

Área definida em plano municipal de ordenamento do
território como vocacionada para uso habitacional, ou para
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de serviços destinados a servir a
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos
de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período
nocturno

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução

1.1

Identificação do projecto, da fase em que se encontra e do
proponente
O presente documento constitui o Relatório Base do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, que se encontra em fase de
Projecto de Execução. No Desenho 1 e na Figura 1 apresenta-se a implantação do
Projecto.
O Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste, em termos gerais, no
prolongamento do actual molhe Norte do Porto de Aveiro, numa extensão de 200 m
segundo o alinhamento do troço final da obra existente, na dragagem de um novo canal de
navegação na zona da barra, para permitir o acesso de embarcações de maior porte, e na
deposição dos dragados numa zona de praia submersa da Costa Nova, entre os 3º e 5º
esporões, do campo de esporões da Costa Nova.
O Proponente do projecto é a Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA) e a
empresa responsável pela elaboração do Projecto é a WW – Consultores de Hidráulica
e Obras Marítimas, S.A.

1.2

Identificação da entidade licenciadora ou competente para a
autorização
A Entidade Licenciadora do presente projecto é a Administração da Região
Hidrográfica do Centro I.P.
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), uma vez que a entidade licenciadora é um instituto sob tutela da
administração central.

1.3

Equipa técnica responsável e período de elaboração do EIA
O presente EIA foi elaborado pela Atkins (Portugal) – Projectistas e Consultores
da.
Internacionais, L no período compreendido entre Julho de 2008 e Abril de 2009. A
equipa técnica responsável pelo EIA consta do Quadro 1.

Quadro 1- Equipa técnica do EIA
Nome

Habilitações

Área de responsabilidade

Ana Luísa Ferreira

Engª do Ambiente

Marlene Francisco

Geógrafa

Madalena Coutinho
Diogo Sayanda/Sílvia
Mesquita
Cândida Simplício

Arqtª Paisagista

Coordenação geral do EIA
Solos e uso do solo; Resíduos
Ordenamento do território; Socioeconomia; Condicionantes e
Restrições/Servidões
Paisagem

Biólogos

Fauna e Flora

Arqueóloga

Sanches do Valle

EngºCivil

Património
Assessoria técnica nos domínios
da Dinâmica costeira e topo-
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Nome

Habilitações

Pedro Amorim

Engº do Ambiente

Gonçalo Ribeiro
Helena Martins
Hugo Faria
António Marques

Engº do Ambiente
Engª do Ambiente
Técnico de Ambiente
Desenhador

Área de responsabilidade
hidrografia
Descrição do projecto; Impactes
na Qualidade da água na
Qualidade da Água
Clima e Qualidade do ar
Ambiente sonoro
Medições sonoras
SIG e Peças Desenhadas

Figura 1 – Localização e área de implantação do Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
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1.4

Enquadramento legal
1

O Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio , de acordo com a nova redacção dada pelo
2
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro , no n.º 3 do Artigo 1º, refere que estão
sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos do referido diploma: a) os
projectos tipificados no Anexo I e b) os projectos enunciados no Anexo II. Neste último
anexo, a alínea k) refere, como projectos abrangidos pela necessidade de procedimento
de AIA, todas as “Obras costeiras de combate à erosão marítima tendentes a modificar a
costa, como por exemplo, diques, pontões, paredões e outras obras de defesa contra a
acção do mar, quando não previstas em plano de ordenamento da orla costeira, excluindo
a sua manutenção e reconstrução ou obras de emergência”, independentemente de se
localizarem em áreas sensíveis ou não.
Por outro lado, o mesmo diploma legal (na sua alínea n) refere a necessidade de
submissão a processo de AIA todas as “dragagens nas barras entre molhes e nas praias
marítimas, excepto as de manutenção das condições de navegabilidade que não
ultrapassem as cotas de fundo anteriormente atingidas”, sempre que estas se situem em
3
áreas sensíveis , o que se aplica ao presente caso, já que a área a dragar se insere na
Zona de Protecção Especial PTZPE0004 – Ria de Aveiro.
Assim sendo, pelas características intrínsecas e pelo enquadramento acima
descrito, o Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro necessita de ser
submetido a processo de AIA.
As linhas de orientação para a realização do presente EIA decorrem, além das boas
práticas em estudos desta índole, do Conteúdo Mínimo do EIA, tal como definido no Artigo
12º e Anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto4
Lei nº 197/2005 e do conteúdo da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril .

1.5

Metodologia e descrição da estrutura geral do estudo

1.5.1

Abordagem metodológica
A metodologia geral adoptada no EIA visou, de uma forma geral, a caracterização do
ambiente afectado pelo projecto e a identificação das principais condicionantes legais e
ambientais existentes na zona de implantação da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro, no que se refere aos aspectos biofísicos, socio-económicos, ambientais e culturais
da área de estudo. A identificação das acções do projecto susceptíveis de gerar impactes
nos domínios do ambiente e da socio-economia permitiu fundamentar a identificação e
análise dos impactes ambientais que serão originados pelo Projecto, e a proposta de
medidas de minimização e monitorização.

1

O Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, veio transpor para a ordem jurídica interna a Directiva nº 85/337/CEE, com as
alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997, diploma que aprovou o novo regime
jurídico de avaliação de impacte ambiental.
2
O Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, altera e republica o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, transpondo
parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio,
relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente, na parte em que este
altera a Directiva nº 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, já alterada pela Directiva nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de
Março. Este diploma legal republica o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com alterações relativas a algumas disposições
processuais relativas ao processo de AIA, estabelecendo igualmente um novo conteúdo mínimo para o EIA
3
ao abrigo da definição do artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8
de Novembro
4
A Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril veio estabelecer as normas técnicas respeitantes aos conteúdos da Proposta de
Definição de Âmbito (PDA), do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), neste se entendendo abrangido, naturalmente, o Resumo
Não Técnico (RNT), e do Relatório de Conformidade Ambiental do projecto de execução (RECAPE), com a Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) correspondente, e, finalmente, dos Relatórios de Monitorização (RM) a apresentar à Autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental (Autoridade de AIA).
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A elaboração do EIA envolveu os seguintes passos:

1.5.2

o

Pesquisa bibliográfica e recolha de informação de base e de dados relevantes
relativamente à área a intervencionar. Esta recolha de informação incluiu:
pesquisa sobre estudos e projectos existentes na zona; recolha de informação
junto da Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA); solicitação de
elementos e informação diversa às entidades com jurisdição sobre a zona e em
matérias de interesse para o estudo (no Anexo B apresenta-se um resumo das
respostas recebidas e uma cópia das cartas enviadas e recebidas); consulta de
sites de várias instituições; e pesquisa de bibliografia específica.

o

Procedeu-se à consulta e integração dos elementos sistematizados no âmbito dos
Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos de Aveiro e de Ílhavo,
nomeadamente em termos dos elementos mais relevantes das respectivas cartas
de Condicionantes e de Ordenamento. Foram utilizados os elementos
correspondentes às versões actualmente em vigor destes dois PDMs. Embora se
saiba que os referidos PDMs se encontram em fase de revisão, estes processos
não são, ainda, oficiais e, consequentemente, não foi possível recolher essa
informação.

o

Para além dos elementos técnicos constantes do Projecto de Execução em
análise, recorreu-se, ainda, à informação contida nos Estudos Preliminares e
Estudo Prévio da Reconfiguração e da Navegabilidade da Barra do Porto de
Aveiro e respectivo Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA), que
correspondem a uma fase anterior, onde foi estudada a solução que agora é alvo
de Projecto de Execução.

o

A recolha de informação e pesquisa documental foram complementados com a
realização de diversas visitas de reconhecimento ao local e com trabalho de
campo específico, designadamente no que se refere à caracterização do ambiente
sonoro (com o levantamento de potenciais receptores e realização de medições
sonoras), à prospecção arqueológica subaquática, à caracterização da fauna e
flora ocorrentes e ao reconhecimento e à caracterização do uso e ocupação do
solo na área envolvente.

o

De acordo com as actividades e acções previstas no presente projecto, foram
identificados e avaliados os potenciais impactes susceptíveis de virem a ser
originados pela construção e exploração do mesmo. Foram, ainda, identificados os
potenciais impactes cumulativos com outros projectos.

o

O trabalho finalizou com as propostas medidas de minimização e de monitorização
susceptíveis de serem implementadas durante a construção e exploração da obra.

Estrutura geral do EIA
O Estudo de Impacte Ambiental que agora é apresentado é constituído por três volumes:
•

Relatório Síntese, incluindo Peças Desenhadas

•

Anexos Técnicos

•

Resumo Não Técnico

O Relatório Síntese apresenta a seguinte organização:
•
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•

Capítulo 2 – Objectivos e Justificação do Projecto, incluindo os Antecedentes do
Projecto com descrição das soluções estudadas a nível de Estudo Prévio e
descrição das razões que levaram à selecção da solução a estudar em fase de
projecto de execução.

•

Capítulo 3 - Descrição do Projecto, onde se descreve a localização e aspectos
relevantes da intervenção e as principais características do projecto.

•

Capítulo 4 – Descrição do Ambiente Afectado pelo Projecto, onde se procede ao
levantamento e caracterização das componentes físicas e ambientais, de
condicionantes e ordenamento do território e das condições socio-económicas da
zona em estudo, para estabelecer um quadro de referência das condições actuais.
Com base no conhecimento que se tem da área são, ainda, tecidas considerações
sobre as perspectivas de evolução da zona na ausência do projecto.

•

Capítulo 5 – Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais, onde se procede
à identificação dos impactes mais significativos, susceptíveis de serem
provocados pela implantação do projecto, para a fase de construção e exploração.

•

Capítulo 6 – Medidas de Minimização e de Gestão Ambiental - Para os impactes
significativos são identificadas e definidas medidas de minimização destinadas a
reduzir ou compensar os efeitos negativos do projecto ou, pelo contrário, a
potenciar os efeitos positivos dos mesmos.

•

Capítulo 7 – Plano de Monitorização - Após identificação e avaliação dos
impactes do presente projecto no ambiente, foram definidos Programas de
Monitorização para aqueles factores ambientais que se revelaram mais
importantes do ponto de vista dos efeitos sobre o ambiente.

•

Capítulo 8 – Lacunas Técnicas

•

Capítulo 9 - Conclusões
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2

Objectivos e justificação do projecto

2.1

Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto

2.1.1

Objectivos do projecto
O Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro tem por objectivo a obtenção
de uma configuração para a Barra do Porto de Aveiro e do canal de navegação (ou canal
de aproximação) que permita a melhoria das condições de navegação na zona da barra.
Esta nova configuração da barra deverá, assim, permitir o tráfego, em condições de
segurança e, tanto quanto possível, sem limitações de maré ou meteorológicas, de navios de
maior dimensão do que os actuais, ou seja, deverá permitir o tráfego de navios com um
comprimento de 200 m e um calado de 10,5 m.
A solução definida e aprovada pela APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A. a nível
de Estudo Prévio, e que foi agora desenvolvida no Projecto de Execução em avaliação,
inclui as seguintes obras e intervenções:

2.1.2

o

Reconfiguração do molhe Norte - Prolongamento do actual molhe Norte numa
extensão de 200m, segundo o alinhamento do troço final da obra existente.

o

Dragagem de um novo canal exteriormente aos molhes, com uma ligeira rotação
para Sul relativamente ao actual alinhamento, com uma largura de rasto de 200 m.
Este canal, com um alinhamento de 060º/240º, será acrescido de faixas de
segurança de 50 m para cada um dos lados, devendo ser dragado à cota -13,20 m
(ZH) para garantir uma cota de serviço de -12,50 m (ZH).

o

Deposição dos dragados numa zona de praia submersa compreendida entre os 3º
e 5º esporões, do campo de esporões da Costa Nova.

Justificação do projecto
A justificação do presente projecto prende-se com a necessidade de melhoria das
condições de acesso marítimo ao Porto de Aveiro, para dar cumprimento às orientações
estabelecidas no Plano Estratégico do Porto de Aveiro relativamente a esta matéria.
Principais restrições existentes
As actuais condições operacionais na zona da barra do Porto de Aveiro dificultam e/ou
limitam o acesso de embarcações de maior porte:
o

As cotas dos fundos na zona da barra oscilam entre os -8,00 m (ZH) e os -10,00 m
(ZH), sendo inferiores às que se registam no interior do Porto. Com efeito, tanto a
bacia de acesso aos quatro primeiros terminais como o próprio canal principal de
navegação (no troço entre a barra e a entrada no Terminal Norte), encontram-se,
na sua quase totalidade, dragados à cota -12,00 m (ZH).

o

A distância entre as cabeças dos molhes Norte e Sul é curta para os navios de
maior dimensão, em algumas situações meteorológicas / de correntes mais
intensas.

o

As actuais características do canal de acesso na zona da barra limitam o gabarito
máximo dos navios a cerca de 8m de calado e 140m de comprimento. Por outro
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lado, as duas curvas existentes no traçado do canal principal de navegação (até à
entrada do Terminal Norte), conjugadas com a largura do canal e com a acção das
correntes e dos ventos predominantes, dificultam a manobra, impondo também
limitações à navegação dos navios de maiores dimensões.
o

Com as condições de mar mais frequentes – que correspondem a uma agitação
de NW – a entrada na barra é feita com as ondas a atingir os navios na alheta,
dificultando o seu controlo, especialmente na aproximação aos molhes de entrada.
Esta situação é especialmente complicada quando o navio inicia a entrada nos molhes,
ficando com metade do navio em zona abrigada e outra metade em zona sujeita à
agitação (NEMUS, 2007).

o

Para algumas situações de maré as correntes de enchente e de vazante atingem
valores muito elevados, limitando a capacidade de manobra dos navios e o
período de operacionalidade do porto, nomeadamente a navegação nocturna
(NEMUS, 2007).

o

Em algumas situações de maré, instalam-se, ainda, correntes com componente
transversal e vórtices junto à cabeça do molhe Sul, dificultando a manobra dos
navios (NEMUS, 2007).

O Plano Estratégico do Porto de Aveiro
O Porto de Aveiro é administrado pela APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. (APA,
S.A.), uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que foi criada pelo
Decreto-Lei nº 339/98, de 3 de Novembro, e que sucedeu à Junta Autónoma do Porto de
Aveiro. No âmbito do enquadramento legal definido por este diploma, a APA, S.A. possui
as atribuições de autoridade portuária no Porto de Aveiro, tendo também jurisdição, para além
dos terrenos com interesse portuário, sobre os canais adjacentes e respectivas margens do
Domínio Público Marítimo.
Ao longo dos últimos anos a APA, SA tem vindo a implementar o Plano de Investimentos
de expansão das infra-estruturas portuárias do Porto de Aveiro, lançado em 2000, e que
dotará o Porto de Aveiro de uma capacidade de oferta de serviços alargada, permitindo a
continuação do crescimento do volume de mercadorias movimentadas.
Em 2006 é promovido pela APA, SA, em conjunto com os consultores Banco BPI e BCEOM,
a realização do Plano Estratégico do Porto de Aveiro, destinado a balizar e orientar a
estratégia de crescimento a privilegiar num horizonte de 10 anos.

Este Plano identifica como “ponto fraco” do porto um acesso marítimo restritivo, muito
condicionado para as embarcações de maior porte, referindo-se que (...) as características
do canal de acesso ao porto limitam o gabarito máximo dos navios a cerca de 8 m de
calado e 140 m de comprimento e, em caso de más condições marítimas e
meteorológicas, restringem o acesso ao porto (...). É ainda referido no Plano que (...)
Estas limitações reduzem consideravelmente o potencial de mercado para linhas regulares
de tráfego contentorizado ou Ro/Ro, para as quais a fiabilidade do acesso marítimo é um
critério determinante (...).
O Plano Estratégico do Porto de Aveiro define seis grandes Linhas Estratégicas de
Desenvolvimento, que constituem os grandes eixos de acção para atingir os Objectivos
Estratégicos definidos para o Porto de Aveiro:
o

Melhoria dos acessos;

o

Ordenamento territorial;

o

Passagem para o modelo Landlord Port;
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o

Melhoria do enquadramento organizacional e regulamentar;

o

Promoção da actuação comercial;

o

Envolvimento da Comunidade Portuária.

O presente projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro insere-se na Linha
Estratégica de Melhoria dos Acessos, que abarca o conjunto de acções relacionadas
com os acessos ao porto (marítimos, ferroviários e rodoviários), sendo, por isso, uma das
mais relevantes.
No que respeita concretamente à melhoria dos acessos marítimos, o Plano refere que a
possibilidade de aumentar a dimensão dos navios, decorrente da melhoria do acesso
marítimo, e de efectuar o transporte das mercadorias para o hinterland por via ferroviária,
contribui para:
− “Alargar e potenciar o hinterland”, dado que permite, por um lado, ampliar o leque
de regiões servidas pelo Porto de Aveiro e, por outro, diversificar as mercadorias
movimentadas e aumentar o número de clientes nas regiões já servidas;
− “Realizar o potencial de capacidade em reserva”, designadamente devido à maior
atractividade do Porto de Aveiro para a instalação de actividades no pólo logístico
industrial; e
− “Melhorar a oferta de serviços portuários”, visto concorrerem para uma maior
competitividade do porto e para a satisfação das necessidades dos clientes.
Em suma, a necessidade de melhorar os acessos marítimos ao Porto de Aveiro
surge, assim, como uma acção identificada como prioritária no âmbito do
desenvolvimento do próprio Porto e da melhoria das suas relações com o
exterior/oferta de serviços, justificando o presente projecto.

2.2

Antecedentes do projecto

2.2.1

Enquadramento
Apresenta-se seguidamente um resumo dos antecedentes do presente projecto, de forma
a enquadrar as intervenções a realizar.
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra e
das suas características foram elaborados pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS
em 2007 e incluíram os Estudos Preliminares de várias soluções alternativas para a
reconfiguração da barra do Porto de Aveiro, documento que foi acompanhado de um
Estudo Preliminar de Impacte Ambiental e, posteriormente, o Estudo Prévio sobre a
solução seleccionada na primeira fase dos trabalhos.
Neste contexto considerou-se relevante resumir os antecedentes do presente Projecto de
Execução, nomeadamente no que se refere às soluções alternativas que foram estudadas
e às razões que levaram à aprovação da solução seleccionada (capítulo 2.2.2).
Uma vez que no âmbito do presente projecto serão executadas dragagens, não só de
carácter construtivo, durante a construção da obra de prolongamento do molhe Norte,
como para o estabelecimento do novo canal de navegação que franqueará a barra, é
fundamental a identificação do local de deposição dos materiais dragados.
A decisão quanto ao local de deposição dos materiais dragados gerados no âmbito do
presente Projecto, baseou-se nas orientações do Projecto de Execução e EIA do “Estudo
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da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro, com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”,
elaborado em Junho de 2007 pelo consórcio Hidroprojecto – Engenharia e Gestão, SA e
WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, SA, para o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos (IPTM), a Administração do Porto de Aveiro (APA, SA) e o Instituto
da Água (INAG).
Este Estudo teve por objectivos (...) assegurar que as condições de operacionalidade e a
segurança da navegação no acesso ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo
assoreamento no exterior da barra de Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão
costeira que se verifica no trecho a sul da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...)
Hidroprojecto (2007). O Estudo identificou a necessidade de dragagem de um volume de
3
1000 000m de sedimentos na zona da barra, e deposição desses dragados na zona da
praia da Costa Nova, entre o 3º e o 5º esporões.
No âmbito do processo de AIA do referido “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro, com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar” foi emitida a 16 de Julho de 2008,
uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada para a dragagem de
um milhão de metros cúbicos na zona da Barra de Aveiro e o depósito do volume
sedimentar dragado no trecho submerso da praia, entre o 3º e o 5º esporão da Costa
Nova.

2.2.2

Alternativas Consideradas no Âmbito dos Estudos Preliminares de
Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro

2.2.2.1

Enquadramento
Como anteriormente referido, em 2007 foram elaborados os Estudos de “Reconfiguração e
de
Navegabilidade
da
Barra
do
Porto
de
Aveiro”,
pelo
Consórcio
Consulmar/Hidromod/NEMUS.
Estes estudos foram elaborados em duas fases.
Na primeira fase, designada por “Estudos Preliminares”, foi feita a caracterização do
funcionamento hidromorfológico do sistema ria/barra/costa, tendo sido estudado
preliminarmente um conjunto de soluções alternativas para as intervenções na barra do
Porto de Aveiro, no sentido de melhorar as respectivas condições de navegabilidade,
permitindo o tráfego de navios com um comprimento até 200 m e um calado de 10,5 m.
Procedeu-se, ainda, ao ensaio e análise comparativa dessas soluções, sob os diferentes

pontos de vista, nomeadamente através do ensaio no simulador de navegação da Escola
Náutica Infante D. Henrique, que contou com a colaboração do Departamento de
Pilotagem do Porto de Aveiro.
Estes “Estudos Preliminares” foram acompanhados de um Estudo Preliminar de Impacte
Ambiental (EPIA), realizado pela empresa NEMUS. Neste EPIA procedeu-se à avaliação
comparativa dos impactes ambientais das alternativas consideradas, com vista a suportar
a selecção da solução ambientalmente mais favorável de entre as alternativas
consideradas como técnica e economicamente viáveis.
Destes estudos resultou uma proposta de solução de reconfiguração da barra do Porto de
Aveiro, que veio a merecer a aprovação da APA, S.A, e na sequência da qual foi
desenvolvida a segunda fase dos trabalhos - o Estudo Prévio.
O presente projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim,
ao desenvolvimento, em Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível
de Estudo Prévio.
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2.2.2.2

Alternativas estudadas
No âmbito da primeira fase do estudo da “Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra
do Porto de Aveiro” - “Estudos Preliminares”, foram estudadas e avaliadas cinco
soluções de projecto alternativas envolvendo a reconfiguração dos molhes Norte e Sul,
e a delimitação das áreas a dragar.
Uma das soluções estudadas consistiu na manutenção da configuração actual dos
molhes, o que correspondia à solução de referência, em que era mantida a actual
configuração dos molhes, sendo apenas realizada a dragagem do canal da barra, tal como
se encontrava previsto em estudos anteriores. As restantes quatro soluções previam, além
da dragagem do canal da barra, o prolongamento do molhe Norte em cerca de 200m
(com ou sem rotação para Sul) e/ou a alteração do molhe Sul (demolição de cerca de
130m do molhe actual e construção de um novo troço com cerca de 350 m e um novo
alinhamento, próximo do SW), NEMUS (2007).
Nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6 pode observar-se a implantação das soluções que foram
estudadas em fase preliminar, descrevendo-se as mesmas seguidamente. A descrição
das soluções que se apresenta corresponde à descrição efectuada no âmbito do
anteriormente referido EPIA, NEMUS (2007).

2.2.2.2.1

Solução 1 – Configuração Actual
Esta solução, que pode ser observada na Figura 2 correspondia à solução de referência,
em que era mantida a actual configuração dos molhes, sendo apenas realizada a
dragagem do canal da barra para a cota -12,5m (ZH), tal como previsto em estudos
anteriores. De acordo com o estudo realizado, esta solução serviu como termo de
comparação das restantes e para aferição dos resultados do modelo e do simulador de
navegação efectuados na altura.

Figura 2 – Solução 1 – Manutenção da situação existente
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Solução 2 – Prolongamento do Molhe Norte com rotação para Sul
Esta solução, que pode ser observada na Figura 3 consistia no prolongamento do molhe
Norte em cerca de 200 m, com uma rotação para Sul, relativamente ao alinhamento actual
do troço final do molhe, de cerca de 33º. Para montante a configuração do canal mantémse inalterada. O volume total de dragagem para o estabelecimento do canal de navegação
3
seria da ordem dos 600 000 m .
A extensão do prolongamento foi determinada de modo a definir uma zona de sombra do
molhe, abrigada da agitação mais frequente, com dimensão suficiente para que a
totalidade do navio de projecto nela pudesse entrar, antes de ter que manobrar a
passagem pela cabeça do molhe Sul. Sendo a agitação mais frequente de NW, a zona de
sombra obtida, que é definida pela projecção da nova cabeça do molhe Norte segundo o
alinhamento da propagação das ondas, era consideravelmente superior aos 200 m em
que a estrutura é prolongada.
O alinhamento deste troço adicional do molhe seria rodado para Sul, com o objectivo de
não piorar (e, se possível, melhorar) as actuais condições de transposição da barra pelos
sedimentos transportados ao longo da costa. Admitiu-se, mesmo antes do ensaio da
solução no modelo hidrodinâmico, que este objectivo seria atingido:
o

Pelo facto do comprimento efectivo do molhe (ou seja, a sua capacidade de
retenção de areias a Norte, aproximadamente proporcional à projecção para o
largo da estrutura) não ser praticamente alterado; e

o

Por implicar uma reorientação das correntes mais para Sul, evitando a perda de
sedimentos para o largo.

Em termos de obras, previu-se que o prolongamento seria obtido com uma estrutura
semelhante à do troço final do actual molhe, ou seja, um prisma de enrocamento protegido
por blocos pré-fabricados de betão de grandes dimensões.

Figura 3- Solução 2 - Prolongamento do Molhe Norte com rotação para Sul
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Solução 3 – Prolongamento do Molhe Norte e alteração do Molhe Sul
Nesta solução, apresentada na Figura 4, o molhe Norte seria prolongado tal como
descrito para a solução anterior (Solução 2) e no molhe Sul seria efectuada a demolição
da cabeça e do seu troço final numa extensão de cerca de 130 m e a construção de um
novo trecho de 350 m orientado a SW, segundo um novo alinhamento fazendo um ângulo
de cerca de 129º com o actual molhe. O volume total da dragagem de estabelecimento
3
seria da ordem dos 1 000 000 m .
O canal de navegação na barra teria configuração idêntica à da solução anterior, mas na
zona entre molhes, beneficiaria de um alargamento para praticamente o dobro, devido à
remoção do obstáculo proporcionado pela cabeça do molhe Sul.
Esta alteração na configuração do molhe Sul destinava-se a minorar substancialmente o
obstáculo à manobra dos navios que constitui a actual cabeça deste molhe, bem como a
eliminar as correntes transversais ao canal que ocorrem actualmente na situação de
enchente, junto à cabeça deste molhe.
Em termos estruturais, o prolongamento do molhe Norte é idêntico ao atrás descrito,
enquanto o novo troço do molhe Sul, sendo uma obra do mesmo tipo, pode tirar partido do
abrigo proporcionado pelo primeiro. Admitiu-se assim que o manto de protecção exterior
deste molhe poderia ser constituído por blocos de menor dimensão.

Figura 4 – Solução 3 - Prolongamento do Molhe Norte e alteração do Molhe Sul

2.2.2.2.4

Solução 4 – Alteração do Molhe Sul
Esta solução, apresentada na Figura 5, consistia apenas na intervenção ao nível do
molhe Sul e do canal de navegação, mantendo-se a actual configuração do molhe Norte.
A geometria do novo molhe Sul e a sua estrutura, bem como a configuração do canal,
eram idênticas às da solução anterior. O volume da dragagem de estabelecimento do
3
canal de aproximação seria da ordem dos 1000 000 m .
A razão de ser desta solução assentou na ideia de que o alargamento significativo do
canal de acesso na zona entre molhes; a remoção do obstáculo à navegação que constitui
a actual cabeça do molhe Sul; e a eliminação das correntes transversais ao canal,
poderiam ser suficientes para facilitar as manobras dos navios, dispensando assim o
prolongamento do molhe Norte. Esta solução foi apenas ensaiada no modelo
hidrodinâmico, não chegando a ser sujeita a ensaios no simulador de navegação.
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Figura 5 – Solução 4 - Alteração do Molhe Sul
2.2.2.2.5

Solução 2A – Prolongamento do Molhe Norte
Esta solução, representada na Figura 6, teve a sua génese na sequência dos ensaios
efectuados no simulador de navegação das soluções descritas anteriormente. Consistia no
prolongamento do molhe Norte numa extensão equivalente à da Solução 2 (200 m), mas
com uma orientação praticamente coincidente com o último troço do molhe actual. O
volume de dragagem para o estabelecimento do canal de aproximação seria da ordem dos
3
500 000 m .
O desenvolvimento desta nova solução alternativa resultou do facto de, durante os
ensaios no simulador de navegação da Solução 2, se terem identificado sérias
dificuldades de manobra dos navios na zona de transposição do molhe Norte, com a
configuração proposta para o respectivo prolongamento, devido à excessiva rotação para
Sul prevista. Assim, veio a ser estudado tal prolongamento sem tal rotação, mantendo o
alinhamento do troço final do molhe actual, o qual não implica uma alteração significativa
do alinhamento actual do canal de navegação.
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Figura 6 - Solução 2A – Prolongamento do Molhe Norte

2.2.2.3

Avaliação comparativa das alternativas
Apresenta-se seguidamente um resumo das razões de ordem técnica e ambiental que
levaram à selecção da solução aprovada pela APA, SA, de acordo com a informação
apresentada no EPIA, Nemus (2007).
A análise comparativa das soluções alternativas descritas anteriormente, teve por base os
estudos de modelação matemática dos efeitos das soluções propostas sobre as condições
hidrodinâmicas actuais, recorrendo ao modelo hidrodinâmico implementado para a Ria de
Aveiro (Hidromod, 2007).
Nesse modelo matemático foram simuladas duas situações: i) simulações só com
correntes de maré e ii) simulações com correntes de maré e diferentes condições de
agitação marítima, tendo sido efectuada uma análise comparativa das diferentes soluções
considerando os prismas de maré, as correntes de enchente e de vazante e a agitação
marítima. Os estudos de modelação matemática foram efectuados para a situação actual
– situação de referência, e para as soluções propostas para a configuração da barra,
anteriormente descritas.
Os resultados da modelação matemática levaram às seguintes conclusões por parte do
Consórcio Consulmar/Nemus:
o

As soluções de projecto que compreendiam o prolongamento do molhe Norte
(Soluções 2, 2A e 3) conferiam melhores condições de abrigo à entrada de
embarcações dado que conduzem a uma maior e mais extensa protecção do
canal de acesso.

o

Nas condições actuais a altura da ondulação na zona entre molhes varia entre
valores máximos de 2,5 m e 3,0 m, até valores mínimos compreendidos entre 1,0
m e 1,5 m, à medida que se avança do exterior para o interior do Porto de Aveiro.
Com o prolongamento do molhe Norte prevê-se, quer para ondas do quadrante
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Norte, quer para ondas do quadrante Sul, uma diminuição da altura da ondulação
compreendida entre 0,1 m e 0,6 m. A maior redução da altura da ondulação ocorre
sobretudo na proximidade do molhe Norte, sendo esta particularmente significativa
na Solução 2A (prolongamento do molhe Norte de acordo com a orientação
actual) e nas situações em que a ondulação é proveniente do quadrante Norte
(rumo predominante da agitação marítima).
o

No caso da Solução 4, em que se previa apenas o prolongamento do molhe Sul,
são igualmente esperadas melhorias nas condições de abrigo, embora em zonas
em que não favorecem o acesso ao Porto de Aveiro. Em contrapartida, nesta
solução, verificar-se-ia um ligeiro acréscimo da altura da ondulação na zona em
que se prevê a modificação da orientação do molhe Sul (acréscimo da ordem dos
0,6 m). De acordo com os resultados obtidos no modelo matemático, na
proximidade do molhe Norte não se esperam alterações, ou melhorias,
significativas das condições de agitação actuais.

o

Na solução em que se prevê o prolongamento de ambos os molhes (Solução 3)
os efeitos obtidos são o cumulativo dos efeitos identificados considerando o
prolongamento de cada um dos molhes isoladamente, ou seja, seriam de esperar
reduções da altura da ondulação na proximidade dos dois molhes e um
incremento local da altura da ondulação na zona em que se prevê a modificação
da orientação do molhe Sul.

o

No que diz respeito aos efeitos da reconfiguração dos molhes sobre as correntes
de enchente e de vazante, o modelo prevê que se verifique uma maior
concentração do jacto de vazante ao longo de uma distância superior à actual e
que a velocidade das correntes seja também incrementada nas soluções em que
se propõe o prolongamento do molhe Norte (Soluções 2, 2A e 3). Em todas estas
soluções a concentração do jacto de vazante deverá melhorar a sua capacidade
de auto-manutenção da barra, minimizando a taxa de deposição de sedimentos e
implicando uma menor periodicidade das dragagens de manutenção.

o

No caso das soluções envolvendo o prolongamento do molhe Norte com rotação
da cabeça para Sul (Soluções 2 e 3), o modelo matemático prevê, ainda, que
seriam melhoradas as actuais condições de circulação de sedimentos de Norte
para Sul em virtude da deflexão para Sul do jacto de vazante. No entanto, e como
a agitação marítima tem um papel importante na distribuição das correntes de
maré, assumindo-se deste modo como uma barreira à saída do jacto de vazante,
este efeito de melhoria da transposição de sedimentos de Norte para Sul (referido
para as Soluções 2 e 3) deverá ser localmente minimizado. A alteração da
geometria do molhe Sul (Solução 4) não teria uma influência significativa no jacto
de vazante, originando alterações locais relacionadas com a diminuição das
correntes transversais que se geram durante a enchente.

o

Por último, os resultados do modelo matemático evidenciam ainda que não são
esperadas alterações no prisma de maré em qualquer uma das soluções de
projecto. Este aspecto é particularmente importante uma vez que uma situação de
acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o prolongamento do
molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no hidrodinamismo da Ria de
Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais.

No âmbito do EPIA, foram avaliadas as diferentes soluções consideradas no que respeita
aos factores ambientais considerados como mais susceptíveis de serem afectados pelas
intervenções previstas, que incluíram: (i) topo-hidrografia, geologia e geomorfologia; (ii)
dinâmica costeira; (iii) qualidade da água e dos sedimentos; (iv) ecologia, flora e fauna; (v)
sócio-economia; (vi) ordenamento do território; (vi) paisagem e (vii) património históricocultural.
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De acordo com o EPIA (...) o cumprimento do objectivo do projecto envolveu a
consideração de um conjunto de factores e condicionantes:
•

Minimizar o volume das dragagens de manutenção a realizar para assegurar o
bom funcionamento das soluções;

•

Introduzir o mínimo de impactes negativos na área sensível, do ponto de vista
ambiental, em que o porto se insere;

•

Não provocar alterações no prisma de maré da ria;

•

Não afectar a estabilidade das zonas costeiras adjacentes à barra. A construção e
posterior prolongamento do molhe Norte que se verificou na década de 80 tiveram
como consequência a retenção de areias na praia de São Jacinto e a erosão da
costa a Sul da barra. Qualquer intervenção na barra que venha dificultar a sua
transposição pelo transporte sólido litoral vindo de Norte poderá ter consequências
para a integridade de toda a zona costeira adjacente que se estende para Sul (...).

Foram analisados os impactes susceptíveis de virem a ser gerados quer durante a fase de
construção, quer durante a fase de exploração para as várias soluções (no Quadro 2
apresenta-se o resumo desta análise) e identificadas as soluções com menores impactes,
por domínio ambiental (Quadro 3).

Quadro 2 – Principais impactes ambientais associados às fases de construção e
exploração do projecto por domínio ambiental
Domínio
ambiental

Principais impactes positivos
Fase de construção
- O perfil da praia de S. Jacinto deverá
localmente aumentar de largura e altura
devido à retenção no molhe Norte de
parte das areias em trânsito na costa

Topohidrografia,
geologia e
geomorfologia

Dinâmica
costeira

Fase de exploração
- Aumento local do perfil da praia de S.
Jacinto, nos primeiros anos de
exploração, devido à retenção de parte
das areias em trânsito na costa no
molhe Norte, até que seja atingido um
ponto de equilíbrio correspondente à
capacidade de saturação do molhe
Fase de construção
A qualidade dos sedimentos deverá
permitir a utilização dos materiais
dragados para minimizar o processo
erosivo no troço costeiro em que se
insere o porto de Aveiro, reduzindo o
risco de perda de habitats e de
alteração da paisagem (praias, dunas,
ria de Aveiro) e indo ao encontro aos
objectivos
dos
instrumentos
de
ordenamento
em
vigor,
designadamente, do POOC

Soluções

Nas soluções 2,
2A e 3

Magnitude
reduzida
nas
soluções 2 e 3 e
moderada na
solução 2 A

A
maior
potenciação
de
impactes positivos
ocorrerá
nas
soluções 1, 3 e 4,
em resultado de
um maior volume
de sedimentos a
depositar
comparativamente
às soluções 2 e
2A.

- Prevê-se que os sedimentos possam
ser utilizados para a minimização do
fenómeno erosivo e o robustecimento
do sistema praia-duna (a maior
potenciação de impactes positivos
ocorrerá na solução 1 em resultado de
um maior volume de
sedimentos a depositar)
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Principais impactes negativos
Fase de construção
Pequena
alteração
da
morfologia dos fundos no canal
da Barra de Aveiro, função do
volume de dragagem

Fase de exploração
- Pequena alteração da
morfologia dos fundos, função
do volume de dragagens de
manutenção

Haverá
uma
alteração
temporária na fisiografia do
sistema praia-duna a Sul do
porto de Aveiro devido à
introdução de uma barreira
adicional ao trânsito litoral em
resultado do prolongamento do
molhe Norte
- No entanto, este impacte
poderá
ser
anulado,
transformando-se mesmo num
impacte positivo, se se optar
pela deposição de um volume
suficiente de sedimentos no
cordão arenoso a Sul da Barra

Soluções

Maior
nas
soluções 1, 3 e
4, ainda que com
magnitude
e
significância
idênticas às das
soluções 2 e 2A
Maior
solução 1

na

- Maior nas
soluções 2, 2 A e
3.
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Objectivos e justificação do projecto
Domínio
ambiental

Principais impactes positivos
Fase de exploração
- Aumento local da intensidade das
correntes do jacto de vazante que
facilitará a expulsão de sedimentos da
barra e do canal de navegação,
reduzindo
as
necessidades
de
dragagem

Soluções

Soluções 2, 2A e
3.

Ecologia

Sócioeconomia

Fase de construção
Pequena dinamização na socioeconomia local
Fase de exploração
Melhoria das condições de acesso ao
porto de Aveiro, permitindo uma
utilização mais eficiente e segura da
área portuária com efeitos positivos na
socio-economia

Similar para todas
as soluções).
(melhoria
significativa na
solução 2 e muito
significativa na
solução 2 A)

Pequena
alteração
na
fisiografia do sistema praia/duna
a Sul do porto de Aveiro até ser
atingido um ponto de equilíbrio
(correspondente à capacidade
de saturação do molhe Norte,
que
deverá
ocorrer
nos
primeiros anos de exploração)
- Este impacte poderá ser
anulado, ou mesmo tornado
positivo, no caso da deposição
dos materiais dragados no
cordão arenoso a Sul da barra
de Aveiro (a alimentação das
praias obtida por esta forma
compensará
uma
eventual
redução temporária do trânsito
de areias provenientes dos
troços a Norte da barra)
Pequena
afectação
da
macrofauna bentónica (a sua
biodiversidade e abundância na
área
são
reduzidas),
da
ictiofauna (os peixes podem
deslocar-se, afastando-se da
área de intervenção) e da
avifauna (atendendo à intensa
presença antrópica é pouco
provável a afectação de locais
de alimentação e nidificação
das espécies que aqui se
alimentam e reproduzem).
- Poderá verificar-se alguma
perturbação de comunidades
dunares
Fase de construção
Incomodidade
para
a
população

--

Fase de construção
A
movimentação
de
equipamentos, as acções de
construção e, eventualmente, a
deposição
temporária
de
dragados e terras sobrantes,
afectarão a qualidade cénica da
paisagem. Estes impactes irão
diminuindo à medida que as
obras forem terminando.
Fase de exploração
- Os molhes merecerão maior
destaque na paisagem
Fase de construção
- Afectação de potenciais
vestígios
arqueológicos
submersos em resultado das
operações de dragagem
Fase de construção
- Aumento do risco de derrames
de efluentes, resíduos e
substâncias perigosas
associados à obra.
- Ressuspensão de sólidos na
coluna de água, com
consequente perda temporária
e pontual da qualidade da
Água.

Paisagem

Património

Qualidade da
água e dos
sedimentos
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Soluções

- Soluções 2, 2 A
e 3.

- Impactes mais
relevantes nas
soluções 1, 3 e 4

- maior nas
soluções 3 e 4

--

- Em todas as
soluções

- Soluções 2, 3 e
4
- Em todas as
soluções

Em todas as
soluções

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Objectivos e justificação do projecto
Domínio
ambiental

Principais impactes positivos

Soluções

Principais impactes negativos
Fase de exploração
- Ressuspensão de sólidos na
coluna de água durante
as operações de dragagem,
com consequente perda
de qualidade da água;
- Aumento do risco de poluição
da água e sedimentos
em resultado do aumento do
tráfego portuário

Soluções

.- Maior na
solução 1

- Maior
nas soluções 2 e
2A

Quadro 3 – Soluções de projecto com menores impactes ambientais, por descritor
ambiental
Domínio ambiental

Topo-hidrografia,
geologia e
geomorfologia

Justificação

- Menores impactes associados à modificação da
topo-hidrografia nas soluções 2 e 2A dado que
implicam um menor volume de dragagens de
estabelecimento que as restantes.
2

- No que respeita à reconfiguração dos molhes a
Solução 2 é ligeiramente mais favorável que a
Solução 2A, por se preverem menores alterações na
geometria dos perfis de praia no troço de costa
adjacente ao Porto de Aveiro.

2

- A Solução 2A oferece maior efeito de abrigo e
melhoria das condições de acesso ao porto que
quaisquer outras. Na Solução 2 esse efeito é
também positivo e significativo, tendo esta solução a
vantagem sobre a solução 2A de não aumentar o
efeito de barreira do molhe Norte à transposição de
sedimentos de Norte para Sul. Este efeito é
teoricamente passível de ocorrer na Solução 2A,
esperando-se, contudo, pouco significativo; além
disso, poderá ser contrariado pela deposição de
areias dragadas no cordão arenoso a sul da barra de
Aveiro.

2 e 2A

- As soluções 2 e 2A implicam um menor volume de
dragagens de estabelecimento e portanto esperamse menos impactantes sobre a qualidade da água e
dos sedimentos. Na fase de exploração não se
prevêem diferenças significativas entre alternativas.

2 e 2A

- As soluções 2 e 2A implicam um menor volume de
dragagens na fase de construção, minimizando
assim os impactes sobre os habitats bentónicos e
pelágicos e, por esta via, de forma indirecta, também
sobre a avifauna.

Sócio-economia

2A

- A Solução 2A apresenta-se como a mais vantajosa
em termos de custo-benefício, dado que é a menos
onerosa na fase de construção e a que melhores
resultados apresenta da melhoria das condições de
navegabilidade proporcionadas na fase de
exploração.

Ordenamento do
território

2 e 2A

- Na fase de exploração estas soluções são as que
permitirão introduzir melhorias mais significativas na
segurança do acesso ao porto e, portanto, as que
mais promoverão a eficácia do seu funcionamento.

Dinâmica costeira

Qualidade da água e
dos sedimentos

Ecologia
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Paisagem

Património históricocultural

Soluções
preferenciais

Justificação

2A

- Na fase de construção os impactes entre
alternativas são equivalentes. Na fase de
exploração, a Solução 2 envolve menores impactes
visuais do que as restantes, uma vez que o
prolongamento do Molhe Norte segue a orientação
actual.

2 e 2A

- Considerando a eventual existência de elementos
patrimoniais submersos, as alternativas 2 e 2A são
as que apresentam potencialmente menores riscos
para o património, uma vez que são as que implicam
um menor volume de dragagens.

A avaliação de impactes efectuada no EPIA permitiu assim concluir que:
(...) As soluções 2 e 2A são as que se apresentam mais favoráveis nos domínios
analisados.
A solução 1 não contribui para melhorar a longo prazo a segurança e navegabilidade na
barra do Porto de Aveiro e no canal principal de navegação. A solução 2 é cerca de 3
milhões de Euros mais onerosa do que a solução 2A ao nível dos custos de
implementação.
Na fase de exploração, a distinção entre estas duas soluções faz-se nos seguintes
aspectos:
•

A solução 2A apresenta impactes positivos mais significativos que a solução 2
relativamente às condições de abrigo e de navegabilidade criadas no acesso ao
porto de Aveiro;

•

A solução 2A apresenta, teoricamente, maior probabilidade do que a solução 2 de
perturbar o trânsito de sedimentos de Norte para Sul;

•

A solução 2 apresenta impactes negativos mais significativos que a 2A na
paisagem.

O primeiro e o segundo aspecto acima referidos, relativos à dinâmica costeira, revestemse de maior importância relativamente ao terceiro (relativo à paisagem) na selecção de
alternativas, apontando, contudo, em sentidos opostos.
Apesar de, em termos ambientais, apesar de a solução 2 ser preferível, a solução 2A é,
em termos globais, a mais sustentável, uma vez que maximiza os benefícios socioeconómicos do investimento e que os impactes ambientais negativos associados são
passíveis de minimização.
Uma vez que persiste alguma incerteza quanto aos impactes da reconfiguração do molhe
Norte sobre o trânsito de sedimentos para Sul, e apesar destes impactes se preverem
pouco significativos, caso uma destas soluções – 2 e 2A venha a ser seleccionada para a
prossecução dos trabalhos, haverá que acompanhar tais impactes desde a fase de préconstrução, através de monitorização (...).
Foi, assim, seleccionada a Solução 2A que foi alvo de Estudo Prévio e que é alvo do
presente Projecto de Execução.

2.2.3

O Local de Deposição dos Dragados
No âmbito do EIA do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro, com Dragagem
e Reforço do Cordão Dunar”, já mencionado anteriormente, foram analisadas várias
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soluções alternativas para a definição da zona a dragar e da zona de depósito dos
dragados.
As soluções estudadas para a deposição dos dragados, que podem ser visualizadas de
forma esquemática na Figura 7, incidiram sobre a faixa costeira da Costa Nova,
sensivelmente entre o 3º esporão e a zona a Sul do 5º esporão deste campo de esporões
e incluíram a deposição no mar (no sector submerso da praia) e em terra (na duna e no
sector sub-aéreo da praia):
•

Solução A - Deposição entre os terceiro e quarto esporões da Costa Nova no
sector submerso da praia (no mar) - A1 e deposição entre os quarto e quinto
esporões da Costa Nova, no sector submerso da praia (no mar) - A2.

•

Solução B - Deposição entre o quarto e o quinto esporões da Costa Nova, no
sector submerso da praia (no mar) – B1 e deposição entre os quarto e quinto
esporões da Costa Nova, na duna e sector sub-aéreo da praia – B2.

•

Solução C - Deposição no trecho a Sul do quinto esporão da Costa Nova, no
sector submerso da praia (no mar) – C1 e deposição a sul do quinto esporão da
Costa Nova na duna e sector sub-aéreo da praia – C2.

O projecto final, que foi aprovado no âmbito do processo de AIA, prevê o depósito do
3
volume sedimentar dragado (1 000 000 m ), no trecho submerso da praia, entre o 3º e o 5º
esporão da Costa Nova (correspondendo à adopção da Solução A).

Figura 7 – Zonas alternativas de deposição de material dragado, estudadas no âmbito do “Estudo
da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”
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3

Descrição do Projecto

3.1

Localização e aspectos relevantes da intervenção
O Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro localiza-se em domínio
marítimo, numa zona de fronteira entre o concelho de Aveiro e o concelho de Ílhavo. As
freguesias consideradas neste EIA são a freguesia de São Jacinto, no concelho de Aveiro,
e as freguesias de Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação, no concelho de Ílhavo.
Os concelhos de Aveiro e Ílhavo inserem-se na NUTII - Centro e NUTIII - Baixo Vouga.

3.1.1

Enquadramento administrativo
Na Figura 8 e na Figura 9 apresenta-se o enquadramento administrativo do projecto da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, num âmbito regional e ao nível de concelhos
e freguesias, respectivamente. No Desenho 1 e na Figura 1 (capítulo 1) apresenta-se a
implantação do Projecto e no Anexo A apresentam-se as principais peças desenhadas do
Projecto.

Figura 8 - Enquadramento administrativo regional
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Figura 9 - Enquadramento administrativo local

3.1.2

Inserção da obra no Porto de Aveiro
O presente Projecto será executado em território sob jurisdição do Porto de Aveiro, SA,
5
que é um dos cinco portos que constituem o sistema portuário principal em Portugal . Na
Figura 10 apresenta-se o “layout” das instalações do Porto de Aveiro e na Figura 11 a
área de jurisdição da APA, SA.
As actividades principais do Porto de Aveiro consistem na prestação de serviços
portuários, na concessão da exploração das suas infra-estruturas ou de serviços
(reboques) e no licenciamento/concessão em regime público ou privado dos
terrenos/instalações localizados na zona portuária e em zona do domínio público marítimo
que integram a sua área de jurisdição.
Actualmente Porto de Aveiro dispõe das seguintes estruturas, cuja localização
esquemática pode ser observada na Figura 10.

5

O Sistema Portuário de Portugal Continental é composto por nove portos comerciais, dos quais cinco
constituem o sistema principal (Douro e Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sesimbra, e Sines) e são
administrados por Administrações Portuárias com o estatuto de sociedades anónimas de capitais exclusivamente
públicos (AP’s) e quatro portos secundários (Viana do Castelo, Figueira da Foz, Faro e Portimão). Destes quatro
portos regista-se que os Portos da Figueira da Foz é gerido pela Administração do Porto da Figueira da Foz, SA
e o Porto de Viana é gerido pela Administração do Porto de Viana, SA. Os dutros dois portos secundários são
administrados pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM).
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- 5 terminais de movimentação de mercadorias, que correspondem a uma oferta de
2.160 metros de cais acostável e que incluem: Terminal Norte, Terminal Sul, Terminal
de Granéis Sólidos, Terminal de Granéis Líquidos (com 3 pontes cais) e Terminal de
Roll on - Roll off (Ro-Ro).
- 2 terminais especializados para a pesca: Porto de Pesca de Largo e Porto de Pesca
Costeiro.
- Uma grande superfície de terrapleno, com uma área de cerca de 50ha;
- Uma reserva de terrenos, destinada à implantação da plataforma Logística de
Aveiro (incluída no Plano Logístico Nacional) que lhe permitirá acolher operações de
armazenamento de longa duração e outras actividades logísticas e industriais.
Tal como já referido, as características actuais do canal de acesso ao Porto limitam a
entrada de navios de dimensão máxima de 140 metros de comprimento e calado de 8
metros (sendo um dos portos com acesso mais restrito dos principais portos ibéricos),
classificando-se como um porto de tráfego de curta e média distancia (short sea port).

Figura 10 – Layout das instalações do Porto de Aveiro

Figura 11 - Área de jurisdição do Porto de Aveiro
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Nas fotografias seguintes apresentam-se panorâmicas aéreas da zona da embocadura da
barra do Porto de Aveiro, onde se podem visualizar os actuais molhes Norte e Sul.

Fonte: fotografia de João Ferrand no site do Porto de Aveiro
Foto 1 - Vistas sobre a entrada na Barra do Porto de Aveiro

O Porto de Aveiro é, dentro dos portos que integram o sistema portuário principal, o que
tem menor expressão quanto ao total de cargas movimentadas: em 2006 representava
apenas 5,5% do total nacional. No entanto, é o porto nacional mais importante no que se
refere à movimentação de carga geral fraccionada, com 49% do total nacional, nesse
mesmo ano.
No capítulo 4.15.7 apresenta-se uma descrição detalhada das instalações do Porto de
Aveiro e das cargas movimentadas e das perspectivas de evolução do Porto.

3.1.3

Áreas sensíveis
Na área de implantação do Projecto e zona envolvente foram identificadas áreas
sensíveis, ao abrigo da definição do artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio,
6
republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro , correspondentes à Zona de
Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro, à Important Bird Área (IBA) da Ria de Aveiro e

6

enquadráveis nas seguintes categorias:
- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98 de 17 de Julho.
- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, classificadas
nos termos do Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nº 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos termos da
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.
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à Reserva Natural das Dunas de S.Jacinto (RNDSJ). Na Figura 12 apresenta-se a
delimitação destas áreas. Relativamente a estas áreas sensíveis há a referir:
o

O Projecto será implantado no interior da área delimitada da Zona de Protecção
Especial “Ria de Aveiro” (PTZPE0004) da Rede Natura 2000. Esta zona foi
classificada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, ao abrigo da
Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril) e apresenta uma
área total de 51152 hectares, englobando uma zona marítima, aproximadamente
até à batimétrica dos 20 metros. Esta ZPE integra Domínio Público Marítimo e
uma pequena área, correspondente à Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto,
que pertence ao Estado. A restante área é privada.

o

O Projecto será implantado no interior de uma outra área classificada, a IBA –
Important Bird Area (PT007 – Ria de Aveiro), que é coincidente em parte com a
ZPE da “Ria de Aveiro” e que se estende igualmente à zona marítima, até
aproximadamente à profundidade de 20 metros.

o

O Projecto localiza-se a cerca de 3 km a Sul da área delimitada da Reserva
Natural das Dunas de S. Jacinto.

Figura 12 – Áreas sensíveis na zona de implantação do projecto
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3.1.4

Instrumentos de ordenamento do território em vigor
Em termos de instrumentos de ordenamento do território com incidência na área de
implantação do projecto e zona envolvente, verifica-se que se encontram em vigor:
7

8

o

Planos Municipais - Planos Directores Municipais de Aveiro e de Ílhavo .

o

Planos Intermunicipais - Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de
9
Aveiro

o

Planos Regionais – Refere-se o Plano Regional de Ordenamento do Território
da Região Centro, embora o mesmo se encontre ainda em elaboração e, como
tal, não esteja em vigor.

o

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território que incluem:
•

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Vouga

•

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar11
Marinha Grande - Salienta-se, contudo, que a área sob
jurisdição portuária, neste caso sob jurisdição da APA, SA, onde
se localiza uma parte das intervenções que constituem o presente
Projecto, se encontra excluída deste plano.

•

O Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de
S.Jacinto

•

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro
12
Litoral

10

No Capítulo 4.14 descrevem-se a generalidade dos planos em maior detalhe,
apresentando-se, ainda, outros planos e programas com interesse para o presente EIA, e
uma análise da conformidade do Projecto com os instrumentos de gestão territorial.

3.1.5

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
No que respeita a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área
de influência do projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro referem-se as
decorrentes dos seguintes regimes jurídicos:
o

Área sob jurisdição portuária - De acordo com o Decreto-Lei n.º 339/98, de 3 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 40/2002, de 28 de Fevereiro, a área
prevista para implantação do projecto encontra-se parcialmente sob jurisdição da
APA, SA.

o

Domínio Público Hídrico (DPH) - Toda a área de implantação do Projecto se
encontra inserida no Domínio Público Marítimo, definido pela Lei n.º 54/2005, de
15 de Novembro (alterada pela Declaração de Rectificação n.º 4/2006, de 16 de
Janeiro).

7
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95, de 11 de Dezembro e alterado pelo Decreto Regulamentar n.º
8/2001, de 28 de Maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2002, de 22 de Abril e pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 72/2005, de 17 de Março.
8
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99, de 5 de Novembro
9
publicado pelo Aviso n.º 19308/2008, de 3 de Julho de 2008, Diário da República 2ª série, nº 127
10
aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 15/2002 de 14 de Março
11
aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de Outubro
12
Decreto-Regulamentar nº 11/2006, de 21 de Julho
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Hudson, R. Y. (1953). Wave Forces on Breakwaters. Trans Am Soc Civ Engrs, vol 118, pp 653-674.
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3.1.6

o

Rede Natura 2000 – Zona de Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro. A
totalidade das intervenções do presente Projecto ocorre dentro dos limites desta
área classificada.

o

Reserva Ecológica Nacional (REN) – A REN é regulada pelo Decreto-Lei n.º
93/90, de 19 de Março, alterado pela quinta vez e republicado pelo Decreto-Lei n.º
180/2006, de 6 de Setembro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º
76/2006, de 6 de Novembro). A delimitação da REN do município de Aveiro e de
Ílhavo engloba apenas a zona terrestre, limite do concelho, excluindo-se da REN a
zona de prolongamento do molhe Norte e a zona alvo das dragagens. A
delimitação da REN constante na Planta de Síntese do POOC Ovar-Marinha
Grande inclui na delimitação da REN toda a faixa até à batimétrica dos 30m,
excluindo, no entanto, a área do Porto de Aveiro. Estas áreas de REN encontramse representadas no Desenho 9 – Carta de condicionantes. Apesar dos
referidos Planos não abrangerem a área de implantação do projecto, considera-se
que, à luz das definições das áreas integradas em REN constantes da legislação
em vigor, a área de implantação do projecto encontra-se inserida em área de
REN.

o

Servidão militar e aeronáutica associada à área militar do Regimento de
Infantaria nº 10, em S.Jacinto, incluindo a pista existente no interior das
instalações, também designada por pista do aeródromo municipal de Aveiro.

Afectação de equipamentos e infra-estruturas
A implantação do projecto não irá implicar a necessidade de proceder a demolições ou
afectação de equipamentos e infra-estruturas relevantes.
Refere-se, contudo, a necessidade de demolição/remoção dos blocos de betão,
tetrápodos e maciço em betão de coroamento no troço final de transição/ligação entre o
actual molhe Norte e a nova obra de prolongamento deste molhe. Será, ainda, necessário
proceder à demolição do farolim de assinalamento marítimo existente na cabeça do actual
molhe Norte, que pode ser observado na fotografia seguinte.

Foto 2 – Farolim de assinalamento marítimo que existe na cabeça do actual molhe Norte

A remoção do referido farolim implicará o desmantelamento da lanterna, sirene, baterias,
quadros eléctricos, etc. e a demolição da estrutura em betão do farolim. Temporariamente,
a lanterna será colocada para assinalamento marítimo durante a obra de prolongamento
do molhe. Após a conclusão do molhe será construído um farolim com as mesmas
características do actual e serão instalados os equipamentos eléctricos actualmente
existentes na estrutura a demolir.

3.2

Alternativas
O presente Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro encontra-se em fase
de Projecto de Execução e, como tal, não apresenta alternativas.

Imp – 5007_R2

Página 27

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Descrição do Projecto
A identificação e avaliação de alternativas foi realizada em fase de Estudo Prévio, tal como
se descreve no capítulo 2.2.2, tendo a APA, SA seleccionado a então designada Solução
2A.

3.3

Concepção e dimensionamento da obra

3.3.1

Introdução
Como já referido anteriormente, o Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
inclui as seguintes obras e intervenções:
o

Prolongamento do actual molhe Norte numa extensão de 200 m, segundo o
alinhamento do troço final da obra existente.

o

Definição e Dragagem de um novo canal de navegação na zona de aproximação,
exteriormente aos molhes, com uma largura de rasto de 200 m. Este canal, com
um alinhamento de 060º/240º, será acrescido de duas faixas de segurança de 50
m para cada um dos lados, devendo ser dragado à cota -13,20 m (ZH) para
garantir uma cota de serviço de -12,50 m (ZH).

o

Deposição dos dragados numa zona de praia submersa compreendida entre os 3º
e 5º esporões, do campo de esporões da Costa Nova.

No Anexo A apresenta-se o Desenho T784.00 que faz parte integrante das peças
desenhadas do Projecto de Execução em análise, onde se pode visualizar, a implantação
do projecto de prolongamento do molhe Norte e a planta e perfil transversal do canal de
navegação.
No mesmo anexo apresentam-se, ainda, os Desenhos T784.4 a T784.7 correspondentes
à planta e perfis transversais do projecto de prolongamento do molhe Norte.

3.3.2

Prolongamento do Molhe Norte

3.3.2.1

Dimensionamento da Obra.
A obra de prolongamento do molhe Norte terá características estruturais idênticas ao
molhe actual, isto é, será também um quebramar de taludes, de secção trapezoidal,
protegido por blocos cúbicos de betão tipo “Antifer”, com o coroamento à cota +10,00 m
(ZH). A obra terá um desenvolvimento em planta de 200 m, medidos entre o eixo de
rotação da cabeça da obra actual e o eixo de rotação da nova cabeça, segundo o mesmo
alinhamento do troço final do actual molhe, o qual tem uma direcção de aproximadamente
048º / 228º.
Na obra há a distinguir quatro zonas, a saber:
o

Troço de transição/ligação entre o molhe actual e a nova obra de prolongamento;

o

Tronco da obra de prolongamento;

o

Transição entre o tronco e a cabeça do molhe;

o

Cabeça do molhe.

O molhe será constituído por um manto exterior resistente (composto por blocos cúbicos
de betão) dimensionado para resistir à acção das ondas, um submanto constituído por
camadas de enrocamento de elementos com peso seleccionado e por um núcleo em ToT
(enrocamento de Todo-o-Tamanho).
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O dimensionamento deste tipo de estruturas costeiras consiste na determinação do peso
mínimo unitário dos blocos que constituem o manto resistente de protecção, peso este que
deverá garantir a estabilidade e resistência às diferentes solicitações da estrutura.
Das várias acções que podem actuar sobre um quebramar, designadamente a agitação
marítima, as marés, correntes, é a agitação marítima a que mais afecta a estabilidade da
estrutura. A determinação da onda de projecto constitui, assim, um parâmetro
fundamental, para o dimensionamento do molhe. O peso unitário dos blocos é assim
função da altura da onda de projecto.
Para o cálculo da altura de onda de projecto na zona de implantação da obra adoptou-se o
valor da altura de onda, na zona frontal ao molhe, de Hs = 14,0 m, correspondente a um
período de retorno de 100 anos (WW, 2009).
Foram calculadas as alturas de onda na zona de rebentação, para a zona da cabeça e na
zona do tronco do quebramar. Com base nas alturas da onda de projecto calculadas, foi
determinado o peso unitário dos blocos do manto resistente, tendo sido utilizadas as
19
20
fórmulas de Hudson (1953, 1959) e de Van der Meer (1988) , aplicáveis a quebramares
com mantos de blocos cúbicos de betão. De acordo com os cálculos efectuados (WW,
2009), o peso unitário dos blocos cúbicos Antifer a aplicar no manto exterior de protecção
do prolongamento do molhe Norte da barra do Porto de Aveiro, deverá ser de 500 kN no
tronco e de 750 kN na cabeça.
Um aspecto relevante, que deverá ser devidamente equacionado e ponderado em fase de
obra, prende-se com as dificuldades de ordem construtiva que poderão surgir tanto na
prefabricação e movimentação de blocos com um peso unitário de 750 kN como, muito
especialmente, na sua colocação em obra. Efectivamente, de acordo com uma
prospecção junto das principais empresas de construção civil que executam obras
marítimas, não existem actualmente em Portugal gruas de rastos com capacidade para a
colocação desses blocos num talude com as cotas de fundação previstas no presente
projecto, o que, à partida, poderá constituir uma limitação.
No sentido de obviar tal constrangimento, foi estudada uma variante associada à utilização
de um betão de alta densidade, isto é, com um peso específico superior ao que é
3
especificado correntemente (γs = 24 kN/m ), apenas nos blocos a aplicar na cabeça da
obra.
Assim, tendo em consideração a fórmula de Hudson, procedeu-se a uma avaliação da
influência do peso específico do betão no peso unitário dos blocos e, atendendo a que, no
presente caso, na cabeça deverão ser utilizados blocos com o mesmo volume unitário dos
3
que serão aplicados no manto exterior de protecção do tronco da obra (20,833 m ),
concluiu-se que no manto de protecção da cabeça poderão ser aplicados blocos cúbicos
3
Antifer de 20,833 m , isto é, com o mesmo volume unitário dos blocos a aplicar no manto
de protecção do tronco, desde que o peso específico do betão seja superior, ou igual a
3
26,5 kN/m , o que representa que o peso unitário destes blocos será de 552 kN.
No Quadro 4 apresentam-se resumidamente as principais características geométricas e
de dimensionamento da obra de prolongamento do molhe Norte.

Quadro 4 – Principais características geométricas e de dimensionamento da obra
Valores

20

Van der Meer (1988), Stability of Cubes, Tetrapodes and Accropodes. In: Design of Breakwaters. Proc conf Breakwaters
’88, Eastbourne, 4-6 May. Thomas Telford, London, pp 71-80.
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Características geométricas / dimensionamento da
obra
Extensão do prolongamento do molhe

200 m

Inclinação do talude de barlamar (extradorso) - Tronco

3(H):2(V)

Inclinação do talude de sotamar (intradorso) - Tronco

3(H):2(V)

Inclinação do talude de barlamar (extradorso) Cabeça

2(H):1(V)

Inclinação do talude de sotamar (intradorso) - Cabeça

2(H):1(V)

Cota de coroamento

+10 m
550 kN
Vunit - 20,833 m3

Dimensão/peso dos blocos tipo Antifer (Tronco)

peso específico do betão – 24 kN/m3
750 kN
Dimensão/peso dos blocos tipo Antifer (Cabeça)
solução base

Vunit - 31,250 m3
peso específico do betão – 24 kN/m3
552 kN

Dimensão/peso dos blocos tipo Antifer (Cabeça)
solução variante

Vunit - 20,833 m3
peso específico do betão – 26,5 kN/m3

Nota: o talude do intradorso é o talude virado para o Canal de Navegação

3.3.2.2

Definição e Descrição Geral da Obra
Como referido anteriormente há a distinguir quatro zonas distintas em termos de
desenvolvimento da obra em planta:
o

Troço de transição/ligação entre o molhe actual e a nova obra de prolongamento;

o

Tronco da obra de prolongamento;

o

Transição entre o tronco e a cabeça do molhe;

o

Cabeça do molhe.

A seguir faz-se uma descrição sumária dos perfis transversais tipo destas diferentes
partes da obra no que respeita aos aspectos construtivos. No Anexo A apresentam-se os
perfis transversais tipo.
a) Troço de transição/ligação entre o molhe actual e a nova obra de prolongamento.
Neste troço será necessário proceder à remoção dos blocos do manto exterior de
protecção actualmente aplicado, bem como parte do respectivo submanto, incluindo o
reperfilamento dos taludes laterais. Nesta zona, tanto no extradorso como no intradorso,
serão reaplicados blocos reaproveitados de forma a garantir a realização e a protecção do
talude de transição entre a obra existente e a obra de prolongamento do molhe.
O material resultante da demolição que não for reaplicado para a construção do talude de
transição será posteriormente reaproveitado através da sua incorporação no núcleo da
nova obra.

b) Tronco da obra de prolongamento
Neste troço há a distinguir entre o talude do extradorso e o talude do intradorso:
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Imp – 5007_R2

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Descrição do Projecto
•

O talude do extradorso, com uma inclinação de 3(H):2(V), será protegido por um
manto resistente constituído por duas camadas de blocos cúbicos Antifer de 500
kN. Com o coroamento à cota +10,00 m (ZH) e fundado à cota -8,00 m (ZH),
prevê-se a execução de uma berma, coroada à cota -2,50 m (ZH), constituída por
duas camadas de blocos de peso idêntico aos do talude (três blocos na primeira
camada e dois na segunda camada). Tanto no talude como nas bermas os blocos
Antifer serão colocados de forma arrumada.
Sob este manto resistente existirá um submanto constituído por duas camadas de
enrocamentos de 40 a 60 kN. Entre este submanto e o núcleo em ToT existirá um
estrato intermédio constituído por duas camadas de enrocamentos de 2 a 5 kN.
A fundação deste talude será em vala dragada à cota -11,50 m (ZH), com uma
largura de 27,00 m, a qual será preenchida por um estrato (1,0 m) de
enrocamentos de 2 a 5 kN sobre o qual serão aplicadas duas camadas de
enrocamentos de 40 a 60 kN.

•

O talude do intradorso, com uma inclinação de 3(H):2(V), é protegido até à cota 7,90 m (ZH) por um manto resistente constituído por uma camada de blocos
cúbicos Antifer de 500 kN. Sob este manto resistente existirá um submanto
constituído por duas camadas de enrocamentos de 40 a 60 kN. Entre este
submanto e o núcleo em ToT existirá um estrato intermédio constituído por duas
camadas de enrocamentos de 2 a 5 kN.
À cota -7,90 m (ZH) existirá uma berma com 3,00 m de largura; abaixo da qual e
até à cota de fundação do talude, que será -16,50 m (ZH), o manto exterior de
protecção será constituído por duas camadas de enrocamentos de 40 a 60 kN,
aplicados sobre um estrato intermédio constituído por duas camadas de
enrocamentos de 2 a 5 kN, que assentará directamente sobre o núcleo em ToT.
Face ao aprofundamento previsível dos fundos adjacentes em resultado da
progressão do “fundão” existente no intradorso do molhe, e que foi responsável
pelos deslizamentos anteriormente registados do talude interior do molhe actual,
a fundação do talude será em vala dragada à cota -20,00 m (ZH), com uma
largura de 25,00 m, a qual será preenchida por um estrato (1,0 m) de
enrocamentos de 2 a 5 kN sobre o qual serão aplicadas duas camadas de
enrocamentos de 40 a 60 kN.
O coroamento da obra será à cota +10,00 m (ZH). O coroamento do núcleo em
ToT será à cota +5,00 m (ZH) e terá uma largura de 11,50 m. Sobre este será
colocado um estrato com 1,0 m de espessura de enrocamentos de 2 a 5 kN,
acima do qual será executado o maciço de coroamento, em betão simples, com
10,00 m de largura e 4,00 m de espessura. Do lado barlamar (extradorso) a
berma superior do manto exterior de protecção, também à cota +10,00 m (ZH)
terá uma largura de 9,50 m, enquanto que do lado sotamar (intradorso) esta
berma terá uma largura de 4,50 m.

c) Transição entre o tronco e a cabeça do molhe
Entre o tronco e a cabeça do molhe, numa extensão da ordem de 69,00 m, medida ao
nível do coroamento, existirá um perfil de transição que é estruturalmente idêntico ao perfil
do troço de transição/ligação entre o molhe actual e a nova obra de prolongamento. As
únicas diferenças entre estes dois perfis são na inclinação e na cota de fundação do
talude do extradorso:
•
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início deste troço de transição, e 2(H):1(V) na secção correspondente ao início da
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•

A cota superior da berma de fundação variará entre -2,50 m (ZH) e -7,70 m (ZH).

•

A cota de fundação do manto exterior de protecção variará entre -8,00 m (ZH) e 13,20 m (ZH).

d) Cabeça do molhe
A cabeça do molhe será constituída por um troço recto com uma extensão da ordem de
31,00 m, com um perfil simétrico, e por um o perfil de rotação:
•

O manto exterior de protecção, coroado à cota +10,00 m (ZH) e com uma
inclinação de 2(H):1(V), é protegido por um manto resistente constituído por duas
camadas de blocos cúbicos Antifer de 750 kN. A cota de fundação do talude,
desde o extradorso até ao alinhamento do eixo da obra será de -13,20 m (ZH),
variando depois uniformemente entre -13,20 m (ZH) e -20,00 m (ZH) num sector
de 45º com uma extensão ao nível da fundação da ordem de 55,0 m, mantendose esta última cota até ao remate da cabeça com o talude do intradorso do tronco
do molhe.
Na fundação será executada uma berma constituída por duas camadas de blocos
de peso idêntico aos do talude (três blocos na primeira camada e dois na
segunda camada), cuja cota de coroamento variará em função da cota de
fundação dos perfis desta zona da obra.
Tanto no talude como nas bermas os blocos Antifer serão colocados de forma
arrumada.

•

O manto resistente será aplicado sobre um submanto constituído por duas
camadas de enrocamentos de 60 a 90 kN. Entre este submanto e o núcleo em
ToT existirá um estrato intermédio constituído por duas camadas de enrocamento
de 5 a 10 kN.

•

A fundação do talude da cabeça do molhe será em vala dragada com uma largura
de 25,00 m, cuja cota variará em função dos perfis desta zona da obra, variando
entre -17,40 m e -24,20 m (ZH).
Esta vala de fundação será preenchida por um estrato (1,30 m) de enrocamentos
de 5 a 10 kN sobre o qual serão aplicadas duas camadas de enrocamentos de 60
a 90 kN.

•

Na zona da cabeça haverá um alargamento do maciço de coroamento, que terá
uma largura de 15,00 m numa extensão de 20,00 m, sendo rematado na zona de
rotação de forma circular.
O coroamento da obra na zona da cabeça será à cota +10,00 m (ZH). O
coroamento do núcleo em ToT será à cota +5,00 m (ZH) e terá uma largura de
15,20 m. Sobre este será colocado um estrato com 1,0 m de espessura de
enrocamentos de 5 a 10 kN, acima do qual será executado o maciço de
coroamento, em betão simples, com 4,00 m de espessura.
A berma superior do manto exterior de protecção, também à cota +10,00 m (ZH),
terá uma largura de 13,60 m.

3.3.2.3

Dragagens de construção
Para a execução das valas de fundação dos taludes exteriores do prolongamento do
molhe Norte será necessário executar dragagens construtivas que compreendem a
3
dragagem de um volume de 320 000m de sedimentos.
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3.3.3

Definição e dragagem do canal de acesso

3.3.3.1

Dados de base e navio de projecto
De acordo com as orientações da APA, S.A. as características do navio de projecto, para
o qual foi dimensionado o Canal de Navegação, são as seguintes:
o

Comprimento

200,0 m

o

Calado

10,5 m

o

Boca

30,0 m
21

Estas dimensões características foram previamente avaliadas na fase de Estudo Prévio
através da análise estatística de uma base de dados com os navios que habitualmente
frequentam os portos de Leixões e de Lisboa, contendo 8 777 registos de navios e
respectivas características (navios graneleiros, navios petroleiros, navios de carga geral,
navios porta-contentores e navios polivalentes).
3.3.3.2

Definição da geometria e da profundidade do canal
No referido Estudo Prévio foi feito o dimensionamento do Canal de Navegação com base
nas recomendações internacionais normalmente adoptadas, nomeadamente as
elaboradas conjuntamente pela IAPH – International Association of Ports and Harbours e
22
pela AIPCN/PIANC – Associação Internacional de Navegação .
No âmbito da elaboração do projecto de execução procedeu-se à verificação de tal
dimensionamento, tendo-se concluído que está correctamente elaborado e justificado.
a) Orientação do canal
Face à extensão e alinhamento da obra de prolongamento do molhe Norte foi necessário
alterar a orientação do enfiamento de entrada actual (Zv 066º/246º) rodando 6º a
orientação do canal de navegação. Assim o novo enfiamento passará a ser Zv 060º/240º,
conforme se representa no Desenho T784.00 do Anexo A.
Este alinhamento mantém-se ao longo de todo o novo canal, tanto na zona de entrada
como de aproximação.
b) Profundidade do canal
Tendo em consideração as margens, tolerâncias e cotas que, de acordo com as
recomendações internacionais, são habitualmente adoptadas para a determinação da
altura mínima abaixo da quilha do navio, foram estabelecidas a “Cota Nominal do Canal” e
a “Cota de Dragagem do Canal”, correspondendo a primeira à cota que resulta de subtrair
ao nível da água a soma da altura de segurança mais o calado do navio e, a segunda, à
cota de referência de dragagem do canal.
Considerando que o calado do navio de projecto é 10,5 m, calcularam-se as cotas
mínimas para o canal exterior e para o canal interior, o que permitiu definir as seguintes
cotas a adoptar:
o

21
22

Canal exterior

“Estudos de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro. Estudo Prévio”. Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007
“Les Chenaux d’Accès. Directives Initiales”. IAPH – AIPCN/PIANC. Setembro, 1995
“Les Chenaux d’Accès. Guide de Conception”. IAPH – AIPCN/PIANC. 1999
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Cota nominal: -12,50 m (ZH)
Cota de dragagem: -13,20 m (ZH)
o

Canal interior
Cota nominal: -11,50 m (ZH)

Está estabelecido como norma que o valor da largura de um canal de navegação é um
múltiplo da boca do navio de projecto, diferindo consoante se trate de um canal com via
única ou com duas vias de tráfego. No presente caso foi estabelecido que o canal só terá
uma via de tráfego.
No dimensionamento da largura do canal, foram adoptadas as recomendações da
IAPH/PIANC, tendo em consideração as condições locais (velocidades do vento,
correntes, agitação marítima, características dos fundos e profundidade do canal, ajudas à
navegação e as dimensões do navio de projecto, considerando o grau de risco das cargas
transportadas médio a alto. Com base nos cálculos efectuados, considerando que a boca
do navio de projecto é de 30,0 m, obtiveram-se os seguintes valores para as larguras
mínimas do canal exterior e do canal interior:
o

Canal exterior

RISCO DA CARGA

VELOCIDADE

o

DO NAVIO (V)

Médio

Elevado

Baixa (5 a 8 nós)

192 m

207 m

Média ( 8 a 12 nós)

201 m

216 m

Alta (> 12 nós)

222 m

237 m

Canal interior

VELOCIDADE
DO NAVIO (V)

RISCO DA CARGA

Médio

Elevado

Baixa ( 5 a 8 nós)

132 m

147 m

Média (8 a 12 nós)

135 m

150 m

Assim, nos troços de aproximação e de entrada no anteporto foi adoptada uma largura de
200 m para o Canal de Navegação, fazendo-se depois a transição para o canal interior
actual.
Ainda, no âmbito do Estudo Prévio, foram feitas as seguintes opções, que mereceram a
aprovação da APA, S.A. tendo sido confirmadas no âmbito do projecto de execução:
“…Dadas as condições particularmente exigentes das manobras de entrada e saída dos
navios, em especial com condições atmosféricas mais adversas, propõe-se a adopção de
faixas de segurança adicionais, com largura de 50 m para cada lado do canal, no troço de
aproximação até às cabeças dos molhes, elevando a largura total, real, do canal para 300
m. Note-se que esta largura corresponde a uma relação largura do canal / boca do navio
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no canal exterior de 10, e a uma relação largura do canal / comprimento do navio de 1,5,
valores elevados, justificados apenas pelas difíceis condições de manobra locais.
Estas faixas de segurança têm ainda como objectivo “absorver” os assoreamentos que se
verificarão entre operações de dragagem de manutenção, por encaminhamento das areias
num sentido ou noutro no atravessamento do canal.
Como medida adicional para esta “contenção” das areias antes que se precipitem no canal
é ainda proposta a dragagem de uma “bacia de espera” (“sand trap”) junto à cabeça do
molhe Norte (na sua nova posição); o objectivo é que as areias que sejam transportadas
ao longo do molhe Norte se depositem prioritariamente aí, antes de poderem afectar o
canal.
Recorda-se que esta é uma zona muito instável, cuja configuração pode mudar
rapidamente como resultado de uma tempestade, não dando tempo para que as
dragagens de manutenção sejam programadas e executadas antes do canal ser
afectado.”
Assim, a largura total do Canal de Navegação, a dragar à cota -13,20 m (ZH), será de
300,0 m, incluindo as duas faixas de segurança de 50,0 m de largura preconizadas.
3.3.3.3

Volumes de Dragagem e Caracterização dos Materiais a Dragar

3.3.3.3.1

Volumes totais a dragar para estabelecimento do canal de navegação (canal exterior e
canal interior)
O cálculo do volume total de dragagem do canal do presente Projecto teve em
consideração as dragagens que serão realizadas na área adjacente à embocadura no
âmbito do “Estudo de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço
do Cordão Dunar”, projecto aprovado com DIA favorável condicionada.
Na Figura 13 define-se em planta a área preconizada no “Estudo da Intervenção na Zona
da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar” para ser alvo de
dragagem (área tracejada a verde) à cota -12,50 m (ZH), e que envolve um volume total
6
3
de dragagem de 1,0 x 10 m . Na mesma planta indica-se a área do novo Canal de
Navegação (área tracejada a vermelho) a estabelecer no âmbito do presente Projecto e
que será dragada à cota -13,20 m (ZH).
Posteriormente, face à implantação do canal em estudo no presente Projecto, a APA, S.A.
entendeu que a área onde se irá proceder à dragagem, na fase de primeira intervenção e
6
3
à cota -12,50 m (ZH), do referido volume de 1,0 x 10 m se deverá ajustar o mais possível
à área a dragar para o estabelecimento do canal de navegação do presente Projecto,
conforme se representa nesta mesma planta (área tracejada a azul). Assim, quando a
presente obra for executada, a faixa azul já estará dragada à cota -12,50 m (ZH) pelo que
as dragagens a realizar no âmbito do Projecto em análise (faixa a vermelho) resumir-se-ão
à dragagem entre a cota -12,50 e a cota -13,20 m (ZH).
Neste sentido, os volumes totais a dragar para o estabelecimento do canal exterior e
3
interior serão de 360 000 m , distribuídos da seguinte forma:
o

Canal exterior – 310.000 m

o

Canal interior – 50.000 m
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Figura 13 – Área de dragagem a realizar para reforço do cordão dunar e sobreposição da área a
dragar para a execução do novo canal de navegação
3.3.3.3.2

Caracterização dos materiais a dragar
No âmbito da elaboração do presente Projecto de Execução foi efectuada a caracterização
e avaliação da contaminação dos sedimentos existentes nas áreas a dragar (canal interior,
canal exterior e área de prolongamento do molhe Norte). O trabalho de amostragem e
caracterização foi elaborado pela empresa LQA - Ambiente, Lda., apresentando-se no
Anexo E o relatório e os boletins analíticos e os registos da caracterização
granulométrica.
Na Figura 14 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem para a
caracterização dos sedimentos. No capítulo 4.6 este aspecto é abordado em maior
detalhe.

Imp – 5007_R2

Página 36

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Descrição do Projecto

Figura 14 – Localização dos pontos de amostragem de sedimentos
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A análise dos resultados obtidos nessa campanha foi efectuada tendo em conta a
classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro,
relativa à regulamentação do Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio, que estabelece o
regime de utilização dos recursos hídricos.
A Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, no seu ponto 8 refere que a “ determinação
das características e composição dos materiais dragados, para efeitos de dragagem e
eliminação, integrando a imersão (...) é realizada de acordo com o anexo III à presente
portaria”. O referido anexo III apresenta, entre outros elementos, uma tabela com a
classificação de materiais de acordo com o grau de contaminação para metais pesados e
compostos orgânicos. Neste anexo são definidas 5 classes de qualidade dos sedimentos
(material dragado) em função do seu grau de contaminação crescente, desde a classe 1
(material dragado limpo) até à classe 5 (material muito contaminado).
De acordo com a caracterização física efectuada, os materiais a dragar, tanto no canal
exterior como no canal interior, são areias, variando a granulometria entre areia fina e
média no canal interior (amostras S13, S14 e S15), areia fina na proximidade da área de
implantação do molhe (amostras S1 e S2) e entre areia média e grossa, por vezes com
seixos finos no canal exterior (amostras S3 a S12).
Para a avaliação da contaminação dos sedimentos foram efectuados ensaios analíticos
aos seguintes parâmetros: Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos-PAH; Bifenilos
Policlorados-PCB; Arsénio; Cádmio; Chumbo; Cobre; Crómio; Mercúrio; Níquel; Zinco;
Carbono Orgânico Total e Hexaclorobenzeno-HCB.
Tendo em conta o diploma legal anteriormente mencionado e os valores obtidos nos
ensaios analíticos às amostras de sedimentos recolhidas nos pontos S1 a S15, conclui-se
que os sedimentos apresentam um grau de contaminação que permite serem classificados
como Classe 1: “Material dragado limpo – pode ser depositado no meio aquático ou
reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas
restritivas”.
3.3.3.4

Deposição de dragados
Como anteriormente referido, a decisão quanto ao local de deposição dos materiais
dragados gerados no âmbito do presente Projecto, baseou-se nas orientações do Projecto
de Execução e EIA do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro, com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”, elaborado em Junho de 2007.
No âmbito do procedimento de AIA deste projecto, foi emitida a 16 de Julho de 2008, uma
Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada aprovando o depósito do
volume sedimentar dragado no trecho submerso da praia (no mar), entre o 3º e o 5º
esporão da Costa Nova (ver Foto 3). Pelas mesmas razões que justificaram a aprovação
deste local para a deposição dos produtos de dragagem, foi considerado que os produtos
de dragagem resultantes do presente Projecto, dado terem as mesmas características,
seriam depositados no mesmo local, no sector submerso da praia.
De acordo com o estudo anteriormente referido, a extensão da área de deposição ao
sector entre os 4º e 5º esporões é justificada pelo facto de o sector entre o 3º e o 4º
esporão não poder encaixar a totalidade da deposição sem uma alteração muito
significativa da morfologia. O local de deposição apresenta, assim, um comprimento de
2000 m segundo a direcção da costa, uma largura média de 300m (definida pelas
isobatimétricas de 2 e 5m (ZH) e uma altura de depósito de 2m.
Na Figura 15 apresenta-se uma representação esquemática da zona de dragagem e da
zona de deposição de dragados em estudo no presente projecto e na Foto 3 apresenta-se
uma panorâmica sobre os três esporões anteriormente referidos (3º, 4º e 5º esporões).
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Figura 15 – Localização da zona para deposição dos produtos de dragagem

Foto 3 - Vista sobre o campo de esporões da Costa Nova. Vista sobre o 3º esporão (à esquerda), 4ºesporão (no centro) e 5º
esporão (à direita)

3.3.3.5

Dragagens de manutenção
Para a manutenção do canal de navegação às cotas operacionais será necessário
proceder a dragagens de manutenção, tal como seguidamente se descreve:
- Canal interior
Devido à favorável evolução ocorrida nas últimas décadas, não se prevê que o trecho
interior do canal de navegação, entre os molhes e a entrada da bacia do Terminal Norte,
venha a necessitar de dragagens de manutenção para garantir a cota operacional de (12,5 m) ZH. Não se exclui, no entanto, a necessidade de algumas dragagens de pequeno
volume para corrigir elevações de fundos localizadas.
- Canal exterior
O jacto de vazante da maré, dada a sua grande capacidade de transporte, molda um canal
sobre o banco. Apesar de o canal exterior de navegação estar implantado nesse
alinhamento, as suas profundidades de equilíbrio têm estado sempre aquém das exigidas
pelos navios de maior calado que demandam o Porto de Aveiro.
O melhoramento da navegabilidade deste trecho tem exigido esforços de manutenção de
fundos por dragagem, tanto mais intensos quanto as cotas de equilíbrio natural se situem
acima das exigidas pelas embarcações de maior calado. Os registos de dragagens no
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6

3

período de 1987 a 1992, documentam um volume total de 1,9 x 10 m , a que corresponde
3
3
uma média anual de 316 x 10 m . A partir dessa data, com o melhoramento das
profundidades de equilíbrio, deixou de ser necessário realizar dragagens de manutenção.
Posteriormente a essa data, dispõe-se do registo de uma dragagem de restabelecimento
do canal, em 1996. No período mais recente as dragagens efectuadas nesta zona da
barra estão relacionadas com actividades de manutenção ou com situações de
emergência.
No presente projecto visam-se cotas de rasto de -13,2 m (ZH). De acordo com uma
estimativa baseada na correlação entre cotas do passe da barra e dragagens de
3
3
manutenção, seria necessário dragar 100 x 10 m /ano, por cada metro de profundidade a
manter abaixo da cotas de equilíbrio natural existentes, as quais que se situam
actualmente entre -10 m e -11 m (ZH) (Consulmar et al., 2008).
Prevêem-se, assim, aprofundamentos de 2 a 3 m relativamente às cotas de equilíbrio
natural, o que levará à necessidade de efectuar dragagens de manutenção de volumes na
3
3
gama de 200 a 300 x 10 m /ano. Admite-se que o volume a dragar no âmbito das
dragagens de manutenção deverá ser mais próximo do limite inferior anteriormente
3
3
referido (200 x 10 m /ano), por não ter ainda terminado completamente o processo de
aprofundamento resultante do anterior prolongamento do molhe Norte. Prevê-se também
que esse valor seja, ainda, um pouco menor nos primeiros anos devido ao aumento da
capacidade de retenção do molhe Norte, resultante do seu prolongamento.
3.3.3.6

Método de dragagem e de deposição de dragados
A escolha dos equipamentos de dragagem e de transporte para depósito dos produtos de
dragagem, incluindo a respectiva deposição ou repulsão, será da responsabilidade da
Entidade Executante da obra. No entanto tais equipamentos, e consequentes métodos de
dragagem e de transporte e deposição dos produtos de dragagem, deverão ser
submetidos à aprovação do Dono da Obra.
Em princípio, os equipamentos que podem ser utilizados nas operações de dragagem e de
deposição de dragados pertencem aos seguintes tipos de dragas:
•

Dragas de arrasto e sucção (“trailers”) com descarga de porão (“hoppers”)

•

Dragas de arrasto e sucção (“trailers”) com repulsão

•

Dragas de sucção e repulsão simultânea.

As dragas do segundo tipo podem utilizar batelões ou ser auto-transportadoras.
Por serem em geral fixas, as dragas sucção e repulsão simultânea não são, em geral, de
considerar para a operação em mar aberto. No presente caso também não é de admitir
como provável a utilização de dragas de baldes, dado o seu baixo rendimento
comparativamente com o das dragas de sucção.
Os métodos e equipamentos a adoptar dependem principalmente das características da
deposição a efectuar, nomeadamente se esta é feita em terra ou no mar.
A deposição dos produtos de dragagem, tanto das dragagens de construção como das
dragagens do canal de navegação, será feita no mar, entre o 3º e o 5º esporão da Costa
Nova. A deposição no mar é uma operação mais simples do que a deposição em terra,
visto que é efectuada directamente, quer por descarga de porão – a mais comum – quer
por repulsão.
Para a execução dos trabalhos de dragagem necessários e previstos no âmbito da
empreitada da “Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro” o tipo de equipamento que
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poderá vir a ser mobilizado corresponde às dragas de sucção auto-transportadoras, ou
eventualmente apoiadas com batelões para o transporte dos produtos de dragagem,
devido à distância entre os locais de dragagem e de deposição. Neste caso tanto as
dragas como os batelões deverão ser de descarga de porão, dado se admitir que tal
repulsão não será feita directamente para o cordão dunar, isto é, na zona emersa da praia,
o que implicaria a montagem de tubagens flutuantes para repulsão dos materiais dragados
por bombagem hidráulica, cuja operação é fortemente condicionada pelas condições de
agitação marítima e de muito menor rendimento.
Na Figura 16 apresenta-se uma representação esquemática deste tipo de equipamento.

Figura 16 – Exemplo de uma draga de arrasto e sucção com descarga de porão (hopper)
De uma forma geral as dragas de sucção efectuam a remoção dos sedimentos através da
aspiração por meio de um sistema de bombagem composto por bombas centrífugas. De
forma simplificada referem-se os seguintes componentes da dragagem por sucção:
o

Cabeça da draga que fica em contacto com os sedimentos, onde está
localizada a boca de sucção, e que pode dispor de um instrumento de
corte para desagregação dos sedimentos. Alguns tipos de cabeça
especiais são desenhados para minimizar a suspensão de sedimentos,
em especial quando se trata de dragar sedimentos contaminados;

o

Tubagem de sucção que transporta os sedimentos desde a cabeça até
ao local de descarga (porão do barco ou batelão);

o

Bombas hidráulicas, centrifugas, que transmitem a força de sucção à
cabeça da draga para a aspiração dos sedimentos, sendo accionadas por
motores (diesel ou eléctricos) instalados no navio.

A tipologia das cabeças de dragagem varia em função do tipo de dragagem e das
características da área de dragagem. Na presente obra poderão ser utilizadas dragas de
corte e sucção ou dragas de arrasto e sucção. As primeiras são dragas que efectuam a
dragagem fixando-se no local a dragar após o que fazem descer o braço de dragagem, no
extremo do qual se encontra a cabeça de dragagem. As cabeças deste tipo de draga são
constituídas por um rotor equipado com lâminas que roda para efectuar a desagregação
do material a dragar que misturado com a água é aspirado pela boca de sucção. As
dragas de arrasto e sucção efectuam a dragagem em movimento arrastando a cabeça
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pelo fundo onde é efectuada a aspiração. A cabeça destas dragas pode dispor, ou não, de
sistemas para a desagregação do sedimento dependendo da sua natureza.

3.3.4

Assinalamento Marítimo
Tendo em conta as alterações previstas, torna-se necessário reformular o assinalamento
marítimo da barra do Porto de Aveiro, de modo que permita, em segurança, a
aproximação, a entrada e saída da navegação que o utiliza.

3.3.4.1

Assinalamento existente
De acordo com a documentação náutica, a sinalização marítima existente na área da
barra do porto de Aveiro é a seguinte:
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•

“Molhe N” – marca fixa de BB instalada na cabeça do molhe Norte da barra,
constituída por uma coluna de 8 metros de altura encimada por uma luz
omnidirecional de cor vermelha de relâmpagos com um período de 3s (Lt 0,5s; Ec
2,5s) e com alcance de 12 milhas. Esta Marca tem associada uma sirene de
nevoeiro com sinal sonoro com um período de 15s (som 5s; silêncio 10s).

•

“Molhe S” – marca fixa de EB instalada na cabeça do molhe Sul da barra,
constituída por uma coluna de 12 metros de altura encimada por uma luz de
relâmpagos de cor verde, com um período de 3s (Lt 0,5s; Ec 2,5s) e com um
alcance de 9 milhas. Nota - Esta marca enfiada com o Farol “Aveiro” sinaliza o
enfiamento para aproximação ao porto na fase de aterragem ao ponto de
embarque do piloto.

•

“Aveiro (ant.)” – marca anterior do enfiamento da barra instalada na raiz do
molhe Norte e constituído por uma coluna vermelha de 4 metros de altura
encimada por uma luz de ocultações de cor vermelha (visível no sector 060,6º 070,7º) com um período de 3s (Lt 2s; Ec 1s) e com alcance de 9 milhas.

•

“Aveiro (post.)” – marca posterior do enfiamento da barra instalada a 440
metros no azimute 065,6º do “Aveiro (ant)” e constituído por uma coluna vermelha
de 13 metros de altura encimada por uma luz de ocultações de cor vermelha
(visível no sector 060,6º - 070,7º) com um período de 6s e com alcance de 9
milhas.

•

“Aveiro” – farol instalado numa grande torre circular, com 62 metros de altura,
com edifício anexo, e situado na povoação da Barra, mesmo por detrás da barra
do porto. Apresenta uma luz omnidirecional de relâmpagos de cor branca, com
um período de 13s com um alcance de 23 milhas.

•

“Molhe Central” - marca fixa de EB instalada no extremo W do molhe Central da
barra constituída por uma coluna de 3 metros de altura encimada por uma luz
omnidirecional de cor verde de relâmpagos longos, com um período de 5s (Lt 2s;
Ec 3s) e com alcance de 3 milhas.

•

“Triângulo Oeste” – marca fixa de EB instalada no topo W do Triângulo
Regulador de Correntes constituída por uma torre de faixas verdes e vermelhas
com 4 metros de altura e encimada por uma luz de côr verde de relâmpagos
agrupados, com um período de 6s (Lt 0,3s; Ec 0,4s; Lt 0,3s; Ec 1,2s; Lt 0,3s; Ec
3,5s).
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3.3.4.2

Alteração prevista do assinalamento marítimo
Tendo em conta a sinalização já existente, que garante a aproximação ao Porto de Aveiro
em condições de segurança, de dia e de noite, através das marcas, o presente projecto
implica as seguintes alterações ao assinalamento existente:
•

Transladar a marca “Molhe N” da sua actual posição para o extremo do
prolongamento do molhe, ou seja cerca de 200 metros para SW. Deverá ser
construída nesta posição uma nova coluna, idêntica à actualmente existente, com
8 metros de altura, pintada com faixas vermelhas e brancas com 1,0 metros de
largura (sendo a superior de cor vermelha) tendo no seu interior um
compartimento para instalação das baterias e respectivo carregador.

•

Transferir igualmente para uma nova coluna a sirene já existente na marca
“Molhe Norte”.

•

Transladar as marcas dos enfiamento de entrada – “Aveiro (ant.)” e “Aveiro
(post.)” – para Oeste, respectivamente cerca de 70 e 94 metros (utilizando novos
postes com alturas, respectivamente de 4 e 13 metros) de modo a definir o novo
enfiamento de entrada da barra - 060º / 240º, mantendo o afastamento entre
marcas de 240m - e que passa a cerca de 100 metros das cabeças dos molhes
Sul e Norte. As lanternas e respectivas baterias e carregadores serão transferidos
dos antigos postes para os novos, mantendo-se os sectores de visibilidade da luz
de 10º, agora centrados no azimute 060º.

•

Decorrendo as obras de prolongamento do molhe Norte em plena barra de
entrada do Porto será necessário estabelecer, durante o período dos trabalhos,
uma sinalização provisória, que servirá para assinalar devidamente a zona de
trabalhos.
Para tal, deverão ser fundeadas 3 bóias pintadas de amarelo com luz amarela
cintilante e alvo em forma de cruz de cor amarela (Marcas Flutuantes Especiais)
envolvendo a cabeça do molhe e que vão sendo deslocadas na medida da
progressão da construção da extensão do molhe.

3.3.5

Actividades de construção e respectiva programação temporal

3.3.5.1

Prolongamento do molhe Norte
A construção do prolongamento do molhe Norte implicará as seguintes actividades:
•

Mobilização de equipamento e montagem/exploração do estaleiro da obra –
As actividades previstas incluirão a preparação do terreno, a instalação e
funcionamento do estaleiro e de outras infra-estruturas de apoio à obra.

•

Levantamento topo-hidrográfico da área a dragar no sentido de confirmar as
áreas a dragar e as cotas de dragagem definidas no projecto.

•

Colocação de sinalização marítima provisória, que servirá para assinalar
devidamente a zona de trabalhos.

•

Desmontagem dos equipamentos eléctricos do farol existente na cabeça do
molhe Norte e demolição da estrutura em betão do farol.

•

Demolição do troço final de transição/ligação entre o actual Molhe Norte e a
nova obra de prolongamento do molhe (zona da cabeça). Será efectuada a
demolição das zonas amaciçadas com betão do coroamento do molhe, a remoção
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de tetrápodos (3300 m ) e blocos Antifer (1250 unidades) de protecção do molhe
3
actual e a remoção do enrocamento do submanto (21.000 m ).
O produto da demolição do maciço de betão do coroamento do molhe será
reaproveitado para incorporação no núcleo do novo molhe ou será tratado como
resíduo, devendo ser transportados para um operador de resíduos licenciado. Os
blocos e tetrápodos partidos e danificados serão incorporados no núcleo do novo
molhe, ou tratados como resíduo devendo ser transportados para um operador de
resíduos licenciado. Os blocos Antifer inteiros poderão ser reaproveitados na obra
ou levados para depósito para reaproveitamento futuro, consoante o seu estado
de conservação. Os tetrápodos inteiros serão levados para depósito para
reaproveitamento futuro. No capítulo 3.5.1 detalha-se o destino previsto para
estes materiais.
Nos trabalhos de demolição serão utilizados martelos hidráulicos para demolição
do maciço de betão e uma grua de rastos para remoção dos blocos. O transporte
do material demolido para o estaleiro será efectuado por camião.
•

Execução de dragagens para a construção do prolongamento do molhe
Norte, por meio de uma draga de sucção. Serão dragadas valas para a fundação
dos taludes do molhe (intradorso e extradorso) as quais terão uma largura entre
3
25 e 27 metros. O volume de dragagem de construção previsto é de 320.000 m .

•

Colocação de enrocamento nas valas dragadas e, sobre este, outras camadas
de enrocamento para a construção do núcleo do molhe. A colocação do
enrocamento será efectuado por meio de uma grua e o transporte do enrocamento
a partir do estaleiro será efectuado por camião.

•

Colocação dos blocos Antifer para construção do manto resistente dos
taludes por meio de uma grua de rastos. O transporte dos blocos do estaleiro
para a obra será efectuado por um camião especial devido ao seu peso elevado.

•

Execução do maciço de coroamento do molhe em betão simples com 4 metros
de espessura.

•

Pré-fabricação e armazenamento em estaleiro dos blocos Antifer. O betão
será produzido no próprio estaleiro para o que está prevista a instalação de uma
central de betão.

•

Deposição do material dragado no cordão arenoso a Sul da Barra de Aveiro, na
zona de praia submersa entre o 3º e 5º esporão da Costa Nova.

•

Desmobilização de equipamentos, remoção do estaleiro da obra e reposição
da situação anterior na zona do estaleiro.

•

Execução das alterações necessárias ao assinalamento marítimo existente,
incluindo a construção do farolim na cabeça do molhe Norte e instalação dos
mesmos equipamentos eléctricos que tinham sido desmontados do antigo farol
demolido.

A obra de construção do prolongamento do molhe Norte terá uma duração de 2 anos. No
entanto, devido às condições da agitação marítima no período de Inverno, prevê-se que
estas obras ocorram apenas entre o mês de Abril e o mês de Outubro de cada um dos
dois anos. Em relação aos trabalhos no estaleiro, designadamente de construção dos
blocos Antifer, prevê-se que ocorram durante a totalidade dos dois anos.
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3.3.5.2

Procedimentos e avisos
Refere-se que, previamente ao início dos trabalhos de execução da ampliação do molhe e
de dragagem do canal serão apresentados à Capitania do Porto de Aveiro um conjunto de
elementos necessários à promulgação de Avisos à Navegação por parte daquela
entidade, no sentido de salvaguardar as condições de segurança da navegação.
Estes avisos destinam-se, igualmente, a evitar conflitos com actividades que
potencialmente pudessem usar as áreas afectadas pela ampliação do molhe, dragagens e
deposição dos dragados. Os elementos a apresentar serão um Plano de Assinalamento
Marítimo para as obras e o Plano de Trabalhos pormenorizado.
Estes elementos abrangerão todas as áreas e trabalhos necessários para a ampliação do
molhe Norte, dragagens dos canais e zona de deposição dos dragados.

3.3.5.3

Dragagem do canal
A dragagem do canal (exterior e interior) implicará as seguintes actividades:
•

Levantamento topo-hidrográfico da área a dragar antes do início dos trabalhos,
o qual servirá como levantamento de referência para o cálculo dos volumes de
dragagem.

•

Levantamento topo-hidrográfico da área de deposição de dragados, o qual
servirá como levantamento de referência para o controlo dos resultados da
deposição de dragados

•

Reconhecimento geológico-geotécnico para caracterização dos estratos a
dragar.

•

Implantação e piquetagem dos trabalhos de dragagem. Colocação de
marcos/bóias para a demarcação e implantação correcta dos trabalhos a efectuar.

•

Execução das dragagens do canal por meio de uma draga de sucção. A
operação da draga consiste no seu posicionamento sobra a área a dragar,
descida da cabeça da draga e tubo de sucção, execução da aspiração por
bombagem dos sedimentos e descarga no porão ou batelão. O volume de
dragagem previsto para o estabelecimento do canal de navegação é de 360.000
3
m.

•

Deposição de dragados. Após os porões da draga ou barcaça estarem cheios
efectua-se a sua deslocação para as áreas de deposição onde é efectuada a
descarga de porão. Após a descarga a draga ou batelão desloca-se para o local
de dragagem.

•

Levantamento topo-hidrográfico da área dragada após a finalização dos
trabalhos, para verificação do resultado final.

•

Levantamento topo-hidrográfico da área de deposição de dragados, após a
finalização dos trabalhos, para verificação do resultado final.

Os trabalhos de dragagem do canal deverão decorrer apenas no período compreendido
entre 1 de Maio e 31 de Outubro devido às restrições associadas à agitação marítima no
período de Inverno, e de forma a evitar a época de reprodução dos bivalves. A execução
dos trabalhos de dragagem encontra-se intimamente dependente das condições
meteorológicas e de agitação marítima e da disponibilidade de dragas durante os períodos
em que essas condições são favoráveis. Assim sendo, não é possível definir períodos de
trabalho para a execução destas operações, não sendo possível prever se os mesmos se
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realizarão apenas em período diurno e nos dias úteis ou, se pelo contrário, poderão (ou
terão que) decorrer em período nocturno e/ou em dias não úteis.
3.3.5.4

Descrição dos equipamentos a utilizar.
O equipamento a utilizar na obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro incluirá:

3.3.5.5

•

Camiões para transporte de pedra, brita, cimento para o estaleiro.

•

Camiões de transporte dos materiais para a construção do molhe a partir do
estaleiro. Para o transporte dos blocos Antifer será necessário um camião
especial devido ao elevado peso dos blocos.

•

Autobetoneira para transporte de betão para a construção do coroamento do
molhe.

•

Grua de rastos para a colocação do enrocamento e dos blocos durante a
construção do molhe.

•

Grua para manipulação dos cubos e carregamento dos camiões.

•

Retroescavadora e escavadora com martelo hidráulico.

•

Geradores para alimentação de equipamento na frente de obra, designadamente
o vibrador de betão.

•

Compressor.

•

Equipamento diverso de construção civil, designadamente de perfuração e corte.

•

Draga de sucção com descarga de porão ou draga de sucção e batelão para
transporte dos dragados para o local de deposição.

Localização do estaleiro e instalações provisórias
A localização geográfica da obra em causa (a ser realizada em meio marítimo e junto ao
actual molhe Norte) e as suas características, levam a considerar a necessidade de
localizar o estaleiro na proximidade do referido molhe Norte.
Neste contexto, prevê-se que o estaleiro venha a ser localizado num terreno já utilizado
anteriormente como estaleiro noutras obras realizadas na barra e no Porto de Aveiro. Esta
área está localizada no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº 10, zona de uso
militar, na margem Norte do canal de acesso ao Porto e pode ser observada na Figura 17.
Na mesma figura apresenta-se o percurso a ser efectuado pelos veículos de acesso à
obra, que atravessará uma grande extensão de terrenos do Regimento de Infantaria nº 10,
evitando, assim, o atravessamento da zona central da povoação de S.Jacinto. Este
percurso corresponde ao percurso que foi utilizado na obra realizada anteriormente no
molhe Norte.
No âmbito do presente EIA obteve-se acesso a esta zona com o objectivo de caracterizar
a ocupação do solo e a vegetação existente (esta caracterização é efectuada nos
capítulos 4.8 e 4.7, respectivamente). Nas fotos seguintes apresentam-se algumas
panorâmicas desta zona.
Como se pode observar numa parte significativa deste terreno existem, actualmente,
depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante degradada. Numa zona
mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por vegetação sem interesse
conservacionista: acácia e chorão. Nesta zona não se registou a existência de nenhuma
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linha de água, havendo apenas a referir uma lagoa de pequenas dimensões, rodeada de
vegetação densa (acácias, chorão e canas). A partir desta zona parte um caminho local de
acesso ao molhe Norte e outro de acesso à base aérea.

Foto 4 - Vista sobre as duas lagoas existentes nesta zona

Foto 5 - Vista sobre terrenos utilizados com local de deposição de entulhos e resíduos

No presente EIA foram, também, analisadas as condicionantes ao uso do solo (análise
efectuada no capítulo 4.13), tendo-se concluído que este local indicado para a implantação
do estaleiro, à semelhança da área de implantação do Projecto, se encontra inserido na
Zona de Protecção Especial de Aveiro (ZPE de Aveiro), uma zona sensível do ponto de
vista das aves. Contudo, esta área não só se apresenta bastante artificializada com
predomínio de espécies invasoras, tal como foi referido anteriormente, como está afastada
das áreas de maior importância ecológica - as áreas dos cordões dunares. Este terreno
encontra-se abrangido pela servidão aeronáutica do actual Aeródromo Municipal de Aveiro
(anteriormente designado por Aeródromo de S.Jacinto), aspecto que é analisado no
capítulo 4.13 e no capítulo 5.13. Refere-se, ainda, que estes solos não se encontram
classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola
Nacional (RAN). Este local também se encontra relativamente afastado de zonas
habitadas, situando-se a cerca de 1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a
cerca de 360 m a Norte do aglomerado da Barra.
Em termos gerais de organização do estaleiro, prevê-se uma área de escritórios e casas
de banho com área de estacionamento de viaturas, uma área de armazenagem de
equipamentos/ferramentas, uma área de armazenagem de materiais de construção, uma
área de armazenagem temporária de resíduos, uma área de estacionamento de
máquinas, uma área de instalação da central de betão e uma área de construção dos
cubos de betão. A instalação do estaleiro inclui, ainda, a rede eléctrica, abastecimento de
água e saneamento.
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Figura 17 – Localização do terreno previsto para instalação do estaleiro de obra e
caminho de acesso ao estaleiro
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3.3.6

Fase de exploração
Durante a fase de exploração está prevista a execução de dragagens anuais de
manutenção do canal de navegação, necessárias para manter as cotas no canal da barra
de modo a permitir o tráfego de navios com um calado de 10,5 m, bem como a respectiva
deposição dos materiais dragados na zona entre os 3º e 5º esporões da Costa Nova. Tal
como referido anteriormente (capítulo 3.3.3.5) prevê-se que as dragagens de manutenção
incidam essencialmente no canal exterior e que esforço de dragagem seja da ordem dos
3
3
200 a 300 x 10 m /ano. Também como referido anteriormente, admite-se que o volume a
dragar seja mais próximo do limite inferior e que seja um pouco menor nos primeiros anos
devido ao aumento da capacidade de retenção do molhe Norte, resultante do seu
prolongamento.
Igualmente durante a fase de exploração e durante a vida da obra de prolongamento do
molhe Norte será necessário proceder à sua monitorização a fim de avaliar a eventual
ocorrência de degradações e, atempadamente, programar as necessárias intervenções de
manutenção/reparação. É de referir que, tal como foi demonstrado nos ensaios em modelo
físico tridimensional, realizados no LNEC no âmbito dp presente Projecto, esta obra foi
dimensionada e projectada com a adequada reserva de segurança. Por outro lado, em
obras deste tipo (quebra-mares de talude) não são expectáveis situações de “colapso”
dado que os processos de ruína são evolutivos, permitindo a execução de trabalhos de
reparação em tempo oportuno.

3.3.7

Fase de desactivação
Não será equacionável a desactivação da estrutura em causa, face à tipologia e
características do projecto e ao facto da concretização do Plano Estratégico e o
desenvolvimento do Porto e actividades associadas dependerem, em grande medida, da
presença desta obra tendo em conta a melhoria do acesso marítimo proporcionado.
Note-se que a desactivação do prolongamento do molhe Norte reporia as condições
actuais de configuração da Barra de Aveiro e com ela os condicionalismos no acesso
marítimo ao Porto de Aveiro.
Deve-se salientar que o tempo de vida útil de uma obra deste tipo, em termos de
dimensionamento, deverá ser no mínimo de 50 anos, havendo autores que recomendam
que seja de 100 anos.

3.4

Matérias-primas e formas de energia
Para a construção do prolongamento do molhe serão utilizados os seguintes materiais:
3

o

Enrocamento ToT – 174.500 m

o

Enrocamento de 2 a 5 kN – 47.600 m

o

Enrocamento de 20 a 40 kN – 5.400 m

o

Enrocamento de 40 a 60 kN – 116.400 m

o

Enrocamento de 60 a 90 kN – 63.900 m

o

Betão C30/37 XA1 (24,0 kN/m3)
3
cubos Antifer de 500 kN – 34.167 m

o

Betão C30/37 XA1, simples (24,0 kN/m )
3
cubos Antifer de 750 kN – 51.469 m (solução base)
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3

o

Betão C30/37 XA1, simples (26,5 kN/m )
3
cubos Antifer de 552 kN – 54.479 m (solução variante)

o

Betão C30/37 XA1, simples, para o maciço de coroamento – 8.910 m

o

Betão C35/45 XA1, armado, para construção do farol – 91 m

o

Aço A400 NR para armaduras – 4.800 kN

o

Para a execução das instalações eléctricas para alimentação do farol serão
utilizados diversos materiais, designadamente tubos em PVC (cerca de 3050
metros) cabos eléctricos (cerca de 2000 metros), caixas de passagem de cabos,
caixas de derivação, etc.

3

3

No que se refere ao tráfego de veículos de transporte de matérias-primas para a obra,
e tendo em consideração os volumes de enrocamentos a fornecer à obra (tal como acima
referido) e as quantidades de inertes necessárias para o fabrico do betão (de acordo com
as quantidades acima referidas) estima-se a necessidade de um número total de viagens
entre o estaleiro e os locais de fornecimento desses materiais (ao longo dos dois anos em
que o estaleiro estará em funcionamento) de 30000 viagens, no que respeita ao
fornecimento de enrocamentos e de 7000 viagens para fornecimento de inertes. Para
efeitos indicativos, considerando o funcionamento do estaleiro apenas nos dias úteis e
num período de 8 horas por dia e considerando um funcionamento regular ao longos dos
dois anos que a obra demora, estima-se um total diário de 71 viagens, ou seja, cerca de 9
viagens por hora.
Os consumos energéticos esperados prendem-se essencialmente com o consumo de
combustíveis utilizados no funcionamento dos diversos equipamentos, veículos e
máquinas (sobretudo gasóleo) e no funcionamento da draga (gasóleo para o
funcionamento das bombas, gasóleo/fuelóleo para os motores de propulsão). Prevê-se,
ainda, o consumo de energia eléctrica ao nível do estaleiro, designadamente nos
escritórios, podendo esta energia ser produzida no próprio estaleiro através de um gerador
ou, caso seja exequível, através de ligação à rede eléctrica.
O consumo de água para a execução da obra prende-se essencialmente com o fabrico
de betão para a construção dos blocos de betão Antifer e do maciço de coroamento do
molhe. Tendo em conta uma proporção de água de cerca de 16% no fabrico do betão,
3
chega-se a um consumo de água de cerca de 15.000 m . Verificar-se-á, ainda, o consumo
de água nos sanitários e limpezas no estaleiro, sendo, no entanto, os volumes
negligenciáveis face aos consumos previstos no fabrico do betão.

3.5

Efluentes, resíduos e emissões previsíveis
Face à tipologia e características do projecto em análise será de esperar que a produção
de efluentes, resíduos e emissões ocorra de forma diferenciada nas fases de construção e
de exploração.

3.5.1

Fase de construção

3.5.1.1

Produção de resíduos

Durante a fase de construção do prolongamento do molhe Norte e dragagem do canal é
expectável a produção de resíduos variados normalmente associados a obras de
construção civil e ao funcionamento do estaleiro. As acções de dragagem serão
responsáveis pela obtenção de sedimentos que, contudo, apenas poderão ser
considerados como resíduos a partir de determinado grau de contaminação, o que não
corresponde ao presente caso.
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Assim sendo, os resíduos que se prevê venham a ser produzidos na obra e respectivo
código LER (código de classificação dos resíduos de acordo com a Lista Europeia de
Resíduos, aprovada pela Portaria nº 209/2004, de 3 de Março) são os seguintes
•

Misturas de resíduos urbanos e equiparados indiferenciados (Código LER 20 03
01);

•

Embalagens/plástico (Código LER 20 01 39);

•

Vidro (Código LER 20 01 02);

•

Papel e cartão (Código LER 20 01 01);

•

Resíduos de betão provenientes da demolição do farolim e da remoção de cubos
e tetrápodos eventualmente partidos ou danificados. (estes resíduos poderão ser
incorporados na construção do molhe (Código LER 17 01 01);

•

Resíduos de betão gerados na central de betão (Código LER 17 01 01);

•

Madeira (código LER 17 02 01);

•

Ferro e aço proveniente da demolição do farolim (Código LER 17 04 05);

•

Lâmpadas de filamento de halogéneo, incandescentes e vapor de sódio (Código
LER 20 01 99);

•

Óleos hidráulicos usados (Código LER 13 01 10);

•

Óleos de motor usados (Código LER 13 02 05);

•

Pneus usados (Código LER 16 01 03);

•

Solos contaminadas provenientes de derrames acidentais de substâncias
perigosas (Código LER 17 05 03);

•

Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas (Código LER
15 01 10) latas de tinta, solventes, embalagens de massas lubrificantes,
embalagens de cola;

•

Baterias (Código LER 16 06 07).

Da operação de demolição da parte final do actual molhe Norte resultarão materiais
diversos. A generalidade dos materiais removidos (blocos pré-fabricados e enrocamentos
e produtos de demolição do maciço de coroamento) será reaplicada ou integrada no
núcleo da obra. Refere-se, contudo, que os blocos pré-fabricados de betão (tetrápodos de
250 kN e blocos Antifer de 400 kN) provenientes desta zona do molhe Norte, que não se
encontrem partidos ou degradados e, como tal, não venham a ser reaplicados na presente
obra poderão ser levados a depósito, a fim de, no futuro, serem utilizados em trabalhos de
manutenção do molhe. A título indicativo estima-se que o número de tetrápodos de 250 kN
e de blocos Antifer de 400 kN que potencialmente poderão vir a ser reaproveitados para
eventuais acções de manutenção será da ordem de 115 e 440 unidades, respectivamente.
Estes valores correspondem a estimativas efectuadas no âmbito do presente Projecto de
Execução.
Salienta-se que tais blocos, para além do respectivo valor económico, têm um valor
estratégico importante no caso de ser necessário proceder a qualquer reparação de
emergência da obra do molhe existente, dado já estarem prefabricados e poderem ser
aplicados de imediato. É, ainda, de referir que sempre que é necessário dispor deste tipo
de blocos tem que se proceder à respectiva prefabricação, o que obriga à instalação de
um estaleiro, a todos os procedimentos de prefabricação e de movimentação dos blocos
da respectiva esteira de fabrico para uma zona de depósito e a um tempo de cura, no
mínimo de 28 dias.
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Neste contexto, admite-se como viável o armazenamento destes blocos recuperados ao
longo da parte Norte do actual molhe Norte (em terra), devidamente arrumados e
encostados à obra existente, entre a zona de enraizamento do molhe e a zona antes do
início da praia. A zona imediatamente adjacente ao molhe Norte encontra-se a uma cota
mais baixa que o coroamento do molhe, o qual está à cota +8,50 m (ZH) (correspondente
à cota 6+50 m (ZT)). Nas fotografias seguintes pode observar-se uma panorâmica que
mostra o desnível de terreno existente entre o coroamento do molhe Norte e o terreno
adjacente.

Foto 6 – Vista do lado Norte do molhe Norte a partir do coroamento do mesmo

Foto 7 – Vista do lado Norte do molhe Norte a partir da zona de terra (terrenos do Regimento de Infantaria nº 10)

Tendo por base as quantidades estimadas para estes materiais e as suas dimensões (a
altura dos tetrápodos é de 3,29 m e a dos blocos Antifer é de 2,50 m) e considerando que
os blocos serão arrumados aos pares (no caso dos tetrápodos) e em três fiadas (no caso
dos blocos Antifer), este armazenamento seria efectuado numa faixa com uma largura da
ordem de 7,0 m no caso dos tetrápodos e de 8,50 m no caso dos blocos Antifer, o que
origina um comprimento total da faixa a ser ocupada pelos blocos de cerca de 200 m (no
caso dos tetrápodos) e de 400 m (no caso dos blocos Antifer). Estas áreas pressupõem o
empilhamento dos blocos com alturas de 3,29m no caso dos tetrápodos e de 2,5m no
caso dos blocos Antifer.
Nas figuras seguintes (Figura 18, Figura 19 e Figura 20) apresenta-se, a título
meramente indicativo, a forma de arrumação e a zona potencialmente ocupada por estes
blocos e a sua implantação. Realça-se, contudo, que organização e a gestão deste
armazenamento de blocos deverá ser feita em obra, de molde a melhor se adaptar ao
local que vier a ser delimitado para tal. Caso tal local não tenha capacidade suficiente para
o depósito da totalidade dos blocos recuperados da forma como foi acima descrita, os
sobrantes deverão ser destruídos e integrados no núcleo da nova obra.

Imp – 5007_R2

Página 52

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Descrição do Projecto

Figura 18 – Localização aproximada prevista para o armazenamento de blocos Antifer e
dos tetrápodos (implantação sobre fotografia aérea)

Figura 19 – Localização aproximada prevista para o armazenamento de blocos Antifer e
dos tetrápodos
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Figura 20 – Zona de armazenamento dos blocos - perfil esquemático
3.5.1.2

Emissão de poluentes atmosféricos
Durante a fase de construção será expectável a ocorrência das seguintes emissões para a
atmosfera:
o

Emissão de poeiras associada ao funcionamento da central de betão, ao
transporte e manuseamento de materiais pulverulentos e à circulação de veículos
no interior do estaleiro.

o

Emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos motores de combustão de
veículos e maquinaria afecta à obra (gruas, camiões, e draga). O funcionamento
dos motores será responsável pela libertação de poluentes típicos de fontes
móveis tais como CO, CO2, NOX e Partículas.

Estes aspectos são analisados em maior detalhe no capítulo 5.8.
3.5.1.3

Emissões de ruído
Durante a fase de construção será expectável a emissão de ruído em resultado de:
o
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Circulação de veículos pesados de transporte de materiais no percurso de acesso
ao estaleiro, cujo troço final, junto a S.Jacinto é descrito no capítulo 3.3.5.5 e
visualizado na Figura 17.
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o

Operações de dragagem na zona da Barra e deposição de dragados na zona da
Costa Nova, com potencial incidência sobre a zona da praia e aglomerado da
Barra e praia e aglomerado da Costa Nova.

o

Utilização de maquinaria e equipamento ruidoso para a execução da obra (p.e.
martelos hidráulicos, compressores, etc) em actividades mais ruidosas, como por
exemplo a demolição da cabeça do actual molhe Norte.

o

Funcionamento da central de betão e outro equipamento no estaleiro.

Estas actividades poderão ser responsáveis por um acréscimo dos níveis de ruído
ambiente na proximidade dos locais a intervencionar, aspecto que é analisado no capítulo
5.9.
3.5.1.4

Produção de efluentes líquidos
A principal fonte de produção de efluentes líquidos durante a fase de construção estará
relacionada com o funcionamento do estaleiro da obra e poderá incluir:
o

Águas pluviais com origem na área do estaleiro – Esta tipologia de efluentes podese caracterizar por elevados teores de sólidos em suspensão, eventual presença
de óleos e hidrocarbonetos e detergentes, resultantes de pequenos derrames. A
quantidade destes efluentes dependerá, sobretudo, da quantidade de precipitação.

o

Águas residuais provenientes das instalações sanitárias – Estes efluentes
consistirão, essencialmente, em águas residuais domésticas e serão originados na
zona dos escritórios localizados no estaleiro e na draga.

No capítulo 5.5 são analisados os impactes da fase de construção sobre os recursos
hídricos e qualidade da água

3.5.2

Fase de exploração
A fase de exploração do presente projecto incluirá todas as actividades associadas à
utilização futura do canal da barra, com uma nova reconfiguração do molhe Norte e com
um novo canal de acesso. Será, assim, expectável que este canal mantenha uma
utilização semelhante à actual, embora em condições de segurança e navegabilidade
melhoradas, ou seja, assegurando o tráfego de navios de maiores dimensões que os que
actualmente acedem ao Porto de Aveiro.
Neste contexto, a produção de resíduos, efluentes líquidos, efluentes gasosos e emissão
de ruído estará apenas indirectamente relacionada com a presença física da obra de
prolongamento do molhe Norte, e directamente relacionada com o previsível crescimento
de tráfego marítimo, em termos globais, e com o tráfego de navios de maiores dimensões
que passará a aceder ao porto, sendo impossível a sua quantificação. Os resíduos,
efluentes e emissões nesta fase, associados à actividade de dragagem de manutenção,
serão semelhantes às verificadas durante a fase de construção, isto é, resíduos urbanos e
equiparados associados à presença humana na draga e resíduos associados à
manutenção da draga; emissões de poluentes atmosféricos associados ao funcionamento
dos motores da draga e emissão de ruído.

3.6

Projectos complementares ou subsidiários
Não foram identificados quaisquer projectos que possam ser considerados como
complementares ou subsidiários da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro. Com
efeito, não se prevê que este projecto venha a desencadear a necessidade de novos
acessos viários, linhas de transporte de energia eléctrica, condutas de água, colectores de
águas residuais ou a exploração exclusiva de pedreiras para a obtenção de materiais.
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4

Caracterização do Ambiente Afectado

4.1

Clima

4.1.1

Classificação climática
Para a caracterização do clima existente na área em estudo foi utilizada a Classificação
Climática de Koppen-Geiger. Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que
se distinguem entre si através de critérios de temperaturas médias mensais e anuais e
precipitação.
Com base nos dados apresentados seguidamente, pode concluir-se que o clima da área
de estudo é do tipo Csb – Temperado, com Inverno húmido e Verão temperado. Os
critérios de classificação são apresentados de seguida:
“C” – Temperado: A média da temperatura dos três meses mais frios encontra-se no
intervalo entre -3 ºC e 18 ºC; A temperatura média do mês mais quente é superior a
10º C; As estações Inverno e Verão encontram-se bem definidas.
“s” – A estação seca acontece no Verão.
“b” – A temperatura média do mês mais quente é inferior a 22°C; A média dos
quatro meses mais quentes é superior a 10°C.

4.1.2

Caracterização climatológica
A caracterização climática da região onde se insere o presente projecto foi efectuada com
o
o
base nos dados da Estação Climatológica de S.Jacinto (Latitude 40 39’ N, Longitude 8
44’ W e Altitude 8 metros), a estação mais próxima da área de implantação do projecto.
Para a caracterização climática da área de estudo, seleccionaram-se os seguintes
parâmetros: temperatura do ar, precipitação, evaporação, humidade relativa do ar,
nebulosidade, frequência e velocidade média do vento para cada rumo. Os gráficos
apresentados no Anexo C foram elaborados com base nos dados das Normais
Climatológicas para o período de 1954-1980 (O Clima de Portugal – Fascículo XLIX –
Volume 1 – 1ª Região – Normais climatológicas da região “Entre Douro e Minho” e “Beira
Litoral”, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, Lisboa 1990).
No Anexo C apresentam-se os quadros e figuras com a caracterização dos principais
parâmetros climatológicos, apresentando-se seguidamente o resumo dessa
caracterização:
o

Temperatura do ar

De acordo com o Quadro C.1 e Figura C.1 do Anexo C constata-se que a
temperatura média mensal tem o seu máximo em Agosto (18,6 ºC) e o mínimo em
Dezembro (10,0 ºC), sendo o valor médio anual de 14,2 ºC. A amplitude térmica
(diferença entre a temperatura média máxima e média mínima) é muito uniforme ao
longo do ano, variando entre 9,8 ºC (Janeiro) e 13,4 ºC (Julho). A maior diferença
entre a temperatura mínima absoluta e a temperatura máxima absoluta ocorre em
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Setembro (29,9ºC), enquanto a menor diferença tem lugar em Dezembro (22,8ºC).
Conclui-se assim que a estação quente é o Verão.
o

Precipitação

De acordo com o Quadro C.2 e Figuras C.2 e C.3 do Anexo C constata-se que a
precipitação tem o seu máximo em Dezembro (144,5 mm) e o mínimo em Julho (8,8
mm). A precipitação anual é de 960,6 mm. No que se refere à variação do número de
dias com precipitação ao longo do ano, verifica-se que o maior número de dias em que
ocorreu precipitação – R ≥ 0,1 mm - tem lugar no mês de Janeiro (16,4 dias) e o
menor número no mês de Julho (2,9 dias). Pode observar-se que nos meses de Verão
a evaporação excede a precipitação, fazendo desta estação a estação seca e do
Inverno a estação húmida (onde a precipitação é superior à evaporação). É ainda no
Inverno que ocorre o maior número de dias com precipitação elevada (R ≥ 10 mm).
o

Humidade relativa do ar

De acordo com o Quadro C.4 e Figura C.4 do Anexo C verifica-se que os valores
mais baixos de humidade relativa do ar ocorrem em Abril (80%, para as 9h, 72% para
as 15h e 81% para as 21h – este valor ex-aequo com Março).
o

Frequência e velocidade média do vento

De acordo com o Quadro C.5 e Quadro C.6 do Anexo C e Figura 21 verifica-se que
os ventos predominantes são de Norte (27,2%) e Noroeste (15,5%). Refere-se ainda
que os períodos de calma (a que corresponde uma velocidade do vento inferior a 1
-1
km.h ) ocupam 16,4% do ano. As velocidades médias naqueles dois rumos são de
-1
-1
18,2 km.h e 18,6 km.h , respectivamente, enquanto o valor mais alto se atinge no
-1
rumo Sudeste, com 25,5 km.h Em termos mensais, verifica-se que a designada
“nortada” é particularmente dominante nos meses de Abril a Agosto.

Ocorrências (%)

Velocidade (km/h)

N
30
25
NW

NE

20
15
10
5

W

0

E

SW

SE

S

-1

Figura 21 – Velocidade média (km.h ) e Frequência do vento (% por rumo)
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4.2

Geomorfologia, geologia e topo-hidrografia

4.2.1

Enquadramento geomorfológico
O Porto de Aveiro está localizado na zona de transição da ria de Aveiro para o domínio
marinho, o oceano Atlântico e respectiva faixa litoral costeira, constituindo a barra do porto
o único ponto de contacto entre o interior da ria e o oceano/faixa litoral.
Apresenta-se seguidamente uma breve descrição dos aspectos geomorfológicos mais
marcantes destes dois domínios, a Ria de Aveiro e a faixa litoral costeira.

4.2.1.1

A Ria de Aveiro
De uma forma geral, a região mais litoral dos concelhos de Aveiro e Ílhavo é uma região
baixa e aplanada onde sobressaem, como elementos marcantes na paisagem, os
inúmeros braços da ria de Aveiro, dispostos em rede intrincada e pequenas ilhas e ilhotas,
das quais se destacam, pela área mais relevante que ocupam, as ilhas da Testada e de
Monte Farinha. Os pontos mais altos não excedem a centena de metros e localizam-se na
zona mais a Nordeste de Aveiro.
A ria de Aveiro, que mais se assemelha a um delta ou haff-delta do que a uma ria (que
não o é na verdadeira acepção do termo), é a maior laguna da costa portuguesa, dispondo
2
de uma área molhada de cerca de 120 km . Esta laguna é constituída por um conjunto
complexo de canais, confluências, bacias, ilhas e orlas alagáveis pela maré, estendendose por cerca de 40 km. A Ria desenvolve-se segundo duas direcções principais, na
direcção Norte-Sul, desde Ovar a Mira, paralelamente à linha de costa, e na direcção esteoeste, numa extensão de cerca de 15 km, comunicando com o mar por uma única
embocadura, aberta artificialmente no cordão litoral no início do século XIX.
A ria de Aveiro é, na verdade, o resultado do recuo do mar, com a formação de extensos
cordões litorais que, a partir do séc. XVI, formaram uma laguna que constitui um dos mais
importantes acidentes hidrográficos da costa portuguesa. Estes extensos cordões litorais
dificultaram a saída das águas do rio Vouga para o mar tendo como consequência o
preenchimento da ria com as aluviões das linhas de água afluentes. Na Figura 22
apresenta-se uma hipótese evolutiva da formação da ria de Aveiro.

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/hjco/Aveirria

Figura 22 - Possível explicação para a formação da Ria de Aveiro
Pensa-se que entre Espinho e o Cabo Mondego, em épocas remotas, a costa apresentaria
uma configuração totalmente diferente da actual, caracterizando-se por ser uma imensa
baía junto da foz do rio Vouga. Com o passar do tempo, devido a um lento processo de
deposição de areias com formação de cordões dunares litorais, começou a surgir uma
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laguna com algumas ilhas dispersas no interior. O processo de formação do cordão litoral
de dunas terá evoluído dando origem a uma laguna, na qual desagua o rio Vouga e outros
pequenos cursos de água.
Durante vários séculos a ligação com o mar conheceu diferentes localizações, entre Ovar
e Mira, chegando a haver anos em que a laguna ficava completamente isolada do mar. De
acordo com o Plano Municipal da Água (...). Em 1802 as marés na Ria variavam entre
0,07 e 0,13 m e em períodos húmidos, cerca de 9 meses por ano, toda a área da Ria era
constantemente inundada pela água dos rios. A diminuição da influência marinha e o
progressivo assoreamento da laguna acentuaram-se ao longo da sua evolução e tiveram
um efeito importante na alteração das características ecológicas e sócio-económicas da
laguna (...). Os anos em que não havia barra correspondiam, geralmente, a períodos de
pobreza e calamidades para os habitantes da região de Aveiro. Estes aspectos motivaram
a intervenção humana numa tentativa de manter aberta a comunicação com o mar e,
assim, travar o processo evolutivo natural de assoreamento e isolamento da laguna.
No dia 3 de Abril de 1808, foi aberta a barra de Aveiro e, posteriormente, fixada por dois
molhes, no local onde actualmente se encontra, e construído um novo canal de acesso.
Nos anos 50 do século XX foram construídos os actuais molhes do Porto de Aveiro, tendo
estes sido posteriormente prolongados durante os anos 80.
De acordo com NEMUS (2007), como consequência da evolução a que a ria de Aveiro
está sujeita desde a sua formação, o assoreamento do interior lagunar, quer natural, quer
de natureza antrópica, tem-se reflectido na diminuição da área molhada e da profundidade
dos fundos.
4.2.1.2

A faixa litoral costeira
O Porto de Aveiro insere-se numa linha de costa que apresenta um traçado linear,
orientado aproximadamente na direcção Norte-Sul. De acordo com o POOC Ovar Marinha Grande, quase toda a extensão da linha de costa entre Ovar e Marinha Grande
(com uma extensão aproximada de 140 km) corresponde a uma zona aplanada, de baixa
altitude e inclinada no sentido litoral, que pode atingir uma largura superior a 30km (a
Norte de Coimbra). A actual morfologia resulta da evolução de uma superfície inicial que
sofreu, ao longo dos tempos, vários ciclos de erosão e sedimentação.
Ainda de acordo com o POOC Ovar - Marinha Grande, nesta faixa costeira é possível
distinguir seis unidades fisiográficas, inserindo-se a área de estudo na designada Unidade
2 – Furadouro/Praia de Mira. Esta unidade corresponde a um troço rectilíneo, quebrado
apenas pela barra de Aveiro, em que a litologia dominante é arenosa, fazendo-se
representar por areias de praias, areias de dunas e depósitos aluvionares (ver Desenho 2Enquadramento Geológico). As praias apresentam-se bastante desenvolvidas e o
cordão dunar que as delimita (a nascente) apresenta um perfil abrupto, encontrando-se
parcialmente destruído pela erosão marinha sendo, em certos locais, galgado pelas águas
atlânticas. O campo de dunas encontra-se orientado preferencialmente a E-W. Para o
largo a praia emersa prolonga-se através da praia submersa.
De acordo com NEMUS, 2007, esta zona litoral encontra-se sujeita a fenómenos de
erosão, conhecidos desde o século XIX, mas particularmente evidentes no recuo da linha
de costa a partir da última metade do século XX. Os efeitos do avanço do mar sobre a terra
são visíveis no emagrecimento gradual das praias de areia e na degradação dos cordões
dunares frontais, sobretudo nos períodos de maior agitação marinha, causando
importantes alterações na geomorfologia da faixa costeira litoral. Para minimizar os efeitos
da erosão, especialmente nos sectores onde a pressão urbanística é elevada, foram
construídas diversas estruturas de defesa costeira, destacando-se, na área de estudo, os
esporões e as defesas aderentes entre a Barra e a Costa Nova do Prado (imediatamente
a Sul da barra do Porto de Aveiro). Nas imediações da área de estudo há, ainda, a referir
as obras da Barrinha de Esmoriz e Cortegaça, no Furadouro (a Norte da barra de Aveiro),
e a da Vagueira (a Sul da barra).
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A construção de estruturas fixas, como os molhes do Porto de Aveiro, trouxe
consequências a nível da alteração do traçado da linha de costa nesta zona, em resultado
da acreção da praia de S. Jacinto, de encontro ao molhe Norte, e da erosão na zona da
Costa Nova, a Sul da barra de Aveiro. Este aspecto será tratado em maior detalhe no
capítulo 4.3.

4.2.2

Enquadramento geológico

4.2.2.1

Área emersa
A área em estudo insere-se numa vasta bacia sedimentar depositada num soco
Paleozóico, denominada Orla Mesozóica Ocidental, unidade geotectónica caracterizada
pelo afloramento de rochas detríticas e carbonatadas com idades compreendidas entre o
Triásico e o Quaternário.
O Porto de Aveiro encontra-se implantado numa zona de elevada dinâmica marcada, por
um lado, pela presença da ria de Aveiro, constituindo a barra do Porto a única
entrada/saída da ria, e, por outro, pela inserção desta zona portuária na faixa litoral
costeira sensivelmente compreendida entre a zona de Espinho (a Norte) e o Cabo
Mondego (a Sul).
Nas imediações da área de implantação do projecto podem encontrar-se três unidades
litoestratigráficas principais ou dominantes, que podem ser observadas no Desenho 2 –
Enquadramento Geológico, incluídas nos designados Depósitos Modernos:
(a) Aluviões actuais – Estas formações são de natureza flúvio-marítima,
correspondendo aos sedimentos que são transportados pelos cursos de água
afluentes à Ria e pelas correntes de maré. Na sua constituição, estas aluviões
incluem depósitos de materiais muito finos, como lodos, até areias grosseiras ou
cascalheiras. Na área de estudo verifica-se que as aluviões afloram na zona mais
interior da Ria, uma parte das quais foi já ocupada com a construção das infraestruturas do Porto de Aveiro.
(A) Areias de praia – Correspondem a depósitos de areia de granulometria média,
que se encontram dispostos paralelamente à linha de costa. De acordo com a Nota
Explicativa da Folha 16-A da Carta Geológica de Portugal, as areias de praia
estende-se de Norte para Sul, ao longo da costa, entre a área de Muranzel, a praia
de S.Jacinto, a Barra Sul, a Costa Nova e Sul do vértice geodésico Lomba das
Pedras, formando um estreito cordão litoral coroado por alinhamentos de dunas cuja
altura máxima atinge entre 11 e 15m.
(Ad) Areias de duna – Correspondem a cordões dunares activos paralelos à linha de
costa, de origem eólica. As areias de duna ocorrem numa vasta área, alargando
sobretudo na área das Gafanhas, limitada a Oeste pela ria da Costa Nova e a Este
pelo rio Boco, onde formam cobertura dunar relativamente extensa.

4.2.2.2

Área imersa
De uma forma geral a plataforma continental ocidental corresponde a um conjunto de
formações cretácicas e cenozóicas que definem uma estrutura do tipo monoclinal que
repousa discordantemente no soco antigo. Ocasionalmente é cortada por acidentes
transversais, dos quais se destacam os canhões da Nazaré, do Tejo (Lisboa) e do Sado
(Setúbal) (http://www.igeo.pt/atlas.html). Segundo estudos efectuados existe um
cobrimento de sedimentos (essencialmente areias) que se depositam sobre a plataforma,
podendo atingir espessuras de 40 m (in POCC Ovar-Marinha Grande).
O talude continental, que liga a plataforma às planícies abissais apresenta declives
variáveis, sendo mais vigorosos entre o Vale de Aveiro e o Canhão da Nazaré e mais
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suaves no esporão da Estremadura. O sopé do talude continental corresponde a uma área
de acumulação de sedimentos, essencialmente de origem terrígena, que faz a ligação às
grandes planícies abissais, localizadas a mais de 2000m de profundidade, ou a sistemas
mais complexos, como o do Banco Gorringe (http://www.igeo.pt/atlas.html).
Na Figura 23 apresenta-se uma imagem da plataforma continental ao longo da costa
Portuguesa e na zona de Aveiro. De acordo com o POOC Ovar-Marinha Grande, a
plataforma continental apresenta uma largura média a rondar os 43m e a profundidade do
seu bordo oscila entre os 130 e os 190m. O bordo da plataforma define-se por volta dos
160m de profundidade. Esta estrutura apresenta um perfil topográfico que regista uma
inclinação suave para Oeste, ou seja da costa para o largo (que de acordo com o POOC
Ovar-Marinha Grande é de cerca de 2,4 a 5,7 m/km).
Ainda de acordo com este plano, na faixa litoral até à batimétrica -30m a zona imersa tem
um andamento muito regular, afectado apenas por algumas obras de engenharia e pelo
promontório do Cabo Mondego. Sensivelmente a partir da batimétrica -10 esta inclinação
aumenta progressivamente à medida que se chega à praia. Ainda de acordo com este
plano, a influência continental, antrópica e natural afecta principalmente a faixa
compreendida até cerca da batimétrica -15m, originando bancos de areia (normalmente
paralelos à costa) e cones de sedimentos (nas zonas de desembocadura de linhas de
água).
Na zona de implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro a
plataforma continental apresenta uma largura superior a 50 km, definindo-se o bordo da
plataforma por volta dos 160m de profundidade. A cobertura sedimentar é do tipo arenoso,
como o demonstram os resultados das campanhas de recolha de sedimentos levadas a
cabo nesta zona (ver capítulo 4.6).

4.2.3

Recursos geológicos
Relativamente a recursos geológicos, refere-se que na área sob jurisdição do Porto de
Aveiro não foram identificadas quaisquer explorações de recursos minerais metálicos ou
não metálicos. Não se regista, igualmente, a existência de qualquer valor geológico
classificado ou com interesse geológico ou geomorfológico.
Relativamente a recursos geológicos com interesse económico na área de estudo
referem-se as actividades de extracção de areias na praia de S.Jacinto e as dragagens de
serviço e de manutenção no Porto de Aveiro.
De acordo com informação consultada, a extracção de areias na praia de S.Jacinto, que
ocorreu ao longo do tempo, implicou a obtenção de volumes consideráveis de sedimentos,
essencialmente areias, para abastecimento da construção civil. Independentemente do
valor comercial dos materiais extraídos, estas extracções contribuíram, ainda, para a
minimização do risco de assoreamento da barra de Aveiro e de afectação da estabilidade
do molhe Norte. Estas extracções cessaram a partir de 2001.
As dragagens de serviço e de manutenção no Porto de Aveiro, efectuadas ao longo do
tempo, para assegurar as condições de navegabilidade e de segurança das embarcações
no interior do Porto e instalação de novas unidades, têm implicado a obtenção de volumes
consideráveis de sedimentos, essencialmente areias.
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Fonte: site da Universidade do Algarve

Figura 23 – Plataforma continental ao longo da costa Portuguesa e na zona de Aveiro
Parte dessas areias têm sido processadas nas instalações do Porto de Aveiro e
comercializadas (quer pela antiga Junta Autónoma do Porto de Aveiro quer pela actual
APA, SA). Na Foto 8 são visíveis os depósitos de areias existentes na zona do Porto de
Aveiro.

Foto 8 - Zona do terrapleno do Porto de Aveiro – tratamento de areias
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Para obtenção de informação acerca de volumes de materiais dragados na zona do Porto
de Aveiro e datas de dragagem consultaram-se os seguintes documentos:
•

Estudo do Mercado de Inertes em Portugal, 2004 (1ª, 2ª e 3ª Fase), Nemus,
CIDEC, Deloitte, 2004.

•

Relatórios de Gestão do Porto de Aveiro.

•

Relatório de Sustentabilidade da APA, SA, 2007.

•

Estudos Preliminares, Consumar, 2007.

•

Relatório de dragagens do Porto de Aveiro (APA, SA)

Em Estudos Preliminares, Consulmar, 2007, é feita uma análise quantitativa das
dragagens de manutenção na zona da barra de Aveiro para o período compreendido entre
1967 e 1992. Neste período de 26 anos o volume total de dragagens foi de cerca de 4 x
6
3
3
3
10 m , o que origina um valor máximo de 500 x 10 m /ano nesse período e um valor
3
3
médio de 250 x 10 m /ano, como média dos valores registados no mesmo período.
No Estudo do Mercado de Inertes em Portugal, 2004 (2ª Fase) são indicadas as
quantidades de inertes comercializados a partir de dragagens realizadas nas áreas sob
jurisdição da Administração do Porto de Aveiro (APA), entre 1994 e 2002, que se
apresentam no Quadro 5. Parte dos valores apresentados dizem, também, respeito às
extracções de areia que decorreram até Maio de 2001 na praia de S.Jacinto.
De acordo com os dados constantes deste quadro no período compreendido entre 1994 e
2000 (altura em que os valores apresentados dizem respeito às extrações no Porto de
Aveiro e em S.Jacinto) terá sido extraído um volume de areias de cerca de 21.958.000
toneladas, das quais cerca de 13.544.000 terão sido comercializadas e cerca de 6.170.000
terão sido imersas no mar. Ainda segundo o mesmo estudo, em 2001 as quantidades de
inertes dragados e comercializados pelo Porto de Aveiro foram substancialmente menores
em relação aos anos anteriores (cerca de 58%), reflexo do término das extracções que
durante anos foram efectuadas na praia de S.Jacinto. A média dos últimos 9 anos
evidencia que 72% dos materiais dragados foram comercializados.
Quadro 5 – Dragagens e inertes comercializados pelo Porto de Aveiro entre 1994 e 2002
Ano

Material
dragado
(toneladas)

Material
comercializado
(toneladas)

Material
imerso
(toneladas)

1994*

1.310.245

1.310.245

--

1995*

1.484.915

1.476.435

8.480

1996*

5.648.176

2.920.176

2.728.000

1997*

3.564.515

2.308.005

1.256.510

1998*

4.887.587

2.774.389

2.113.198

1999*

2.754.744

2.754.744

--

2000*

2.308.630

2.244.630

64.000

2001

934.539

934.539

--

2002

1.796.838

1.112.038

684.800

Total

24.690.189

17.835.201

6.854.988

* inclui extracções em S.Jacinto
Fonte: Estudo do Mercado de Inertes em Portugal, 2004 (2ª Fase)

No Quadro 6 apresenta-se a informação cedida pela APA, SA relativa aos volumes de
sedimentos dragados pelo Porto de Aveiro no período compreendido entre 2003 e 2008 e
os volumes de dragados previstos para o ano de 2009.
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Quadro 6 – Dragagens efectuadas pelo Porto de Aveiro entre 2003 e 2008, características
dos dragados e respectivos destinos

ANO

VOLUME DE
SEDIMENTOS
DRAGADOS

ÁREA SUJEITA A
DRAGAGENS

CARACTERÍSTICAS
DOS DRAGADOS

DESTINO DOS
DRAGADOS

Área portuária
(manutenção)

Areias finas a
médias/lodos
arenosos

Comercialização

Areias finas a
médias/lodos
arenosos

Comercialização +
Deposição em terra

Areias finas a
médias/lodos
arenosos

Comercialização

(m3)

2003

435 535

Área portuária
(manutenção) + Barra
(Emergência) + Bacia
Manobras do Terminal
Norte (Manutenção)

2004

1 865 364

2005

397 391

Área portuária
(manutenção)

5 804 452

Área portuária + bacia
de manobras do
Terminal de Granéis
Sólidos

2006

2007

915 212

370 000

Área portuária e bacia
de manobras do
Terminal de Granéis
Sólidos
Canal principal de
navegação + bacia de
manobras do Terminal
Sul

Areias finas a
médias/lodos
arenosos
Classes 1 a 3
Areias finas a
médias/lodos
arenosos

Comercialização +
imersão no mar
(batimétrica -40(ZH)) +
depósito em terra
Comercialização +
imersão no mar
(batimétrica -40(ZH))

Classes 1 a 3
Areias/Lodos
arenosos

Imersão no mar
(batimétrica -40 (ZH))

Classes 1 e 2

(manutenção)
2008

Passe da barra
100 000

Classe 1
(manutenção)

431 000

360 000

Canais de bacias
portuárias
(manutenção)
Canais e bacias
portuárias
(manutenção)

Areia fina a média,
lodos arenosos

Imersão a Sul da
Costa Nova (-3 a 6milhas (ZH))

Comercialização

Classes 1 e 2
Areias finas a
médias / lodos
arenosos

Comercialização

Classes 1 e 2

Barra exterior
Dragagens previstas
para 2009
1 000 000
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Nos últimos anos as autoridades portuárias têm vindo a modificar a política de gestão dos
materiais dragados, verificando-se uma crescente preocupação com a minimização de
impactes ambientais decorrentes destes processos, e com a utilização dos materiais
dragados em processos de minimização da erosão costeira.
O Porto de Aveiro tem vindo a utilizar parte dos materiais dragados no reforço do cordão
dunar a Sul da barra de Aveiro, na zona da Costa Nova, com o objectivo de minimizar o
fenómeno erosivo que afecta esta zona. Este será também o destino dos materiais
dragados que vierem a ser obtidos na obra de Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro.
Regista-se, ainda, o acompanhamento das operações de dragagem (e/ou os pedidos de
autorização de imersão) através de campanhas de monitorização da qualidade da água e
dos sedimentos e dos efeitos no biota. Parte destas monitorizações têm sido
implementadas no âmbito de processos de Avaliação de Impacte Ambiental, (AIA) na
sequência do cumprimento das respectivas Declarações de Impacte Ambiental (DIA).

4.2.4

Tectónica e Sismicidade
De acordo com o POOC Ovar-Marinha Grande, na faixa costeira que se estende entre
Ovar e Marinha Grande a actividade tectónica é a principal responsável por algumas das
depressões e elevações, das quais se salientam, entre outros, a Ria de Aveiro.
Segundo a carta de intensidade sísmica máxima do Atlas do Ambiente (Figura 24) a área
envolvente ao projecto encontra-se numa zona de intensidade sísmica máxima registada
23
de grau VII na escala de Mercalli modificada . Ou seja, a área de implantação do projecto
apresenta uma sismicidade baixa a moderada, não se constituindo como condicionante
para a implantação do projecto.

Figura 24 – Intensidade sísmica máxima
23

A escala de Mercalli modificada define 12 graus de intensidade sísmica, desde “imperceptível” até “danos quase totais” de
acordo com as afectações observadas sobre as populações e edifícios. A carta das isocistas de intensidades máximas em
Portugal Continental classifica o país (na escala de Mercalli modificada) em seis zonas distinas, com intensidades entre V e X:
de “Forte” a “Destruidor”.
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O Regulamento da Segurança e Acções em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA), de
1983 estabeleceu um zonamento sísmico para todo o território nacional. A área em estudo
localiza-se na zona C, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade, α, igual a 0,5.
Segundo este regulamento, os terrenos podem ser classificados em três tipos diferentes,
em função da sua natureza: Tipo I: rochas e solos coerentes e rijos; Tipo II: solos
coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes compactos e
Tipo III: solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos.
As formações envolvidas na execução do presente projecto, previsivelmente de natureza
sobretudo arenosa, são classificadas como sendo do tipo III (solos incoerentes soltos)
relativamente aos terrenos mais superficiais e tipo II (solos incoerentes compactos) para
as camadas mais profundas para os quais se considera que as velocidades de
propagação das ondas sísmicas tomam valores menores (relativamente ao tipo I).

4.2.5

Topo-hidrografia
Além de outras cartas e levantamentos topo-hidrográficos, os principais levantamentos
topo-hidrográficos utilizados no presente projecto correspondem a:
•

Levantamento topo-hidrográfico da entrada da barra do Porto de Aveiro, na escala
1/2000, realizado pela APA, S.A. em Maio de 2007,

•

Levantamento topo-hidrográfico da entrada da barra do Porto de Aveiro, na escala
1/2000, realizado pela APA, S.A. em Junho de 2008.

De uma forma geral estes levantamentos mostram a existência de uma batimetria dos
fundos bem diferenciada entre a zona da barra, a zona do canal de navegação principal do
Porto de Aveiro e a costa adjacente.
De acordo com NEMUS, 2007:
•

A batimetria da costa adjacente aos molhes do Porto de Aveiro, no enfiamento da
entrada para o interior do Porto, varia entre as cotas – 9.5 m (ZH) e – 20 m (ZH). À
medida que se avança para a barra as profundidades dos fundos vão-se
apresentando substancialmente inferiores.

•

Para Norte do molhe Norte, as cotas dos fundos encontram-se compreendidas
entre – 11 m (ZH) e – 2 m (ZH), enquanto que a Sul do molhe Sul as cotas variam
entre valores próximos de – 9 m (ZH) e 0 m (ZH), sendo os fundos cada vez
menos profundos à medida que se avança para os areais das praias.

•

A entrada no Porto de Aveiro encontra-se limitada, na parte Norte, por um talude
fortemente inclinado (inclinação da ordem dos 18°) que acompanha toda a
extensão do molhe Norte (ver Desenho 3 – Levantamento topo-hidrográfico).

•

Os fundos à entrada do Porto estão a cotas bastante profundas, compreendidas
entre – 20 m (ZH) e – 25 m (ZH), verificando-se um aprofundamento na
proximidade do molhe Sul, da ordem dos – 29 m (ZH).

•

Após a passagem dos molhes, o canal de acesso ao interior do Porto de Aveiro
apresenta inicialmente cotas variáveis entre – 25 m (ZH) e – 27 m (ZH),
verificando-se, aproximadamente, a partir da inflexão do molhe Norte uma
diminuição da profundidade dos fundos para cotas compreendidas entre –20 m
(ZH) e – 15 m (ZH), voltando o canal a aprofundar-se novamente.

De acordo com os levantamentos anteriormente mencionados constata-se que o canal
interior apresenta, na zona entre molhes, na secção definida pelos molhes Norte e Sul um
extenso “fundão” com cotas inferiores a -20,00 m (ZH) na base do talude interior do molhe
Norte.
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A este respeito refere-se que os principais acidentes sofridos, ao longo do tempo, pela
obra do actual molhe Norte, e que obrigaram à execução de trabalhos de reparação em
1999 e em 2004, são, basicamente, resultantes do significativo aprofundamento que se
tem registado no canal de acesso interior, que se traduz na existência do “fundão” acima
referido. Os dados quantitativos dos aprofundamentos registados mostram, entre 1987 e
2006, uma evolução muito favorável das condições de navegabilidade do canal de acesso
interior. As cotas médias dos fundos atingiram valores abaixo de -17,00 m (ZH), desde a
entrada dos molhes até montante da curva da Base Aérea e de -11,00 m (ZH) no trecho
seguinte onde se inserem as entradas da bacia do Terminal Norte e da baía de S. Jacinto.

4.3

Dinâmica costeira
Com este capítulo pretende-se analisar os aspectos relacionados com as condições de
agitação marítima e regime de marés na zona da barra de Aveiro e os fenómenos de
hidrodinâmica e dinâmica costeira que se fazem sentir nesta zona.

4.3.1

Nível da Água do Mar
Para a concepção e projecto do prolongamento do molhe Norte da barra do Porto de
Aveiro é importante caracterizar o regime de níveis de maré na zona de implantação da
obra e, particularmente, avaliar o respectivo nível máximo de repouso da água.
A caracterização do regime de níveis de maré foi feita com base nas previsões constantes
das Tabelas de Marés do Instituto Hidrográfico (Portugal), a partir de análises harmónicas
de séries de observações maregráficas. Salienta-se que estas previsões reflectem apenas
as variações do nível da água devidas à maré astronómica, para condições
meteorológicas normais médias na correspondente época do ano. No entanto, o nível de
água em determinado momento poderá ser afectado pela ocorrência de situações
meteorológicas anormais, nomeadamente por ventos fortes ou de prolongada duração
e por pressões atmosféricas anormalmente baixas ou elevadas, as quais não têm uma
periodicidade e grandeza definida.
Assim, o nível máximo de repouso da água corresponderá à ocorrência simultânea das
situações astronómicas e meteorológicas mais desfavoráveis: máxima preia-mar de águas
vivas, vento soprando segundo um rumo no sentido da costa e uma depressão acentuada.
Apresenta-se seguidamente uma breve caracterização destes aspectos para a zona de
implantação do presente projecto.

4.3.1.1

Regime de marés
De uma forma geral na costa ocidental de Portugal a onda de maré propaga-se de Sul
para Norte, apresentando características semi-diurnas regulares, que se traduzem na
ocorrência diária de duas preia-mares (PM) e duas baixa-mares (BM), de grande amplitude,
variando entre 1 m, nas marés mortas, até 4 m, nas marés vivas.
De acordo com a Tabela de Marés publicada pelo Instituto Hidrográfico para o ano de
2008, os elementos de maré astronómica relativos à barra do Porto de Aveiro são os
seguintes (definidos com base no Zero Hidrográfico – ZH):
PM máx................................................................................................. + 3,58 m (ZH)
PM AV................................................................................................... + 3,31 m (ZH)
PM AM .................................................................................................. + 2,60 m (ZH)
NM ........................................................................................................ + 2,00 m (ZH)
BM AM .................................................................................................. + 1,40 m (ZH)
BM AV................................................................................................... + 0,65 m (ZH)
BM mín.................................................................................................. + 0,40 m (ZH)
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em que:
PM máx – corresponde ao nível da maré astronómica mais alta. É a altura de água máxima
que se prevê que possa ocorrer devida à maré astronómica.
PM AV – corresponde ao valor médio, tomado ao longo do ano, das alturas de maré de duas
preia-mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude de maré é maior
(próximo das situações de Lua Nova ou Lua Cheia).
PM AM – corresponde ao valor médio, tomado ao longo do ano, das alturas de maré de duas
preia-mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude de maré é menor
(próximo das situações de Quarto Crescente ou Quarto Minguante).
Nível médio - É o valor médio adoptado para as alturas de água, resultante de séries de
observações maregráficas de duração variável, relativamente ao qual foram elaboradas as
previsões.
BM AM – corresponde ao valor médio, tomado ao longo do ano, das alturas de maré de duas
baixa-mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude de maré é menor
(próximo das situações de Quarto Crescente ou Quarto Minguante).
BM AV – corresponde ao valor médio, tomado ao longo do ano, das alturas de maré de duas
baixa-mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude de maré é maior
(próximo das situações de Lua Nova ou Lua Cheia).
BM mín – corresponde ao nível da maré astronómica mais baixa. É a altura de água mínima
que se prevê que possa ocorrer devida à maré astronómica.
ZH - Zero Hidrográfico – Plano de referência em relação ao qual são referidas as sondas e as
linhas isobatimétricas nas cartas náuticas, e as previsões de altura de maré que figuram nas
Tabelas de Marés do Instituto Hidrográfico. Nas cartas portuguesas, o ZH fica situado abaixo
do nível da maré astronómica mais baixa, pelo que as previsões de altura de maré são sempre
positivas.

Na própria Tabela de Marés está indicado que, dado o plano do Zero Hidrográfico (ZH) ter
sido fixado em relação a níveis médios adoptados há várias décadas, os desvios entre a
altura de maré real (observada) e a altura de maré prevista podem ultrapassar
frequentemente 0,10 m, devido à conjugação de efeitos meteorológicos, subida do nível
médio do mar, variações sazonais, etc.
4.3.1.2

Sobrelevações meteorológicas
Depressão atmosférica
Para efeitos de cálculo da sobreelevação do nível da água do mar em consequência de
ocorrência de depressões atmosféricas é normal utilizar os valores relativos ao temporal
de Fevereiro de 1941, o mais violento desde que há registos sistemáticos da pressão
atmosférica em estações meteorológicas, durante o qual a pressão atmosférica mínima
registada no Observatório do Infante D. Luiz (Lisboa) foi de 950 mb, o que corresponde ao
valor de 961 mb ao nível do mar. Assim admitindo, como situação extrema, que a região
de Lisboa poderá ser atravessada pelo núcleo de um ciclone a que corresponda uma
depressão da mesma ordem de grandeza da registada naquele temporal, tal provocará
uma sobreelevação do nível da água do mar da ordem de 0,567 m.
Vento
Quando se verifica a ocorrência de um vento com uma intensidade excepcional, isto é,
com velocidade e duração elevadas, soprando ao nível do mar verifica-se uma subida do
nível da água a sotavento, a qual também depende da fisiografia da área em questão.
Assim, se na zona da Barra de Aveiro ocorrer um vento com características excepcionais
soprando do mar para terra, tal poderá provocar uma sobreelevação do nível da água do
mar da ordem de alguns decímetros.
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Tal como em relação à sobreelevação devida à ocorrência de uma depressão atmosférica
se se admitir a ocorrência de um vento soprando naquele sentido com uma velocidade
média de 70 km/h (velocidade registada no temporal de Fevereiro de 1941), tal provocará
uma sobreelevação do nível da água do mar da ordem de 0,20 m.
4.3.1.3

Variação do nível do mar
Nas Tabelas de Marés publicadas para o ano de 2007 pelo Instituto Hidrográfico (Portugal)
está expressamente referido que “a partir da análise sistemática das longas séries de
observações maregráficas disponíveis para alguns locais do Globo, concluiu-se que o
nível do mar se encontra em fase de subida, com uma tendência de cerca de 1,75 + 0,13
mm/ano”. Com base em projecções realizadas a partir de análises de diversos modelos
climáticos relativos a diferentes cenários (Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) - SRES - Special Report in Emissions Scenarios) estima-se que no decurso do
corrente século XXI a subida do nível do mar será da seguinte ordem de grandeza:
•

Hipótese optimista (“low scenario”)

•

Hipótese pessimista (“high scenario”) 0,26 a 0,59 m (2,6 a 5,9 mm/ano).

0,18 a 0,38 m (1,8 a 3,8 mm/ano)

No âmbito do estudo intitulado “Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e
Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II”, coordenado pelo Prof. Dr. Filipe Duarte Santos,
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa [GRADIVA, 2006], foi feita uma
análise estatística do nível máximo do mar ao longo da costa portuguesa (maré e
sobrelevações meteorológicas), utilizando os dados maregráficos disponibilizados pelo
Instituto Hidrográfico e os dados meteorológicos disponibilizados pelo Instituto de
Meteorologia.
Este estudo foi realizado utilizando os dados maregráficos dos seguintes quatro
marégrafos: Viana do Castelo, Leixões, Cascais e Lagos. De acordo com este estudo, e
considerando um período de retorno de 100 anos, é de admitir que o nível máximo do mar
em Viana do Castelo e em Leixões poderá atingir a cota +4,50 / +4,60 m (ZH), enquanto
que em Cascais poderá atingir +4,40 m (ZH). De referir que tomando como referência os
valores médios das preia-mares máximas registadas nestes três portos o valor estimado
para a elevação do nível do mar, exclusivamente devido a sobreelevações, é superior, no
caso de Viana do Castelo e de Leixões, em cerca de 0,60/0,70 m àquele valor médio e, no
caso de Cascais, a cerca de 0,50 m. Assim, dado que o valor médio das preia-mares
máximas em Aveiro é da ordem de +3,60 m (ZH) poder-se-á estimar, para um mesmo
período de retorno de 100 anos, que o nível máximo da água do mar na zona da barra
de Aveiro poderá atingir o valor de +4,20 / +4,10 m (ZH).
4.3.1.4

Nível máximo de repouso
O nível máximo de repouso corresponderá à ocorrência simultânea das situações
astronómicas e meteorológicas mais desfavoráveis: máxima preia-mar de águas vivas,
depressão atmosférica acentuada e vento excepcional soprando segundo um rumo
favorável.
De acordo com o referido nos pontos anteriores deverá ter-se em atenção os seguintes
valores de referência:
Preia-mar máxima (nível da maré astronómica mais alta) - +3,60 m (ZH)
Preia-mar de águas vivas (valor médio anual das alturas de maré de duas preiamares de água vivas) - +3,31 m (ZH)
Sobreelevação máxima devida a uma depressão excepcional - ~0,57 m
Sobreelevação máxima devida a um vento excepcional - ~0,20 m
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Tal como anteriormente referido, os desvios entre a altura de maré real (observada) e a
altura de maré prevista podem ultrapassar frequentemente 0,10 m, pelo que, do lado da
segurança, haverá que adicionar esta diferença às cotas previstas para as marés.
Assim, tendo em conta que a probabilidade de ocorrência simultânea de uma depressão
excepcional e de uma preia-mar máxima é extremamente baixa, considera-se, do lado da
segurança, ser de admitir a simultaneidade de ocorrência dessa depressão excepcional,
associada a ventos fortes, ou de prolongada duração, e de uma preia-mar de águas vivas
médias. Nesta hipótese, o nível máximo de repouso a adoptar será da ordem de +4,18 m
(ZH).
Tendo em conta as previsões relativamente à subida do nível médio do mar durante o
corrente século XXI, por efeito do aquecimento global da atmosfera, poder-se-á admitir
como realista que num prazo de 100 anos, poderá ocorrer uma subida do nível do mar
entre 0,18 a 0,38 m (“hipótese optimista”) ou entre 0,26 a 0,59 m (“hipótese pessimista”).
Assim, face à amplitude destas previsões, considerando o respectivo valor médio (~0,40
m) poder-se-á admitir que, num prazo de 100 anos, o nível máximo de repouso da água
do mar em Aveiro, tendo em consideração a simultaneidade da maré astronómica com as
sobrelevações meteorológicas, será da ordem de +4,58 m (ZH).
Considerando os valores estimados no estudo intitulado “Alterações Climáticas em
Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II”, que para um
período de retorno de 100 anos a elevação do nível máximo do mar devido
exclusivamente às sobreelevações meteorológicas poderá ser da ordem de 0,50 a 0,60 m,
se, num cenário igualmente pessimista, se adicionar este valor ao nível da preia-mar
máxima [+3,60 m (ZH)], acrescido do valor da subida do nível do mar devido a às
alterações climáticas (~0,40 m), obtém-se que o nível máximo da água na zona de Aveiro
poderá atingir a cota de +4,50 / +4,60 m (ZH), valor concordante com o atrás referido.
Para efeitos de dimensionamento da obra (estabilidade) o nível máximo da água do mar
adoptado foi de +4,00 m (ZH). Este valor corresponde à ocorrência simultânea do nível
da preia-mar média de águas vivas [+3,31 m (ZH)] e de uma sobreelevação meteorológica
excepcional da ordem de 0,50 / 0,60 m (apenas expectável num período de retorno de 100
anos), considerando, ainda, o acréscimo de 0,10 m indicado pelo Instituto Hidrográfico.

4.3.2

Regime de agitação
Sendo um dos objectivos do presente projecto conferir condições de abrigo na entrada da
barra do Porto de Aveiro para o tráfego de embarcações, especialmente as de grande
porte, é fundamental a análise e quantificação dos fenómenos de agitação marítima,
agitação ao largo e agitação local, na zona de implantação do projecto.
A caracterização do regime de agitação ao largo, a partir da qual foi feita a caracterização
do regime de agitação na zona adjacente à entrada da barra de Aveiro, consta dos
Estudos Preliminares do “Estudo de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do
24
Porto de Aveiro” que precederam, e que serviram de base à presente fase de projecto.
Para a caracterização do regime de agitação ao largo foram utilizados os registos da bóiaondógrafo direccional instalada ao largo da Figueira da Foz, a cerca de 90 m de
profundidade. No âmbito do Projecto de Execução foram utilizados os resultados dos
registos efectuados ao longo de cerca de 2,5 anos (Julho de 1990 a Dezembro de 1993),
apresentados no Relatório do Projecto NATO PO-WAVES “Wind Wave Climatology of the
Portuguese Coast”, Julho 1994, sob a forma de tabelas com as distribuições conjuntas de
alturas e períodos por rumo. Para suprir algumas limitações existentes recorreu-se a
estudos de “hindcast” (reconstituição) de tempestades e de extrapolações estatísticas
realizadas por diversos autores.

24

“Estudos de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro. Estudos Preliminares”. Consulmar/ Hidromod/ Nemus. Julho, 2007
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Posteriormente, para se obterem as condições de agitação à entrada da barra, num ponto
na zona frontal à embocadura, aproximadamente na batimétrica -10,00 m(ZH), foi feita a
transposição para esse local do regime definido ao largo utilizando um programa de
cálculo automático de refracção espectral desenvolvido pela Consulmar/Hidromod/Nemus
no Estudo Prévio, 2007.
4.3.2.1

Agitação ao largo
Na Figura 25 apresentam-se as distribuições de rumos, alturas e períodos da agitação ao
largo resultantes dos registos adoptados como representativas do regime médio anual.
Da análise da referida figura constata-se que:

4.3.2.2

•

Os rumos dominantes são do sector NW, sendo o rumo mais frequente o NW, com
mais de 70% das ocorrências.

•

No que respeita à distribuição de alturas das ondas, o escalão mais frequente é
o de 1,0 a 2,0 m (com cerca de 40% das ocorrências), seguindo-se o escalão de
2,0 a 3,0 m (com uma frequência próxima de 30%). A frequência de alturas
superiores a 5,0 m é da ordem de 2%.

•

A distribuição dos períodos de pico das ondas mostra que o escalão mais
frequente é o escalão de 11 a 13 s (com 33,5% das ocorrências), seguindo-se o
escalão de 9 a 11 s (com cerca de 26% das ocorrências). A frequência de
períodos superiores a 15 s é da ordem de 8%.

25

26

Agitação Local
Os resultados obtidos pela Consulmar no estudo de propagação da agitação desde o largo
até à zona de entrada da barra, e que permitiram caracterizar o regime de agitação na
zona da barra do Porto de Aveiro, constam da Figura 26. Da análise desta figura
ressaltam os seguintes aspectos:

25
26

o

No que se refere à distribuição dos rumos, conclui-se haver uma grande
concentração dos rumos em torno do rumo WNW (com uma frequência da ordem
de 75%), seguido do rumo W (com uma frequência de 16,5%). A frequência de
agitação com rumo locais rodados para sul do rumo W é reduzida, sendo inferior a
2,5%;

o

Quanto à distribuição das alturas de onda, verifica-se que o escalão mais
frequente continua a ser o escalão de 1,0 a 2,0 m (com cerca de 42% das
ocorrências), seguido do escalão de 2,0 a 3,0 m (com uma frequência de 26,5%).
A frequência de alturas superiores a 4,0 m é da ordem de 1,5%;

o

A distribuição de períodos no local é praticamente idêntica à distribuição ao largo.

Hs, altura significativa
Tp, período
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Fonte: Estudos Preliminares – Estudos de Reconfiguração e Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro, Consulmar, 2007

Figura 25 – Distribuições de rumos, alturas e períodos da agitação ao largo
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Fonte: Estudos Preliminares – Estudos de Reconfiguração e Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro, Consulmar, 2007

Figura 26 – Distribuições de rumos, alturas e períodos da agitação local

Imp – 5007_R2

Página 73

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

4.3.3

Hidrodinâmica e dinâmica sedimentar

4.3.3.1

Enquadramento
A caracterização dos fenómenos de hidrodinâmica e dinâmica sedimentar na área onde se
insere o projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro baseou-se na extensa
informação existente, resultante de inúmeros estudos de caracterização efectuados nesta
zona.
Face ao enquadramento do presente projecto foram especialmente tidos em consideração
os estudos de modelação matemática levados a cabo pelo consórcio
Consulmar/Hidromod/NEMUS no âmbito dos Estudos Preliminares e Estudo Prévio da
solução que é agora alvo de Projecto de Execução. Foi, ainda, tida em consideração a
caracterização destes aspectos efectuada pela Hidroprojecto, no EIA do “Estudo de
Intervenção na Barra de Aveiro e Reforço do Cordão Dunar”, 2007, um projecto que, tal
como referido anteriormente se desenvolve na mesma zona que o presente projecto.
É de referir que a HIDROMOD tem mantido, de forma continuada, um trabalho de
modelação da ria de Aveiro que engloba a totalidade da ria, cujo modelo permite simular
todos os fenómenos hidrodinâmicos no seu interior e exterior, para além dos fenómenos
de dispersão, de qualidade da água e de transporte de sedimentos. Este modelo foi
utilizado nas simulações realizadas no âmbito dos anteriormente referidos Estudos
Preliminares e do Estudo Prévio, que antecedeu o presente Projecto, e que permitiram
fundamentar, no que se refere especificamente aos fenómenos hidrodinâmicos, a opção
feita de prolongamento numa extensão de 200 m do actual molhe Norte, segundo o
mesmo alinhamento do troço final da obra existente, bem como as características do novo
canal de navegação.
Os estudos de modelação matemática realizados, e bastante exaustivos, constam dos
seguintes relatórios:
“Estudo das Condições de Acesso Marítimo ao Porto de Aveiro. Caracterização da
situação actual e alternativas de melhoramento “ (HIDROMOD, 2004)
“Estudo das Condições de Acesso Marítimo ao Porto de Aveiro. Caracterização dos
processos de transporte “ (HIDROMOD, 2004)
“Elaboração do Estudo de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de
Aveiro” Relatório 1. (HIDROMOD, 2007)
“Elaboração do Estudo de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de
Aveiro” Relatório 2. (HIDROMOD, 2007)
Os elementos que a seguir se apresentam relativamente aos aspectos de
hidrodinâmica e de dinâmica sedimentar são essencialmente extraídos dos
relatórios acima identificados.

4.3.3.2

Evolução hidrodinâmica e morfológica
A zona em estudo e a sua área mais alargada de influência têm sofrido uma evolução
acentuada nos processos hidrodinâmicos e de dinâmica costeira. Esta evolução tem sido
ditada por dois aspectos principais: por um lado a diminuição da principal fonte
aluvionar deste trecho de costa – o rio Douro – e, por outro, as diversas obras e
intervenções de apreciável envergadura que aí se têm sucedido desde a década de 1950,
promovidas pelo Porto de Aveiro.
Relativamente ao primeiro aspecto, cabe aqui referir que toda a costa a Sul da foz do rio
Douro tem vindo, desde há várias décadas, a registar um processo erosivo generalizado,
em resultado do deficit de alimentação aluvionar. Efectivamente, a principal fonte aluvionar
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deste trecho de costa é o rio Douro tendo-se, no entanto, verificado que, em resultado da
construção das barragens hidroeléctricas, tanto no seu curso como nas bacias
hidrográficas dos seus principais afluentes, se tem vindo a registar uma diminuição
significativa, para não dizer uma anulação, desta fonte aluvionar que, só por si, garantia o
equilíbrio sedimentar costeiro da costa a sul da foz do Douro até à Nazaré.
Dado que as características da agitação marítima potenciam as condições de transporte
aluvionar, e tendo praticamente cessado a alimentação aluvionar por parte das principais
fontes aluvionares, tem-se vindo a constatar que nesta unidade fisiográfica a principal
fonte aluvionar passou a ser constituída pelas próprias praias, pelo que o saldo aluvionar é
deficitário, com a consequente regressão (erosão) das praias.
Relativamente ao segundo aspecto acima mencionado, refere-se que as obras levadas a
cabo pelo Porto de Aveiro desencadearam prolongados processos de adaptação dos
fundos, que se têm vindo a sobrepor ao longo do tempo. As evoluções têm-se prolongado
por décadas e tomam a forma de erosões que progridem para montante, diminuindo
gradualmente de intensidade e de ritmo. A análise dos levantamentos realizados ao longo
do tempo, até à actualidade, demonstra que o processo de adaptação dos fundos ainda
não terminou, estando, ainda, a afectar o trecho de montante do canal de S. Jacinto, o
canal de Ovar e, possivelmente, os canais da Cidade e do Parrachil.
Os aprofundamentos dependem do aumento do fluxo local das massas de água,
associado ao aumento do prisma de maré da laguna, o qual deverá estar ainda a
verificar-se, embora de forma residual. O prisma de maré pode ser definido como o volume
total de água que passa numa determinada secção durante uma enchente (maré). No caso
da ria de Aveiro, o prisma de maré total é o caudal que penetra na laguna através da
respectiva secção da barra numa enchente de maré, o qual varia em função do nível de
preia-mar atingido pela maré.
De uma forma geral, o aumento do prisma de maré, resultante de um incremento na
desobstrução da embocadura, origina um processo geral de erosão que se inicia na zona
de contacto com o mar e progride lentamente para montante ao longo dos canais
lagunares. A intensidade do processo erosivo decresce com a distância à embocadura e
atenua-se com o tempo, à medida que o aprofundamento das secções reequilibra as
capacidades de transporte da enchente e da vazante. Refere-se, ainda, que uma das
causas que tem, nos últimos anos, contribuído para o aumento do prisma de maré, decorre
do abandono das marinhas e das parcelas agrícolas defendidas por motas. Efectivamente,
nestes casos deixou de ser feita a manutenção tanto das motas como dos dispositivos de
controlo da entrada e da saída da água (comportas) com o consequente alagamento
dessas áreas em cada ciclo da maré, o que, em termos globais, corresponde a um
aumento da área inundável e, portanto, do prisma de maré.
As obras e intervenções de maior impacte hidrodinâmico e morfológico que, ao longo do
tempo, foram ou têm vindo a ser realizadas na zona da barra do Porto de Aveiro, foram as
seguintes:
• Construção dos molhes Norte e Sul, com cabeças avançadas cerca de 700 m
relativamente à primitiva linha de água, na década de 1950.
• Obras de regularização do canal de navegação, compreendendo diques marginais
e o triângulo da confluência dos canais de S. Jacinto e da Cidade, realizadas na
década de 1980.
• Prolongamento de 520 m do molhe Norte, terminado em 1987.
• Extracções de areia na praia de S. Jacinto.
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• Dragagens de primeiro estabelecimento dos canais de navegação e das bacias de
manobra do Porto de Aveiro.
As obras realizadas alteraram drasticamente as condições hidrodinâmicas e de transporte
dos sedimentos, o que originou um longo e acentuado processo erosivo de readaptação.
Estas obras tiveram também influência sobre o prisma de maré.
A construção dos molhes originou um primeiro surto de aprofundamento da embocadura e
da barra da ria de Aveiro, tendo as cotas desta passado dos -2,00 m (ZH), que se
registavam antes de 1950, para valores médios da ordem de -5,00 m (ZH), que se
mantiveram até meados da década de 80. Este aprofundamento foi acompanhado de um
6
3
significativo aumento do prisma de maré, que passou de cerca de 40 x 10 m para valores
6
3
da ordem dos 65 x 10 m em águas vivas que ocorriam no início da década de 1980
(Figura 27).
No que respeita aos canais mais próximos da área de implantação do presente Projecto
refere-se que, em resultado da construção dos molhes na década de 1950 ocorreram,
entre 1952 e 1969, os seguintes aprofundamentos médios do Canal de S.Jacinto e do
Canal da Cidade (Vicente, 1971, 1985):
▪ 1,9 m no trecho de jusante do Canal de S. Jacinto, entre os molhes e a confluência
com o Canal da Cidade;
▪ 2,5 m no trecho do Canal da Cidade, entre as confluências com o Canal de S. Jacinto
e com o Canal do Espinheiro.
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Figura 27 – Evolução das cotas na barra e dos prismas de maré
Apesar do aumento do prisma de maré e do aprofundamento de canais desencadeado
pela construção dos molhes na década de 1950, as correntes e a morfologia do leito do
trecho interior canal de navegação permaneceram muito irregulares até ao início da
década de 1980. O escoamento e o talvegue principal do canal de navegação
encontravam-se comprimidos contra a margem, onde hoje se localiza a baía de S. Jacinto,
com uma curva muito acentuada na zona da antiga Base Aérea de S.Jacinto (o actual
Regimento de Infantaria nº 10). Existia um talvegue secundário bem diferenciado, onde
predominava o fluxo enchente, que se desenvolvia ao longo da margem da Ilha da Mó do
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Meio. Entre os dois talvegues desenvolvia-se uma faixa pouco profunda, que emergia
parcialmente durante os níveis mais baixos da maré. Embora o canal de navegação
apresentasse zonas de grande profundidade, associadas a erosões localizadas
provocadas pelos esporões e irregularidades dos revestimentos da margem da actual Baía
de S. Jacinto, as suas condições de navegabilidade eram bastantes deficientes por ser,
em média, pouco profundo, bastante estreito e muito sinuoso.
Na década de 80 procederam-se a importantes obras no Porto de Aveiro que incluíram o
prolongamento de 520 metros do molhe Norte e as obras de correcção dos canais
interiores, nomeadamente no que se refere à regularização do canal de navegação.
Estas obras de correcção ou regularização, essencialmente ao longo do canal de
navegação e no trecho final do Canal de S. Jacinto, cujas componentes relevantes sob o
ponto de vista hidráulico foram implementadas entre 1982 e 1984, permitiram reordenar os
fluxos de enchente e de vazante, ao deslocar o talvegue principal cerca de 500 m, de
forma a transferi-lo da margem de S. Jacinto para a orla da Ilha da Mó do Meio,
sobrebrepondo-o ao talvegue secundário de enchente. Foram conseguidos: campos de
correntes e morfologias de equilíbrio das secções mais regulares; uma forte atenuação da
curva da Base Aérea; e o rebaixamento geral e acentuado dos fundos do canal de
navegação. Desta forma, as obras no canal de navegação permitiram regularizar o
escoamento na zona de jusante da laguna e facilitar a transposição da embocadura pelo
transporte sólido litoral, o que conduziu à desobstrução da barra.
As obras acima referidas acentuaram o aprofundamento da barra até cotas de -8,00 a 10,00 m (ZH), valores que foram atingidos no ano 2000, tendo-se mantido, sem grandes
alterações, até à actualidade. Após estas obras o trecho do Canal de S.Jacinto
anteriormente referido, sensivelmente entre molhes e a confluência com o Canal da
Cidade, sofreu nova e notável evolução, tendo, no período de 1987 a 2003, as cotas
médias do fundo do canal de navegação descido de 6 m, da cota -9,50 m (ZH) para -15,50
m (ZH). A taxa de aprofundamento não foi uniforme ao longo do tempo, tendo-se
acentuado entre 1996 e 2001, para se anular no período final, entre 2001 e 2003.
A diminuição das perdas de carga dos escoamentos de enchente e vazante, resultante
destas obras de correcção dos canais interiores e do prolongamento de 520m do molhe
Norte, foi acompanhada de grandes aumentos do prisma de maré (Consulmar, 2004),
6
3
6
3
tendo passado por 70 x 10 m em 1987 para atingir os 80 x 10 m actuais. Deste volume,
cerca de 10% fluem para o Canal de Mira, dividindo-se os restantes 90%, em partes
aproximadamente iguais, na confluência do Canal de S. Jacinto com o Canal Principal.
Evolução hidromorfológica recente (1987 / 2006)
Em Hidromod (2004) é apresentada uma análise da evolução da batimetria ao longo do
canal de acesso baseada na comparação de levantamentos sucessivos entre 1987 e 2001,
bem como uma análise das condições de equilíbrio da barra tendo em consideração
diferentes formulações propostas por diversos autores. A análise dos levantamentos
apontava no sentido de se ter atingido uma situação de alguma estabilidade das
profundidades após um período depois de 1987, onde se observou um aprofundamento
significativo. A análise das condições de equilíbrio da barra, embora conduzisse a valores
diferentes consoante o tipo de formulação utilizada, apontava, também, no sentido da barra
apresentar profundidades compatíveis com um estado de equilíbrio.
Tendo em consideração que, entretanto, foram efectuados novos levantamentos, esta
análise foi complementada com os novos dados tendo sido efectuada uma análise das
zonas de erosão/deposição observadas entre os levantamentos de 1987-2001, 2001-2003,
2003-2005 e 2005-2006 e das profundidades médias nas zonas identificadas na Figura 28.

Imp – 5007_R2

Página 77

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 28 – Identificação das zonas de comparação dos levantamentos
A análise das profundidades médias nas zonas indicadas na Figura 29 mostra que, apesar
de efectivamente em 2001-2002 se parecer estar a atingir uma situação de equilíbrio (com
pequenas variações entre os levantamentos) após este período, e com excepção das
zonas A e B, situadas já na zona costeira, parece voltar a retomar-se a tendência de
aprofundamento do canal na zona para montante dos molhes.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 29 – Evolução da profundidade média entre 1987 e 2006 nas zonas indicadas na precedente
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A análise dos mapas de diferenças observadas entre os levantamentos mostra, igualmente,
uma tendência para erosão do canal de navegação, ou Canal Principal, que se apresenta
mais forte entre 1987 e 2001 (Figura 30) mas que depois, entre 2001 e 2003, se torna mais
suave (Figura 31). Entre 2003 e 2005 verifica-se outra vez um incremento nas taxas de
erosão (Figura 32) que voltam a reduzir-se significativamente entre 2005 e 2006 (Figura
33).Uma das conclusões mais significativas desta análise em termos dos objectivos do
presente Projecto, é que no que respeita à zona exterior, aquela que põe mais problemas
do ponto de vista das cotas para efeitos de navegação, parece verificar-se uma
estabilidade razoável ao longo dos últimos 5 anos.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 30 – Diferenças observadas entre os levantamentos de 1987 e 2001

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 31 – Diferenças observadas entre os levantamentos de 2001 e 2003
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(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 32 – Diferenças observadas entre os levantamentos de 2003 e 2005

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 33– Diferenças observadas entre os levantamentos de 2005 e 2006
4.3.3.3

Campos de correntes – situação actual
A caracterização da situação actual dos campos de velocidade horizontal na zona da
barra, zona costeira e no interior da ria de Aveiro foi efectuada com base na modelação
hidrodinâmica desenvolvida pela Hidromod no âmbito dos estudos de reconfiguração da
barra do Porto de Aveiro (Estudos Preliminares, Consulmar, 2007). Na Figura 34 e na
Figura 35 apresentam-se as simulações efectuadas para a situação de referência dos
campos de correntes ou campos de velocidades na zona de implantação do presente
Projecto, considerando a acção combinada de ondas e correntes, para situações de
vazante e enchente, respectivamente.
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O aspecto mais significativo dos resultados obtidos nesse estudo refere-se à importância
do jacto de vazante através da barra na definição do padrão de velocidades na zona
adjacente, constituída pelo sistema da barra, molhes e banco da barra. Associado ao jacto
de vazante instala-se uma circulação residual de sentido inverso (dos ponteiros do relógio)
pelo Norte do enfiamento da barra. Como consequência deste padrão de correntes, a
corrente junto à cabeça do molhe Norte tem o sentido da enchente em qualquer fase da
maré. Este fenómeno potencia a transposição de areias de Norte para Sul nesse local.
A análise dos campos de velocidade horizontal revela dois aspectos da circulação na ria
de Aveiro: as velocidades máximas são registadas na zona da barra, enquanto que no
interior da ria as velocidades são baixas, distribuindo-se o caudal por uma rede complexa
de canais.
As velocidades são máximas nos canais principais, nomeadamente no Canal de S. Jacinto
- Ovar, no canal de navegação (também designado por canal principal e Canal da Cidade)
e na extremidade norte do Canal de Ílhavo. Nestes canais, assim como no canal de
-1
navegação, as velocidades instantâneas durante a vazante podem ser superiores a 1 ms .
Na restante área da ria as velocidades são, em geral, muito baixas.
Na região costeira as correntes de maré são também relativamente baixas, excepto na
região muito próxima da embocadura, onde as velocidades aumentam por acção do jacto
de vazante. Em enchente o cenário é muito semelhante ao descrito para a vazante,
circulando a água em sentido contrário.
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Fonte: Hidromod, 2007, Estudos Preliminares

Figura 34 – Campo de velocidades em situação de vazante considerando a acção
combinada da maré e de agitação proveniente de W30S27 (no primeiro caso) e W45N28 (no
segundo caso), Hs=3m e T=12s

27

W30S - Oeste 30º Sul, significa uma direcção que faz com o oeste um ângulo de 30º medido no sentido de Sul
W45N – Oeste 45º Norte, significa uma direcção que faz com o oeste um ângulo de 45º medido no sentido de Norte, isto é,
corresponde ao NW

28
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Fonte: Hidromod, 2007, Estudos Preliminares

Figura 35 – Campo de velocidades em situação de enchente considerando a acção
combinada da maré e da agitação proveniente de W30S (no primeiro caso) e W45N (no segundo
caso), Hs=3m e T=12s
4.3.3.4

Os processos de transporte de sedimentos
Apresenta-se seguidamente uma caracterização dos processos de transporte de
sedimentos na zona costeira onde se insere o Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro.

4.3.3.4.1

Modelo conceptual
A partir do conhecimento da evolução da zona da barra nos últimos 20 anos foi possível
estabelecer um modelo conceptual de funcionamento dos processos de transporte de
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sedimentos na zona da barra (Estudo Prévio, Consulmar/Hidromod/Nemus, 2007) que
permite compreender os processos que conduziram ao estado actual. Na Figura 36
apresenta-se a representação esquemática deste modelo conceptual.

Fonte: Estudo Prévio, 2007

Figura 36 – Modelo conceptual de transporte de sedimentos na zona do presente Projecto
Em termos gerais verificaram-se os seguintes processos de transporte:
•

O transporte de areias de sentido Norte-Sul que ocorre ao longo do trecho situado
a Norte da barra de Aveiro. Este transporte de sedimentos tem levado ao
assoreamento no trecho a Norte da barra, o que se reflecte no desalinhamento da
linha de costa nos trechos a Norte e a Sul da barra (Hidroprojecto, 2005). Este
processo terá sido desencadeado pelo efeito de retenção criado pelo actual molhe
Norte, que promoveu o realinhamento da linha de costa a Norte até o processo de
enchimento ter atingido um processo de equilíbrio, que parece prevalecer
actualmente, a avaliar pelos levantamentos disponíveis (levantamentos
hidrográficos disponíveis entre 1987 e 2007). Nos levantamentos efectuados é
visível o prolongamento da “praia submersa” até junto da actual cabeça do molhe
o que denota o restabelecimento da capacidade de transposição dos sedimentos
para sul (Consulmar/Hidromod/Nemus, 2007).

•

O transporte de areias por acção do jacto de vazante no canal de navegação para
a zona do banco sul, de que resultou o aumento da profundidade no troço final
deste canal que ocorreu no período que se seguiu à construção do molhe Norte e
posterior prolongamento). Estas areias (ver Figura 36) entrariam, posteriormente,
num processo de transporte complexo promovido pela alternância de correntes de
enchente/vazante e pela deriva litoral sendo uma parte conduzida para Sul por
efeito da deriva litoral (Consulmar/Hidromod/Nemus, 2007). Actualmente o
processo de erosão do canal perdeu intensidade e este aproximou-se de uma
profundidade próxima do que será um valor de equilíbrio com o prisma de maré
actual.
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4.3.3.4.2

•

A existência deste processo de alimentação do banco sul pelas areias
provenientes do aprofundamento do canal de navegação terá, de alguma forma,
contribuído para uma redução dos potenciais efeitos erosivos que a construção do
molhe Norte poderia, em teoria, causar a Sul.

•

A zona do banco a sul, após um período inicial de assoreamento, perdeu cerca de
3
5 milhões de m de areia (e não se inclui aqui a totalidade do banco já que a zona
mais a sul não foi objecto de levantamento recente). Da análise destes
levantamentos pode também concluir-se que a zona do canal de navegação
perdeu cerca do mesmo volume de areia por efeito do respectivo aprofundamento.
Embora não se disponha de um levantamento equivalente anterior à construção
dos molhes, pode presumir-se que uma parte significativa da areia que constituía
o banco sul terá tido origem no canal de navegação.

•

Atendendo ao já referido processo de perda de areias do banco sul, e ao
desaparecimento do banco de areias no prolongamento do molhe Norte que se
pode observar no levantamento de 1987, é provável que o fluxo de sedimentos
que cruzam o molhe Norte já seja actualmente reduzido. A Hidroprojecto (2005)
3
estimou este fluxo em cerca de 500 mil m por ano mas, em função das
características da agitação que têm prevalecido nos últimos anos e da análise dos
últimos levantamentos de 2007, é razoável supor que este fluxo seja
efectivamente menor.

•

A conjugação destes factores a prosseguir no mesmo sentido conduzirá
eventualmente no futuro ao aparecimento de um agravamento do processo de
deficit de areias a sul com consequente aumento da pressão dos processos
erosivos. O modelo conceptual apresentado por [Consulmar/Hidromod/Nemus,
2007] explica de forma consistente a evolução dos dados batimétricos disponíveis.
No entanto, existem processos associados a escalas temporais da ordem das
várias dezenas de anos que influenciam o clima de agitação (ex. Oscilação do
Atlântico Norte, Woolf et al., 2002) cujo papel nas tendências do transporte não é
ainda possível determinar uma vez que a série temporal de dados batimétricos
disponíveis é curta relativamente à escala destes processos. Este facto introduz
algum grau de incerteza neste modelo conceptual. Nesta perspectiva, e
considerando este modelo como aceitável, deve concluir-se que, mesmo sem
qualquer tipo de intervenção, existe já hoje um risco real de incremento dos
processos erosivos no trecho costeiro a sul da barra.

Análise dos efeitos dos vários agentes dinâmicos no transporte de sedimentos na zona de
implantação do Projecto
O transporte sedimentar, sendo função da acção combinada das ondas e das correntes de
maré e da sua interacção com o fundo, constitui um processo complexo. Dado o
funcionamento hidráulico e aluvionar integrado de toda a zona de comunicação da laguna
com o mar, a análise efectuada a nível da hidrodinâmica e dinâmica sedimentar foi
estendida a uma área mais vasta que os trechos exterior e interior do canal principal de
navegação, englobando ainda a zona do banco exterior, os trechos de praia
adjacentes, a Norte e Sul, e o corpo interior da laguna. Estas zonas encontram-se
esquematicamente representadas na Figura 37.
De uma forma geral, na área envolvente à implantação do Projecto de Reconfiguração da
Barra do Porto de Aveiro os processos hidráulicos e aluvionares apresentam
características específicas em cada uma das zonas acima referidas, que são
determinadas pelos vários agentes dinâmicos:
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o

Na zona do banco exterior dominam as correntes de maré e agitação
marítima

Figura 37 – Zona de jusante da ria de Aveiro e orla marítima adjacente
A dinâmica da zona de comunicação com o mar condiciona a morfologia de toda a laguna,
pois, ao influenciar o grau de desobstrução da embocadura, determina o valor do prisma
de maré e as profundidades de equilíbrio dos canais lagunares.
De uma forma geral, o equilíbrio morfológico da embocadura resulta de duas acções
opostas:
- as ondas e as correntes de enchente transportam as areias em direcção à
embocadura, tendendo a colmatá-la;
- as correntes de vazante afastam-nas para o exterior promovendo a sua
desobstrução.
Apesar das correntes de vazante actuarem isoladamente, conseguem manter o
funcionamento da embocadura porque têm maior capacidade de transporte que as de
enchente. Deve-se essa eficácia à maior concentração do seu escoamento, que se
apresenta sob a forma de jacto, e aos menores tirantes de água da vazante, determinados
pelos desfasamentos entre as curvas de níveis e caudais de maré.
O caudal sólido litoral que é transportado ao longo da costa, com um saldo médio anual no
6
3
sentido Norte-Sul da ordem de 0,5 x 10 m , transpõe a embocadura para Sul sob acção
dos complexos padrões de correntes que as ondas e as correntes de enchente e de
vazante desenvolvem sobre o banco exterior da barra.
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A ocorrência de períodos de um ou mais anos com transporte sólido litoral superior à
média tornam tal transposição mais difícil, diminuindo as profundidades na embocadura e
no banco exterior. Pelo contrário, em situações prolongadas de baixos saldos de
transporte sólido litoral, a transposição é facilitada e as profundidades melhoram. Para
além destas situações interanuais anómalas, de ocorrência natural e aleatória, há a
considerar os melhoramentos permanentes do processo de transposição e das
profundidades, que foram obtidos através da construção dos molhes e da regularização do
trecho de jusante do Canal de S. Jacinto.

Zona Interior
No trecho de jusante da laguna, onde se desenvolve o canal interior de acesso ao Porto
de Aveiro, domina a acção da maré. Dada a actual situação de regularização do canal de
navegação, as suas boas profundidades e a desobstrução da barra (tal como descrito
anteriormente), as amplitudes da maré têm neste trecho valores muito próximos dos que
ocorrem na frente marítima.
O canal de navegação está sujeito aos fortes fluxos alternados do escoamento de maré,
gerados pelo enchimento e esvaziamento lagunar. A intensidade dos caudais e das
correntes de enchente e vazante são determinadas pelo elevado prisma de maré na
6
3
embocadura, que ascende actualmente a cerca de 80 x 10 m , em marés vivas médias
(tal como descrito no capítulo 4.3.3.2).
A onda de maré que se desloca de Sul para Norte ao longo da costa entra pela
embocadura e progride para montante até às cabeceiras da laguna. Os canais por onde
se propaga a maré alimentam no seu percurso diversas bacias de armazenamento e
apresentam, normalmente, zonas laterais de expansão que emergem em baixa-mar. No
seu percurso a maré sofre reduções de amplitude, deformações e atrasos acentuados
(Vicente, 1985). Nas cabeceiras dos canais lagunares as amplitudes chegam a reduzir-se
para um terço do correspondente valor na embocadura. Os atrasos podem exceder 5
horas, são maiores nas preia-mares do que nas baixa-mares e aumentam com a
amplitude da maré. As velocidades médias dos fluxos de enchente e vazante atingem 1,0
m/s nos canais estreitos e profundos e são muito reduzidas nas bacias e zonas laterais de
expansão dos canais.
Com excepção dos curtos períodos de inversão das correntes maré, em que ocorrem as
estofas de enchente e de vazante, as areias do canal interior de acesso estão em
constante movimento, numa dinâmica sedimentar que origina intensos transportes, para
montante e para jusante.
Os dois sentidos de transporte estão, actualmente, bastante equilibrados, devendo existir
um saldo diminuto que promove a expulsão pela embocadura do excesso de sedimentos
libertados pelo aprofundamento de canais interiores da laguna. Este aprofundamento
corresponde à fase residual do processo de adaptação às grandes intervenções de
regularização do canal de navegação e prolongamento do molhe Norte, efectuadas na
década de 1980 (tal como descrito no capítulo 4.3.3.2). Assim, actualmente, o processo de
erosão que ainda se regista, após ter já praticamente terminado na zona de jusante da
laguna, é relativamente lento e corresponde à respectiva progressão em direcção às
cabeceiras dos canais.
Quando um trecho de canal se encontra em equilíbrio, as capacidades de transporte na
enchente e na vazante são iguais, ou, quando existe algum saldo, normalmente para
jusante, ele é apenas o suficiente para conduzir para o mar as areias provenientes das
linhas de água afluentes à laguna. Segundo estimativas efectuadas, o débito de areias
3
3
drenado para a ria de Aveiro será de 48 000 m /ano, provindo 36 000 m /ano da bacia do
3
Rio Vouga e 12 000 m /ano do rio Antuã e do rio Boco (Teixeira, 1994).
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Praias
Tal como descrito no capítulo 4.3.2, a agitação marítima ao largo da ria de Aveiro provém,
na sua quase totalidade, do quadrante NW, concentrando-se mais de 70% das
ocorrências num leque de 22,5º centrado no rumo NW. O regime é bastante energético,
com 20% de ondas com altura significativa superior a 3 m, e 2% a 5 m. Os períodos de
pico mais frequentes ocorrem na gama dos 11 a 13 s. Na propagação entre o largo e a
barra, o efeito da refracção faz-se sentir de forma sensível sobre os rumos, fazendo-os
aproximar da normal à costa. Quando atingem a batimétrica 10 estão já concentrados à
volta do rumo WNW, com 75% das incidências.
Como a linha de costa na orla marítima da ria de Aveiro tem um desenvolvimento geral
aproximadamente rectilíneo e voltado a W-15º-N, resulta da incidência do clima de
agitação marítima local, que é francamente mais rodado a Norte, um saldo anual de
transporte sólido litoral dirigido para sul. Este transporte processa-se entre o limite de
espraiamento das maiores ondas e a profundidade de fecho que alcança cotas de cerca
de -14,00 m (ZH).
O seu valor em ano médio tem sido objecto de diferentes cálculos e estimativas que o
6
3
6
3
situam à volta de 10 m . No presente Projecto foi usado o valor de 0,5 x10 m /ano, obtido
por cálculo em modelo matemático sobre um perfil da praia de S. Jacinto localizado
próximo do molhe Norte (WW; Hidroprojecto, Jan 2006). Admitiu-se que a diferença entre
estes valores se deve à acumulação residual que se está ainda a processar na praia de S.
Jacinto, após o último prolongamento de 520 m do molhe Norte, terminado em 1984. Este
saldo é o somatório das diferentes situações de transporte que se verificam ao longo do
ano, em que predominam os transportes para sul mas são também frequentes
movimentações para Norte, especialmente no Inverno.
O trecho da linha de água da praia de S. Jacinto adjacente ao molhe Norte sofre também
avanços e recuos ocasionais, devido à variabilidade da agitação marítima. Durante
períodos de transporte sólido litoral para sul verifica-se acumulação de areias junto do
molhe e um avanço da praia que só termina quando se esgota a capacidade de retenção
da obra (Consulmar, 2004).
Em situações inversas, de grande e persistente transporte para Norte, a praia recua pois o
deslocamento das areias nesse sentido não é compensado por alimentação de sul,
através da embocadura. A alimentação é nula ou muito diminuta nessas situações, como
se verá mais à frente. Análises de anterior estudo mostram a ocorrência de um recuo de
250 m na linha de água na praia de S.Jacinto entre 1996 e 1998 e uma recuperação de 80
m nos dois anos seguintes (Figura 38).
A costa a Sul apresenta-se recuada devido ao processo erosivo que aí se desenvolve. O
trecho inicial, que abrange as praias da Barra e a praia da Costa Nova até ao 4º quarto
esporão, beneficia da protecção dos molhes e do banco exterior. Os molhes proporcionam
a esse trecho abrigo por difracção das ondas do quadrante Norte e o banco tende a filtrar,
por rebentação, a agitação de maior altura. É ainda favorecido pela existência de uma
revessa quase permanente, gerada ao longo da praia pelas correntes que circulam sobre
o banco exterior, na enchente e na vazante. A sul do 4º esporão as condições de
incidência do clima de agitação promovem um regime de transporte sólido litoral idêntico
ao da praia de S. Jacinto, com saldo médio anual para sul.
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Figura 38 – Evolução da linha de água da praia de S. Jacinto entre 1985 e 2003

Banco Exterior
A acumulação aluvionar que caracteriza a morfologia do banco exterior resulta da
interferência dos dois agentes dinâmicos que intervêm nesta zona, a agitação marítima e
as correntes de maré. As ondas promovem um transporte sólido litoral, com sentido
predominante para Sul. Este fluxo de areias é perturbado, ao passar em frente da
embocadura, pelas correntes de vazante e enchente, geradas pela laguna.
Como foi referido, as correntes de rebentação, responsáveis pelo transporte sólido litoral,
têm sentidos opostos conforme as ondas incidentes na costa se encontram rodadas a
Norte ou a Sul, relativamente ao rumo frontal W-15º-N. Por seu lado, as correntes de maré
apresentam sobre o banco dois padrões distintos: na vazante o fluxo é bastante
concentrado, sob a forma de um jacto hidráulico de superfície orientado a SW, e na
enchente o seu padrão aproxima-se de um afluxo radial à embocadura.
As acções combinadas das ondas e das correntes de enchente encaminham a areia para
a costa, tendendo a colmatar a embocadura. A grande capacidade de transporte da
vazante, devido à sua concentração sob a forma de jacto permite, no entanto, que a
embocadura se mantenha desobstruída. As areias do transporte sólido litoral são repelidas
pelo jacto de vazante e acabam por ultrapassar a embocadura. O processo de
transposição foi analisado e simulado em modelo matemático, tendo-se concluído o
seguinte (Hidromod, 2004):
o
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S. Jacinto acumulam-se junto ao molhe e tendem a transpor esta obra. Ao
cruzar o banco, uma fracção importante dessas areias é mobilizada pelas
correntes de enchente e de vazante que, actuando em conjunto com as
ondas, lhes impõem percursos alternados de aproximação e afastamento
da embocadura. As correntes de vazante são mais intensas, atingem uma
zona mais distante da costa antes de se dispersar e têm uma significativa
componente paralela à linha de água, devido à obliquidade do seu jacto.
Como estes factores induzem uma grande capacidade de mobilização e
transporte, resulta uma rápida progressão das areias para sul e o seu
transbordo para a orla sul do banco, e daí para a praia da Costa Nova.
o

Nas situações muito menos frequentes em que a agitação marítima atinge
as praias com rumos rodados a sul (W-30º-S), o transporte sólido litoral
tem sentido para Norte. As areias provenientes da praia da Costa Nova
tendem a caminhar para a embocadura e a empreender um processo de
transporte em direcção à praia de S. Jacinto. Este destino só será
alcançado em situações raras, de ocorrência de rumos excepcionalmente
rodados a sul, devido a dois factores que contrariam o avanço das areias
para Norte: as orientações a SW da face sul do banco e do jacto de
vazante. Não existindo normalmente transposição para alimentar de sul a
praia de S. Jacinto, cuja massa de areias se encontra em deslocação para
Norte por acção do transporte sólido litoral, resulta um recuo da sua linha
de água a partir do molhe Norte.

o

A nula, ou diminuta transposição para Norte, faz com que o trecho da
barra só seja significativamente afectado pelo saldo do transporte sólido
litoral, e não pelo somatório dos transportes nos dois sentidos.

o

Existe uma pequena fracção do transporte sólido litoral que escapa à
influência das correntes de maré que se descreveu, por se deslocar na
zona do perfil mais profunda e distante da embocadura. A transposição
daí resultante, que pode ter qualquer dos dois sentidos, só terá alguma
expressão durante a incidência das ondas de maior altura.

4.4

Recursos hídricos

4.4.1

Recursos hídricos superficiais

4.4.1.1

Enquadramento
Em termos de recursos hídricos superficiais há a referir os seguintes aspectos relevantes
relativamente à área de implantação da obra de Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro:
o

A presente obra será executada na zona da barra do Porto de Aveiro,
correspondente à zona de comunicação da ria de Aveiro com o Oceano Atlântico.

o

A ria de Aveiro corresponde a uma massa de água em que ocorre a transição
entre as águas doces do interior e as águas costeiras. A este respeito menciona33
se a Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro , que identifica e define dois tipos de

33

Este diploma legal aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e que estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão
sustentável das águas.
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massas de água: águas costeiras e águas de transição, tal como se descreve no
ponto seguinte.
o

A ria de Aveiro engloba múltiplos pontos de entrada da água doce superficial, que
a afastam dos tipos mais comuns de estuário. O principal curso de água que
desagua na ria de Aveiro, e o principal contributo de água doce para a mesma é o
rio Vouga. O estuário do rio Vouga apresenta como limite jusante a barra do Porto
de Aveiro.

A caracterização dos recursos hídricos levada a cabo neste estudo teve em devida
consideração as vertentes acima listadas. No capítulo 4.3 apresenta-se uma
caracterização dos aspectos mais relevantes relacionados com as águas costeiras.
4.4.1.2

Águas costeiras e de transição
Na Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro, são apresentadas as seguintes definições:
o

Águas Costeiras: as águas superficiais situadas entre terra e uma linha cujos
pontos se encontram a uma distância de 1 milha náutica, na direcção do mar, a
partir do ponto mais próximo da linha de base a partir da qual é medida a
delimitação das águas territoriais, estendendo-se, quando aplicável, até ao limite
exterior das águas de transição.

o

Águas de Transição: as águas superficiais na proximidade das fozes
(embocaduras) dos rios, parcialmente salgadas em resultado da proximidade de
águas costeiras mas que são também significativamente influenciadas por cursos
de água doce.

O Instituto Superior Técnico e o INAG elaboraram um estudo intitulado “Definição do
Limite de Jusante dos Estuários Portugueses”, com o objectivo de descrever os limites de
jusante dos estuários Portugueses, através de uma metodologia baseada no
conhecimento dos processos de transporte obtidos por modelação matemática. De acordo
com esse estudo, e no caso específico do rio Vouga / ria de Aveiro, as distribuições de
salinidade mostraram que na zona da embocadura da ria, a água presente é
essencialmente água do mar. A circulação residual mostrou que a água tem um tempo de
permanência curto junto da embocadura e a simulação com traçadores mostrou que estes
não voltam a entrar, sugerindo que este pode ser definido como o limite de jusante do
estuário. Apesar de uma parte importante da água que sai da ria poder reentrar, os valores
elevados da salinidade e o facto de a situação normal nesta zona ser a existência de uma
corrente litoral que afasta da embocadura o material que sai em vazante, este estudo
define o limite de jusante do estuário como a linha mais curta que une os extremos dos
molhes Norte e Sul do Porto de Aveiro, tal como se encontra representado na Figura 39.

Latitude

Longitude

(N)

(W)

1

40º38’40’’

8º45’42’’

2

40º38’36’’

8º45’24’’

http://www.maretec.mohid.com/Estuarios/MenusEstuarios/Conclusoes/Conclusoes_RiaAveiro.htm

Figura 39 - Limite jusante do estuário do rio Vouga
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Para identificar e delimitar as massas de água na envolvente do projecto, foi solicitado ao
Instituto Nacional da Água (INAG) o fornecimento da delimitação das mesmas, que se
apresenta na Figura 40.
Da leitura desta figura conclui-se que o prolongamento do molhe Norte e parte das
dragagens do canal de acesso serão executadas em massas de águas costeiras (do tipo
Costa Atlântica mesotidal exposta), enquanto as dragagens na zona mais interior do canal
de acesso serão efectuadas em massas de água de transição (do tipo Estuário mesotidal
homogéneo com descargas irregulares de rio).

Figura 40 – Delimitação das massas de água na área do projecto: águas costeiras e
águas de transição
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4.4.1.3

A Ria de Aveiro e os cursos de água (águas de transição)

4.4.1.3.1

A bacia hidrográfica do rio Vouga
A ria de Aveiro insere-se na bacia hidrográfica do rio Vouga, tal como se pode constatar
da leitura da Figura 41, onde se apresenta também a inserção da área de estudo na bacia
hidrográfica do rio Vouga e na ria de Aveiro.
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, esta bacia não pode ser
considerada como uma bacia “normal”, com um rio principal bem diferenciado e
respectivos afluentes. Com efeito, a bacia hidrográfica do rio Vouga, que cobre uma área
de 3635 km², consiste num conjunto hidrográfico de rios que desaguam muito perto da foz
do Vouga, numa laguna que comunica com o mar - a ria de Aveiro – com uma densa rede
de canais, esteiros, ilhotas e sapais relacionados com esta laguna.
O rio principal – o rio Vouga - apresenta uma extensão de cerca de 148 km, nascendo a
864 metros de altitude, na serra da Lapa, concelho de Sernancelhe e desaguando na ria
de Aveiro a cerca de 7 km da cidade de Aveiro onde as suas águas se separam em
inúmeros canais de terreno baixo e pantanoso. Os rios principais da bacia hidrográfica do
Vouga são:
•
•
•

4.4.1.3.2

O próprio rio Vouga (e seus afluentes – rios Caima, Mau e Sul na margem direita até à confluência com o rio Águeda – afluente da margem esquerda);
O rio Águeda e o seu afluente, o rio Cértima;
Os rios Caster e Antuã, na parte Norte, e o rio Boco e a ribeira da Corujeira, a Sul,
todos desaguando na ria de Aveiro, mas individualizados do rio Vouga.

A ria de Aveiro
A ria de Aveiro é uma laguna costeira verticalmente homogénea de águas pouco
profundas, situada na costa Noroeste Atlântica de Portugal (40º38´N 8º44´W) (Borrego et
al., 1994), separada do oceano através de uma barreira de areia natural e envolvida pelos
concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira
do Bairro, Ovar e Vagos.
A ria apresenta uma geometria complexa e irregular, caracterizada por canais estreitos e
pela existência de áreas intertidais onde se localizam importantes áreas de sapal. Estas
áreas constituem um suporte ao desenvolvimento de um conjunto de macrófitas
emergentes e importantes locais de alimentação e reprodução para diversas espécies de
animais. A comunicação com o Oceano Atlântico dá-se através do canal da Barra, aberto
artificialmente no cordão de areia que separa a Ria do Oceano, com cerca de 1,3 km de
comprimento, 350 m de largura e 20 m de profundidade. Os canais mais profundos da ria
correspondem aos canais destinados à navegação, onde devido às constantes operações
de dragagem se consegue manter uma profundidade que varia entre os 4 e os 7 m. O
resto da laguna tem em média menos de 1 m de profundidade.
A Ria mede aproximadamente 45 km de Ovar ate Mira e atinge a sua largura máxima onde
desemboca o Rio Vouga (8,5 km). A área coberta por água em preia-mar varia
2
2
consideravelmente com a maré, entre 83 Km nas marés vivas e 66 Km em marés mortas
(Dias et al, 1999).
É grande a influência marinha na ria, assim como a influência dos caudais doces dos rios
que aí desaguam. A circulação geral dentro da laguna é dominada pela maré. A amplitude
desta na embocadura varia entre 3,3 m nas marés vivas e 1,0 m nas marés mortas. A
salinidade da água na ria, junto à embocadura, é semelhante à da água do mar,
decrescendo para o interior, estabelecendo-se um gradiente salino bem definido e sujeito a
variações sazonais (Ambio et al, 1999).

Os principais rios que desaguam na ria são o rio Antuã e o rio Vouga, sendo este último o
mais importante dos dois. Na Figura 42 apresenta-se a rede hidrográfica principal na ria
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de Aveiro. No Anexo D.1 apresenta-se o Quadro D.1 com a totalidade da rede
hidrográfica afluente à ria de Aveiro, com indicação do curso de água, do canal onde
desagua, da extensão desse curso de água e da área da bacia que drena.
De uma forma geral é possível distinguir cinco canais principais na ria, na cabeceira de
cada um dos quais se considera a existência de uma afluência principal de água doce à
ria, ou seja afluência de um curso de água. Assim:
•

O rio Vouga, com uma bacia hidrográfica de cerca de 2673 km , desagua no
Canal Principal (este canal segue para Oeste num percurso de cerca de 2 km até
à bifurcação não regularizada do Canal do Espinheiro, onde se reorienta para
Sul). Os principais afluentes do rio Vouga são o rio Caima na margem direita e o
rio Águeda na margem esquerda (este com um importante subafluente, o rio
2
Cértima). A área da bacia hidrográfica do Caima é de 196,4 km e a do Águeda de
2
2
971,8 km , dos quais 541,4 km pertencem ao rio Cértima).

•

A Norte o rio Antuã, com uma bacia hidrográfica de cerca de 149,2 km desagua
na zona interior do Canal de São Jacinto ou Canal da Murtosa. Este canal iniciase na zona entre molhes, segue para Este, e apresenta uma primeira confluência,
com o Canal de Mira, junto da curva da Base Aérea. Seguidamente inflecte para
Norte a partir dessa curva, num percurso de 1,5 km, até à confluência do Canal da
Cidade. Trata-se de um trecho limitado por diques e regularizações marginais,
com cotas de fundos à volta de -12,00 m (ZH), e larguras que oscilam entre 220 e
400 m. Neste canal insere-se o canal principal de navegação. A partir dessa
confluência o Canal de S. Jacinto continua a dirigir-se para Norte, entre a face
interior do cordão litoral e a ilha do Monte Farinha. Este trecho, com muito
menores profundidades que o anterior, segue até ao estreito da Varela,
prolongando-se a partir daí pelo Canal de Ovar até ao extremo Norte da laguna.
No canal de Ovar desagua o rio Caster e mais uma série de pequenas ribeiras.
O canal de Ovar com 25 km de comprimento começa por ser largo e profundo,
mas à medida que se avança para Norte torna-se mais baixo e ramifica-se numa
complexa rede de canais e baías.

•

A Sul o rio Boco desagua na zona interior do Canal de Ílhavo (este é um canal
de secções pequenas e pouco profundas, com um comprimento de 7km e uma
largura máxima de 200m, que prolonga para Sul o Canal da Cidade, a partir da
zona do Terminal Sul). Ainda a Sul a ribeira da Corujeira desagua na zona
interior do Canal de Mira por intermédio de um conjunto afluentes e de valas de
drenagem, na zona da Barrinha de Mira. O Canal de Mira, que apresenta um
comprimento de 14 km e uma largura máxima de 300m, conflui no Canal de S.
Jacinto vindo de sul, e encontra-se regularizado no trecho de jusante, até a zona
da ponte da Barra.

2

2

Verifica-se, assim, que as maiores contribuições de água doce vão entrar na zona central
da ria, correspondendo às afluências do rio Antuã e rio Vouga, que desaguam nos canais
mais centrais da ria, em zonas mais próximas do canal de ligação ao mar. Por outro lado
um dos maiores canais da ria, o canal de Ovar, acaba por receber a contribuição de água
doce de uma área reduzida.
Estima-se que o caudal total de água doce afluente ao sistema da ria de Aveiro seja da
3 -1
ordem dos 40 m .s (Vicente, 1985). Tal como referido anteriormente, os rios Vouga
(incluindo o rio Águeda, Cértima e Caima) e Antuã constituem as principais fontes de água
3
3
doce, com caudais médios anuais de 24 m /s e 2.4 m /s, respectivamente (GRIA, 1990;
34
Hall, et al., 1985) . As bacias hidrográficas dos rios Vouga e Antuã representam cerca de
75% da área drenante para a Ria. De acordo com o Plano Municipal da Água, os rios
Caster, Fontela, Levira e Boco constituem, também, uma parte importante do sistema
hidrográfico da Ria.
34

http://maretec.mohid.com/Estuarios/MenusEstuarios/descricao_RiaAveiro.htm
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Figura 41 – Delimitação da bacia hidrográfica do rio Vouga e inserção da ria de Aveiro e da área de estudo nessa bacia hidrográfica
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Figura 42 – Ria de Aveiro – identificação dos canais principais e dos cursos de água que
desaguam nesses canais (a delimitação a laranja corresponde à área da Associação dos
Municípios da Ria de Aveiro)

37

Almeida, C. et al., “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental - Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro”, Instituto da Água
& Centro de Geologia, Lisboa, 2000
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4.4.1.4

Escoamentos e caudais
A rede hidrométrica da bacia hidrográfica do rio Vouga é composta por 14 estações
hidrométricas. Seis dessas estações localizam-se no rio Vouga propriamente dito e a rede
hidrográfica do rio Águeda dispõe de outras seis estações hidrométricas. De acordo com
Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, no troço inferior do rio Vouga não existe qualquer
estação hidrométrica em funcionamento e quer a estação de Angeja (09F/03) quer a de
Eirol (10F/01) não apresentam condições mínimas para confiança nos registos de caudais.
Ainda de acordo com este documento, a estação hidrométrica de Ponte de Vouzela
(09I/02) é a estação que mede caudais no rio Vouga situada mais a jusante, com uma
2
área de bacia de 649 km , o que representa cerca de 1/4 da área total da bacia do Vouga
em Angeja. No rio Antuã encontra-se instalada a estação hidrométrica da Ponte de
Minhoteira (09F/01). O Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga refere, ainda, a inexistência
de informação hidrológica na bacia hidrográfica do rio Boco.
Regista-se, assim, que as estações hidrométricas em funcionamento se encontram muito
distantes da área de estudo, não tendo sido consideradas nesta análise.
De acordo com o Plano Municipal da Água, o regime de caudal apresenta uma grande
variação sazonal, com tendência para o escoamento superficial ser muito reduzido no fim
de um verão seco, mesmo no rio Vouga. Medições realizadas nos anos de 1980 indicam
3
que o caudal médio nos meses e Agosto e Setembro é de 4,5 m /s, ou seja inferior a 10%
do caudal médio anual. Estima-se que 70% das afluências ocorram no semestre de
Novembro a Abril.

4.4.2

Recursos hídricos subterrâneos

4.4.2.1

Caracterização geral
Em termos hidrogeológicos, Portugal Continental encontra-se dividido em quatro grandes
unidades morfo-estruturais: o Maciço Antigo (ou Maciço Ibérico, ou Maciço Hespérico); a
Orla Mesocenozóica Ocidental (ou Orla Ocidental); a Orla Mesocenozóica Meridional (ou
Orla Meridional) e a Bacia Terciária do Tejo-Sado (ou Bacia do Tejo e Sado). A área de
estudo encontra-se inserida na unidade da Orla Ocidental, tal como se pode observar
na Figura 43.
Os terrenos que constituem a Orla Ocidental depositaram-se numa bacia sedimentar, cuja
abertura coincide com os primeiros estádios da abertura do Atlântico, a Bacia Lusitaniana.
Esta forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos
acumulados na zona axial atingem cerca de 5 km de espessura. A leste, encontra-se
individualizada do Maciço Hespérico pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul pelo ramo
desta fractura, com direcção NNE, que se estende até ao canhão de Setúbal e a ocidente
por um horst hercínico, actualmente materializado pelos granitos e rochas metamórficas
do arquipélago das Berlengas.

4.4.2.2

Sistemas aquíferos
Embora a área de implantação do presente projecto se insira exclusivamente em domínio
hídrico, não abrangendo nenhum aquífero propriamente dito, a sua área envolvente (onde
será instalado o estaleiro da obra) encontra-se inserida num importante sistema aquífero
pertencente à Orla Ocidental, o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro que se
2
desenvolve numa extensa área com 931 km (desde o concelho da Figueira da Foz até
Espinho). Na Figura 44 apresenta-se uma representação dos sistemas aquíferos incluídos
na Orla Ocidental e na Figura 45 o enquadramento litoestratigráfico do Sistema Aquífero
Quaternário de Aveiro, adaptado do trabalho efectuado pelo Centro de Geologia da
37
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para o INAG .
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De uma forma geral, o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro é constituído por três
grandes sub-unidades hidrogeológicas:
o

Aquífero freático instalado nos terraços fluviais e praias antigas, de idade
plioplistocénica;

o

Aquífero, em grande parte confinado ou semi-confinado, instalado nos depósitos
de base do Quaternário, regularmente com uma cobertura impermeável de uma
ou mais camadas de lodo;

o

Aquífero freático instalado em dunas e aluviões modernos.

Na região de Aveiro, o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro assenta sobre as camadas
do Cretácico superior, tal como se representa na Figura 45.

Figura 43 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental
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Figura 44 - Sistemas aquíferos da Unidade hidrogeológica da Orla Ocidental

Imp – 5007_R2

Página 99

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

Figura 45 – Enquadramento litoestratigráfico do Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro
4.4.2.3

Níveis piezométricos e produtividades
De acordo com C. Almeida et al. (2000), não se dispõe de informação suficiente que
permita estimar as produtividades típicas e os parâmetros hidráulicos dos depósitos
pliocénicos, sendo provável que a condutividade hidráulica se situe no intervalo de 0,5
-1
-1
m.dia a 2 m.dia . No entanto, L. Ribeiro (2004) estima que mediana da produtividade
deste sistema aquífero se situe por volta dos 15 l/s, com o percentil 25 por volta dos 3 l/s e
o percentil 75 na zona dos 25 l/s.
Para obter informação relativamente aos níveis piezométricos expectáveis no Aquífero
Quaternário de Aveiro, seleccionou-se a estação piezométrica mais próxima da área de
estudo - estação 174/20 – que corresponde a um poço executado até uma profundidade
de 8,4m, pertencente ao Sistema Aquífero 01 – Quaternário de Aveiro, cujas
características se apresentam no Quadro 7.
Na Figura 46 apresenta-se a evolução do nível piezométrico nesta estação para os anos
hidrológicos 2006/2007 e 2007/2008. No Anexo D.2 apresentam-se figuras com o nível
piezométrico e a profundidade do nível da água para todo o aquífero nos anos 2006/2007
e 2007/2008.
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Quadro 7 – Características da estação piezométrica 174/20
N.º de inventário

174/20

Coordenada M (m)

152050

Coordenada P (m)

417050

Concelho

Murtosa

Freguesia

Torreira

Tipo

Poço

Profundidade (m)

8,4

Fonte: SNIRH

Figura 46 – Evolução do nível piezométrico da estação 174/20 nos anos hidrológicos
2006/2007 e 2007/2008
Da análise desta figura constata-se que o nível piezométrico é relativamente elevado e
apresenta um comportamento tradicional, isto é: valores mais elevados nos meses de
Inverno e valores mais baixos nos meses de Verão.

4.4.2.4

Vulnerabilidade à poluição
A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, definida como “a sensibilidade
das águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características
intrínsecas do aquífero” (Lobo-Ferreira & Cabral, 1991 in Lobo-Ferreira et al., 1995) foi
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calculada para os aquíferos da faixa costeira do continente, (área compreendida entre o
mar e uma linha localizada a 5 km da costa) por Lobo-Ferreira et al. (1995) utilizando o
método DRASTIC, que visa a obtenção de um índice de vulnerabilidade, minimizando
assim a subjectividade da avaliação.
O índice DRASTIC corresponde ao somatório ponderado de sete valores em que cada um
dos parâmetros é dividido em escalas, às quais é atribuído um índice. O valor do índice de
vulnerabilidade de um aquífero indica a classe onde este se encontra, de acordo com os
valores apresentados no Quadro 8. Na Figura 47 apresenta-se a aplicação do referido
índice DRASTIC ao aquífero existente na área envolvente ao projecto. Como se pode
observar da leitura desta figura os aquíferos em presença foram classificados com uma
Vulnerabilidade Elevada na zona da faixa dunar e Vulnerabilidade Média na zona mais
interior.
Quadro 8 – Classes de vulnerabilidade do índice DRASTIC
Índice de
Vulnerabilidade DRASTIC

Classes de
vulnerabilidade

200-226

Elevada

180-199

Elevada

160-179

Elevada

140-159

Intermédia

120-139

Intermédia

100-119

Baixa

80-99

Baixa

23-79

Baixa

Aquando da elaboração do Plano Nacional da Água, foi desenvolvida uma outra
metodologia expedita para a construção de um mapa de vulnerabilidade para Portugal
Continental, baseada no carácter litológico dos aquíferos ou das formações
hidrogeológicas indiferenciadas. Foi utilizada uma abordagem de divisão em classes de
vulnerabilidade que faz corresponder classes de permeabilidade dos aquíferos ou das
formações hidrogeológicas indiferenciadas de maneira a reflectir a maior ou menor
potencialidade daqueles em atenuar uma possível contaminação (L. Ribeiro, 2004).
As classes de vulnerabilidade obtidas de acordo com esta metodologia são descritas no
Quadro 9 apresentando-se na Figura 48 o mapa de vulnerabilidade construído segundo
esse critério. Como se pode observar da leitura desta figura, o projecto insere-se numa
zona de Risco Médio a Alto (V3).
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Figura 47 – Índice de vulnerabilidade DRASTIC nos aquíferos da área envolvente ao presente
projecto

Quadro 9 – Classes de vulnerabilidade
Classes de
vulnerabilidade

Tipo de aquífero

V1

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada
carsificação

V2

Aquífero em rochas carbonatadas de
carsificação média a alta

V3

Aquíferos em sedimentos não consolidados
com ligação hidráulica com a água superficial

Médio a Alto

V4

Aquíferos em sedimentos não consolidados
sem ligação hidráulica com a água superficial

Médio

V5

Aquíferos em rochas carbonatadas

V6

Aquíferos em rochas fissuradas

V7

Aquíferos em sedimentos consolidados

V8

Inexistência de aquíferos

Fonte: Ribeiro, L. (2004)
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Baixo a Médio
Baixo e variável
Baixo
Muito Baixo

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

Fonte: Ribeiro, L. (2004)

Figura 48 - Mapa de vulnerabilidade dos aquíferos em Portugal Continental

4.5

Qualidade da água

4.5.1

Fontes de poluição
As principais fontes de poluição do meio hídrico na zona de implantação do projecto estão
associadas às principais actividades aí desenvolvidas, essencialmente actividades
portuárias e piscatórias. Referem-se, ainda, as descargas de efluentes tratados do
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SMRIA) (através do emissário
de S.Jacinto, localizado a Norte do molhe Norte), as descargas industriais e domésticas
não ligadas ao sistema da SMRIA, que são introduzidas na ria e que acabam por ser
conduzidas ao Oceano Atlântico, bem como a contribuição da poluição difusa de origem
agrícola.

4.5.1.1

Descargas de efluentes domésticos
A maioria dos efluentes domésticos produzidos nos concelhos em que se implanta a
área de estudo – Aveiro e Ílhavo – são recolhidos e tratados nas infra-estruturas do
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SMRIA (no capítulo 4.15.7 apresenta-se uma descrição mais detalhada deste sistema). Os
efluentes tratados são descarregados no Oceano Atlântico através de dois emissários
submarinos (localizados em Espinho e S.Jacinto). Nos concelhos em estudo ficam apenas
excluídos deste sistema de tratamento as habitações isoladas e/ou os pequenos
aglomerados dispersos. Assim sendo, é de prever que as descargas de efluentes
domésticos sem tratamento, ou com um grau de tratamento insuficiente, terão tendência
para diminuir de importância.
O exutor ou emissário submarino de S.Jacinto encontra-se implantado a cerca de 3 km a
Norte do molhe Norte do Porto de Aveiro. Este emissário permite a descarga no mar do
efluente final tratado, a cerca de 3,3 km da costa. De acordo com Hidroprojecto, 2007 (...)
o efluente tratado apresenta uma reduzida carga de nutrientes, não são detectáveis metais
pesados e os testes de ecotoxicidade não revelaram efeitos nos organismos testados. De
forma geral, os resultados obtidos para os parâmetros estudados e consignados, quer no
Anexo XV do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto, quer na metodologia utilizada pelo
INAG, não ultrapassam os valores de referência.
4.5.1.2

Actividade industrial
Em termos regionais, as unidades industriais de maior dimensão localizam-se na zona de
Estarreja (especialmente no que se refere às unidades industriais sedeadas no Complexo
Químico de Estarreja onde predominam as indústrias químicas), na zona de Cacia (onde
se localiza a Portucel) e na zona de Ovar (onde se localizam várias fábricas de pasta de
papel). Na sub-bacia do rio Antuã localizam-se unidades de lacticínios e algumas unidades
de indústria têxtil. Na sub-bacia do Águeda localizam-se algumas unidades de fabricação
de papel, transformação de produtos metálicos e indústrias gráficas. Na bacia do rio Boco
destacam-se unidades de indústria cerâmica.
Merecem especial destaque as seguintes unidades industriais e/ou zonas industriais na
zona envolvente ao projecto em estudo:
o

O Complexo Químico de Estarreja (CQE), localizado no concelho de Estarreja, a
cerca de 20km a Nordeste da área de estudo, ocupa uma área de cerca de 34 ha
(ver Figura 49), onde se localizam uma série de unidade industriais
essencialmente ligadas à indústria química (incluindo a Cires que produz resinas
de policloresto de vinilo, a DOW Portugal que produz isocianatos poliméricos, a
Anilina de Portugal, que produz mononitrobenzeno e anilina e a Uniteca (produção
de cloro e soda cáustica) e Quimigal (armazenamento e expedição de adubos)
estas duas últimas empresas integradas no Grupo CUF Químicos Industriais) e a
Air Liquide – fabrico de gases industriais). Com a entrada em funcionamento do
sistema da SMRIA, a maioria dos efluentes industriais produzidos nestas unidades
são tratados nas ETARs da SMRIA e descarregados no oceano Atlântico através
dos exutores deste sistema.

o

No concelho de Aveiro há a referir, pela sua dimensão, a empresa Portucel –
Empresa Produta de Pasta de Papel, SA, localizada em Cacia e as instalações
industriais da Renault Portuguesa e da Funfrap – Fundição Portuguesa, SA,
como potenciais fontes de contaminação das águas da ria de Aveiro. Os efluentes
da Portucel são actualmente tratados em ETAR própria (com tratamento primário e
secundário) e conduzidos até ao sistema da SMRIA, sendo descarregados no
oceano Atlântico através do exutor de S.Jacinto.

o

No concelho de Ílhavo há a referir a unidade industrial Bresfor – Indústria do
Formol, Lda, localizada na Gafanha da Nazaré, que se destina à produção de
formol e resinas de ureia-formaldeído, utilizando com matérias-primas o metanol e
a ureia. Após tratamento em ETAR própria, os efluentes desta unidade industrial
eram descarregados na ria de Aveiro, através de um emissário canalizado para o
esteiro de Oudinot (POOC Ovar - Marinha Grande). Actualmente os efluentes
provenientes desta unidade industrial encontram-se ligados ao sistema de
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tratamento e descarga de efluentes da SMRIA, sendo descarregados no oceano
Atlântico.
Considera-se, assim, que independentemente de se continuarem a verificar
descargas de efluentes industriais na ria de Aveiro, uma grande parte dos mesmos
encontram-se, actualmente, ligados ao sistema da SMRIA, o que terá vindo a
contribuir para uma melhoria da qualidade da água no interior da ria de Aveiro.

Figura 49 – Localização do Complexo Químico de Estarreja face ao projecto em
estudo
4.5.1.3

Actividade portuária
A actividade portuária no geral constitui-se como uma potencial fonte de degradação da
qualidade das águas.
Existe o potencial para ocorrência de derrames de óleos, combustíveis ou outros materiais
em consequência das movimentações, cargas e descargas dos navios que frequentam os
diversos terminais do Porto de Aveiro - petroleiros, graneleiros e pesqueiros. As próprias
instalações do Porto de Aveiro encontram-se concessionadas a unidades com algum
potencial para a degradação da qualidade da água como sejam as que se encontram
sedeadas no Terminal de Granéis Líquidos, na eventualidade de ocorrerem derrames ou
fugas de produtos químicos.
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Salienta-se que a APA, SA implementou e mantém em funcionamento um Sistema de
Gestão Ambiental, integrado no sistema de gestão global da empresa, que tem como um
dos principais objectivos a minimização dos impactes ambientais inerentes à sua
actividade. Relativamente aos efluentes líquidos, existem duas Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) nas instalações do Porto de Aveiro (com tratamento
secundário, por lamas activadas de baixa carga com arejamento prolongado), bem como
múltiplas mini-ETAR e fossas sépticas (para o tratamento das águas residuais urbanas na
área de exploração da APA). As duas ETAR’s descarregam na ria de Aveiro. Existem
também separadores de hidrocarbonetos em funcionamento nas áreas sujeitas a
derrames de hidrocarbonetos, designadamente, oficinas e garagens. O tratamento das
águas residuais geradas no interior de instalações industriais, áreas de armazenagem,
entre outras é garantido por cada um dos ocupantes/proprietários das instalações.
4.5.1.4

Aquacultura e piscicultura
De acordo com o Plano Integrado de Ordenamento da Ria de Aveiro, a aquacultura na Ria
de Aveiro desenvolve-se nas áreas da produção de peixe (piscicultura) e da produção de
moluscos, constituindo uma actividade económica com bastante importância a nível
regional. A piscicultura é uma fonte potencial de emissões poluentes. As instalações
destinadas à produção de peixe encontram-se localizadas sobretudo no canal do
Espinheiro, na Cala da Sama e na parte norte do canal de Ílhavo (Salgado Sul), não sendo
referidas este tipo de unidades na proximidade da área de implantação do projecto. Na
sequência do pedido de informação realizado, a Direcção Geral de Agricultura e Pescas
(DGAP) enviou informação relativamente à localização deste tipo de unidades na zona,
que se apresenta no Anexo B.2. A maioria das instalações licenciadas localizam-se no
Canal do Mira, não havendo registo de instalações na zona do canal de acesso. Existe
apenas uma referência a uma instalação em mar aberto ao largo da Barra, de mexilhões,
mas desconhece-se a sua localização precisa.

4.5.1.5

Actividade agrícola
De acordo com o Plano Integrado de Ordenamento da Ria de Aveiro, existe na zona da ria
de Aveiro uma importante actividade agrícola, que origina emissões difusas de efluentes
líquidos contaminados – águas de rega e águas da drenagem natural dos terrenos – que
podem atingir meios hídricos e/ou infiltrar-se no solo. A região do Baixo Vouga, junto à ria,
encontra-se entre as regiões portuguesas de maior risco de contaminação por poluição
difusa, proveniente das zonas agrícolas com agricultura intensiva. Os principais poluentes
destas águas provêm dos adubos e estrumes/chorumes (essencialmente nitratos, fosfatos
e potássio) e dos pesticidas aplicados nas culturas, e não absorvidos. Os seus efeitos são
particularmente negativos em certas zonas do Aquífero Quaternário de Aveiro.
Relativamente à poluição difusa de origem agrícola e seus efeitos nos aquíferos
39
subterrâneos refere-se a existência de uma zona delimitada como vulnerável aos nitratos
na zona envolvente ao presente projecto, que corresponde à zona designada por “aquífero
quaternário de Aveiro”, cuja localização pode ser observada na Figura 50. Esta zona
localiza-se bastante distante da área de implantação do presente projecto, não havendo a
registar qualquer potencial interferência.

39

O Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de Setembro procedeu à transposição para o direito nacional da Directiva 91/676/CEE, do
Conselho, de 12 de Dezembro, relativa à protecção das águas contra a poluição causada por Nitratos de origem agrícola. Este
diploma legal foi, posteriormente, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março. A Portaria n.º 1100/2004, de 3 de
Setembro designa seis zonas vulneráveis aos nitratos no Continente e oito na Região Autónoma dos Açores que incluem, no
Continente: o aquífero livre entre Esposende e Vila do Conde; o aquífero quaternário de Aveiro e o aquífero miocénico e
jurássico da Campina de Faro.
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Fonte:SNIRH

Figura 50 – Delimitação das zonas vulneráveis aos nitratos

4.5.2

Usos da água
Os usos da água na zona da ria de Aveiro nas proximidades da área de implantação do
projecto abarcam: abastecimento doméstico, usos da água para finalidades industriais
e serviços, no que respeita às águas subterrâneas, e pesca, náutica e recreio, uso
balnear e aquacultura, no que respeita às águas superficiais.

4.5.2.1

Abastecimento doméstico, industrial e serviços
No que se refere a estes usos da água há a destacar os seguintes aspectos:
o

Abastecimento doméstico, industrial e serviços- Cerca de 53% do volume de
água subterrânea extraída das captações pertencentes ao Porto de Aveiro é
consumida nas instalações do Porto, nomeadamente no que se refere à
manutenção e limpeza das áreas portuárias, aos serviços administrativos e ainda
à rega de jardins. O restante volume é fornecido a instalações fixas de terceiros e
a navios. No Anexo D.4 apresentam-se dados de controlo da qualidade da água
captada nestes furos, respeitantes ao ano de 2007, de acordo com informação
cedida pela APA, SA, constatando-se que a água captada no aquífero do
Cretácico apresenta uma boa qualidade.

o

Abastecimento doméstico nos concelhos de Aveiro e Ílhavo – Na Figura 51
apresenta-se a localização das captações de água subterrânea existentes nos
concelhos de Aveiro e Ílhavo. Estas captações são utilizadas para abastecimento
doméstico dos municípios, em conjugação com a água fornecida pelo Sistema
Regional do Carvoeiro (SRC). No capítulo 4.15.7 apresenta-se a caracterização
deste sistema. Como de pode observar nesta figura, a maioria das captações
utilizadas por estes dois municípios localizam-se bastante distantes da área de
implantação do projecto. As captações mais próximas correspondem às captações
JK1 - S.Jacinto e PS1 - Barra.
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A captação JK1 - S.Jacinto teve o seu perímetro de protecção aprovado através
da Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2007, de 23 de Julho. Ainda de
acordo com esse diploma legal, a vulnerabilidade ao fim de 50 dias ou 10 anos do
furo em questão é praticamente nula no aquífero. Atendendo aos resultados
evidenciados nesse relatório e às velocidades de fluxo do aquífero, o referido
diploma legal refere que não se justifica a definição dos respectivos perímetros de
protecção intermédia e alargada, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro.
No Quadro 10 apresentam-se as características gerais das captações de água
subterrânea mais próximas da área de estudo e na Figura 51 a sua localização.
Quadro 10 – Características gerais das captações de água subterrânea mais
próximas da área de estudo
Designação

JK1 – S.Jacinto

PS1 - Barra

Ano de execução

1974

2000

Profundidade do furo (m)

349,5

351

M - 150130

M - 148389

P – 412300

P - 407917

12,0

90

Coordenadas M/P
Caudal
de
(m3/hora)

4.5.2.2

elevação

Uso balnear
A área de estudo e toda a zona envolvente são bastante procuradas para uso balnear,
sobretudo durante o período estival. No Desenho 7 – Ocupação do solo apresenta-se a
localização das praias existentes numa maior proximidade da área de implantação do
presente projecto, que correspondem à praia de S.Jacinto, única praia marítima do
concelho de Aveiro, localizada a Norte do molhe Norte e à praia da Barra, praia da Costa
Nova e praia de Biarritz-Ria, todas localizadas no concelho de Ílhavo, a Sul do Porto de
Aveiro.
Regista-se, ainda, a existência de outras praias conhecidas e procuradas na região, mas
já significativamente afastadas da área de implantação do presente Projecto, como sejam
a praia da Torreira, a cerca de 12 km a Norte, e das praias da Vagueira e Mira,
respectivamente a cerca de 10 km e 20 km, a Sul.

4.5.2.3

Actividades naúticas e de recreio
Existem na ria de Aveiro uma série de instalações de apoio às actividades náuticas e de
recreio que incluem portos de recreio, fundeadouros, ancoradouros, clubes navais, etc.
Todas estas instalações potenciam a prática de actividades ligadas ao mar, de onde se
destaca a pesca lúdica, o wind-surf, as regatas, vela, etc. No capítulo 4.15.5 caracterizamse estas actividades.
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Figura 51 – Captações de água subterrânea nos concelhos de Aveiro e Ílhavo nas
imediações da área de implantação do Prorjecto
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4.5.2.4

Pesca e apanha de bivalves
Na região onde será implantado o presente projecto, a pesca ou apanha de bivalves é
uma actividade bastante relevante, estando altamente dependente da qualidade da água.
O Despacho n.º 19961/2008 de 28 de Julho de 2008 (DR II Série, nº 144 de 28/07/2008, p.
33428-33432) publica a classificação das zonas costeiras de produção de moluscos
bivalves vivos. Na ria de Aveiro este diploma legal identifica uma zona de apanha no litoral
e quatro zonas de apanha e cultivo de bivalves no interior da ria:
•

Zona costeira - L3 – Litoral de Aveiro

•

Zona estuarino-lagunar da ria
o

RIAV1 — Triângulo das Correntes/Moacha: Zona compreendida entre a
barra e o navio Sto. André (no canal de Mira) e a Sacor (no canal
Principal), prolongando-se pelo Canal de S. Jacinto até à Moacha,
incluindo ainda a baía de S. Jacinto e a parte terminal da Cale do Ouro
(embocadura).

o

RIAV2 — Canal de Mira: Troço do Canal de Mira entre a Costa Nova
(limite sul dos viveiros) e o navio Stº André.

o

RIAV3 — Canal Principal/Espinheiro: Zona a montante da Sacor,
prolongando -se no Canal do Espinheiro até à confluência com a Cale do
Parrachil e no canal Principal até ao Esteiro dos Romanos.

o

RIAV4 — Canal de Ílhavo: Troço do canal entre a ponte de Ílhavo e o
Esteiro dos Romanos, prolongando-se pelo Canal Principal até ao
Terminal Sul.

No Quadro 11 e Quadro 12 apresentam-se as características das zonas e no
Quadro 13 apresenta-se o sistema de classificação. De acordo com o Despacho n.º
19961/2008 de 28 de Julho, a classificação das zonas de produção de moluscos
bivalves está baseada em critérios bacteriológicos (Escherichia coli), traduzindo, de
forma indirecta, a qualidade das águas.

Quadro 11 – Classificação de zonas costeiras de produção de moluscos bivalves
Classe
Zonas de produção

Zona
de
apanha/cultivo

Espécie

Denominação
comercial
da
espécie
indicadora

Observações

L3 – Litoral Aveiro
(Zona compreendida entre
os paralelos 40º 56,0´ N
A
(Monte Negro/Cortegaça) Todas
as Todas
as
Amêijoa-branca
Classificação
e 40º 27,0º N (Margem Sul zonas
espécies
provisória (*)
da Lagoa de Mira), a linha
de costa e a batimétrica
dos 40 metros).
(*) – A atribuição da classificação provisória corresponde, normalmente, a um dos seguintes critérios: 1- ausência de pesca de
moluscos bivalves na zona ou 2 – Insuficientes resultados de amostragem para avaliar completamente o impacte de alterações
recentes na qualidade dos bivalves
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Quadro 12 – Zonas estuarino-lagunares de produção e apanha/cultivo de moluscos
bivalves
Zonas de apanha/cultivo
RIAV1
–
Triângulo
Correntes/Moacha

Espécies

Classe

Denominação
comercial da espécie
indicadora (*)

das

(Zona compreendida entre a
barra e o navio Sto. André - no
canal de Mira - e a Sacor - no
canal Principal - prolongando -se
pelo Canal de S. Jacinto até à
Moacha, incluindo ainda a baía
de S. Jacinto e a parte terminal
da Cale do Ouro (embocadura).

B

Berbigão e mexilhão

B

Ameijôa-macha,
longueirão,
ostra
berbigão

C

Amêijoa-macha
berbigão

RIAV2 – Canal de Mira

(Troço do Canal de Mira entre a
Costa Nova - limite sul dos
viveiros- e o navio Stº André)
RIAV3
–
Principal/Espinheiro

Todas as
espécies

e

Canal

(Zona a montante da Sacor,
prolongando--se no Canal do
Espinheiro até à confluência com
a Cale do Parrachil e no canal
Principal até ao Esteiro dos
Romanos)

e

RIAV4 – Canal de Ílhavo

(Troço do canal entre a ponte de
C
Berbigão
Ílhavo e o Esteiro dos Romanos,
prolongando--se pelo Canal
Principal até ao Terminal Sul)
(*) - Espécie comercial indicadora – molusco bivalve mais representativo na zona
de apanha/cultivo e que foi objecto de análise

Quadro 13 – Sistema de classificação
Teor
Escherichia
coli/100 mg

Classe
A
(Os bivalves podem ser apanhados e
comercializados para consumo
humano directo)
B
(Os bivalves podem ser apanhados e
destinados à depuração,
transposição ou transformação em
unidade industrial)
C
(Os bivalves podem ser apanhados e
destinados a transposição
prolongada ou transformação em
unidade industrial)
Proibida
(Não é autorizada a apanha de
moluscos bivalves)
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de
Observações

Inferior ou igual a
230

-

Superior a 230 e
inferior ou igual a
4600

Em pelo menos
90% das
amostras

Superior a a
4600 e inferior ou
igual a 46000

-

Mais de 46000

-
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4.5.2.5

Aquacultura e piscicultura
Na ria de Aveiro existem inúmeros locais de aquacultura e piscicultura, representandose na Figura 52 a sua localização aproximada, com base na informação do PBH do
Vouga. A maioria das explorações de aquacultura encontram-se ao longo do braço Sul da
Ria (a montante da praia da Barra) e braço da Gafanha, existindo algumas a Norte de
S.Jacinto. De acordo com o EPIA, Nemus, 2007 (...) as espécies que mais se produzem
na região dividem-se em dois grandes grupos: peixes (dourada, robalo, enguia, linguado e
tainha) e bivalves e crustáceos (mexilhão, amêijoa e camarão) (...).
Da pesquisa documental efectuada no âmbito do presente EIA não foram encontrados
registos de nenhuma exploração de aquacultura na zona directa envolvente do presente
projecto. A informação enviada pela DGPA relativamente à existência de instalações de
aquacultura encontra-se no Anexo A.1 e foi já referenciada no capítulo 4.5.1.

Fonte: PBH Vouga

Figura 52 – Localização das instalações de aquacultura e piscicultura na Ria de Aveiro

4.5.3

Caracterização da qualidade das águas superficiais
Neste capítulo apresenta-se a caracterização da qualidade das águas na zona de
implantação do projecto e nas suas imediações.
Tomaram-se em devida consideração as massas de água em que a zona se insere, tal
como explicitado no capítulo 4.4.1.2. Assim, recorreu-se aos dados existentes na base de
dados do INAG – SNIRH – relativamente a estações de monitorização da qualidade das
águas costeiras e de águas de transição e da qualidade da água subterrânea. Foram,
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ainda, tidos em consideração os dados das estações de monitorização da qualidade das
águas balneares, por ser este um dos principais usos da água na área de estudo. Como
se explica seguidamente, não foram consideradas as estações de monitorização da
qualidade da água superficial existentes na bacia do Vouga face à elevada distância a que
as mesmas se localizam face ao presente Projecto.
4.5.3.1

Águas costeiras
Tal como referido anteriormente, a área de implantação do Projecto de Reconfiguração da
Barra do Porto de Aveiro insere-se em meio marítimo sendo que o prolongamento do
molhe Norte e parte das dragagens de estabelecimento do canal de acesso serão
executados em massas de água costeiras (Costa Atlântica mesotidal exposta) e a
dragagem da zona mais inicial do canal de navegação, entre os dois molhes, será
executada em águas de transição (Estuario mesotidal homogeneo com descargas
irregulares de rio).
Para caracterizar estas massas de água foi consultada a base de dados do Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), que se encontra no site do INAG,
41
relativo às águas costeiras e de transição . Constatou-se, no entanto, que esta base de
dados não está ainda disponível, pelo que foi necessário recorrer aos dados de base das
estações de monitorização mais próximas.
As estações de monitorização da qualidade da água mais próximas da área de estudo,
que correspondem a estações em massas de água costeiras, dizem respeito às estações
10E/01 - Vouga_costa e 10E/20F – Ria Aveiro – Exterior (F) cuja localização se
apresenta no Desenho 4 – Localização das estações de monitorização da qualidade
da água e cujas características se apresentam no Quadro 14. O tratamento dos dados
permite a obtenção de algumas estatísticas, que se apresentam no Quadro 15. No Anexo
D.3 apresentam-se os dados de base dos valores registados nestas estações.
Quadro 14 – Características das estações da qualidade da água em zona costeira
Vouga Costa

Ria Aveiro –
Exterior (F)

10E/01

10E/20F

Coordenadas (M)

146289.13

144282.83

Coordenadas (P)

408451.53

406430.33

Objectivo

n.d.

SP43

Período em que
existem dados

26/05/2001 a
20/02/2002

22/02/2002 a
11/09/2004

2

5

Designação
Código
42

N.º de campanhas
n.d. – Não Disponível
Fonte: SNIRH

Quadro 15 – Estatísticas das estações de qualidade da água em zona costeira
Estação

10E/20F - Ria
Aveiro - Exterior
10E/01 - Vouga
Costa
(1)

N.º de
parâmetros

N.º total de
registos

N.º de registos
abaixo do LDD(1)

Percentagem de
registos abaixo do
LDD

N.º de parâmetros
em que 100% dos
registos abaixo do
LDD

32

112

17

15,18

2

69

113

96

84,96

56

LDD – Limite de detecção

41

http://snirh.pt/snirh.php?main_id=5&item=9&objlink=&objrede=
Sistema de referência “Lisboa Hayford Gauss IGeoE”
SP: Substâncias perigosas. Conjunto de estações que visam analisar as substâncias contidas nas
listas I e II do Anexo XIX do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto

42

43
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Uma vez que nem o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto nem o Decreto-Lei
n.º 77/2006, de 30 de Março definem valores máximos para as concentrações das várias
substâncias neste tipo de águas, não é possível fazer uma caracterização desta massa de
água. O INAG classificou esta massa de água como “Em Risco”, devido ao seu estado
químico, não tendo, contudo, sido possível obter informação mais específica sobre esta
classificação, nomeadamente quais os parâmetros que lhe deram origem.
4.5.3.2

Águas de transição
Para a caracterização da qualidade das águas superficiais nas imediações da área do
projecto (águas de transição), na zona da ria de Aveiro, recorreu-se, também, à base de
dados do SNIRH. Foram identificadas quatro estações de monitorização na zona da ria de
Aveiro envolvente do projecto, cujos dados constam do Quadro 16. No Desenho 3 –
Localização das estações de monitorização da qualidade da água pode observar-se a
localização destas estações de monitorização.
Quadro 16 – Características das estações de qualidade da água localizadas na zona
envolvente da área de implantação do projecto

ESTAÇÃO

10E/23

10E/28

TRAN_AVO_1

TRAN_AVO_6

Nome

Ria de Aveiro – Cais
Bacalhoeiros

Ria de Aveiro –
Canal Principal

TRAN_AVO_1

TRAN_AVO_6

152949,1

148714, 02

148861

149537

408978, 26

406914

Coordenada
M (m)
Coordenada
P (m)

407807,33

SP
22-02-2002 a
11-09-2004

Junto à base militar
de S.Jacinto, entre
a base e o Molhe
Sul
SP
22-02-2002 a
11-09-2004

5

5

No braço da Gafanha da
Ria, a cerca de 700m a
jusante da ponte da A25

Localização
Objectivo
Período com
dados
N.º de
campanhas

410217

n.d.
22-02-2002 a
11-09-2004

No canal principal da Ria,
junto a S.Jacinto, entre o
Molhe Norte e o porto de
S.Jacinto
n.d.
22-02-2002 a
11-09-2004

10

5

No braço Sul da Ria, a
cerca de 150m a jusante
da ponte da Barra

Foram utilizados todos os valores disponíveis para aquelas estações, compreendidos
entre Fevereiro de 2002 e Setembro de 2004, apresentando-se no Quadro 17 a lista total
dos parâmetros disponíveis e do número de amostras recolhidas.
Quadro 17 – Número de amostras recolhidas em cada estação para o período
considerado
Estação
RIA AVEIRO CAIS
BACALHOEIROS
(10E/23)

RIA AVEIRO CANAL
PRINCIPAL
(10E/28)

1

1

6

3

11

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

Azoto total
Cádmio
Particulado
Cádmio total
Chumbo
Particulado
Chumbo total

2

2

4

2

10

3

3

6

3

15

2

2

4

2

10

3

3

6

3

15

2

2

4

2

10

Clorofila-a

5

5

10

5

25

Clorofila-b

5

5

10

5

25

Clorofila-c

5

5

10

5

25

Parâmetro

Alumínio
Particulado
Amónia Total
(em N)
Azoto dissolvido
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Estação
Parâmetro

Cobre
Particulado
Cobre total
Crómio
Particulado
Feopigmentos
Ferro
Particulado
Ferro total
Fosforo
dissolvido
Fósforo total
Hidrocarbonetos
totais
Manganês
Particulado
Mercúrio
Particulado
Mercúrio total

RIA AVEIRO CAIS
BACALHOEIROS
(10E/23)

RIA AVEIRO CANAL
PRINCIPAL
(10E/28)

3

3

6

3

15

2

2

4

2

10

3

3

6

3

15

5

5

10

5

25

2

2

6

3

13

2

2

4

2

10

5

5

10

5

25

2

2

4

2

10

3

0

0

3

6

3

3

6

3

15

3

3

6

3

15

TRAN_AVO_1
TRAN_AVO_6
Total
(TRAN_AVO_1) (TRAN_AVO_6)

2

2

4

2

10

Níquel
Níquel
Particulado
Nitrato Total (em
N)
Nitrito Total (em
N)
Óleos e
Gorduras
Ortofosfato
Total (em P)
Oxigénio
dissolvido - lab
(%)
Oxigénio
dissolvido - lab.
pH - lab.

2

2

4

2

10

3

3

6

3

15

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

3

0

0

3

6

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

Salinidade
Sílica Total (em
Si)
Sólidos
suspensos
totais
Temperatura da
amostra
Zinco Particulado

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

5

5

10

5

25

3

3

6

3

15

Zinco total

2

2

4

2

10

Número Total

136

130

296

154

716

Dada a reduzida quantidade de dados disponíveis, optou-se por considerar, também, a
estação de monitorização da qualidade da água 09F/02 – Ria de Aveiro – Foz do Rio
Novo que, apesar de se localizar a cerca de 11 km a montante do projecto, possui
registos desde 1999 para um largo número de parâmetros.
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Quadro 18 – Características da estação 09F/02
ESTAÇÃO

09F/02

Nome
Coordenada M (m)

Ria de Aveiro – Foz do Rio Novo
157208

Coordenada P (m)

414113.54

Objectivo

SP

Período com dados

20-07-1999 a 19-08-2008

N.º de campanhas

28

N.º de parâmetros

135

Os dados de base e os gráficos da evolução dos valores registados em cada estação são
apresentados no Anexo D.3.
Constata-se que o INAG classifica esta massa de água de transição como “Estuário
mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio”, que actualmente se encontra
“Em Risco” devido ao seu estado químico e ecológico. Contudo, também não foi possível
obter informação mais específica sobre esta classificação, nomeadamente quais os
parâmetros que lhe deram origem.
Atendendo aos usos identificados na zona, procurou-se comparar os valores registados
com os valores de referência constantes no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto:
•

Anexo X do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Águas doces para fins
aquícolas;

•

Anexo XIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Águas do litoral ou
salobras para fins conquícolas.

Relativamente às primeiras quatro estações, mais próximas da área de implantação do
projecto, e no que diz respeito aos parâmetros analisados para os quais existem valores
de referência, verifica-se o seguinte:
•

O mínimo valor registado de Oxigénio dissolvido é de 91%, sendo a média
101,8%. O VMA do Anexo XIII é 70% e o VMR é 80%, pelo que se considera este
valor como satisfatório. No Anexo X, os valores de referência são expressos em
mg/l O2, o que não permite a sua comparação.

•

Os valores de pH registados variam entre 7.89 e 8.19, o que está dentro dos
limites estabelecidos em ambos os Anexos.

•

A média dos valores de Sólidos Suspensos Totais é 8,6 mg/l, existindo apenas um
registo superior ao VMA do Anexo X (25 mg/l), com 26 mg/l.

•

No que diz respeito aos Nitritos, a média dos valores registados é de 0,00895
mg/l, sendo o VMR do Anexo X de 0,01 mg/l. Apenas 3 amostras tiveram valores
superiores a este, tendo-se atingido um máximo de 0,098 mg/l.

•

Todas as análises de Hidrocarbonetos registaram um valor abaixo do Limite de
Detecção (0,05 mg/l).

•

Registaram-se 11 valores de amónia total superiores ao VMR do Anexo X - 0,04
mg/l – sendo a média do total de 0,047 mg/l.

•

O valor máximo de Zinco foi 0,0195 mg/, que se situa muito abaixo do VMA do
Anexo X (0,3 mg/l).

Na estação 09F/02 – Ria Aveiro – Foz do Rio Novo, dos 135 parâmetros analisados, 107
registam 100% dos valores abaixo do Limite de Detecção, o que corresponde a 79% dos
parâmetros. Verifica-se ainda que:
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•

A média dos valores de Nitritos é de 0,075 mg/l, muito superior ao VMR do Anexo
X (0,01 mg/l). O valor máximo foi de 1,1 mg/l e o mínimo de 0,02, o que faz com
que 100% dos registos estejam acima do valor de referência.

•

O valor máximo registado de amoníaco foi de 0,04 mg/l, igual ao VMR do Anexo
X. A média é 0,002 mg/l, muito abaixo desse valor.

Rede de monitorização da qualidade das águas superficiais
Na Figura 53 apresenta-se a localização das estações de monitorização da qualidade das
águas superficiais existentes na bacia hidrográfica do rio Vouga (com base em informação
do Plano Municipal da Água). Á semelhança do que se verifica para as estações
hidrométricas, esta rede de monitorização não é muito alargada e não cobre a zona final
da bacia, na parte final da ria de Aveiro. Com efeito, e de acordo com o Plano de Bacia
Hidrográfica do Rio Vouga, a estação de Ponte São João de Loure é a estação mais a
jusante do rio Vouga, encontrando-se localizada junto à confluência deste rio com a ria de
Aveiro, situando-se, contudo, a mais de 20 km da área de implantação do presente
projecto.
Face à ausência de estações de monitorização da qualidade das águas superficiais na
área de implantação do presente Projecto, e à elevada distância a que se situam as
estações mais próximas, não se considerou relevante incluir a análise dos resultados
destas estações no presente EIA.

Fonte: INAG/Plano Municipal da Água

Figura 53 – Localização das estações de monitorização da qualidade das águas
superficiais na bacia do Vouga
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4.5.3.4

Classificação da qualidade da água
Para classificar a qualidade da água, os valores dos vários parâmetros analisados deverão
ser confrontados com os valores limite para cada um dos usos da água previstos no
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Atendendo a que:
o

Na massa de água envolvente do projecto não se conhecem captações para
abastecimento público ou para rega, não se considerou relevante aplicar os
critérios para águas de consumo humano, águas para produção de água para
consumo humano e águas para rega;

o

A caracterização para uso balnear é efectuada através de parâmetros medidos em
estações específicas, pertencentes à rede de qualidade das águas balneares e
apresentada no subcapítulo 4.5.3.4.3 do presente EIA;

o

A caracterização para uso conquícola e piscícola é apresentada no subcapítulo
4.5.3.4.4 do presente EIA.

Os valores obtidos nas estações foram comparados com i) os valores do Anexo XXI
do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que define os “Objectivos ambientais de
qualidade mínima para as águas superficiais” e ii) com a “Classificação dos cursos de
água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos
múltiplos” do INAG, cujos critérios são apresentados no Quadro 20. No Anexo D.3
apresenta-se a tabela por parâmetro, que permite a classificação da qualidade da
água nas classes A, B, C e D (Quadro D.2).
Quadro 19 – Classes de Classificação da Qualidade da Água
Classe

Nível de qualidade

A - Sem Poluição.

Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade

B - Fracamente Poluído

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo
também satisfazer potencialmente todas as utilizações (equivalente à
classe 1B francesa).

C - Poluído

Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos
industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso.
Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes)
mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto
directo.

D - Muito Poluído

Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para
irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir,
mas de forma aleatória.

E - Extremamente Poluído

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais
parâmetros. São consideradas como inadequadas para a maioria dos
usos e podem ser uma ameaça para a saúde pública e ambiental.

Fonte: SNIRH47

4.5.3.4.1

Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
A comparação dos valores registados nas várias estações utilizadas com o Valor Máximo
Admissível (VMA) estabelecido no XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto é
apresentada no Quadro 20.

47

http://snirh.inag.pt/snirh/dados_sintese/qualidadeag/classificacao.html
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Verifica-se que, para os parâmetros disponíveis, nenhuma amostra excede o VMA, pelo
que se pode considerar que a massa de água cumpre os requisito mínimos de qualidade
para águas superficiais.
Refira-se, porém, que nem todos os parâmetros do Anexo XXI foram analisados, pelo que
aquela conclusão apenas é válida para os parâmetros analisados nas estações
seleccionadas.
Quadro 20 – Estatística dos valores registados e comparação com o VMA estabelecido no
XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto
Valor
médio das
amostras

Valor
máximo
registado

VMA(1)

N.º de
valores
acima do
VMA

Escala de
Sorensen

8,08

8,19

5,0-9,0

0

Temperatura

ºC

16,7

21,5

30

0

Variação da
temperatura

ºC

n.d.*

n.d.*

3

n.d.*

% de saturação

101,8

90(2)

50

0

CBO5

O2 mg/l

n.d.*

n.d.*

5

n.d.*

Azoto amoniacal

N mg/l

0,047

0,143

1

0

Fósforo total

P mg/l

0,050

0,168

1

0

Cloretos

Cl mg/l

n.d.*

n.d.*

250

n.d.*

Sulfatos

SO4 mg/l

n.d.*

n.d.*

250

n.d.*

Clorofenóis

µg/l, por
composto

n.d.*

n.d.*

100

n.d.*

n.d.*

n.d.*

100

n.d.*

n.d.*

n.d.*

0.5

n.d.*

n.d.*

n.d.*

2.5

n.d.*

n.d.*

n.d.*

0.5

n.d.*

n.d.*

n.d.*

20

n.d.*

Parâmetro

pH

Oxigénio dissolvido
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Expressão dos
resultados

Hidrocarbonetos
aromáticos
polinucleares

µg/l

Substâncias
tensoactivas
aniónicas

mg/l

Pesticidas (Total)

µg/l

Pesticidas (Por
substância
individualizada)

µg/l

Bifenilospoliclorados
(PCB)

µg/l

Azoto Kjeldhal

N mg/l

0,423

0,853

2

0

Cianetos totais

CN mg/l

n.d.*

n.d.*

0.05

n.d.*

Arsénio total

As mg/l

n.d.*

n.d.*

0.1

n.d.*

Cádmio total

Cd mg/l

0,00045

0,00121

0.01

0

Chumbo total

Pb mg/l

0,00079

0,0014

0.05

0

Crómio total

Cr mg/l

n.d.*

n.d.*

0.05

n.d.*

Cobre total

Cu mg/l

0,00076

0,0032

0.1

0

Mercúrio total

Hg mg/l

0,000013

0,00002

0.001

0

Níquel total

Ni mg/l

0,0019

0,0046

0.05

0

Zinco total
Zn mg/l
*n.d. – Não disponível
(1)
Valor Máximo Admissível
(2)
Valor mínimo registado

0,0053

0,0195

0.5

0
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4.5.3.4.2

Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de
qualidade para usos múltiplos
A comparação dos valores obtidos nas estações com este referencial obriga a que sejam,
recolhidas amostras, em cada estação, com uma periodicidade que varia entre 3 a 8 vezes
por ano, consoante o parâmetro em causa. No entanto, nas estações seleccionadas, essa
frequência não foi respeitada, pelo que não existe o número de amostras suficiente para a
classificação da água de acordo com as suas características de qualidade para usos
múltiplos.
No Anexo D.3 são apresentados os dados de base das quatro estações, organizados por
parâmetro analisado.

4.5.3.4.3

Qualidade da água para fins balneares
Na área de implantação do projecto um dos principais usos da água é o uso balnear, tal
como descrito anteriormente.
As estações de monitorização da qualidade da água da rede “Balneares” mais próximas
do projecto correspondem às estações da Praia de S.Jacinto (Código BWater
C12100004010501), da Praia da Barra (Código BWater C12100006011001), da Praia de
Biarritz-Ria (Código BWater C12100006011003) e da Praia da Costa Nova (Código
BWater C12100006011002), cujas características se apresentam no Quadro 21 e cuja
localização se apresenta no Desenho 4 – Localização das estações de monitorização
da qualidade da água.
Quadro 21 – Características das estações de monitorização da qualidade das águas
balneares

Designação

S. Jacinto

Barra

Biarritz - Ria

Costa Nova

Código

C12100004010501

C12100006011001

C12100006011003

12100006011002

Concelho

Aveiro

Ílhavo

Ílhavo

Ílhavo

Coordenada M (m)

148240

147933

148088

147493

Coordenada P (m)
Fonte: SNIRH

411506

407929

406571

405434

As águas balneares são classificadas em três categorias de acordo com os valores-limite
fixados no Anexo XV do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto:
o

“Boa”: qualidade da água balnear conforme com os valores guia para os
parâmetros coliformes totais e coliformes fecais e com os valores imperativos para
os parâmetros físico-químicos, óleos minerais, substâncias tensioactivas e fenóis.
Para que a qualidade da água em determinado ano seja considerada boa pelo
menos 80% das análises efectuadas aos parâmetros microbiológicos devem ser
inferiores ao Valor Máximo Recomendado (VMR) e 95% das restantes devem ser
inferiores ao Valor Máximo Admissível (VMA).

o

“Aceitável”: qualidade da água balnear conforme com os valores imperativos para
os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, substâncias
tensioactivas e fenóis. Para que a qualidade da água em determinado ano seja
considerada aceitável pelo menos 95% das análises efectuadas devem ser
inferiores ao VMA.

o

“Má”: qualidade da água balnear não conforme com os valores imperativos para
os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, substâncias
tensioactivas ou fenóis. Para que a qualidade da água em determinado ano seja
considerada má pelo 5% das análises efectuadas têm que ser superiores ao VMA.
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De acordo com a informação disponível no SNIRH, a água das praias de S. Jacinto, Costa
Nova e Barra foi considerada como “Boa” em 2007 e 2008. Relativamente à praia de
Biarritz-Ria, a água teve a classificação de “Boa” em 2007. Em 2008, duas das quatro
análises realizadas nesta estação deram resultado “Aceitável”, devido à presença de
Escherichia coli (as outras duas foram consideradas como “Boa”).
4.5.3.4.4

Qualidade das águas para fins aquícolas (águas conquícolas)
O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, estabelece as normas de qualidade das águas
do litoral e salobras para fins aquícolas (águas conquícolas), que têm por finalidade
proteger e melhorar a qualidade dessas águas a fim de permitir a vida e o crescimento de
moluscos (bivalves e gastrópodes) equinodermes, tunicados e crustáceos, contribuindo
para a boa qualidade dos produtos conquícolas passíveis de consumo pelo homem. No
Anexo XIII daquele diploma são apresentados os parâmetros e seus valores, com base
nos quais são fixadas as normas de qualidade das águas conquícolas.
As águas conquícolas serão consideradas em conformidade com a norma de qualidade se
as respectivas amostras, colhidas com a frequência mínima prevista no anexo XIV do
mesmo diploma, num mesmo local de colheita e durante um período de 12 meses,
respeitarem os valores fixados na referida norma da seguinte forma:
o

Para 100% das amostras, no que se refere aos parâmetros organo-halogenados,
metais e biotoxinas marinhas;

o

Para 95% das amostras, no que diz respeito aos parâmetros salinidade e oxigénio
dissolvido;

o

Para 75% das amostras, no que se refere aos restantes parâmetros.

Os parâmetros medidos nas estações de qualidade da água seleccionadas não permitem
uma comparação com os critérios do Anexo XIII, dos quais muitos dizem respeito a
parâmetros não disponíveis nas estações de qualidade da água ou relativos a
concentrações na biomassa do molusco.
Ainda a este respeito refere-se que, de acordo com ponto 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto “Compete ao IPIMAR, ouvidos a DRA [actual CCDR], o ICN
[actual ICNB] e o INAG, proceder à classificação das águas conquícolas e dela dar
conhecimento à DGS e à DGPA” O ponto 2 do artigo 42.º do mesmo diploma estabelece
ainda que “Compete ao IPIMAR, ouvidos a DGS, a DRA e o INAG, fixar, para as águas
classificadas, as normas de qualidade aplicáveis no que se refere aos parâmetros
indicados no anexo XIII”.
As zonas de interdição de biotoxinas marinhas estão baseadas nas mesmas zonas
delimitadas na classificação das zonas costeiras de produção de moluscos bivalves. A
última classificação foi publicada no Despacho n.º 19961/2008 de 28 de Julho de 2008
(DR II Série, nº 144 de 28/07/2008, p. 33428-33432). Foi contactado o IPIMAR, a fim de se
obterem os dados do Programa Nacional de Salubridade de Moluscos Bivalves para os
anos de 2007 e 2008, não se tendo, à data de elaboração do presente relatório, obtido
resposta desta instituição.
Da pesquisa documental efectuada no âmbito do presente EIA refere-se a seguinte
informação referente aos dados do Programa Nacional de Salubridade de Moluscos
Bivalves levado a cabo pelo IPIMAR relativamente à situação actual sobre a pesca e
comercialização de moluscos bivalves na ria de Aveiro:
o
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A informação actualizada em 19 de Dezembro de 2006 indicava que, durante o
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o

A informação actualizada a 17 Dezembro 2007 indicava a obtenção de resultados
positivos nas análises de biotoxinas PSP em amostras de bivalves, tendo sido
interdita a apanha e comercialização de Amêijoa-branca proveniente do L3 Litoral de Aveiro. O ponto de situação a essa data indicava a interdição de apanha
e comercialização de todos os bivalves na ria de Aveiro (data da decisão – 18 de
Outubro de 2007) e de amêijoa-branca no Litoral de Aveiro (data da decisão – 17
de Dezembro de 2007).

o

Relativamente ao ano de 2008:
- A informação actualizada a 8 de Setembro de 2008 apontava para a
interdição de apanha e comercialização de mexilhão na ria de Aveiro, por
presença de toxinas marinhas (PSP) (data da decisão 9 de Setembro de 2008).
- A informação actualizada a 17 de Setembro de 2008 - apontava para a
interdição de apanha e comercialização de moluscos bivalves por presença de
toxinas marinhas na zona litoral de Aveiro (L3 – Litoral de Aveiro) e na ria de
Aveiro, para todos os bivalves devido à presença de toxinas PSP e DSP
(IPIMAR 2008).
- A 25 de Novembro de 2008, segundo informação obtida no site
maisilhavo.com foram levantadas as interdições anteriormente referidas.

4.5.4

Caracterização da qualidade das águas subterrâneas
48

De acordo com o Atlas do Ambiente Digital , as águas subterrâneas nas imediações da
-1
2-1
área de estudo apresentam teores em sulfatos na ordem dos 5 mg.l (SO4 ) a 50 mg.l
2-1
(SO4 ), como representado na Figura 54, teores em cloretos no intervalo de 30 mg.l (Cl )
-1
a 100 mg.l (Cl ), como representado na Figura 55 e valores de dureza total entre 200
-1
-1
mg.l (CACO3) e 300 mg.l (CACO3), como representado na Figura 56.

Figura 54 – Teor em sulfatos das águas subterrâneas
48

http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp
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Figura 55 – Teor em cloretos das águas subterrâneas

Figura 56 – Dureza total das águas subterrâneas
De modo a proceder a uma caracterização mais detalhada, foram seleccionados os três
pontos da rede de qualidade da água subterrânea mais próximos do projecto, cujas
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características são apresentadas no Quadro 22 e cuja localização é representada no
Desenho 4 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água.
Quadro 22 - Pontos de monitorização da qualidade das águas subterrâneas
Designação

PS1

AC 3

JK1

N.º de inventário

184/16

184/7

173/3

Concelho

Ílhavo
Gafanha da
Nazaré
Barra – Parque de
Campismo
148 389

Ílhavo
Gafanha da
Nazaré

Aveiro

Freguesia
Local
49

Coordenadas (M)

Coordenadas (P)

407 917

São Jacinto

Marinha Velha

São Jacinto

150 300

150 130

406 730

412 300

No Anexo D.4 apresentam-se figuras elucidativas da evolução, ao longo do tempo, de
vários parâmetros medidos nas estações seleccionadas e apresentadas no quadro
seguinte, cujos valores são comparados com os do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de
1 de Agosto, relativo à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo
humano. Da leitura dessas figuras é possível verificar que todos os parâmetros se incluem
na categoria A1, com excepção do azoto amoniacal que se inclui na categoria A2.
Considerando a totalidade dos parâmetros monitorizados pela CCDR-C no âmbito do seu
50
programa de monitorização de vigilância, cujos resultados estão disponíveis no SNIRH , a
água dos pontos considerados tem obtido a classificação apresentada no Quadro 23.
Quadro 23 – Evolução da classificação da qualidade da água subterrânea
Ponto 184/16
Ano

Classificação

2003
2004

A1
A1

2005

A1

2006

A2

2007

A2

Ponto 184/7

Parâmetros
responsáveis
pela
classificação
-----

--Coliformes fecais,
Coliformes totais e
Estreptococos
fecais
Coliformes fecais,
Estreptococos
fecais e Oxigénio
dissolvido (sat)

Ponto 173/3

Classificação

Parâmetros
responsáveis
pela classificação

Classificação

Parâmetros
responsáveis pela
classificação

A1
A1

-----

A2
>A3

A1

---

>A3

A1

---

A2

Fosfatos P2O5

A2

Oxigénio
dissolvido (sat)

A2

Fosfatos P2O5 e
Oxigénio dissolvido
(sat)

Fosfatos P2O5
Fluoretos
Carência química de
oxigénio e Fluoretos

Fonte: SNIRH

4.6

Qualidade dos sedimentos

4.6.1

Enquadramento
A análise da qualidade dos sedimentos da área de estudo teve por base as campanhas de
caracterização física e química de sedimentos efectuadas nesta zona, abaixo referidas, e
a campanha de caracterização efectuada no âmbito do presente projecto. Na área de
implantação do presente projecto e zona envolvente foram efectuadas as seguintes
campanhas de caracterização de sedimentos:
•

49
50

Campanhas realizadas pela Universidade de Aveiro, em 1998, para amostragem
dos sedimentos depositados na barra – canal de navegação.

Sistema de referência “Lisboa Hayford Gauss IGeoE”
http://snirh.pt/snirh/dados_sintese/agsub/classificacao_sa/site/sa_classif2.php?id=O1
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•

Campanha realizada em 2000 no âmbito do EIA dos Projectos de Execução da
Ampliação do Terminal Norte, Terminal Ro-Ro, Terminal de Granéis sólidos,
Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aveiro.

•

Campanha realizada em 2006 no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da
Barra de Aveiro, com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar.

Na Figura 57 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem de sedimentos
resultantes de campanhas de caracterização anteriormente realizadas. De uma forma
geral os resultados obtidos em zonas adjacentes às áreas onde irá decorrer a presente
empreitada, apontam para a ausência de contaminação dos sedimentos e permitem
caracterizar os materiais a dragar como areias médias a grossas.
Na Figura 14 (capítulo 3.3.3.3) apresenta-se a localização dos pontos de recolha de
sedimentos da campanha efectuada no âmbito do presente projecto, que incidiu sobre os
locais propostos para a dragagem do canal interior e canal exterior. A campanha efectuouse em Dezembro de 2008, tendo-se recolhido 15 amostras.
As amostras recolhidas foram analisadas laboratorialmente relativamente à granulometria
e à qualidade química (no Anexo E apresentam-se os resultados destas análises). Para a
avaliação da contaminação química dos sedimentos foram efectuados ensaios analíticos
aos seguintes parâmetros: Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos-PAH; Bifenilos
Policlorados-PCB; Arsénio; Cádmio; Chumbo; Cobre; Crómio; Mercúrio; Níquel; Zinco;
Carbono Orgânico Total e Hexaclorobenzeno-HCB.
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Figura 57 – Localização dos pontos de recolha de sedimentos em campanhas anteriores.
Tal como referido anteriormente, a análise dos resultados obtidos foi efectuada tendo em
conta a classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de
Novembro, relativa à regulamentação do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio, que
estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos. Este diploma legal apresenta uma
tabela com os critérios de classificação dos materiais dragados de acordo com o grau de
contaminação (concentrações de metais pesados e de compostos orgânicos). No Quadro
24 apresentam-se estes critérios.
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Quadro 24 – Classificação de materiais dragados de acordo com o grau de contaminação:
metais (mg/kg), compostos orgânicos (µg/kg)
Parâmetro

Classe 1

Metais
Arsénio
Cádmio
Crómio
Cobre
Mercúrio
Chumbo
Níquel
Zinco

< 20
<1
< 50
< 35
< 0,5
< 50
< 30
< 100

20 - 50
1-3
50 - 100
35 - 150
0,5 - 1,5
50 - 150
30 - 75
100 - 600

50 - 100
3-5
100 - 400
150 - 300
1,5 - 3,0
150 - 500
75 - 125
600 - 1 500

100 - 500
5 - 10
400 - 1 000
300 - 500
3,0 - 10
500 - 1 000
125 - 250
1 500 - 5 000

> 500
> 10
>1 000
> 500
> 10
> 1 000
> 250
> 5 000

Compostos orgânicos:
PCB ( oma)
PAH (soma)
HCB

<5
< 300
< 0,5

5 - 25
300 - 2 000
0,5 - 2,5

25 - 100
2 000 - 6 000
2,5 - 10

100 - 300
6 000 - 20 000
10 - 50

> 300
> 20 000
> 50

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

De acordo com estes diplomas legais, os destinos finais possíveis para os materiais
dragados estão dependentes do seu grau de contaminação, da seguinte forma:


Classe 1 - Material dragado limpo - pode ser depositado no meio aquático ou
reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem
normas restritivas.



Classe 2 - Material dragado com contaminação vestigiária - pode ser imerso no
meio aquático tendo em atenção as características do meio receptor e o uso
legitimo do mesmo.



Classe 3 - Material dragado ligeiramente contaminado - pode ser utilizado para
terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de
deposição e monitorização posterior do mesmo.



Classe 4 - Material dragado contaminado - deposição em terra, em local
impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos
impermeáveis.



Classe 5 - Material muito contaminado: idealmente não será dragado. Em caso
imperativo, deverão os dragados ser tratados como resíduos industriais, sendo
proibida a sua imersão e a sua deposição em terra.

De acordo com este diploma legal, é proibida a imersão de materiais que possuam alguma
ou algumas substâncias enumeradas no anexo I à Convenção de Oslo, ratificada pelo
Decreto-Lei nº 491/72, de 6 de Dezembro, excepto se o material dragado só contenha
substâncias que se transformem rapidamente no mar, noutras biologicamente inofensivas,
ou que se apresentem sob a forma de vestígios de poluentes. A imersão dos materiais
dragados que contenham alguma ou algumas substâncias descritas no Anexo II da
Convenção de Oslo só pode ocorrer se as quantidades daquelas substâncias não forem
consideradas importantes.

4.6.2

Caracterização dos sedimentos
Seguidamente apresentam-se os principais aspectos da caracterização dos sedimentos na
zonas previstas para a dragagem do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro:
o

Caracterização granulométrica

De acordo com a caracterização granulométrica efectuada, os materiais a dragar,
tanto no canal exterior como no canal interior, são areias, variando a granulometria
entre areia fina e média no canal interior (no caso das amostras S13, S14 e S15),
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areia fina na proximidade da área de implantação do molhe (no caso das amostras S1
e S2) e entre areia média e grossa, por vezes com seixos finos no canal exterior (no
caso das amostras S3 a S12).
o

Caracterização química

Tendo em conta os diplomas legais anteriormente mencionados e os valores obtidos
nos ensaios analíticos às amostras de sedimentos recolhidas nos pontos S1 a S15,
conclui-se que os sedimentos apresentam um grau de contaminação que permite
serem classificados como Classe 1: “Material dragado limpo – pode ser depositado no
meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de
praias sem normas restritivas”.

4.7

Ecologia

4.7.1

Enquadramento
O complexo portuário do Porto de Aveiro insere-se no sistema lagunar da Ria de Aveiro,
que se encontra limitado do lado do mar por um cordão litoral extenso desde Ovar até
próximo de Mira, formando um vasto delta interior por influência dos rios Vouga e Antuã.
Esta Ria é uma laguna costeira sujeita a uma influência marítima progressivamente menor
para montante, já que a ligação com o mar se faz por uma única abertura, construída
sensivelmente a meio do cordão dunar. Este facto determina, assim, o estabelecimento de
um gradiente de salinidades, com as zonas situadas na proximidade da barra a
apresentarem características de habitats marinhos, passando depois por uma gradação
para montante, de modo que a influência marítima diminui até zonas, mais afastadas,
dominadas pela presença de água doce (Luís, 1998).
A Ria reúne um conjunto diversificado de biótopos, uns de carácter natural, outros com
maior ou menor intervenção humana, que estão ligados por uma densa rede de canais,
permitindo a existência de água salobra em zonas interiores. O gradiente salino, o
contacto permanente com o oceano, sujeitando-se à acção das marés, e a descarga
variável de água doce proveniente dos numerosos cursos de água que nela debitam os
seus caudais, levaram à existência dessa grande diversidade de biótopos de significativo
valor ecológico.
Apesar da sua proximidade a zonas naturais com elevado interesse conservacionista, a
área do Porto de Aveiro tem sido constantemente intervencionada ao longo dos anos
como consequência da construção de diversos terminais que fazem parte do seu
complexo portuário.
O aumento da propagação de maré, e o consequente aumento das correntes, tem
concorrido para a erosão de algumas motas de protecção aos campos agrícolas da área
interior da laguna e dos muros das marinhas, ocorrendo algumas situações de inutilização
devido à salinização, e de alagamento completo das marinhas. Contribui, igualmente, para
este processo, o abandono de algumas áreas agrícolas e de salinas com a consequente
falta de manutenção das respectivas motas e dos dispositivos de controlo de entrada de
água (comportas). O alagamento dos campos agrícolas e o arrombamento das marinhas
concorre para o aumento do prisma de maré, uma vez que aumenta as áreas inundáveis.

4.7.2

Metodologia de caracterização

4.7.2.1

Definição da area de estudo
Tendo em conta que a perturbação ambiental afecta um sistema dinâmico em que há a
interacção de inúmeras espécies que, no seu conjunto, definem uma teia trófica muito
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complexa, a caracterização das componentes de flora e vegetação e de fauna foi
efectuada a dois níveis:
(i)

considerando apenas a área de intervenção do projecto (quadrículas UTM
10x10km: NF20 e NE29), que engloba a área em que será efectuado o
prolongamento do molhe Norte e a área de dragagem do canal de navegação –
Zona da Barra.

(ii)

considerando a área da ria de Aveiro cuja área total corresponde às quadrículas
UTM 10x10km: NF20, NF21, NF30, NF31, NE29 e NE39.

Salienta-se que, para o trabalho efectuado, a área de estudo foi dividida entre o meio
aquático, que engloba a ria de Aveiro e a área marinha de entrada para o Porto de Aveiro
(zona entre-marés e infral-litoral) e o meio terrestre, que engloba a zona dunar incluída
também na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.
4.7.2.2

Identificação de grandes condicionantes
Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação
Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vectoriais do projecto aos limites
das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas
51
(SNAC ) definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 de Julho. Verificou-se ainda se o local
em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído
pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) (Costa
et al., 2003).

4.7.2.3

Caracterização da flora e vegetação
A caracterização da Flora e Vegetação foi realizada, em grande parte, através de pesquisa
bibliográfica e complementada com trabalho de campo direccionado à área de intervenção
marinha costeira:
•

Dadas as características da área em que se insere o projecto, a componente de
flora foi categorizada em função do ambiente em que as espécies surgem. Assim,
o trabalho foi direccionado, por um lado, para a flora típica de biótopos marinhos e
da Ria, nomeadamente para as espécies de macroalgas, microfitobentos e
fitoplâncton, e, por outro, para os biótopos terrestres dunares, uma vez que as
únicas espécies passíveis de serem afectadas pela construção dos acessos e
estaleiros sejam as da frente costeira.

•

Para esta caracterização recorreu-se a uma pesquisa de referências
bibliográficas, de índole técnico-científica, existentes para a Ria de Aveiro e sua
envolvente, e aos inventários florísticos constantes na base de dados do ICNB.

•

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram
contactadas entidades que trabalham na área de estudo e/ou possuem
informação para áreas envolventes ou inseridas nas quadrículas 10x10km NF20,
NF21, NF30, NF31, NE229 e NE39.

•

Tendo em consideração que área de implementação do projecto corresponde
essencialmente à área aquática, o trabalho de campo foi dirigido, essencialmente,
para o meio aquático. Apenas se efectuou trabalho de campo dedicado à
caracterização da flora terrestre na zona inicial do molhe Norte, uma zona

51

O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede
Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado
Português.
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potencial para instalação dos estaleiros da obra. A restante área terrestre
envolvente ao projecto foi caracterizada com base em dados bibliográficos.
4.7.2.4

Caracterização da fauna
A caracterização da Fauna, à semelhança do que foi já referido para a componente flora e
vegetação, foi realizado em grande parte, através de pesquisa bibliográfica e
complementada com trabalho de campo.
De uma forma geral, o estudo da fauna incidiu sobre espécies tipicamente terrestres que
possam ser afectadas pelas perturbações esperadas em meio terrestre, e/ou, que possam
depender de forma directa ou indirecta do meio aquático, e ainda espécies aquáticas.
Assim, os grupos estudados para o meio aquático foram: i) o zooplâncton; ii) os
macroinvertebrados aquáticos (bentónicos e nectónicos); iii) os peixes; e iv) as aves
aquáticas. Por seu lado, para o meio terrestre foram: i) os anfíbios; ii) os répteis; iii) os
mamíferos e iv) as aves terrestres.
De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram contactadas
entidades que trabalham na área de estudo e/ou possuem informação para áreas
envolventes ou inseridas nas quadrículas 10x10km NF20, NF21, NF30, NF31, NE229 e
NE39.
Tendo em consideração que área de implementação do projecto corresponde
essencialmente à área aquática, o trabalho de campo foi dirigido, essencialmente, para o
meio aquático. Apenas se efectuou trabalho de campo dedicado à caracterização da fauna
terrestre na zona inicial do molhe Norte, uma zona potencial para instalação dos estaleiros
da obra. A restante área terrestre envolvente ao projecto foi caracterizada com base em
dados bibliográficos.

4.7.2.5

Caracterização de Biótopos e Habitats
Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se
definem do seguinte modo:
Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000
e que constam do DL. 140/99 de 24 de Abril (alterado pelo DL. 49/2005 de 24 de
Fevereiro).
Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies
faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma
biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam
mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico.
O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num agrupamento de
diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).
Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede
Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é
possível, quer por aspectos taxonómicos, quer por limitações de campo.
Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, considerados de interesse comunitário e cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, foram identificados
por consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000) e análise da
listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação directa
in situ.
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4.7.2.6

Determinação do Índice de Valorização dos Biótopos (IVB)
O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de
um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é
calculado através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10,
sendo este último o valor máximo que cada biótopo pode apresentar. A sua importância
conservacionista é atribuída através da comparação dos respectivos valores, verificandose se a classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de modo a
salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as
seguintes:

4.7.2.7

1.

Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro;

2.

Grau de raridade a nível nacional;

3.

Grau de naturalidade;

4.

Tendência de distribuição a nível nacional;

5.

Capacidade de regeneração;

6.

Associação
endémicas.

com

espécies

florísticas

e

faunísticas

ameaçadas

e/ou

Determinação do Índice de Valorização da Fauna (IVF)
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Foi desenvolvido um Índice de Valorização da Fauna (IVF) para as espécies de
vertebrados, através da atribuição de valores pontuais a cada um dos taxa identificados
(Bio3, 2005). Para caracterizar as espécies de cada grupo de vertebrados terrestres
considerado – herpetofauna, avifauna e mamofauna – foi seleccionado um conjunto de
variáveis considerado óptimo e que abrange aspectos da fisiologia, as áreas de
distribuição e os estatutos de conservação dos taxa (legislação e estatutos nacionais e
internacionais). As variáveis escolhidas para cada grupo faunístico e as respectivas
categorias de pontuação encontram-se representadas no Anexo F.3.
Para que a aplicação do índice seja simples e expedita, cada variável foi dividida em
categorias às quais foi atribuída uma pontuação de 0 a 10. O valor de IVF é obtido através
da média aritmética de todas as variáveis seleccionadas para cada grupo faunístico. O
valor máximo que uma espécie pode obter é 10. Espécies com um IVF igual ou superior a
5,0 são consideradas de elevado interesse para a conservação. A principal função deste
índice é distinguir quais as espécies de maior valor conservacionista, sendo que a
hierarquia estabelecida entre elas não é tão relevante e será função de uma análise
regional mais enquadrada.
4.7.2.8

Caracterização das áreas de maior relevância ecológica
A delimitação de áreas de elevado interesse para a conservação foi efectuada durante o
trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e carta
de biótopos obtida. Os critérios para a sua escolha basearam-se nas seguintes
características dos biótopos:
1. Áreas com presença de espécies e habitats prioritários de acordo com o DecretoLei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005
de 24 de Fevereiro;
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Este método foi desenvolvido a partir da metodologia proposta inicialmente por Palmeirim et al. (1994) para um plano de
ordenamento de uma área protegida, tendo sido adaptado no sentido de ser aplicado a procedimentos de AIA e valorização de
áreas naturais. Esta adaptação envolve também a inclusão no índice de estatutos (e.g. estatutos europeus e SPEC no caso
das aves) e de legislação posterior à sua publicação em 1994
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2. Áreas com presença de espécies animais com estatuto CR, EN ou VU em
Portugal ou a nível internacional ou SPEC 1 de acordo com os critérios da BirdLife
International para a avifauna;
3. Áreas com presença de espécies vegetais constantes do anexo B-II e/ou B-IV do
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro e que se enquadrem nos critérios das
espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de
Extinção);
4. Áreas com presença de habitats e espécies animais ou vegetais incluídas no
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro e consideradas raras a nível nacional
ou sujeitos a legislação específica de protecção.

4.7.3

Caracterização dos sistemas ecológicos
Nos capítulos que se seguem é apresentada a caracterização da área de estudo através
da descrição dos valores naturais presentes e espécies de interesse para a conservação,
enfatizando os grupos biológicos possivelmente mais afectados pela implantação do
projecto: Flora Aquática e Vegetação Dunar, Macrofauna Bentónica, Ictiofauna e Avifauna
Aquática.

4.7.3.1

Identificação de grandes condicionantes
A área de intervenção do projecto encontra-se inserida na ZPE PTZEP0004 “Ria de
Aveiro”, na IBA PT007 “Ria de Aveiro”, tal como se pode observar na Figura 12.
A Zona de Protecção Especial (ZPE) para a avifauna “Ria de Aveiro” foi criada pelo
Decreto-Lei nº384-B/99, de 23 de Setembro, ao abrigo da directiva Aves (Directiva
nº79/409/CEE, do Conselho de 2 de Abril, transposta pelo Decreto-Lei nº49/2005, de 24
de Fevereiro). Esta zona distribui-se ao longo de uma área terrestre e marinha de
30669,71 e 20736,92 hectares, respectivamente e suporta, regularmente, mais do que 1%
da população biogeográfica de alfaiate (Recurvirostra avosetta), de pato-negro (Melanitta
nigra), de borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula) e de borrelho-de-coleirainterrompida (Charadrius alexandrinus) e alberga ainda concentrações significativas de
espécies de importância comunitária (Anexo I da Directiva).
Refere-se ainda a importância da ria de Aveiro para várias espécies de passeriformes
migradores (ICN, 2006a). O molhe Norte do Porto de Aveiro situa-se a 3km do limite Sul
de outra área protegida, a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (RNDSJ), criada
pelo Decreto-Lei nº 41/79, de 6 de Março (com reclassificação efectuada pelo Decreto
Regulamentar nº24/2004, de 12 de Junho). Esta área protegida situa-se no quase extremo
da península que se estende entre Ovar e a povoação de São Jacinto, sendo limitada a
poente pelo Oceano Atlântico e a nascente pelo canal de São Jacinto da Ria de Aveiro.
Ocupa uma superfície total de, aproximadamente, 700 hectares (ICN, 2007).

4.7.3.2

Caracterização da Fora e Vegetação

4.7.3.2.1

Pesquisa documental e contacto com entidades
No Anexo F.1 apresenta-se um resumo da informação recolhida no âmbito da pesquisa
documental relativamente à flora e vegetação e do contacto com entidades, bem como os
critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas
para a área de estudo.

4.7.3.2.2

Trabalho de campo
Seguidamente apresenta-se os resultados do trabalho de campo específico desenvolvido
no âmbito do presente EIA no que respeita ao meio aquático e meio terrestre.
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a) Trabalho de campo no Meio Aquático
Macroalgas bentónicas da zona do molhe Norte
Apesar da maioria da zona entre-marés abrangida pela área de estudo ser arenosa, não
proporcionando a fixação de macroalgas e macroinvetrebrados bentónicos de vida séssil,
a área do pontão dos molhes Norte e Sul propriamente dita, apesar de artificial, recria um
ambiente rochoso que permite a fixação dos grupos mencionados.
Ao assemelhar-se a uma zona de litoral rochoso, está sujeita a um gradiente de stress
vertical que aumenta na direcção do supralitoral, devido às variações de salinidade e ao
período de exposição às condições atmosféricas e consequente dessecação associado ao
ciclo das marés. O stress horizontal, associado ao hidrodinamismo resultante do elevado
poder destrutivo das ondas sobre os litorais rochosos, impede a fixação dos propágulos e
larvas ao substrato sólido e a extratificação das biocenoses que é característica do
ambiente médio-litoral.
Foi realizado trabalho de campo específico dirigido para a caracterização local das
comunidades de macroalgas bentónicas existentes na zona entre-marés nas imediações
do Molhe Norte, entre os dias 8 e 10 de Outubro de 2008. De forma a cumprir o objectivo
proposto, foram realizados 2 quadrados de 40x40cm em 4 zonas distintas, prefazendo um
total de 8 quadrados (Figura 58 e Desenho 5). A localização dos pontos de amostragem
foi coincidente com as amostragens realizadas para os macroinvertebrados.

A

B

Figura 58 – Exemplos de quadrados de 40X40cm realizados (A) no andar supralitoral e (B) no
andar litoral, horizonte inferior
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Foram considerados os seguintes andares litorais definidos por Ardré (1971).

Não foi possível efectuar amostragens no andar infralitoral devido às características
hidrodinâmicas do local na altura do trabalho de campo, caracterizadas por forte
rebentação das ondas na zona do pontão.
Dentro de cada quadrado identificaram-se as espécies de macroalgas presentes e a
respectiva percentagem de cobertura. De todas as espécies que não foram identificadas
taxionomicamente no local, foi recolhida uma amostra e colocada num saco de plástico
devidamente etiquetado, para posterior identificação em laboratório.
b) Trabalho de campo no Meio Terrestre
Tendo em consideração que a área de implementação do projecto corresponde
essencialmente à área aquática, apenas se efectuou trabalho de campo dedicado à
caracterização da flora terrestre na zona inicial do molhe Norte, uma zona potencial para
instalação dos estaleiros da obra. A restante área terrestre envolvente ao projecto foi
caracterizada com base em dados bibliográficos.
4.7.3.2.3

Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica
Esta caracterização é apresentada no Anexo F.2.

4.7.3.2.4

Elenco florístico

Meio Aquático
a)

Ria de Aveiro

Fitoplâncton
Nas zonas estuarinas, os principais grupos taxonómicos de fitoplâncton são diatomáceas
e dinoflagelados (Ré, 1999).Tendo em conta que, por definição, o fitoplâncton é incapaz
de manter a sua posição no interior do estuário, sendo facilmente transportado pela água,
a composição da comunidade fitoplânctónica na zona estuarina pode ser muito variável,
dependendo da proporção existente entre as espécies marinhas e espécies de água doce
e ainda da capacidade de renovação da espécie, ou seja, da sua taxa de reprodução.
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De acordo com Moita (2001), a comunidade de fitoplâncton descrita para a costa Noroeste
de Portugal é constituída sobretudo por Chaetoceros spp., Guinardia striata, Pseudonitzschia spp., Leptocylindrus danicus, Eucampia zodiacus, Hemiaulus sinensis,
Thalassiosira spp., Lauderia annulata, Detonula pumila and Thalassionema nitzschioides.
O grupo de dinoflagelados é o mais abundante na coluna de água, sendo constituído pelos
géneros Ceratium, Dinophysis, Protoperidinium, Prorocentrum, Gymnodinium, Gyrodinium
e pela diatomáce Proboscia alata.
Nos estudos de Cerejo (2006), foram descritas cerca de 200 espécies de fitoplâncton para
a Ria de Aveiro, sendo os grupos mais significantes constituídos por Bacillariophyceae,
que contribuiu com 58% do total amostrado, seguido por Prymnesiophyceae (21%) e
Dinophyceae (19%). Outras classes como Euglenophyceae, Dictyochophyceae,
Chlorophyceae, Chrysophyceae, contribuíram com 1.9% do total da comunidade. A
listagem de espécies de fitoplâncton inventariadas por Cerejo (2006) encontra-se no
Anexo F.5.
Microfitobentos
A comunidade de microfitobentos é formada, essencialmente, por diatomáceas,
euglenófitas e cianobactérias que vivem na interface sedimento-água. A natureza do
sedimento (i.e. vasa, areia) parece ser o principal factor que determina a composição
taxonómica das comunidades de diatomáceas bentónicas. Desta forma, existem
comunidades típicas de zonas vasosas (ditas epipélicas), normalmente pouco diversas e
dominadas por espécies birafídeas, grandes e móveis; e comunidades das zonas
arenosas (ditas epipsâmicas), muito mais diversas e complexas.
Nos estudos de Serôdio, et al. (2003), foram identificadas 170 espécies de diatomáceas
que maioritariamente constituem o microfitobentos da Ria de Aveiro. Esta lista de espécies
encontra-se no Anexo F.5.
Macroalgas e Plantas Vasculares Marinhas
Nos cerca de 20 dias de tempo de residência da água no interior da Ria, o contínuo input
de nutrientes, vindos das descargas dos rios, e a existência de zonas de baixa
profundidade com condições hidrodinâmicas pouco intensas proporcionam, na Ria de
Aveiro, o desenvolvimento de produtores primários do tipo macroalgas e plantas
vasculares marinhas (Saraiva, 2005).
É possível distinguir dois importantes grupos de macroalgas: as macroalgas bênticas, com
capacidade de fixação e, por isso, residentes no fundo do estuário, e as macroalgas
flutuantes, que pertencem ao sistema pelágico (Goldman & Horne, 1983).
As macroalgas bênticas estão sempre limitadas pela existência de substrato apropriado
como áreas de cascalho e fragmentos de rocha e cascas de bivalves sobre sedimentos, já
que no subtidal as elevadas taxas de turbidez e de sedimentação impedem normalmente o
estabelecimento de macrófitos (Gameiro et al., 2007). Na Ria de Aveiro, as áreas
propícias à fixação de macroalgas são muito pouco extensas. A presença deste grupo é
escassa e a bibliografia disponível é muito pouca. A baixa colonização de macroalgas
nesta zona deve-se ao facto do substrato dominante no médio-litoral ser arenoso, não
permitindo a sua fixação.
De acordo com os resultados obtidos por Silva et al. (2004) entre Julho de 2003 e Julho de
2004 em quatro campanhas de recolha de amostras de macrófitas e de sedimento (Julho,
Setembro, Janeiro e Maio) em diversos locais da Ria de Aveiro, a distribuição da
vegetação é irregular e ocupa maioritariamente a zona Norte da Ria mas também algumas
áreas interiores do centro, nomeadamente a Murtosa e o Muranzel (lado nascente) e o
Canal do Parrachil.
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Observa-se ainda a presença de algas nas antigas salinas de Aveiro. Devido ao abandono
da produção de sal nas salinas, que antigamente estavam isoladas da oscilação da maré,
alteraram-se as condições nestas áreas, que em alguns locais começam a ser colonizadas
por Zostera noltii associada a Enteromorpha e Ulva. Actualmente, a vegetação da Ria de
Aveiro apresenta uma diversidade reduzida registando-se apenas uma espécie de planta
vascular – Zostera noltii. Só três géneros de macroalgas são muito abundantes –
Gracilaria, Enteromorpha e Ulva e ainda, como epífitas Ceramium rubrum e Polysiphonia.

b)

Área de Intervenção

Fitoplâncton
Sendo o fitoplâncton constituído por organismos que flutuam na coluna de água,
dependendo estritamente das correntes para se movimentarem, as comunidades
fitoplanctónicas serão muito semelhantes, senão idênticas, para a área total em estudo e a
área de intervenção. A listagem de espécies de fitoplâncton para a área de intervenção
encontra-se no Anexo F.5.
Microfitobentos
Dada a falta de estudos específicos para a zona de intervenção relativamente ao grupo
dos microfitobentos, admite-se que as espécies mais abundantes presentes neste local
deverão ser as listadas no Anexo F.5, correspondentes às listadas para a área da Ria de
Aveiro.
Macroalgas e Plantas Vasculares Marinhas
Trabalho de Campo
Os resultados obtidos a partir do trabalho de campo realizado na área de intervenção do
Molhe Norte (zonas 1 e 2) e do Molhe Sul (zonas 3 e 4) (Desenho 4), demonstram que o
número de espécies e a percentagem de cobertura dentro dos quadrados 40x40 cm
efectuados é muito superior no andar Litoral Horizonte Médio/Inferior (
Quadro 25).
Existe claramente a dominância de Ulva sp. neste andar litoral para todas as zonas
amostradas. Verifica-se, no entanto, que a percentagem de cobertura nas zonas viradas
para o mar (zonas 1 e 4) é inferior tanto para esta espécie quanto para todas as outras
espécies amostradas, comparativamente às zonas localizadas no interior do canal (zonas
2 e 3). Este facto poderá ser explicado pelo facto das zonas voltadas para o mar estarem
sujeitas a um maior hidrodinamismo relativamente às outras zonas que se encontram
abrigadas pelo pontão.
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Quadro 25 – Percentagem de cobertura das espécies de macroalgas amostradas nas 4 zonas da
área de intervenção
Molhe Norte
Zona

Zona 1

Andar

L Md/Inf

Molhe Sul
Zona 2

LS

L Md/Inf

Zona 3
LS

Espécie
Zostera noltii
(vestígios)

L Md/Inf

Zona 4
LS

L Md/Inf

5%

1%

Ulva sp.
Enteromorpha
intestinalis

60%

80%

80%

50%

30%

40%

40%

30%

Ceramium rubrum

1%

10%

Fucus spiralis

10%

Verrucaria maura

5%

20%

LS

15%
10%

20%

1%

1%

5%

1%

1%

1%

L Md/Inf – Litoral Horizonte Médio/Inferior; LS – Litoral Superior
O padrão de distribuição estudado mostra que existe um gradiente vertical comprimido
numa distância curta, existindo uma redução abrupta de espécies no andar Litoral
Superior. Foram apenas amostradas algas verdes (Ulva sp. e Enteromorpha intestinalis),
algas castanhas (Ceramium rubrum e Fucus spiralis), uma espécie de líquene (Verrucaria
maura) e vestígios de uma planta vascular (Zostera noltii). Estes resultados indicam uma
reduzida diversidade de macroalgas no local, devido às condições artificiais do pontão e
ao elevado hidrodinamismo.
As espécies no andar litoral médio apresentam uma morfologia e fisiologia que permite a
sua sobrevivência durante alguns períodos sem estarem submersas, enquanto que as
espécies que ocorrem no andar supra-litoral são aquelas que têm maior resistência à
dessecação uma vez que são apenas humedecidas pelo spray das ondas e durante a
preia-mar em períodos de marés vivas. O facto da zona do pontão estar sujeita a um forte
hidrodinamismo e exposição a períodos de emersão explicará a ausência de algas
vermelhas nas amostragens. Estas são totalmente marinhas e apenas conseguem resistir
a curtos períodos de emersão (Raffaeli et al, 1995).
As duas espécies mais abundantes são Ulva sp. e Enteromorpha intestinalis. A primeira é
uma espécie de alga oportunista, tendo uma distribuição muito alargada em todo o
território nacional. No caso de E. intestinalis, a sua abundância é explicada pelo facto de
possuir talos gasosos que permitem à espécie sobreviver quando exposta a elevado
hidrodinamismo (Luning, 1990).
No andar litoral superior foi apenas registado a existência de um tipo de alga, a Fucus
spiralis, e de um liquene, Verrucaria maura, apresentado ambas reduzida cobertura.
Géneros como o Fucus, estão altamente adaptados à dessecação extrema, podendo
atingir um estado de secura elevada (60 a 90% de perda) durante a maré vaza, mas
rapidamente absorvem água e o metabolismo volta ao normal quando a maré enche
(Nybakken, 1997).
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Meio Terrestre
a) Sistemas Dunares na região de Aveiro
A flora e a vegetação dos cordões dunares situados a Norte e a Sul da barra do Porto de
Aveiro foram caracterizadas com base nos dados do EPIA (Nemus, 2007) e do EIA do
Projecto de Reforço do Cordão Dunar (Hidroprojecto, 2007), e com recurso a bibliografia
específica (ICN, 2006a; ICN, 2006b; ICN 2007).
Vegetação Dunar
Ao longo da linha de costa, o cordão arenoso que delimita a Ria de Aveiro estende-se ao
longo de cerca de 43 km, sendo cerca de 25 km para Norte da barra e cerca de 18 km
para Sul da mesma.
O cordão-Sul é mais estreito e encontra-se significativamente mais urbanizado, sendo de
destacar a proximidade da barra e a presença das localidades Praia da Barra e Costa
Nova. Mais a Sul desenvolvem-se áreas agrícolas. Em resultado, o perfil dunar encontrase significativamente encurtado, e em algumas zonas apenas se encontram representados
os estádios iniciais da sucessão vegetal.
O cordão-Norte, onde se situa a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto (RNDSJ) é mais
largo e encontra-se mais bem conservado. O perfil dunar encontra-se bem desenvolvido,
estando representados os diversos estádios típicos da sucessão vegetal. As comunidades
dunares ocorrem em conjunto com comunidades florestais dominadas por pinheiro-bravo
(Pinus pinaster) e acácia (Acacia spp.), na zona da duna secundária. Estas últimas
comunidades estendem-se até à Ria.
O estádio pioneiro da vegetação dunar está representado pelas associações HonkeynyoEuphorbietum peplis e Euphorbio-Agropyretum junceformis. Entre as espécies mais típicas
contam-se, numa faixa mais avançada correspondente à duna embrionária, o feno-dasareias (Elymus farctus), por vezes ocorrendo em povoamentos praticamente
monoespecíficos, mas também o cardo-marítimo (Eryngium maritimo), o narciso-dasareias (Pancratium maritimum), a eruca-marítima (Cakile maritima), a morganheira-daspraias (Euphorbia paralias), e a couve-marítima (Calystegia soldanella).
O segundo estádio da sucessão vegetal está representado pela associação OtanthoAmmophiletum australis; ocupa as cristas das ondulações da duna branca ou duna
primária. A vegetação característica é dominada por comunidades de Ammophila arenaria,
principal espécie fixadora de areias, contribuindo para a formação de cristas dunares. São
ainda frequentes, para além das anteriromente referidas para a duna embironária, as
seguintes espécies: cordeirinho-das-praias (Otanthus maritimus), madorneira (Artemisia
campestris) e ganza-da-praia (Crucianella maritima).
A associação Iberidetum procumbentis constitui o terceiro estádio da sucessão natural,
ocupando as áreas relativamente mais quentes e secas da “duna cinzenta”. Como
espécies dominantes ocorrem a madorneira (Artemisia crithmifolia), a granza-da-praia
(Crucianella maritima), a perpétua-das-areias (Helichrsysum italicum ssp. picardii), e a
Malcomia littorea.
Regista-se, ainda, a presença de Scrophularia frutescens, do endemismo europeu Linaria
caesia, do endemismo lusitano Coincya johnstonii, e dos endemismos ibéricos Iberis
procumbens ssp. procumbens, e Jasione lusitanica considerada “Vulnerável” segundo
Ramos Lopes & Carvalho (1990), e “Em perigo de extinção” segundo Dray (1985),
contaste do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril – Anexos B-II, b) e B-IV, b), do DecretoLei nº 316/89, de 22 de Setembro – Anexo I, da Directiva 92/43/CEE – Anexos II, b) e IV,
b), e da Convenção de Berna (Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do
Meio Natural da Europa, 1979) – Anexo I.
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Valores Florísticos
De acordo com o Plano de Ordenamento da RNDSJ (ICN, 2002), ocorrem na área da
reserva dois endemismos ibéricos: a camarinheira (Corema album) e o salgueiro-anão
(Salix arenaria), pelo que se assume a sua ocorrência potencial em sistemas dunares
próximos. Estas espécies ocorrem todavia em comunidades dunares mais interiores, que
não se crê serem susceptíveis de virem a ser afectadas pelas obras de implantação do
projecto.
Salienta-se também a ocorrência de uma espécie do Anexo II da Directiva Habitats:
Jasione lusitanica, um caméfito herbáceo vivaz que ocorre em areais marítimos,
especialmente na duna secundária ou na depressão entre as dunas primária e a
secundária, geralmente em vegetação aberta (ICN 2006), e de uma espécies com
distribuição considerada restrita em Portugal, Honkenia peploides.
À semelhança das anteriores, dada a sua ocorrência em áreas mais interiores do perfil
dunar, não se prevê a sua afectação em resultado das intervenções do projecto.
b)

Área de Intervenção

De acordo com os dados obtido pelo trabalho de campo efectuado para o EPIA (Nemus,
2007), ao longo do cordão-Sul não se verificou a presença de nenhuma das espécies
listadas acima, nem qualquer outra espécie com estatuto de rara, endémica, ameaçada ou
em perigo de extinção. Para além do referido, ressalva-se que os acessos pelo cordão
dunar até à área de intervenção já estão abertos e, como tal, espera-se que a área
directamente afectada pela implantação do Projecto seja apenas a área correspondente à
instalação do estaleiro, que por sua vez, será diminuta.

Foto 9 - Acessos à área de intervenção do projecto na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

4.7.3.3

Fauna
O estudo da fauna incidiu sobre espécies tipicamente terrestres que possam ser afectadas
pelas perturbações esperadas em meio terrestre, e/ou, que possam depender de forma
directa ou indirecta do meio aquático, e ainda espécies aquáticas.
A fauna presente nas regiões estuarinas intertidais e subtidais engloba o zooplâncton, os
macroinvertebrados (bentónicos e nectónicos), os peixes e as aves aquáticas. Para além
destes grupos, foram, também, considerados os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as
aves ocorrentes em meio terrestre, por estarem englobados na área total, e por se
enquadrarem no âmbito dos biótopos terrestres considerados para a área de intervenção.
Assim, os grupos estudados para o meio aquático foram: i) o zooplâncton; ii) os
macroinvertebrados aquáticos (bentónicos e nectónicos); iii) os peixes; e iv) as aves
aquáticas. Por seu lado, para o meio terrestre foram: i) os anfíbios; ii) os répteis; iii) os
mamíferos e iv) as aves terrestres.
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4.7.3.3.1

Pesquisa bibliográfica e contacto com entidades
No Anexo F.1 apresenta-se um resumo da informação recolhida no âmbito da pesquisa
documental relativamente às comunidades faunísticas e do contacto com entidades, bem
como os critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies
inventariadas para a área de estudo.

4.7.3.3.2

Trabalho de campo
Descreve-se seguidamente o trabalho de campo específico desenvolvido no âmbito do
presente EIA no que respeita à caracterização da fauna presente no meio aquático e meio
terrestre, que abrangeu:
•

No Meio Aquático - a caracterização dos macroinvertebrados bentónicos na zona
do Molhe Norte e a caracterização das aves aquáticas na zona da Barra do Porto
de Aveiro e numa zona de salinas já dentro da Ria de Aveiro (como caracterização
complementar).

•

No Meio Terrestre – a caracterização da mamofauna e herpetofauna nas vias de
acesso ao Molhe Norte

a) Trabalho de campo no Meio Aquático
Macroinvetrabrados bentónicos da zona do pontão
Tal como para a flora aquática, o trabalho de campo direccionado para os
macroinvertebrados sésseis presentes nas superfícies rochosas existentes na zona o
intertidal (entre-marés) da área de intervenção do projecto, foi realizado entre os dias 8 e
10 de Outubro de 2008, seguindo a metodologia idêntica à referida para a flora. A
localização dos pontos de amostragem foi coincidente com as amostragens realizadas
para as macroalgas (Desenho 5).
De igual forma, não foi possível efectuarem amostragens no andar infralitoral devido às
características hidrodinâmicas do local na altura do trabalho de campo, caracterizadas por
forte rebentação das ondas na zona do pontão.
Aves aquáticas
No que concerne as aves aquáticas, realizaram-se contagens de todos os indivíduos
presentes em pontos realizados nos dias 8, 9 e 10 de Outubro de 2008. Para a
caracterização da área de intervenção foram realizados 3 pontos na zona da barra do
Porto de Aveiro, e para uma caracterização complementar da área de estudo total, foram
realizados mais 3 pontos em zonas de salinas incluídas na ria de Aveiro (Desenho 5 –
Locais de amostragem da ecologia).
As contagens nos pontos corresponderam a períodos de marés-vivas, com altura de maré
baixa inferior a 1m. A contagem de indivíduos foi realizada com recurso a um telescópio e
decorreu durante o intervalo de 15 minutos antes e 15 minutos depois da baixa-mar,
quando o estofo de maré fosse o mais estável, resultando na maior área exposta possível
(Moreira 1993a; Yates et al.1993). Com isto procurou-se minimizar o efeito da maré sobre
as aves (Moreira 1993b,1995).
b) Trabalho de campo no Meio Terrestre
Herpetofauna e mamofauna
A caracterização da mamofauna e da herpetofauna foi realizada a 9 de Outubro de 2008
através de 2 transectos de 500m, um diurno e outro nocturno, efectuados ao longo das
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estradas de acesso ao molhe Norte, próximas ao cordão dunar (Desenho 5 – Locais de
amostragem da ecologia), com o objectivo de se registarem todas as observações
directas ou indícios de presença de espécies, onde se incluem observações visuais
(especialmente para répteis) e indícios de presença, nomeadamente pegadas, dejectos ou
latrinas.
4.7.3.3.3

Caracterização das Comunidades do Meio Aquático

Ria de Aveiro
Zooplâncton
O zooplâncton é extremamente diverso, sendo constituído pelos organismos cujas
deslocações são asseguradas pelas correntes (plâncton) e que não têm a capacidade de
produzir o seu próprio alimento (heterotróficos).
De acordo com a inventariação de Morgado et al. (2006), os grupos mais abundantes de
zooplâncton encontrados na Ria de Aveiro são os crustáceos pelágicos e suprabênticos,
especialmente larvas de Decápodes, Copépodes e Misidáceos. Para além dos grupos
referidos registaram-se ainda presença de larvas de Moluscos, Siphonophora,
Hydromedusas, Poliquetas e Apendicularia. As espécies dominantes são larvas de
Carcinus maenas, ovos de Littorina littorea, Acartia clausi, Gastrosaccus spinifer e Diphyes
spp., que representam 57% da comunidade de zooplâncton. Não obstante, espécies como
Obelia spp., Dipurena ophiogaster, Muggiaea atlântica, Lanice conchilega, nectóforos e
gonóforos não identificados e larvas de Hydrobia ulvae, Calanus helgolandicus, Temora
longicornis, Schistomysis spiritus, Palaemon elegans, Cragon cragon, Pachygrapsus
marmoratus e Oikopleura dioica, representaram 32% do total.
As espécies mais significativas de zooplâncton inventariadas para a Ria de Aveiro no
trabalho de Morgado et al. (2006) encontram-se no Anexo F.6.
Ictioplâncton
As espécies mais abundantes são aquelas que utilizam o estuário como área de postura,
designadamente as espécies lagunares residentes como caboz-da-areia (Pomatoschistus
minutus), o caboz-negro (Gobius niger), o caboz-transparente (Aphia minuta), a marinhacomum (Syngnathus acus), o peixe-rei-do-Mediterrâneo (Atherina boyeri), a solha-daspedras (Platichthys flesus) e a tainha-olhalvo (Mugil cephalus). Para além destas, serão
também abundantes as espécies marinhas juvenis que se deslocam para a laguna, ainda
na fase larvar, levados pela corrente, ou já na fase pós-larvar, quando adquirem
autonomia de movimentos e de busca de alimento como sejam o linguado-legítimo (Solea
solea), o robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax), o rodovalho (Scophthalmus rhombus), o
ruivo (Chelidonichthys lucerna), o sargo-legítimo (Diplodus sargus) e o peixe-rei (Atherina
presbyter).
Devido à escassez de trabalhos acerca do ictioplâncton que caracteriza a Ria de Aveiro,
não será possível apresentar uma listagem de espécies específica para este grupo. Não
obstante, admite-se que o ictioplâncton será constituído pelo estado larvar das espécies
de ictiofauna que constam no Anexo F.6.
Macroinvetebrados bentónicos
Na Ria de Aveiro foram inventariados 129 taxa de macroinvertebrados bentónicos (Dexter,
1988; 1992; Moreira, 1988; Moreira et al., 1988; 1993b), conforme consta no Anexo F.6.
Na comunidade bentónica deste sistema estuarino o grupo mais representativo é o dos
anelídeos (cerca de 50% dos taxa identificados), seguido dos crustáceos e dos moluscos.
As espécies mais abundantes são o gastrópode Hydrobia ulvae, o bivalve Cerastodema
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edule (berbigão), os poliquetas Tharyx marioni e Pygospio elegans, o anfípode Corophium
curvispinum e o isópode Idotea chelipes. Segundo os autores mencionados, os resultados
evidenciam algumas diferenças nos padrões de abundância em relação às zonas
amostradas. Assim, e para além das espécies já referidas, praticamente comuns aos
vários locais, no canal de Ovar são também abundantes as larvas dos insectos
Chironomidae e o bivalve Abra ovata e no canal da Murtosa o poliqueta Polydora ciliata
apresenta valores elevados. Já no canal de Mira, a terceira área amostrada por estes
autores, são espécies dominantes os poliquetas Streblospio dekhuyzeni e Hediste
diversicolor, o bivalve Scrobicularia plana (lambujinha) e o anfípode Urothoe brevicornis.
A zonação proposta para a Ria de Aveiro está de acordo com a definição comummente
aceite para zonas arenosas: 1) andar supralitoral colonizado por crustáceos aeróbios; 2)
andar mediolitoral caracterizada pela presença de espécies intertidais, especialmente
isópodes cirolanideos e poliquetas; e 3) o andar infralitoral caracterizado por um conjunto
vasto de espécies, sobretudo poliquetas.
Por sua vez, os resultados obtidos por Freitas et al. (2003), em estudos acerca dos
biótopos bênticos do sublitoral ao longo da costa de Aveiro, indicam que a menores
profundidades a areia tende a ser mais fina, com excepção de poucos locais próximos à
costa ou à entrada do canal do Porto de Aveiro, local de implantação do projecto
considerado. Nestes locais, os areais são classificadas “areias médias”. De um modo
geral, segundo os autores referidos, o tipo de sedimentos ao longo da costa tendem a
variar de sedimentos grosseiros em locais mais afastados da costa a areais finas em
locais menos profundos, próximos à costa.
Complementarmente, verificou-se uma sucessão de macoinvetebrados bênticos ao longo
da costa, formando dois grupos essenciais, um que coloniza locais mais afastados da
costa com tipos de sedimentos grosseiros, cujas principais espécies presentes são
nematodes, Polygordius appendiculatus e Pisione remota; e outro que coloniza locais
próximas à costa de tipo de sedimentos finos ou muito finos, nos quais as espécies mais
abundantes são Mediomaster fragilis e Magelona johnstoni.
Macroinvertebrados nectónicos
Na componente de macroinvertebrados nectónicos foram analisados dois grupos de
organismos distintos:
1 - Crustáceos Decápodes
Queiroga (1996), num estudo sobre a biologia do caranguejo-verde (Carcinus
maenas) em condições estuarinas, refere que esta espécie é particularmente
abundante na Ria de Aveiro, sustentando uma actividade de pesca regular. No
entanto, e segundo o mesmo autor, a abundância deste crustáceo tem vindo a
diminuir.
O caranguejo-verde, assim como o camarão-negro (Crangon crangon) distribui-se
por todo o sistema da Ria, atingindo densidades elevadas, tendo ambos uma
elevada tolerância às variações de salinidade. Para além destas, as espécies mais
características que ocorrem também na Ria são os misidáceos: Mesopodopsis
slabberi, Dyamisis bahirensis, Paramysis bacescoi, a lagosta (Palinurus spp.), a
santola (Macropodia rostrata) e os camarões: Polybius henslowi e Palaemon
serratus.
2- Cefalópodes
Relativamente à ocorrência de cefalópodes na Ria de Aveiro, Jorge & Sobral
(2004), fazem referência à presença do choco-vulgar (Sepia officinalis). Os
resultados deste estudo permitiram concluir que a migração desta espécie para a
Ria e para a zona costeira adjacente inicia-se no primeiro trimestre do ano e tem
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como finalidade a postura. Em termos médios os primeiros reprodutores a chegar
foram os de maiores dimensões que, na Ria de Aveiro, parecem ocupar
preferencialmente as áreas de jusante. Para além destas espécies, referem ainda
a ocorrência da lula (Loligo vulgaris) e do polvo (Octopus vulgaris).
Ictiofauna
A biodiversidade da ictiofauna na Ria de Aveiro tem sido analisada ao longo do último
século como indicadora da integridade biológica do ecossistema (Rebelo et al., 2005). 92
espécies distintas e 38 famílias de Agnatha, Chondrichthyes e Osteichthyes foram
registadas durante este período, tendo sido verificado o desaparecimento recente de 13
espécies (4 não esporádicas) das famílias Ammodytidae, Blennidae, Cyprinidae, Gadidae,
Gasterosteidae, Labridae, Rajidae, Sciaenidae, Sparidae, Torpedinidae, and Triakidae
(Whitehead et al., 1986; Bauchot & Pras, 1987). Por outro lado, 29 espécies (20 não
esporádicas) têm ocorrido nos últimos anos, pertencentes às famílias Atherinidae,
Balistidae, Centrarchidae, Cobitidae, Gobiidae, Labridae, Moronidae, Mugilidae,
Pleuronectidae, Poecilidae, Pomatomidae, Scophthalmidae, Soleidae, Sparidae e
Syngnathidae (Whitehead et al., 1986; Bauchot & Pras, 1987). Segundo Rebelo & Pombo
(2001), estas ocorrências serão o resultado de mudanças no sistema lagunar (naturais e
antropogénicas), assim como devido à sua complexidade e dinâmica.
Complementarmente, a sobrepesca poderá ter um papel importante no desaparecimento
de certas espécies, especialmente das que apresentam elevados valores comerciais como
esparídeos e ciprinídeos, especialmente a lampreia-marinha (Petromyzon marins), que por
sua vez só terá ocorrido na Ria no início do século e em 1988 (Rebelo & Pombo, 2001). A
intensa actividade industrial e piscatória pode ter sido o despoletar de mudanças nas
condições óptimas de ocorrência de algumas espécies, como a disponibilidade de
alimentos, de reprodução ou de abrigos contra eventuais predadores (Pombo & Rebelo,
2000; Rebelo & Pombo, 2001). As espécies que preferem zonas costeiras rochosas como
Lipophrys pholis, e Gaidropsarus vulgaris (Whitehead et al., 1986; Bauchot & Pras, 1987)
estão entre as espécies que recentemente desapareceram do estuário. Por outro lado,
tem sido verificado o aumento da ocorrência de espécies demersais.
Actualmente, de acordo com Rebelo & Pombo (2001), o elenco ictifaunístico da Ria de
Aveiro é constituído por 65 espécies, das quais 15 são espécies residentes lagunares, 13
são marinhas juvenis, 6 são migradoras sazonais, 22 são visitantes adventícias, 6 são
migradoras anádromas, 1 migradora catádroma e 2 são dulçaquícolas ocasionais.
Contudo, é provável que estes números variem entre os 100 e 39 espécies, se tivermos
em conta algumas espécies que, apesar de ainda não terem sido aqui capturadas, podem
ocorrer de passagem neste meio salobro - Anexo F.6.
Na Ria de Aveiro, as espécies residentes mais frequentemente encontradas são: o cabozda-areia (Pomatoschistus minutus), o caboz-negro (Gobius niger), o caboz-transparente
(Aphia minuta), a marinha-comum (Syngnathus acus), o peixe-rei-do-Mediterrâneo
(Atherina boyeri), a solha-das-pedras (Platichthys flesus) e a tainha-olhalvo (Mugil
cephalus). As espécies marinhas juvenis mais frequentes na Ria de Aveiro são: o
linguado-legítimo (Solea solea), o robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax), o rodovalho
(Scophthalmus rhombus), o ruivo (Chelidonichthys lucerna), o sargo-legítimo (Diplodus
sargus) e o peixe-rei (Atherina presbyter). Ao contrário das espécies marinhas juvenis, as
espécies migradoras sazonais como biqueirão (Engraulis encrasicholus), o laibeque-decinco-barbilhos (Ciliata mustela), a sardinha (Sardina pilchardus) e a taínha-garrento (Liza
aurata), ocorrem na laguna quer na fase juvenil quer no seu estado adulto.
As espécies visitantes adventícias ocorrem normalmente em meio marinho. As espécies
mais frequentes na Ria de Aveiro são: o bodião-de-bailloni (Symphodus bailloni), a
dourada (Sparus aurata), a marachomba-babosa (Parablennius gattorugine), o peixearanha (Echiichthys vipera), o peixe-pau-lira (Callionymus lyra) e o salmonete-legítimo
(Mullus surmuletus).
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Verifica-se ainda a presença de duas espécies anádromas na Ria de Aveiro: a esganagata
(Gasterosteus aculeatus) e a savelha (Alosa fallax). Quanto às espécies catádromas está
registada apenas a presença da enguia (Anguilla anguilla).
No que concerne às espécies dulçaquícolas ocasionais estão presentes o pimpão
(Carassius carassius) e a gambúsia (Gambusia affinis).
Segundo Rebelo & Pombo (2001), as espécies sedentárias são as mais numerosas na Ria
de Aveiro, sendo as famílias Mugilidae, Atherinidae, Moronidae e Clupeidae as mais
importantes. A sardinha está entre as espécies mais abundantes da Ria, seguida pela
taínha-garrento. As outras duas espécies mais abundantes o peixe-rei-do-Mediterrâneo e
o peixe-rei (Rebelo et al., 2004).
Os peixes que utilizam este sistema lagunar como área de viveiro representam cerca de
25% do total das capturas, sendo este valor principalmente devido a um reduzido número
de espécies com uma abundância muito elevada, nomeadamente o robalo-legítimo (PHB
do Rio Vouga, 2002).
No que se refere aos padrões de distribuição espacial e sazonal, e para as espécies mais
abundantes, verificou-se que o peixe-rei-do-Mediterrâneo apresenta igualmente efectivos
populacionais elevados nas regiões mais a jusante e nas mais a montante, tendo-se
registado valores superiores nos meses de Inverno e Primavera. O peixe-rei, por seu
turno, exibe uma abundância elevada durante todo o ano e ocorre principalmente nas
áreas de maior influência marinha.
Para a taínha-garrento, a taínha-fataça e o robalo-legítimo os valores mais elevados de
densidade registam-se em áreas sujeitas a uma maior carga poluente, sendo a sua
abundância elevada na maior parte do ano, com os valores mais baixos a coincidirem com
os meses de Outono.
As capturas de enguia são superiores nos extremos dos dois braços deste sistema
estuarino, nas áreas de menor salinidade, e durante a Primavera e o Verão.
Aves aquáticas
A grande extensão relativa das áreas intertidais, a existência de formações intertidais do
tipo sapal e caniçal e a grande disponibilidade de alimento aliada à sua elevada
produtividade fazem da Ria de Aveiro local de alimentação, reprodução e repouso de
muitas espécies de aves aquáticas, constituindo um dos locais mais importantes como
zona de invernada de aves limícolas, patos, flamingos e gaivotas.
De acordo com Luís, (1989), a Ria de Aveiro constitui para as aves limícolas uma zona de
reprodução, passagem em migração e invernada. O número de indivíduos presentes é
bastante reduzido durante o verão, altura em que a Ria é usada como zona de nidificação
pelo pernilongo (Himantopus himantopus), borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius
alexandrinus) e borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius). O número total de
limícolas aumenta depois progressivamente, a partir de Setembro, mantendo-se
relativamente elevado, particularmente entre Novembro e Fevereiro.
Os resultados obtidos por Luís (1992) mostram que nos invernos estudados invernaram na
Ria de Aveiro 14573,0 (±406,00) aves limícolas, que correspondem a 11% do número total
médio de aves deste grupo invernantes no território nacional.
O pilrito-comum (Calidris alpina) foi, claramente, a limícola mais abundante na Ria, que
albergou em média mais de 10000 indivíduos desta espécie, correspondentes a cerca de
20% do número total médio de pilritos-comuns invernantes nas zonas húmidas do território
continental português, no período considerado.
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Seguiram-se, por ordem de abundância, o borrelho-grande-de-coleira (Charadrius
hiaticula), com mais de 1100 indivíduos, que representam 28% do total de invernantes em
Portugal, o alfaiate (Recurvirostra avosetta) com cerca de 750 aves (5,9% total médio
nacional) e a tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) com cerca de 700 aves,
correspondentes a 8,9% do número total médio invernante no país.
Muitas das espécies observadas foram pouco abundantes e, além das já referidas, apenas
o borrelho-de-coleira-interrompida, a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), o abibe
(Vanellus vanellus), o perna-vermelha-comum (Tringa totanus), o maçarico-real (Numenius
arquata), o maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa) e o fuselo (Limosa lapponica)
estiveram representadas por números de indivíduos superiores, em média, a 100 aves.
De acordo com o estabelecido nas conferências de Heiligenhafen e, posteriormente, de
Cagliari (Spagnesi, 1982; Moser, 1987 in Luís, 1998), uma zona deverá ser considerada
de importância internacional desde que suporte, pelo menos, 20000 limícolas e/ou 1% da
população de uma espécie ou subespécie (percentagem que não deve, contudo,
corresponder a menos de 100 aves). Como tal, a Ria de Aveiro pode considerar-se uma
zona de invernada de aves limícolas importante, tanto no contexto nacional como
internacional.
Destaca-se, ainda, o facto de que no início da década de 80 foi aberto um grande charco
na Reserva de S. Jacinto como forma de recuperar uma zona atingida por um incêndio.
Este charco, a Pateira, veio a tornar-se de grande importância para os anatídeos
invernantes. De facto é das áreas do país com maior efectivo de espécies de anatídeos
invernantes como: o pato-real (Anas platyrhynchos), a marrequinha (Anas crecca) e a
piadeira (Anas penelope). O pato-negro (Melanitta nigra) é também muito comum, não só
aqui como também em toda a Ria de Aveiro, apresentando no seu conjunto mais de 1%
da população da Europa (PHB do rio Vouga, 2002).
Outros anatídeos podem ser aqui observados mais ocasionalmente: o pato-de-bicovermelho (Netta rufina), o arrabio (Anas acuta), o zarro-comum (Aythya ferina) e o zarrocastanho (Aythya nyroca). Mas não só os anatídeos frequentam a pateira; também se
pode, usualmente observar a garça-branca (Egretta garzetta) e a garça-cinzenta (Ardea
cinerea). Mais ocasional é a ocorrência do colhereiro (Platalea leucorodia).
No Anexo F.6 encontra-se a listagem das espécies de avifauna inventariadas para a Ria
de Aveiro.

Área de intervenção
Zooplâncton
A zona intermédia de entrada da Ria, onde será implementado projecto, será,
possivelmente, uma zona que apresenta uma elevada diversidade e biomassa
zooplanctónica. Isto resulta, em parte, de nesta área coexistirem espécies, quer de
afinidade marinha, quer de afinidade dulçaquícola, tolerantes às condições de ambiente de
transição que aí se verificam. Uma vez que os organismos zooplanctontes habitam as
primeiras camadas da coluna de água, cujas deslocações são asseguradas pelas
correntes, será admissível que as espécies encontradas na área de intervenção sejam as
mesmas descritas para a Ria de Aveiro e listadas no Anexo F.6.
Ictioplâncton
No que concerne ao ictioplâncton passível de ocorrência na área de intervenção do
projecto, tendo em consideração que esta secção da Ria é um corredor de passagem
obrigatória durante os períodos migratórios de inúmeros peixes, nomeadamente os que
utilizam a Ria como nursery, consideram-se passíveis de ocorrer nesta área todas as
espécies de ictioplâncton mencionadas anteriormente para a Ria de Aveiro.
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Macroinvertebrados bentónicos
Tendo em conta que a implantação do projecto envolve dragagens do canal de entrada do
Porto de Aveiro, considera-se que as espécies bentónicas serão possivelmente as mais
directamente afectadas.
Considerando o facto de que a área do canal da barra do Porto de Aveiro tem sido
constantemente intervencionada ao longo dos anos através de dragagens para a
manutenção de cotas, admite-se que a abundância de macroinvertebrados bentónicos no
local seja relativamente mais baixa quando comparada com locais não intervencionados,
dada a dificuldade do estabelecimento e equilíbrio das comunidades. De acordo com
Freitas et al. (2003) e Freitas et al., (2005) o tipo de sedimentos que caracteriza a área de
intervenção do projecto são “areais médias” com elevado coeficiente de permeabilidade.
Os resultados da campanha de caracterização dos sedimentos efectuada no âmbito deste
EIA vem confirmar isto.
Em habitats de areia, os valores de abundância e biodiversidade relativos à macrofauna
bentónica são habitualmente menores.
Os resultados obtidos por WW & Hidroprojecto (2007) nos primeiros 20 cm de sedimentos
na zona adjacente à barra de Aveiro mostraram uma maior abundância de D. vittatus
seguidos de iguais abundâncias para N. reticulatus, L. litoralis e Nereis sp.
Complementarmente, os dados de monitorização das principais espécies comerciais de
bivalves ao longo da costa de Aveiro (Gaspar et al., 2005 in WW & Hidroprojecto, 2007)
obtidos pelo IPIMAR confirmam a presença de amêijoa-branca, cadelinha, castanhola,
navalha e longueirão. Os resultados desta monitorização demonstram que, em geral, a
maior abundância de indivíduos é registada para profundidades acima dos 10m. A
navalha, a mais abundante de todas as espécies, é também abundante até aos 10m. Os
resultados das campanhas de 2005 apontam como pico de abundância da amêijoabranca, espécie alvo da apanha por ganchorra, para profundidades de cerca de 20m.
Durante o trabalho de campo dirigido à realização da inventariação e percentagem de
cobertura de macroalgas na zona do pontão, foi também registada a percentagem de
cobertura de marcoinvertebrados bentónicos presentes nos quadrados 40x40cm
efectuados (Quadro 26 e Desenho 5 – Locais de amostragem da ecologia).
Quadro 26 – Percentagem de cobertura das espécies de macroinvetrebrados amostrados nas 4
zonas da área de intervenção.
Molhe Norte
Zona

Molhe Sul

Zona 1

Andar

L Md/Inf

Espécie
Mytilus
galloprovincialis

Zona 2
LS

80%

Patella depressa

1%

Balanus balanus

10%

Gibbula umbilicalis

1%

L Md/Inf

Zona 3
LS

90%

20%

Zona 4
LS

90%

1%
90%

L Md/Inf

15%

LS

70%

1%
100%

L Md/Inf

1%
100%

15%

80%

0,5%

Littorina littorea

0,5%

L Md/Inf – Litoral Horizonte Médio/Inferior; LS – Litoral Superior

Na zona do andar litoral horizonte médio/inferior denota-se a elevada abundância de
filtradores (Mytilus galloprovincialis), seguidos por herbívoros (Patella depressa, Gibbula
umbilicalis, Littorina littorea) devendo-se a abundância de ambos à disponibilidade da sua
potencial fonte alimentar. Enquanto os primeiros dominam por estarem sujeitos a um
maior hidrodinamismo, os seguintes povoaram uma zona rica em algas. As adaptações
dos organismos à força das ondas justificam a sua presença nesta zona.
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Este andar litoral trata-se de uma densa faixa com uma curta extensão e caracteriza-se
pela existência de Mytilus galloprovincialis e Balanus balanus. Identifica-se também a
presença de um gastrópode, Gibbula umbilicalis, que se alimenta de bactérias,
diactomáceas e esporos de algas da superfície das rochas. Nesta zona inicia-se ainda a
distribuição de Patella depressa (típica da parte média do mediolitoral), que aqui tem uma
abundância mínima.
A passagem para o andar litoral superior é caracterizada pela redução na quantidade das
macroalgas Enteromorpha e de Fucus spiralis em relação à zona anterior. Esta redução
pode dever-se à actividade herbívora tanto do G. umbillicalis como das espécies de
Patella.
O andar do supralitoral é o que apresenta a menor diversidade de seres vivos, sendo
colonizado maioritariamente por Balanus balanus. A pequena quantidade de espécies
neste local pode ser justificada pela adversidade dos factores abióticos, nomeadamente a
temperatura elevada, a exposição ao sol e a salinidade proveniente do spray.

A
B

C
Figura 59 – Exemplos de macroinvetebrados bentónicos encontrados na área do pontão do Porto
de Aveiro durante a realização de quadrados de 40X40cm no andar litoral horizonte médio/inferior.
(A) Mytilus galloprovincialis; (B) Balanus balanus e (C) Patella depressa.

Macroinvertebrados nectónicos
Devido à escassez de estudos específicos para a área de estudo considera-se que todas
as espécies descritas para a Ria de Aveiro de macroinvertebrados nectónicos são
passíveis de ocorrência nesta área.

Ictiofauna
Relativamente à área de intervenção do projecto, o prolongamento do molhe Norte poderá
afectar, no geral, todos os grupos referidos anteriormente, tendo em consideração que
esta secção da Ria é um corredor de passagem obrigatório durante os seus períodos
migratórios de inúmeros peixes. Desta forma, consideram-se passíveis de ocorrer na área
em estudo todas as espécies reunidas no Anexo F.6. Será, no entanto, de se referir que
em estudos de Rebelo & Pombo (2001), nos pontos de amostragens mais próximos à
barra, foi verificada uma maior abundância de sardinha, seguida pela tainha-garrento,
peixe-rei e robalo-legítimo.
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Aves aquáticas
Tendo em conta as características do projecto, admite-se que as espécies de aves
aquáticas que mais serão afectadas pelo prolongamento do molho são as que se
relacionam predominantemente com o meio marinho adjacente, nomeadamente a negrola
(Melanitta nigra), o merganso-de-poupa (Margus serrator), o pilrito-escuro (Calidris
maritima), todos com estatuto “Em Perigo”; a população migradora-reprodutora do
colhereiro (Platela leucorodia), a seixoeira (Calidris canutus), o pilrito-de-bico-comprido
(Calidris ferruginea) e a andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons), todos com o estatuto
“Vulnerável”; a população visitante do colhereiro (Platela leucorodia), a população visitante
do ostraceiro (Haematopus ostralegus) e o garajau-comum, todos com estatuto “Quase
Ameaçado”; assim como a mobelha-pequena (Gavia stellata), o borrelho-de-coleirainterrompida (Charadrius alexandrinus), o borrelho-grande-de-coleira (Charadius hiaticula),
o pilrito-d’areia (Calidris alba), o pilrito-pequeno (Calidris minuta), o pilrito-escuro (Calidris
alpina), a rola-do-mar (Arenaria interpres) e a torda-mergulheira (Alca torda), todos com
estatuto “Pouco Preocupante”.
No trabalho de campo realizado nos dias 8, 9 e 10 de Outubro de 2008 (Desenho 5–
Locais de amostragem da ecologia) foi inventariado um total de 2108 indivíduos de
avifauna, pertencentes a 19 espécies. No Quadro 27 apresentam-se os dados referentes
aos inventários efectuados e os pontos de amostragem.
Destaca-se que, ao contrário dos restantes grupos inventariados por trabalho de campo, o
grupo das aves foi alvo de amostragens na área de intervenção e na área da ria de Aveiro.
Esta situação prende-se com o facto de as aves serem um grupo com elevada mobilidade
sendo que espécies com ocorrência preferencial na área da ria podem, pontualmente,
ocorrer na área de intervenção. Como no Quadro 27 os pontos A, B e C referem-se a
locais fora da área de intervenção do presente Projecto as espécies aí referidas são de
ocorrência pouco provável na área de intervenção, como é o caso do flamingo, águia-deasa-redonda, garça-real, garça-branca ou pega.
Quadro 27 – Abundância total de indivíduos observados em cada um dos pontos amostrados na Ria
de Aveiro e na Área de Intervenção.
Espécie
Nome científico

Actitis hypoleucos
Ardea cinerea
Arenaria interpres

Ria de Aveiro

Nome comum

Área de Intervenção

Ponto A

Ponto B

Ponto C

maçarico-das-rochas

3

1

1

garça-real

3

rola-do-mar

1

Buteo buteo

águia-de-asa-redonda

Calidris alba

pilrito-d’areia

26

Calidris alpina

pilrito-comum

17

Calidris minuta
Charadrius
alexandrinus

pilrito-pequeno
borrelho-de-coleirainterrompida
borrelho-grande-decoleira

1

Charadrius hiaticula
Egretta garzetta

garça-branca

Larus argentatus

gaivota-prateada

Larus michahellis

gaivota-argêntea

Larus fuscus

gaivota-de-asa-escura

1

36
3

30

guincho-comum

2

Larus sp.(juvenis)

gaivota

25

Limosa laponica

fuselo
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maçarico-de-bico-direito

1

46

Larus ridibundus

Limosa limosa

Ponto D

3

2
15

8

2

20

30

76

80

600

19

20

960

4
23
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Espécie
Nome científico
Phalacrocorax
carbo
Phoenicopterus
roseus

Ria de Aveiro

Nome comum

Ponto A

Ponto B

corvo-marinho

1

1

flamingo

45

pega-rabuda

2

Pica pica

Total

115

Área de Intervenção
Ponto C

Ponto D

Ponto E

Ponto F

268

1600

0

0

125

Os resultados de baixa abundância total de indivíduos e dominância de Larus fuscus e
juvenis de Larus sp. para os pontos D, E e F estão de acordo com os dados obtidos por
outros autores (Rosa et al., 2003), em trabalhos realizados em áreas de estuário sujeitas a
acções antropogénicas. Os pontos E e F encontravam-se localizados em locais de
presença humana constante de pescadores e banhistas, próximos do molhe Sul, em áreas
de praia relativamente pequenas. Desta forma, é muito provável que a presença humana
tenha inibido a actividade das aves limícolas cuja distância de tolerância é cerca de 25m35m.
É de ressalvar que os dados obtidos são apenas indicativos, uma vez que resultam de
trabalho de campo pontual.
4.7.3.3.4

Caracterização das Comunidades do Meio Terrestre

Ria de Aveiro
Avifauna
Na zona da mata, característica do cordão dunar inserido na RNDSJ, destaca-se, pela sua
presença constante, o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), um passeriforme
invernante. A família dos chapins faz-se representar pelo chapim-de-poupa (Parus
cristatus), chapim-preto (Parus ater), chapim-azul (Parus caeruleus) e chapim-real (Parus
major). Também aqui ocorrem rapinas como sejam o gavião (Accipiter nisus) e o açor
(Accipiter gentillis), que utilizam a mata e por vezes a pateira como território de caça.
Herpetofauna
No que concerne ao grupo dos répteis, as espécies inventariadas para a área em questão
são: a lagartixa-de-bocage (Podarcis bocagei), a cobra-rateira (Malpolon
monspessulanus), a cobra-d'água-de-colar (Natrix natrix) e a lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus). Relativamente aos anfíbios é possível observar algumas
espécies como: o tritão-marmorado (Triturus marmoratus), o sapo-de-unha-negra
(Pelobates cultripes), a rela (Hyla arborea) e a rã-verde (Rana perezi), entre outros.
Mamíferos
Dos mamíferos que habitam a reserva destacam-se como predadores a geneta (Genetta
genetta) e a raposa (Vulpes vulpes). Outros mamíferos habitantes locais são o
musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula), o ouriço-cacheiro (Erinaceus
europaeus), a toupeira (Talpa occidentalis) e a fuinha (Martes foina).
Todas as espécies terrestres inventariadas para os grupos faunísticos anteriores
encontram-se no Anexo F.6.
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Área de intervenção
Herptofauna e mamofauna
Durante o trabalho de campo, a realização do transecto diurno (Desenho 5– Locais de
amostragem da ecologia) permitiu o registo de 4 indivíduos de lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus), 2 indivíduos de lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), e um 1
indivíduo morto de sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), no que concerne aos répteis
e anfíbios. Relativamente aos mamíferos, foi identificada 1 toca com indícios da presença
de fuinha (Martes foina) e dejectos de ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus).
Durante o transecto nocturno não foi registada a presença de qualquer espécie.

A

B
A

Figura 60 – Registos da presença de Sapo-de-unha-negra (A) e dejectos de ouriço-cacheiro (B))
4.7.3.3.5

Elenco Faunístico para o meio terrestre

Ria de Aveiro
No Quadro 28 apresenta-se o número de potenciais espécies de vertebrados terrestres
que ocorrem na área de estudo total da Ria de Aveiro, sendo que no caso da avifauna, se
apresenta em conjunto os grupos das aves aquáticas e terrestres. É de referir que 37, 3%
das espécies inventariadas estão incluídas no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (www.icn.pt) e/ou no congénere da UICN (www.redlist.org).
Quadro 28 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para
a área de estudo total e respectivas categorias de ocorrência.
Pesquisa bibliográfica
Grupo
faunístico

Trabalho
de campo

Anfíbios
Répteis

Total
Provável

Muito provável

Confirmada

1

1

0

8

9

1

3

0

8

11

Aves

20

0

0

126

126

Mamíferos

2

6

13

6

25

Total

24

10

13

148

171

% espécies
Espécies
face ao
com
total
estatuto
nacional

% espécies
com estatuto
face ao total
nacional

52,9

0

0

39,3

1

12,5

42,9

19

24,4

36,8

2

11,8

37,3

22

16,7

Área de intervenção
No Quadro 29 apresenta-se o número de potenciais espécies de vertebrados terrestres
que ocorrem na área de intervenção que está inserida nas quadrículas UTM 10x10 km
NF20 e NE29, sendo que no caso da avifauna, se apresenta em conjunto os grupos das
aves aquáticas e terrestres. É de referir que 29,9% das espécies inventariadas estão
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incluídas no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (www.icn.pt) e/ou no
congénere da UICN (www.redlist.org).
Quadro 29 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para
a área de intervenção e respectivas categorias de ocorrência.
Pesquisa bibliográfica

Grupo
faunístico

Trabalho
de campo

Provável

Muito provável

Confirmada

Anfíbios

1

2

0

6

9

Répteis

1

5

0

5

10

Aves

20

0

0

93

93

Mamíferos

2

6

13

6

25

Total

24

13

13

110

137

4.7.3.3.6

Total

% espécies
Espécies
face ao
com
total
estatuto
nacional

% espécies
com estatuto
face ao total
nacional

52,9

0

0

35,7

1

12,5

31,6

13

16, 7

36,8

2

11,8

29,9

16

12,1

Espécies com maior interesse para a conservação
A aplicação do Índice de Valorização da Fauna - IVF permitiu definir 18 espécies de
vertebrados (com excepção dos peixes que foram caracterizados à parte) como sendo
mais relevantes em termos conservacionistas, todas confirmadas para a área de estudo
total da Ria de Aveiro e 11 confirmadas para a área de intervenção. Esta informação é
apresentada no Anexo F.6.
Relativamente às espécies cujos habitats de ocorrência são similares aos que existem na
área de intervenção e zona envolvente refere-se:
•

•
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Herpetofuna
o

rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), espécie da Península
Ibérica, com um IVF igual ou superior a 5,0, ocorre em terrenos
encharcados, ribeiros ou canais de rega;

o

lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli), tendo em conta que os
biótopos dunares e de matos favorecerem a sua ocorrência;

Avifauna
o

gaivina (Sterna hirundo), considerada “Vulnerável” a nível nacional, é uma
espécie migradora de passagem pouco comum, que frequenta a zona
infra-litoral e inter-litoral;

o

chilreta (Sterna albifrons), espécie considerada “Em Perigo” a nível
nacional, é uma espécie migradora reprodutora comum a nível da área de
estudo total.

o

negrola ou pato-negro (Melanitta nigra), que em Portugal, se encontra
classificada como “Em Perigo” distribui-se essencialmente na zona
costeira, quase exclusivamente entre o Cabo da Roca e a Foz do Douro,
verificando-se maiores concentrações, precisamente na zona da Ria de
Aveiro, onde constitui espécie-alvo da ZPE (PTZE0004). Na área de
estudo ocorre sobretudo na zona de praia imediatamente a Norte do
molhe Norte, apresentando no local referido uma grande abundância de
indivíduos (SPEA, in press);

o

merganso-de-poupa (Mergus serrator) é uma espécie classificada com o
estatuto “Perigo”. Ocorre como invernante em zonas costeiras, com
preferência por zonas de baixa profundidade e alimento abundante: mar,
estuários e lagoas.
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•

Ictiofauna
o

4.7.3.3.7

A ictiofauna é uma das grandes riquezas da Ria e do espaço marítimo
envolvente, verificando-se muitas espécies características de nichos
ecológicos distintos, quer de água doce, que ocasionalmente aparecem
nas águas salobras, quer marinhas, no seu estádio juvenil ou como
esporádicas em águas estuarinas. Em termos conservacionistas, na Ria
encontram-se diversas espécies com níveis classificados de ameaça.
Destaca-se, em particular, a enguia-europeia (Anguilla anguilla), a
esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) e o sável (Alosa alosa),
classificados como “Em Perigo” (EN) em Cabral et al. (2006). Para além
destas, a lampreia-marinha (Petromyzon marinus) e a savelha (Alosa
fallax) têm o estatuto de “Vulnerável”. Relativamente às espécies
comercialmente ameaçadas, o destaque vai para as espécies da ordem
Pleuronectiformes (linguados e solha-das-pedras), da família Sparidae
(sargos, pargo, dourada e choupa), o robalo-legítimo e o safio. Estas
espécies têm elevado valor comercial e são genericamente capturadas
com grande intensidade (SNPRCN, 1993). Salienta-se que estão
classificadas a maioria (mais de 90 %) das principais espécies que
utilizam a Ria como nursery. As espécies de ictiofauna mencionadas
podem ocorrer tanto na área de estudo total da Ria de Aveiro quanto na
área de intervenção do projecto, tal como o mencionado anteriormente.

Valores cinegéticos e piscatórios
O interesse da área afectada para a caça é nulo, uma vez que a área não está inserida em
nenhuma zona de caça. Por seu lado, o interesse da área para a pesca é muito elevado.
Do ponto de vista comercial, segundo informações do Porto de Aveiro (Nemus, 2007),
entre as espécies de ictiofauna mais pescadas contam-se o carapau (Trachurus
trachurus), a sardinha (Sardina pilchardus), a sarda (Scomber scombrus), o verdinho
(Micromesistius poutassou) e a faneca (Trisopterus luscus). Para além destas, a pesca é
também direccionada para outras espécies como a enguia (Anguilla anguilla), a lampreia
(Petromyzon marinus), o robalo-legítimo (Dicentrachus labrax), o safio ou congro (Conger
conger), o sável (Alosa alosa), a savelha (Alosa fallax), a solha (Pleuronectes platessa), a
solha-das-pedras (Platichtys flesus), a tainha (Mugilidae), a dourada (Spaurus aurata), o
sargo (Diplodus spp.), o rodovalho (Scophthalmus rhombus), o ruivo (família Triglidae) e o
linguado (Solea spp.).
Dada a natureza do projecto, com a execução de dragagens e deposição de areias na
zona costeira, considera-se que as espécies bentónicas adquirem uma importância
acrescida relativamente a todas as outras, pelo facto de serem, potencialmente, as mais
directamente afectadas pelas operações de dragagem. Nomeadamente as espécies de
moluscos bivalves adquirem, nas zonas de dragagem, grande importância pelo facto de
serem também economicamente exploradas (refira-se que a pescaria de moluscos
bivalves, que ocorre ao longo do litoral oceânico do continente Português, se assume
como uma das principais pescarias artesanais).
Em termos de bivalves, a pesca é direccionada para as seguintes espécies: berbigão
(Cerastoderma edule), mexilhões (Mytilus spp.), amêijoa-mancha (Venerupis pullastra),
amêijoa-boa (Ruditapes decussatus) e longueirão (Solen marginatus). A nível de
crustáceos, a pesca destina-se sobretudo à apanha do caranguejo-verde (Carcinus
maenas) e do caranguejo-pilado (Polybius henslowi). Destaca-se, ainda, a pesca do choco
(Sepia officinalis) na Ria de Aveiro e litoral adjacente tem lugar quando esta espécie se
aproxima da costa para se reproduzir e é efectuada através da utilização de redes de
arrasto e, principalmente, de redes de tresmalho fundeadas (Jorge & Sobral, 2004). Esta
actividade, com significativo impacto sócio económico, envolve embarcações da pesca
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local. A pesca de choco na Ria de é um recurso que ocupa o 2º ou 3º lugar no contexto
das pescarias da laguna e que envolve 330 embarcações que recorrem à solheira, o
mesmo tresmalho que é usado na captura dos peixes planos da Ria.
De acordo com inquéritos a pescadores locais durante o trabalho de campo, constatou-se
que junta à barra de Aveiro a espécie mais pescada corresponde, maioritariamente, ao
robalo-legítimo.
4.7.3.4

Caracterização dos Biótopos e Habitats
No que se refere aos biótopos e Habitats RN2000 que ocorrem na ZPE da Ria de Aveiro,
destacam-se as seguintes unidades:
o

Estuários (1130) - Bancos de areia permanentemente cobertos por água marinha
ou de influência marcadamente marinha.

o

Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa (1140) - Lodaçais e areais que
ficam a descoberto na maré baixa sem vegetação vascular ou ocupados por
monocotiledóneas graminóides perenes (Zostera noltii).

o

Lagunas (1150* - habitat prioritário) - Superfícies costeiras de água livre salgada
ou salobra, de volume e salinidade variável, total ou parcialmente separadas do
mar por bancos de areia ou de seixos

Estes Habitats, ainda que presentes na ria de Aveiro, não foram identificados na área
propostos para as intervenções de prolongamento do molhe Norte, dragagens e deposição
de dragados.
As saídas de campo realizadas a 11 e 19 de Dezembro de 2008 permitiram a elaboração
da cartografia dos biótopos presentes na área onde está prevista a instalação do estaleiro.
Esta área apresenta uma elevada degradação causada pelo uso consecutivo como local
de estaleiro e depósito de materiais. A área a Sul da Barra, entre o molhe Norte e a zona
dos locais de deposição dos materiais dragados – Costa Nova - não foi alvo de cartografia
relativa aos biótopos e habitats presentes uma vez que não estão previstas intervenções
em terra.
No Quadro 30 é feita a caracterização dos biótopos inventariados e no Desenho 6 –
Carta de biótopos e habitats apresenta-se a localização dos mesmos.
4.7.3.5

Áreas de maior relevância ecológica
No capítulo 4.7.2.2 descrevem-se as áreas consideradas de maior relevância ecológica.
As áreas presentes na área de estudo que apresentam valores ecológicos de alguma
relevância correspondem ao biótopo “Estuário” que contém os seguintes Habitats:
Estuários (1130); Lagunas (1150) * e Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa
(1140). Refe-se que a massa de água que constitui o “Estuário” representa uma área de
grande valor ecológico pelas comunidades que sustenta e pela riqueza natural. A ligação
com o mar se faz por uma única abertura, construída sensivelmente a meio do cordão
dunar, o que torna este corredor o único local de passagem para as várias espécies de
peixes mencionadas anteriormente e que possuem estatutos de protecção.
Como a área de intervenção apresenta, actualmente uma elevada perturbação e
degradação, considera-se que as áreas a intervencionar não são incluídas nos Habitats
anteriormente descritos. Desta forma, considera-se não existirem, na área de
intervenção, áreas de maior relevância ecológica.
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4.8

Solos e uso do solo

4.8.1

Enquadramento
Na área de implantação do presente projecto não se pode falar de solos propriamente
ditos já que o projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro contempla o
prolongamento do Molhe Norte, em zona marítima, e a execução de dragagens para
melhoramento das condições de navegabilidade, igualmente em zona marítima. Os
materiais a serem dragados serão depositados na orla costeira a sul do Molhe Sul, na
zona de praia submersa entre os terceiro e quinto esporões na zona da Costa Nova,
igualmente em zona marítima. Assim sendo, as intervenções para a execução do
projecto propriamente ditas ocorrem, essencialmente, em zona marítima.
Contudo, como serão expectáveis interferências com o meio terrestre, nomeadamente no
que se refere à implantação dos estaleiros de apoio à obra e respectivos acessos,
considerou-se relevante caracterizar os solos e identificar os principais uso dos mesmos
na zona envolvente ao presente projecto, de modo a apoiar a análise de impactes
associados à fase de construção.

4.8.2

Caracterização dos solos na envolvente à área de implantação do projecto
Para a caracterização dos solos existentes na zona envolvente à área de implantação do
projecto consultou-se o IDRHa (Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica), tendo-se
constatado que não se encontram publicadas as cartas de solos nem as cartas de
capacidade de uso do solo (ambas à escala 1:25 000), para esta zona. Recorreu-se,
ainda, à informação constante no Atlas do Ambiente, no que se refere à carta litológica,
carta de solos e carta de capacidade de uso do solo, à escala de 1:10 000.
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Quadro 30 – Caracterização dos biótopos presentes na área de intervenção e IVB atribuído
Biótopo

Duna embrionária

Duna branca
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Habitats do DL 49/2005 que
inclui

Principais espécies
florísticas

Características

IVB

Habitat 2110 – Dunas móveis
embrionárias

Elymus farctus
Calystegia soldanella
Euphorbia paralias

Comunidades halopsamófílas de
baixo grau de cobertura, dominadas
por gramíneas, que coloniza sítios
afectados pelas vagas durante as
tempestades e marés vivas e por
isso
sujeitos
a
uma
forte
movimentação das areias.
Situa-se na parte faixa mais litoral da
praia, um pouco por toda a área
estudada.

6,3

Habitat 2120 - Dunas móveis
do cordão dunar com
Ammophila arenaria (“dunas
brancas”)

Ammophila arenaria
Calystegia soldanella
Euphorbia paralias
Eryngium maritimum
Medicago marina
Silene littorea
Sedum sediforme
Polygonum maritimum
Othanthus maritimus
Pancratium maritimum

Comunidades halopsamófílas de
elevado
grau
de
cobertura,
dominadas por gramíneas, típicas do
sector mais elevado e interior da
praia alta e, principalmente, das
cristas da duna branca onde constitui
tufos de elevada densidade

6,3
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Principais espécies
florísticas

Características

IVB

Duna

Ammophila arenaria
Calystegia soldanella
Euphorbia paralias
Eryngium maritimum
Medicago marina
Silene littorea
Sedum sediforme
Polygonum maritimum
Othanthus maritimus
Carpobrotus edulis
Elymus farctus

Constitui, na área estudada, a
transição entre a duna embrionária e
a duna branca.
Este biótopo encontra-se invadido
por espécies exóticas e é notória a
perturbação
por
actividades
humanas
como
pisoteio
ou
passagem de veículos.

3,8

Dunas com exóticas

Acacia longifolia
Carpobrotus edulis
Helichrysum italicum
Artemisia crithmifolia
Ammophila arenaria
Euphorbia paralias
Eryngium maritimum
Sedum sediforme
Pancratium maritimum
Galium sp.

Biótopo dominado por acácias
localizada na duna cinzenta, onde
tipicamente
deveriam
ser
encontradas espécies arbustivas
típicas.

0,8

Ruderal

Artemisia crithmifolia
Anthirrhinum majus
Acacia longifolia
Carpobrotus edulis
Oxalis pes-caprae
Helichrysum italicum
Dactylis glomerata
Ononis sp.
Malva sp.
Rumex sp.
Euphorbia paralias

Biótopo dominado por espécies de
carácter
ruderal
e
exóticas,
localizado perto de estruturas
humanas ou locais com forte
actividade humana.

0,8

Biótopo
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Biótopo

Acacial - Exóticas

Agrícola

Urbano
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Habitats do DL 49/2005 que
inclui

Principais espécies
florísticas

Acacia longifolia
Carpobrotus edulis
Oxalis pes-caprae
Helichrysum italicum
Arundo plinii
Cortaderia selloana
Artemisia crithmifolia
Plantago coronopus

Artemisia crithmifolia
Anthirrhinum majus
Carpobrotus edulis
Oxalis pes-caprae
Dactylis glomerata
Ononis sp.
Malva sp.
Solanum tuberosum

Pinus sp.
Carpobrotus edulis
Oxalis pes-caprae
Artemisia crithmifolia
Dactylis glomerata
Malva sp.

Características

IVB

Biótopo totalmente dominado por
acácias e outras espécies exóticas,
de muito elevado grau de cobertura.
As espécies nativas típicas de dunas
são praticamente inexistentes nesta
comunidade.

0,8

Biótopos dominado por actividades
agrícolas, podendo em alguns sítios
ser registada a presença de
espécies ruderais e/ou exóticas.

1,7

Biótopo que abarca as estruturas
humanas presentes na área.

0,0
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Nas Figura 61 e Figura 62 estão representadas a litologia e o tipo de solos,
respectivamente e na Figura 63 a capacidade de uso dos solos na zona de implantação
do projecto, de acordo com a informação constante do Atlas do Ambiente.

Figura 61 – Litologia

Figura 62 – Tipo de solos
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Figura 63 – Classes de capacidade de uso do solo
Da leitura destas figuras resulta:
o

Em termos litológicos a área envolvente ao projecto insere-se em formações
sedimentares metamórficas, predominando os regossolos.

o

Os solos apresentam uma classe de capacidade de uso baixa - Classe F - com
boas características para a prática de actividades florestais e baixa qualidade
agrológica, o que, no fundo, acaba por se reflectir na ocupação do território.

4.8.3

Ocupação do solo

4.8.3.1

Enquadramento
Para caracterização da ocupação do solo na área envolvente à implantação do projecto
recorreu-se à informação do CORINE 2000, complementada por análise da fotografia
aérea desta zona e visitas de campo. Na Figura 64 apresenta-se a ocupação do solo
dominante (com base no levantamento do CORINE 2000) na área envolvente à área de
implantação do presente projecto e no Desenho 7 – Ocupação do solo representam-se
os principais aspectos relacionados com a ocupação ou uso do solo na área envolvente ao
projecto.

Imp – 5007_R2

Página 160

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

Figura 64 – Uso do solo (CORINE 2000)
Analisando a Figura 64 constata-se que, de uma forma geral, os usos dominantes
correspondem a “praias, dunas e areias”, que correspondem aos cordões dunares e zonas
de praia de S.Jacinto, para Norte, e da Barra e da Costa Nova, para Sul, às zonas de
“matos”, correspondendo essencialmente à Mata de S.Jacinto. Já em posição mais
afastada da área de implantação do projecto refere-se o uso “lagunas litorais” que
corresponde à própria Ria de Aveiro e zonas de “tecido urbano descontínuo”, na zona da
Barra, concelho de Ílhavo.
O projecto propriamente dito será implantado, tal como referido anteriormente, em domínio
marítimo, com a designação de “mar e oceano”.
4.8.3.2

Caracterização local
No Desenho 7 - Ocupação do solo apresenta-se a implantação do projecto sobre
fotografia aérea, onde se podem observar os principais aspectos da ocupação do território
na área envolvente à implantação do projecto.
Para a descrição dos principais usos e/ou ocupações do território na zona envolvente à
área de implantação do presente projecto dividiu-se a área envolvente em Zona do Porto
de Aveiro, Zona a Norte do Porto e Zona a Sul do Porto.
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4.8.3.2.1

Zona do Porto de Aveiro
O uso portuário/industrial domina em toda a zona ocupada com as instalações do Porto
de Aveiro, que dispõe das seguintes infra-estruturas: Terminal Norte e Terminal Sul do
sector comercial, Terminal de Granéis Líquidos, Porto de Pesca do Largo e Porto de
Pesca Costeiro. Nestas diferentes áreas encontra-se instalado um conjunto de serviços e
empresas ligadas ao sector portuário e à pesca, estaleiros navais e empresas industriais.
A barra do Porto de Aveiro encontra-se delimitada por dois molhes: o molhe Norte, com
cerca de 1300m de extensão, localizado no final da zona de extenso areal de S.Jacinto
(objecto do presente projecto) e o molhe Sul, com cerca de 650m de comprimento,
localizado no enfiamento da praia da Barra. Existe, ainda, um terceiro molhe - o molhe
Central – com cerca de 400m de comprimento, localizado já no interior da barra. Nas
fotografias seguintes podem observar-se os principais aspectos do molhe Norte.

Foto 10 - Vistas a partir da zona mais inicial do molhe Norte em direcção à cabeça do molhe e ao farolim
existente na cabeça deste molhe

4.8.3.2.2

Zona a Norte do Porto
A zona localizada na margem Norte da barra do Porto de Aveiro consiste numa faixa de
terreno que se encontra delimitada a Este por um dos principais canais da ria – o Canal
de Ovar que se desenvolve no sentido Norte-Sul entre o Carregal e São Jacinto - e a
Oeste pelo Oceano Atlântico.
A ocupação humana nesta zona resume-se ao lugar ou aglomerado de São Jacinto e a
algumas casas dispersas. Segundo dados dos Censos de 2001 a freguesia de S.Jacinto
apresenta uma população residente de 1016 habitantes, dos quais 1014 correspondem ao
aglomerado de S.Jacinto propriamente dito. De acordo com Ecossistema (2003), o lugar
de S.Jacinto iniciou-se como uma povoação de pescadores, que pôde desenvolver-se com
a estabilização da barra. A fixação das dunas, depois da plantação da Mata de S.Jacinto
no final do séc. XIX, veio a permitir o desenvolvimento da actividade agrícola, que
funcionava como complemento da actividade piscatória o que ainda acontece hoje em dia,
embora em menor escala.
Este lugar encontra-se isolado do restante concelho pela presença da ria de Aveiro, sendo
a EN327 a sua única ligação terrestre. O grau de isolamento deste local é talvez explicado
pelo elevado percurso (cerca de 45 km) até à sede de concelho, Aveiro, atravessando
território dos concelhos de Estarreja e Murtosa.
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A EN327 é a única via de suporte a todas as deslocações Norte-Sul (Furadouro/S.Jacinto),
apresentando um traçado paralelo e muito próximo do Canal de Ovar. A partir da EN327
desenvolvem-se arruamentos abertos para poente (muitos dos quais sem saída) que
acabam por constituir os acessos a ocupações pontuais. De acordo com o Plano
Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro estes arruamentos inicialmente serviam
apenas no acesso à costa e aos terrenos agrícolas e pinhais localizados no interior do
cordão dunar, enquanto que actualmente dão, também, acesso a pequenos núcleos de
construção, geralmente de segunda residência, localizadas no interior do cordão dunar.
No período de Verão têm sido registadas situações de congestionamento de tráfego em
virtude da elevada procura desta zona e das deficientes condições de acesso.
Na zona ribeirinha de São Jacinto existe um terminal de ferry explorado pela empresa
Move Aveiro. Este serviço de ferry permite a ligação ao lugar da Barra, já no concelho de
Ílhavo e, consequentemente, à restante zona do concelho de Ílhavo e de Aveiro.
Na zona Oeste do aglomerado de S.Jacinto refere-se a presença dos terrenos militares
pertencentes ao actual Regimento de Infantaria nº 10, onde se insere o Aeródromo
Municipal de Aveiro que aproveita a pista da unidade militar. Prevê-se que o estaleiro da
obra venha a ser localizado no interior dos terrenos desta unidade militar, tal como referido
no capítulo 3.3.5.4. Nas fotos seguintes pode observar-se uma panorâmica aérea da área
militar na sua globalidade, e a pista do aeródromo.
A construção da base militar na zona de S.Jacinto (correspondente ao actual Regimento
de Infantaria nº 10) e dos Estaleiros de construção naval de S.Jacinto vieram introduzir
novas dinâmicas na zona. A utilização da pista da base aérea como aeródromo municipal
(sensivelmente desde 1995) possibilita a sua utilização turística, havendo algumas
empresas que promovem passeios de avioneta a partir desta pista. De acordo com o
Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro esta infra-estrutura tem
recentemente vindo a registar um crescente movimento e utilização.

Fonte - http://saojacinto.cne-escutismo.pt/areamilitar.htm
Foto 11 - Vista aérea sobre a zona do actual Regimento de Infantaria nº 10 (antiga Área Militar de São Jacinto)

Foto 12 - Pista do Aeródromo Municipal de Aveiro

A Nordeste do aglomerado S.Jacinto situam-se os antigos estaleiros navais de São
Jacinto, actualmente abandonados.
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O usufruto da praia de S.Jacinto (a única praia do concelho de Aveiro) tem contribuído
para o incremento da procura turística desta zona. Realça-se, contudo, que a praia de
S.Jacinto é bastante menos frequentada que as praias vizinhas, a Norte a praia da
Torreira e a Sul as praias da Barra e da Costa Nova, facto que se encontra
inexoravelmente ligado à maior dificuldade nos acessos terrestres.
Na zona de acesso à praia de S.Jacinto regista-se, ainda, a existência do Complexo
Desportivo Girão Pereira que inclui as piscinas, um campo de futebol relvado, cortes de
ténis e um pavilhão complexo desportivo. Adjacentemente a estas instalações refere-se o
Parque de Merendas. Nesta zona encontra-se também o Centro Nacional de Formação
Ambiental do Centro Nacional de Escutas (CNE). O Centro tem uma área de 20ha para
acampamento, com capacidade para 800 pessoas e destina-se exclusivamente a
actividades
escutistas,
estando
aberto
durante
todo
o
ano
(www.cneescutismo.pt/s.jacinto.com). O percurso de acesso ao estaleiro passa nas proximidades
destas instalações e do anteriormente referido acesso à praia de S.Jacinto.

Foto 13 - Complexo Desportivo Dr. Pereira Girão e caminho de acesso à praia de S.Jacinto

Foto 14- Centro de Formação Ambiental do Centro Nacional de Escutas

A Norte do aglomerado de S.Jacinto refere-se a presença da ETAR de São Jacinto e do
cemitério em posição adjacente, tal como se pode observar na fotografia seguinte. O
percurso previsto para acesso ao estaleiro passa junto a estas instalações.

Foto 15 - Vista sobre as instalações da ETAR de S.Jacinto e cemitério
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Continuando para Norte refira-se a existência de mais dois parques de campismo: o
Parque de Campismo de S.Jacinto e o Parque de Campismo Municipal de Aveiro.
A Nordeste do aglomerado de S.Jacinto situa-se a mancha florestal mais importante
desta zona, correspondendo à Mata de São Jacinto, com uma área total de cerca de 700
ha. As dunas foram cedidas ao Estado, para serem administradas pela Câmara de Aveiro,
na segunda metade do séc. XIX. A sua arborização foi iniciada em 1888 e concluída em
1931 e encontra-se sujeita ao regime florestal total desde 1903. Em 1979 é criada a
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. A delimitação desta área classificada pode ser
observada na Figura 12.
Refere-se, ainda, a zona inicial do molhe Norte, dentro do território do Regimento de
Infantaria nº 10, onde foram, no passado, instalados estaleiros de apoio à primeira
ampliação do molhe Norte e à reconstrução da cabeça deste molhe, mais recentemente.
Esta é a zona prevista para a instalação do estaleiro de apoio à obra de Reconfiguração
da Barra do Porto de Aveiro, razão pela qual se considerou relevante caracterizá-la.
Obtido acesso ao interior da zona militar do Regimento de Infantaria nº 10, procedeu-se a
um levantamento da ocupação do solo nesta zona. Nas fotos seguintes apresentam-se
panorâmicas dos principais aspectos da ocupação do solo nesta zona. A maior parte desta
zona consiste numa plataforma nivelada sem ocupação/utilização do solo. Uma parte
significativa deste terreno é, actualmente, utilizada como depósito de resíduos e entulhos,
pelo que se encontra bastante degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações
dunares colonizadas por vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão.
Nesta zona existe uma lagoa de pequenas dimensões que possui uma plataforma de
madeira flutuante, cuja finalidade não foi possível apurar. A vegetação que se encontra em
redor da lagoa, composta por acácia, chorão e canas, é densa e não permite um fácil
acesso a esta nem boa visibilidade.
A partir desta zona partem dois caminhos locais, um de acesso ao molhe Norte e outro de
acesso à base aérea. Nas fotos 4 e 5 apresentadas no capítulo 3.3.5.4 podem observar-se
panorâmicas desta zona. Na foto seguinte pode observar-se uma vista sobre a zona da
praia da Barra a partir do limite Sul da zona do Regimento de Infantaria nº 10.

Foto 16 - Vista sobre a zona da praia da Barra e zona inicial do molhe Norte, a partir dos terrenos
anteriormente caracterizados

4.8.3.2.3

Zona a Sul do Porto
A zona a Sul da área de implantação do projecto pode ser definida como uma faixa de
terreno de largura inferior à da zona Norte, delimitada a Este por outro dos principais
canais da Ria de Aveiro – o Canal de Mira – e a Oeste pelo Oceano Atlântico.
No que respeita à ocupação urbana actual, identificam-se os aglomerados da Barra, da
Costa Nova do Prado, a Poente do Canal e Mira e as Gafanhas (Gafanha da Nazaré e
Gafanha da Encarnação) do lado nascente deste canal.
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De acordo com Ecossistema (2003), o aglomerado da Barra evoluiu de um pequeno
núcleo ligado às actividades marítimas para uma das zonas balneares mais frequentadas
da região de Aveiro, tendo registado uma evolução populacional relevante a partir dos
anos 60 e 70. Além deste crescimento de população residente a Barra apresenta, ainda,
uma população sazonal muito importante e bastante superior à população residente,
essencialmente visitantes da Região Centro e dos concelhos envolventes. Embora a Barra
funcione como dormitório de pessoas que trabalham em outros locais dos concelhos de
Aveiro e Ílhavo existe uma forte identificação com o local. Há ainda que referir a população
que frequenta a Barra como local de segunda residência.
O núcleo mais antigo da Barra situa-se junto ao Farol da Barra, o farol mais alto de
Portugal e o segundo maior da Europa (com 60m de altura), construído em 1893. O núcleo
urbano expandiu-se de Oeste para Este e de Norte para Sul em função da localização da
praia, elemento central de valorização. O edificado caracteriza-se por um domínio dos
prédios de 3 pisos na zona central e na frente praia e por edifícios de maior altura. Na
fotografia abaixo pode observar-se o Farol da Barra e algumas imagens da zona urbana
da Barra e parque de campismo da Barra.

Foto 17 - Vistas do Lugar da Barra

A zona do Molhe Norte situa-se em frente à praia da Barra, que apresenta um elevado
número de frequentadores no período estival. No aglomerado da Barra há a referir, além
de hotéis e pensões e restaurantes, a existência de um parque de campismo de grande
dimensão – Parque de Campismo da Barra.

Foto 18 - Vista sobre a praia da Barra e Farol da Barra, a partir do molhe Norte

Na zona a Norte do aglomerado da Barra regista-se a presença do terminal de ferry. Na
zona do aglomerado da Barra que está virado para a ria regista-se a existência de uma
zona húmida, de carácter naturalizado e de utilização ocasional. Na fotografia seguinte
pode observar-se uma panorâmica desta zona.
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Fonte: http://caminho-azul.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
Foto 19 - Vista sobre a zona da Barra virada para a ria

A zona da praia de Biarritz (ria) corresponde a uma área menos frequentada que as
outras praias, apresentando-se nas fotos seguintes algumas panorâmicas desta praia e da
construção urbana nas suas proximidades.
Continuando para Sul nesta estreita faixa de território tem-se o lugar da Costa Nova que,
actualmente, se estende até muito próximo do lugar da Barra. Este lugar alberga um
núcleo de população de pescadores, que se desenvolveu de forma mais consistente
desde a fixação artificial da ligação da Ria ao mar, altura em que surgiram os primeiros
“palheiros” que serviam como casas de armazenamento dos materiais da pesca. As
habitações inspiradas nos palheiros constituem, hoje em dia, a imagem de marca da
Costa Nova. A transformação da Costa Nova, de local de pesca em local de veraneio,
levou os pescadores a deslocarem-se para Sul. Grande parte da população residente é
constituída por pescadores que se concentram nesta zona Sul, na zona mais densa e
menos
qualificada
do
ponto
de
vista
urbanístico.
(http://www2.dlc.ua.pt/etnografia/costa_nova.htm).

Foto 20 - Aglomerado da Costa Nova, junto à praia do mesmo nome

A imagem da zona Sul do aglomerado da Costa Nova pode ser observada na fotografia
acima. Na fotografia seguinte apresentam-se panorâmicas da praia da Costa Nova. Será
na zona de praia submersa da Costa Nova, sensivelmente entre o 3º e o 5º esporões que
serão depositados os materiais a serem dragados no âmbito do presente projecto.

Foto 21 - Vistas sobre o areal da praia da Costa Nova. Ao fundo é visível o Farol da Barra, na praia da Barra
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Nesta zona há a referir a existência de algumas instalações de apoio ao desporto náutico,
tais como o Clube de Vela da Costa Nova localizado a Norte do aglomerado da Costa
Nova, um dos mais antigos clubes náuticos da zona do estuário da Ria de Aveiro. A sul do
núcleo urbano da Costa Nova refere-se o cais de pescadores da Costa Nova do Prado,
destinado exclusivamente à pesca profissional local.
Do lado Nascente da ria há a referir o Porto de Recreio da Gafanha da Encarnação, o
Porto de Recreio da ANGE- Associação Náutica da Gafanha da Encarnação e a doca de
abrigo da Marina Club da Gafanha. O Porto de Recreio da Gafanha da Nazaré é
explorado pela ANGE – Associação Náutica da Gafanha da Nazaré).
Exceptuando os aglomerados da Barra e Costa Nova, a ocupação urbana nesta faixa de
território é diminuta. A Sul do aglomerado da Costa Nova há a referir a existência da
ETAR da Barra/Costa Nova, actualmente desactivada, e do Parque de Campismo da
Costa Nova. Além destas estruturas são visíveis uma série de casas dispersas, muitas
delas em ruínas ou em estado de evidente abandono.
O acesso à restante Ria é efectuado através do IP5 – Ponte da Barra. A EN109-7 consiste
na única via de suporte de todas as deslocações Norte-Sul (Barra/Areão). Esta situação, à
semelhança do que acontece na margem Norte com a EN327, acarreta problemas de
tráfego, em especial na época balnear, face à elevada procura desta zona.
Na zona terrestre em frente sensivelmente à zona situada entre o 4º e o 5º esporão da
Costa Nova regista-se a existência de solos que apresentam alguma ocupação agrícola.

4.9

Qualidade do ar

4.9.1

Fontes poluentes e condições de dispersão
As principais fontes de degradação da qualidade do ar na área onde se insere o
projecto e na zona envolvente estão relacionadas com:
o

O tráfego marítimo no Porto de Aveiro (segundo dados do Relatório de Gestão do
Porto de Aveiro, em 2007 entraram no Porto de Aveiro 977 navios. Ao tráfego de
navios de grande porte haverá a juntar o tráfego de navios de pesca e
embarcações de recreio - de acordo com informação fornecida pela Capitania do
Porto de Aveiro encontram-se registadas nesta Capitania 7798 embarcações de
recreio e 2171 embarcações de pesca e apoio à pesca e ainda 25 embarcações
de estado); o tráfego rodoviário na rede viária local (essencialmente no troço final
do IP5, na EN 109-7 e na EN 227) e o tráfego aéreo no aeródromo Municipal de
Aveiro (embora com reduzida importância face ao reduzido tráfego e à reduzida
dimensão das aeronaves). O funcionamento destas fontes móveis é responsável
pela libertação de gases como o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx),
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e compostos orgânicos
voláteis (COV) devido ao funcionamento dos motores.

o

A erosão eólica incidente sobre as zonas de deposição de inertes (essencialmente
areias provenientes de operações de dragagens levadas a cabo no interior do
Porto de Aveiro). Estas areias encontram-se actualmente depositadas em
terraplenos portuários, a céu-aberto, essencialmente na zona de fronteira das
instalações do Porto de Aveiro com a zona Norte da Gafanha da Nazaré. A erosão
eólica provoca a emissão de partículas. Salienta-se que a APA, SA tem em curso
um programa de monitorização da emissão de partículas nesta zona (cujos
resultados são apresentados no capítulo 4.9.2.4).

o

Operação de instalações de cariz industrial e parques/zonas de armazenagem de
produtos existentes na área do Porto de Aveiro, incluindo operações de cargas e
descargas de mercadorias. Relativamente às primeiras há apenas a referir duas
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unidades industriais: a Prio Combustíveis – unidade de produção e movimentação
de biodiesel e a CNE – Cimentos Nacionais e Estrangeiros, SA, unidade de
produção de cimentos instalada no Terminal Norte. De acordo com informação da
APA, SA, as empresas que actualmente têm instalações para armazenagem e
movimentação de granéis líquidos no Terminal de Granéis Líquidos do Porto de
Aveiro incluem: (i) Instalação de movimentação de cloreto de vinilo da CIRES; (ii)
Parque de armazenamento de combustíveis líquidos da Petrogal; (iii) APQ
Química – movimentação de produtos químicos variáveis; (iv) Instalação de
armazenamento de metanol da BRESFOR; (v) Instalação movimentação de
anilinas e mononitrobenzeno da DOW Portugal; (vi) CUF – movimentação de soda
cáustica (vi) Cruz e Companhia – movimentação de etanol e de vinhos; (vii) Prio
Biocombustíveis – produção e movimentação de biodiesel e (viii) Prio Advanced
Fuels – movimentação de combustíveis.
o

Funcionamento das unidades industriais existentes na zona envolvente incluindo
as já mencionadas no capítulo 4.5.1 e as unidades industriais presentes na zona
industrial da Mota, no concelho de Ílhavo - onde estão implantadas pequenas
unidades industriais, designadamente de moldes e actividades de armazenagem e zona industrial de Taboeira, no concelho de Aveiro – onde estão implantadas
empresas de fabrico de produtos químicos, cerâmica e indústria metalomecânica.
Na sua generalidade estas fontes originam a emissão de SO2, NOX e partículas
associadas às instalações de combustão, e poluentes variados associados aos
diversos processos produtivos, como por exemplo compostos orgânicos voláteis,
metais pesados e compostos inorgânicos clorados.

o

As unidades industriais mencionadas localizam-se, essencialmente, a Este,
Nordeste e Sudoeste da área de intervenção.

Relativamente às condições de dispersão de poluentes na área de implantação do
projecto, os dados de ventos constantes das Normais Climatológicas da Região de “Entre
Douro e Minho” e “Beira Litoral” (1951-1980) na estação de S. Jacinto (ver Capítulo
4.1.2.5) indicam que na área de estudo o vento sopra predominantemente dos quadrantes
N e NW.
De acordo com o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (...) a região de
Aveiro caracteriza-se pela predominância, durante a maior parte do ano, de ventos
relativamente fortes. Este regime de ventos está relacionado, fundamentalmente, com o
transporte de massas de ar através de zonas frontais do Oceano Atlântico durante os
períodos de Inverno e Primavera e com a existência de brisas marítimas (nortadas)
associadas ao gradiente térmico que se estabelece entre o Oceano e a zona continental.
Esta situação confere à região características bastante favoráveis relativamente à
dispersão de poluentes, quer devido a uma forte dinâmica atmosférica, quer devido à
importação de massas de ar relativamente limpas do Atlântico (Pio e Borrego,1990).
Assim sendo, conclui-se que a zona de implantação do projecto de Reconfiguração da
Barra do Porto de Aveiro se encontra sujeita a ventos fortes de sentido Norte e Noroeste,
que proporcionam condições favoráveis para a dispersão de poluentes atmosféricos.

4.9.2

Caracterização da qualidade do ar

4.9.2.1

Enquadramento
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) dispõe,
na sua área de jurisdição, de oito estações de monitorização da qualidade do ar afectas à
Rede de Medição da Qualidade do Ar, cuja localização é apresentada na Figura 65.
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Com vista a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, foram delimitadas
na Região Centro três Zonas (Zona Centro Interior, Zona Centro Litoral e Zona de
Influência de Estarreja - cujo comportamento, em termos de qualidade do ar, é, em certa
medida, determinado pela laboração das indústrias químicas daquele complexo industrial)
e duas Aglomerações (Coimbra e Aveiro/Ílhavo). O Grupo de Trabalho constituído para
implementação desta legislação (que integra o Instituto do Ambiente, as CCDR e a
Universidade Nova de Lisboa) definiu que cada Aglomeração deveria possuir: uma
estação para acompanhamento da poluição originada pelo tráfego automóvel (equipada
obrigatoriamente com analisadores de NOx, CO, PM10), e uma estação - equipada
obrigatoriamente com analisadores de SO2, NOx, O3 e PM10 - com localização tal, que não
sofra influência directa de qualquer fonte emissora, do tipo de influência de “fundo”.
As estações de monitorização que se situam mais próximas da área de implantação do
Projecto correspondem às duas estações de monitorização da qualidade do ar
pertencentes à Aglomeração Aveiro/Ílhavo:
o

A Estação de Aveiro, localizada no recinto da Escola Secundária José Estevão,
na Avenida 25 de Abril. Esta estação encontra-se instalada em zona urbana, e é
do tipo de influência tráfego. A estação de Aveiro começou a funcionar a 15 de
Janeiro de 2003 e os poluentes medidos em contínuo são: monóxido de azoto
(NO), dióxido de azoto (NO2), óxidos de azoto (NOx), partículas < 10 micra (PM10),
Benzeno (C6H6) e monóxido de carbono (CO).

o

A Estação de Ílhavo localiza-se em zona urbana e é do tipo de influência de
'fundo'. A recolha de dados é efectuada através da rede telefónica fixa (por meio
de modem) para uma unidade de gestão regional (UGR), instalada num
computador da CCDR-C, que permite, através de software próprio, a chamada, a
armazenagem e o tratamento dos dados.

Figura 65 – Delimitação das Zonas e Aglomerações da Região Centro e respectivas
estações de monitorização
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4.9.2.2

Análise dos resultados das estações de monitorização da qualidade do ar
Para caracterizar a qualidade do ar na zona de implantação do projecto recorreu-se aos
dados das estações de monitorização de qualidade do ar localizadas numa maior
proximidade, que correspondem às estações de Aveiro e Ílhavo, tal como acima referido.
Salienta-se, no entanto, que, embora estas estações sejam as mais próximas, os valores
de qualidade do ar registados nesses locais não serão representativos do que acontecerá
na área de implantação do projecto, face ao carácter não urbano desta zona, ao contrário
do que acontece nos centros das cidades de Aveiro e de Ílhavo onde se localizam as
referidas estações de monitorização.
Na ausência de dados mais representativos da área de estudo apresenta-se
seguidamente a síntese da análise da evolução das concentrações dos valores anuais dos
vários poluentes e do número de excedências ocorridas, no período compreendido entre
2004 e 2007. No Anexo G apresentam-se as tabelas com esta informação:
Dióxido de azoto (SO2)
•

Apenas se analisam as concentrações de SO2 na estação de Ílhavo, registando-se
a ocorrência de valores baixos, registando uma tendência para decréscimo no
período analisado.

•

Não ocorreram excedências das concentrações de SO2 na estação de Ílhavo no
período em análise.

Dióxido de azoto (NO2)
•

Na estação de Aveiro as concentrações anuais de NO2 situam-se muito próximas
do valor-limite e têm registado um aumento no período em análise.

•

Na estação de Ílhavo as concentrações medidas são mais baixas que na estação
de Aveiro, situando-se sempre abaixo do valor limite e registando uma tendência
para diminuição.

•

No período considerado apenas se verificaram quatro excedências aos valores do
3
limite horário: duas na estação de Aveiro durante o ano de 2005 (253 µg/m no dia
3
07/11 e 261 µg/m no dia 20/12) e outras duas, na mesma estação, durante o ano
3
3
de 2007 (301 µg/m no dia 17/12 e 255 µg/m no dia 27/12).

Ozono troposférico (O3)
•

Apenas se analisam as concentrações de O3 na estação de Ílhavo, verificando-se
a ocorrência de valores muito elevados.

•

No período em análise registaram-se um grande número excedências
(excedências essas que, com excepção de 2004, superam o número de
excedências ao valor-alvo para a protecção humana permitidas por ano)..

Partículas (PM10)
•
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Na estação de Aveiro em todos os anos analisados o número de excedências das
concentrações de partículas é sempre superior ao valor limite para protecção da
saúde humana, indiciando a elevada incidência de concentrações de partículas no
ar ambiente. Tal prende-se, certamente, com o facto de esta estação se destinar
em zona eminentemente urbana, sujeita a elevados valores de tráfego
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•

Para a estação de Ílhavo apenas no ano de 2005 o número de excedências não
ultrapassa o valor limite, constatando-se, no entanto, que o número de
excedências é bastante inferior ao registado na estação de Aveiro e as
concentrações excedem apenas ligeiramente o valor limite.

Monóxido de carbono (CO)
•

Apenas se analisam as concentrações de CO na estação de Aveiro, verificando-se
a ocorrência de valores baixos.

•

No período em análise não ocorreram quaisquer situações de excedência às
concentrações estipuladas pelo Decreto-lei n.º 111/2002 de 16 de Abril

Benzeno
•

4.9.2.3

Apenas se analisam as concentrações de Benzeno na estação de Aveiro,
verificando-se que nos anos em análise não foram excedidos os valores fixados
pelo Decreto-lei n.º 111/2002 de 16 de Abril. No entanto, a eficiência da estação
de Aveiro para este parâmetro cifra-se sempre abaixo dos 75%.

Índice de qualidade do ar
54

Na Figura 66 é apresentada a variação do índice de qualidade do ar na aglomeração
de Aveiro/Ílhavo, calculado com base nos valores registados nessas estações, para os
anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.Da leitura destes gráficos é possível concluir que:

4.9.2.4

o

Durante a maior parte do ano a qualidade do ar apresenta um índice BOM,
correspondendo a 39% do ano em 2004 (142 dias), 46% dos anos de 2005 e 2006
(169 dias) e 51% do ano em 2007 (186 dias), tendo inclusive vindo a registar-se
um aumento do número de dias com índice BOM.

o

No extremo oposto verifica-se uma baixa incidência da ocorrência de índice de
qualidade do ar MAU, correspondente a 1,1% do ano de 2004 (4 dias), a 0,55%
dos anos de 2005 e 2006 (2 dias) e a 0,27% do ano de 2007 (1 dia).

Campanhas de monitorização das concentrações de partículas e poeiras
A APA, SA solicitou ao IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento a realização de
campanhas de monitorização de poeiras e partículas, de forma a avaliar os impactes da
sua própria actividade na qualidade do ar, nomeadamente no que se refere ao
manuseamento de areias nas instalações do Porto de Aveiro.
De acordo com a informação fornecida pela APA, SA, a primeira campanha decorreu entre
7 e 17 de Março de 2008, tendo sido seleccionados quatro pontos de monitorização na
zona da povoação da Gafanha da Nazaré – P1, P2, P3 e P4 - que podem ser visualizados
na Figura 67. Da análise dos valores médios diários de partículas PM10, medidas no
ponto P3, verifica-se que metade dos valores obtidos são superiores ao valor-limite diário
para protecção da saúde humana, de 50 µg.m-3 (valor a não exceder mais de 35 vezes
em cada ano civil). As concentrações mais baixas de PM10 foram coincidentes com a
ocorrência de precipitação.

54

De acordo com a base de dados da Agência Portuguesa do Ambiente - www.qualar.org – (...) o índice de qualidade do ar
de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da
rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala
de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice (...). Este índice é disponibilizado pela Agência Portuguesa do
Ambiente, com base em informação recolhida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
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A análise dos teores de PTS (partículas totais em suspensão) revela valores superiores no
ponto P2. O ponto P4, considerado como ponto em que os níveis de partículas não são
directamente influenciados pelas fontes F1 e F2, apresenta, com a excepção do período
da campanha de 7/8 Março, concentrações mais baixas de PTS. Isto deve-se ao facto
deste local ser fundamentalmente influenciado pelas fontes locais, como o tráfego
rodoviário que circula nas imediações do ponto

Fonte: http://www.qualar.org

Figura 66 – Índices de qualidade do ar nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 para as
estações da Aglomeração Aveiro/Ílhavo
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Fonte: IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, 2007, APA, SA

Figura 67 – Localização dos pontos de amostragem

4.10

Ambiente sonoro

4.10.1

Generalidades
Actualmente a poluição sonora é considerada uma das principais causas de degradação
do ambiente sendo cada vez mais comum o recurso a meios técnicos de previsão e
prevenção da qualidade do ambiente sonoro.
O ruído em excesso pode ser responsável por efeitos nocivos na saúde. Estes efeitos são
de três tipos: fisiológicos, físicos e geradores de incomodidade. Os efeitos mais comuns,
no âmbito do ruído ambiental, são os efeitos fisiológicos e a incomodidade que se
traduzem, em perturbações do sono, aumento da tensão arterial, perturbações
cardiovasculares (em especial devido a exposição a ruído de baixa frequência), alterações
do sistema respiratórios, sensações generalizadas de desconforto, cansaço e
irritabilidade. Estes efeitos podem originar perdas ao nível da saúde comunitária,
rentabilidade no trabalho e custos económicos.
No presente capítulo procede-se à caracterização do ambiente sonoro na zona envolvente
à área de implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro. No
capítulo 5.9 é efectuada a avaliação dos impactes no ambiente sonoro susceptíveis de
virem a ser gerados pela construção e exploração deste projecto.
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4.10.2

Aspectos legais
As questões de poluição sonora estão enquadradas no Regulamento Geral do Ruído
(RGR), Decreto – Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007,
de 1 de Agosto.
Nas alíneas v) e x) do Art.º3º deste diploma legal são definidas as zonas acústicas que
devem verificar os limites de exposição sonora referidos no Artigo 11º (Valores limite de
exposição), nomeadamente:
•
•
•

55

Zonas Mistas : Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)
56
Zonas Sensíveis : Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)
Zonas não classificadas acusticamente: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53dB(A)

Este zonamento acústico é da competência das Câmaras Municipais, tal como é referido
no nº2 do Artigo 6º. No caso em estudo as Câmaras Municipais de Aveiro e Ílhavo não
têm, ainda, este zonamento aprovado,
Os limites de incomodidade (alínea b) do nº 1 do Artº 13º) aplicáveis são os constantes do
Quadro 31.
Quadro 31 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído
(RGR)
Período de referência

Diferença entre o ruído ambiente
contendo o(s) particular(es) e o ruído
residual

Diurno

LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 5 dB(A)

Entardecer

LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 4 dB(A)

Nocturno

LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 3 dB(A)

Do ponto de vista dos efeitos do projecto no ambiente sonoro há a referir a fase de
construção, a qual é, de acordo com este documento legal, entendida como actividade
ruidosa temporária para a qual há determinações legais (Artº 14º), bem como para os
equipamentos envolvidos nas actividades de construção, objecto de legislação específica.
Em qualquer dos casos, as actividades de construção ou equipamentos em laboração
estão sujeitos ao respeito pelos limites de ruído. Refere-se ainda que na fase de
construção poderá haver necessidade de requerer junto dos Municípios competentes a
Licença Especial de Ruído (LER), nos termos do disposto no Artº 15º deste diploma legal.
A fase de construção deverá, também, atender ao Decreto-Lei nº 221/2006 de 8 de
Novembro, Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamentos de
Utilização no Exterior, que estabelece regras em matéria de emissões sonoras de
equipamentos, procedimentos de avaliação de conformidade, regras sobre marcação do
equipamento, entre outros. Este documento legal fornece, ainda, as distâncias
correspondentes aos níveis sonoros (LAeq) de 65 dB(A), 55dB(A) e 45 dB(A) para
diversos tipos de equipamentos de utilização no exterior, eventualmente utilizáveis na fase
de construção do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro.

55
Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afecta a outros usos,
existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.
56
Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou
para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de
comércio e de serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração,
papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno
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O quadro normativo aplicável ao caso em estudo refere-se a Norma Portuguesa NP 1730
– Descrição e Medição do Ruído Ambiente, partes 1,2 e 3, publicada pelo IPQ, em 1996.

4.10.3

Metodologia
Para a caracterização do ambiente sonoro actual na zona envolvente à área de
implantação do projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro procedeu-se à
recolha dos elementos necessários à caracterização e a levantamentos de campo para
identificação de potenciais receptores sensíveis e para a selecção de pontos de medição
sonora. Foram realizadas medições acústicas, que incluíram o levantamento das fontes
sonoras em presença.
Esta caracterização tem por base os procedimentos estabelecidos na legislação,
recomendações técnicas e normalização sobre ruído, em vigor, nomeadamente o
Regulamento Geral do Ruído (Decreto – Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto), os diversos documentos aplicáveis, publicados
pela Agência Portuguesa do Ambiente e, ainda, a Norma Portuguesa NP 1730 –
Descrição e Medição do Ruído Ambiente, partes 1,2 e 3, publicada pelo IPQ, em 1996.
Os referidos procedimentos compreendem a repetição das medições sonoras em dois dias
distintos, nos três períodos de referência estabelecidos legalmente (período diurno,
57
entardecer e nocturno) e com tempos de medição iguais ou superiores a 30 minutos,
sendo registado o espectro do ruído e o parâmetro LAeq, medido simultaneamente em
constante de tempo impulse e fast, para, deste modo, proceder à avaliação de eventuais
componentes tonais e impulsivas do ambiente sonoro na envolvente ao Projecto.
Foram executadas medições sonoras nos dias 26 e 27 de Agosto de 2008 e nos dias 1 e 2
de Abril de 2009, na zona da Praia da Barra, nas imediações da zona do canal interior que
será dragado, na zona de S. Jacinto, onde se prevê o acesso ao estaleiro e na zona da
Costa Nova, onde serão depositados os dragados (entre o 3º e o 4º esporões do campo
de esporões da Costa Nova). Assim, consideraram-se quatro pontos de medição sonora
P1, P2, P3 e P4 cuja localização pode ser observada na Figura 68:
o P1 - junto ao jardim na proximidade do Hotel
o P2 – junto a uma habitação na proximidade de Praia da Barra
o P3 – na proximidade de uma habitação
o P4 – junto a um infantário
Em cada ponto foi medido o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, (LAeq) no
período diurno, período de entardecer e período nocturno. Foram registados os dados
relativos ao espectro de ruído e eventuais sinais sonoros impulsivos e recolhidos os dados
meteorológicos.
Foram também registados os dados referentes ao tipo de fontes sonoras presentes no
momento das medições, como é apresentado no quadro dos resultados integrais do
Anexo H. O Quadro 31 contém o resumo dos dados obtidos e respectivos cálculos dos
parâmetros regulamentares Lden e Ln.

57

De acordo com o RGR são definidos três períodos de referência (alínea p) do Artº 3º):

Período diurno, das 7 às 20 horas;

Período de entardecer, das 20 às 23 horas

Período nocturno, das 23 às 7 horas.
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Figura 68 – Localização dos pontos de medição sonora
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As medições foram efectuadas com um sonómetro digital integrador, marca Brüel & Kjaer
modelo 2260, aprovado pelo Instituto Português da Qualidade, munido de microfone de
alta sensibilidade e software de análise estatística. O microfone foi equipado com um
protector de vento para evitar aumentos de ruído originados pelo vento. Foi utilizado um
tripé para garantir estabilidade ao equipamento de medida. O equipamento foi
devidamente calibrado antes e depois das medições, não se tendo verificado desvios das
posições de calibração.
O equipamento de medição e avaliação do ruído utilizado neste trabalho está devidamente
certificado, tendo sido verificado e calibrado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ),
em 31-03-09, com o Boletim de Verificação nº 245.70/09.213, em conformidade com o
estipulado no RGR.
Nos pontos de caracterização do ambiente sonoro P1, P2, P3 e P4 foram tomados tempos
de medição variáveis, de acordo com as características do ambiente acústico nos locais,
de forma a garantir a estabilização temporal dos sinais sonoros, sendo este tempo de
medição, sempre, igual ou superior a 30 minutos. Para a recolha de dados meteorológicos
foi utilizado um equipamento de marca Kestrel modelo 4500.

4.10.4

Levantamento Acústico. Análise de Resultados
Para a caracterização sonora da área envolvente ao projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro foram recolhidos dados acústicos nos pontos P1, P2, P3 e P4, tal como
ilustrado na Figura 68. Os resultados das medições sonoras obtidas nas duas campanhas
realizadas apresentam-se no Quadro 32.
Na última coluna são apresentados os parâmetros regulamentares, o indicador global
Lden (diurno – entardecer – nocturno) e o indicador do período nocturno Ln. No Anexo H
constam os resultados integrais das campanhas sonoras.
Quadro 32 - Resultados das medições sonoras
Local de
Medição

Período de
referência

P .Diurno (Ld)
P1

P2

P3

P4

58

Média
LAeq

Parâmetros
regulamentares

[dB(A)]

[dB(A)]

56.8
55.6

Lden 59

62

P.Nocturno (Ln) 61

55.0

Ln

55

P.Diurno (Ld)

58.7

P . Entardecer (Le)

54.2

Lden

60

P.Nocturno (Ln)

52.5

Ln

53

P .Diurno (Ld)

53.4

P.Entardecer (Le)

47.7

Lden

P.Nocturno (Ln)

41

Ln

P .Diurno (Ld)

48.3

P.Entardecer (Le)

60

58

53

41
54

«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 17301:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um
ano
59
«Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo
global
60
«Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma
NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer
representativos de um ano.
61
«Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos
de um ano.
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Local de
Medição

Período de
referência

Média
LAeq

Parâmetros
regulamentares

[dB(A)]

[dB(A)]

P.Entardecer (Le)

49

Lden

P.Nocturno (Ln)

48

Ln

48

Da campanha de medições efectuada concluiu-se que:
•

As principais fontes sonoras identificadas no local são o tráfego rodoviário, a
passagem de embarcações e actividades humanas, com maior intensidade em
período diurno. No caso da Costa Nova é também o contributo do mar

•

A análise dos dados relativos ao espectro e características impulsivas permitem
concluir que o ambiente sonoro da área em estudo não apresenta componentes
tonais nem impulsivas

•

Os valores registados encontram-se dentro dos limites de exposição sonora para
zonas mistas, assim como dos limites estabelecidos para zonas não classificadas.
No ponto P3, em S. Jacinto, os valores registados estão abaixo dos limites de
exposição para zonas sensíveis.

4.11

Património

4.11.1

Generalidades
Os trabalhos do projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (incluindo o
prolongamento do molhe Norte em cerca de 200 m e dragagens à cota – 13.20 no
corredor de acesso ao porto) irão decorrer na zona da barra do porto e canal de acesso,
áreas onde têm sido já executados operações de manutenção e restabelecimento de
cotas de navegação, desde a abertura da barra neste ponto no início do século XIX.
Deverá ser ainda referido que vai ser realizada, para o mesmo local, uma operação de
dragagem à cota -12.50 no âmbito do Projecto de Reforço do Cordão Dunar, com início
previsto no mês de Maio deste ano, que poderá vir a condicionar as medidas
minimizadoras aqui propostas tornando-as irrelevantes.
O presente trabalho de caracterização patrimonial desenvolveu-se em duas vertentes:

Imp – 5007_R2

Página 179

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado

4.11.2

•

A elaboração de uma situação de referência a partir de dados bibliográficos e de
bases de dados tendo em conta uma área na envolvente do projecto de cerca de
1km;

•

a análise da área submersa directamente afectada pelas dragagens e construção
do prolongamento do molhe Norte.

Caracterização da situação actual
O projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro desenvolve-se num troço de
costa muito dinâmico e de formação recente, isto é, já dentro do 2º milénio.
De facto, os estudos que visam a compreensão da formação da actual laguna, referem a
primeira notícia de existência de uma restinga na Torreira no século XII, a qual constituiria
a génese da “ria” (Bastos, Vidal e Dias, 2001, 182). No entanto, já no século IX existiria a
Lagoa de Ovil a qual banhava Cortegaça, Esmoriz e Silvalde. No séc. X estaria já muito
assoreada (Bastos, Vidal e Dias, 2001, 182). Este facto é corroborado pelo mais antigo
documento escrito que refere a existência de salinas em Aveiro no século X (Bastos, Vidal
e Dias, 2001, 183). Sabendo que a existência de salinas está relacionada com a presença
de áreas lagunares, poderemos admitir que neste período estaria já muito avançado o
processo de preenchimento da zona vestibular do Vouga, e da baía oceânica
anteriormente existente.
Antes do preenchimento sedimentar, esta área constituiria uma extensa baía aberta à
navegação. O mar banharia então Esmoriz, Estarreja, Eirol, Cacia, Esgueira, Aveiro,
Ílhavo, Vagos e Mira (Laranjeira, s.d.,10).

A - Quando a linha de costa formava uma baía em que desaguava o rioVouga. B - No
decurso da fase deltaica e proto-lagunar. C - Na fase lagunar em que actualmente se
encontra (Fonte: Dias, Ferreira e Pereira, 1994)
Figura 69 – Evolução do litoral de Aveiro
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O Porto de Aveiro situa-se em zona de grande densidade de vestígios arqueológicos
relacionáveis, sobretudo com uma intensa navegação apoiada nas excelentes condições
de abrigo que a existência da laguna proporciona. O auge destas navegações, nos
séculos XV e XVI, esteve ligado ao desenvolvimento económico da cidade de Aveiro
devido essencialmente à produção salineira. A construção das muralhas da cidade, no
século XV, espelha o desenvolvimento económico desse período. A dependência da
economia da cidade relativamente à navegação e em consequência à sua zona portuária
era de tal forma estreita que terá sido a deslocação da barra para sul, a partir do século
XVII, a origem do seu declínio económico.
De facto, ao longo do processo de formação da laguna, a localização da abertura ao mar
foi variando e no início do século XIX encontrava-se, já muito assoreada, entre Vagueira e
Palheiros de Mira.
É então que se inicia o projecto de abertura artificial de uma barra no local onde ainda hoje
se encontra. A Barra Nova foi aberta em 1808 conferindo novo impulso económico à
cidade.
Ao longo dos primeiros vinte e cinco anos as obras limitaram-se a algumas reconstruções.
A barra continuava, no entanto a oferecer problemas com grandes assoreamentos que
colocavam em risco as embarcações. Sucederam-se então projectos tendo em 1857 sido
concluído o molhe Norte com 180m de comprimento. Em 1936 concluiu-se a obra de novo
molhe Norte e na segunda metade do século decorreram obras para completar os 250 m
de comprimento já preconizados em anterior projecto. Vinte e cinco anos depois,
encontrava-se este quase inteiramente colmatado do lado Norte tendo então sido, entre
1983 e 1987, prolongado em cerca de 500m.
O Plano Hydrographico da Barra e Ria de Aveiro datado de 1887 com base em
levantamento de 1863 ilustra esta situação. Nesta carta podemos ainda verificar que
praticamente toda a área do actual projecto se encontrava, na segunda metade do século
XIX, com cotas superiores às actuais.

Figura 70 – Pormenor da barra de Aveiro no Plano Hydrographico da Barra e Ria de
Aveiro (1887)
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Figura 71 –Pormenor da batimetria (em 1863) na zona do actual projecto. De um modo
geral estão registadas profundidades superiores às actuais. A figura elíptica corresponderá
à localização aproximada do presente projecto
Os achados arqueológicos relacionados com a navegação nesta área remontam aos anos
70 do século passado quando, durante a abertura das fundações do Hotel da Barra, foi
descoberta a proa de uma embarcação de construção de tradição nórdica datada, na
época, do século XV-XVII (Alves e Ventura, 2005).
Desde então, quer na sequência de achados fortuitos, quer na sequência de intervenções
devidas a projectos desenvolvidos no local, foram identificados diversos vestígios
relacionados com a navegação oceânica na área de estudo.
Os mais antigos vestígios identificados foram datados entre os finais do século XIII (1280)
e o início do século XV (1420). Estes vestígios, identificados durante as dragagens no
Porto de Aveiro em 2002 na zona do terminal Roll on-Roll off, foram designados por Aveiro
F. Aveiro A, Aveiro B, Aveiro C, Aveiro E, Aveiro G e Aveiro H, são as designações de
outros importantes achados náuticos na área lagunar e com cronologias entre os séculos
XIV e XVII.
Apesar de não haver informação sobre vestígios de navegação para épocas mais
recuadas, o troço de litoral onde se localiza a área de estudo, oferece um forte potencial. A
presença de povoados na antiga linha de costa em torno da baía oceânica, como é o caso
do povoado de Cabeço do Vouga (Silva, 2005), fortificado na Idade do Ferro (1º milénio
a.C.) e com ocupação desde a Idade do Bronze e o povoado da Idade do Ferro do sítio da
Torre em Cacia (Souto, 1942), não será alheia à existência de uma área de abrigo à
navegação durante o período da rota do estanho através da qual as embarcações
mediterrânicas subiam a costa ocidental da península.
A existência da importante cidade romana litoral de Talabriga, junto à foz do Vouga e
ainda não localizada (Blot, 2002, 201), a par dos testemunhos arqueológicos do mesmo
período existentes em torno do antigo estuário e baía como são os casos dos períodos
romanos dos povoados da Torre e de Cabeço do Vouga e os fornos para produção de
cerâmica de época romana existentes no Eixo (Almeida, Leal e Almeida, 1987), levam-nos
a admitir que, também no período romano, a navegação no estuário do Vouga e a sua
ligação ao mar através da baía seria significativa.
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4.11.3

Elementos patrimoniais
De seguida apresenta-se uma listagem do património identificado na envolvente da área
do projecto. Para o efeito considerou-se uma área de cerca de 1km para a área lagunar e
terrestre envolvente. Na Figura 72 apresenta-se a localização dos elementos patrimoniais
identificados na zona envolvente à implantação do projecto e no Quadro 33 as suas
características.

Fonte: Folha 184 da Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 (reduzida)

Figura 72 – Localização dos elementos patrimoniais identificados em pesquisa documental
Quadro 33 – Elementos patrimoniais representados graficamente
REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

COORDENADAS

DESCRIÇÃO

BIBLIOGRAFIA

Património classificado

FORTE DA BARRA

40°38'42.91"N;
8°43'58.52"W

1

Construção do século XVII do qual
subsiste uma cortina de muralha
entre dois baluartes. Classificado
como Imóvel de Interesse Público por
Decreto-Lei 735/74, DG 297 de 2112-1974 (www.ippar.pt).

MOREIRA
AAVV (2000)

(1986);

Património não classificado

FAROL DA BARRA

40°38'34.30"N;
8°44'52.59"W

FORTE VELHO

40°39'5.63"N;
8°43'6.22"W

2

3

4

PROA
DE
EMBARCAÇÃO
(HOTEL
DA
BARRA)
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40°38'36.71"N;
8°44'47.13"W

Construído entre 1885 e 1893 é
constituído por uma torre de 62 metros de
altura. Trata-se do farol mais alto de
Portugal e o segundo mais alto da
Europa.
Topónimo na ilha da Mó do Meio.
Actualmente não resta qualquer
estrutura no local mas em 2001
existia aí, um pequeno farolim
abandonado e em mau estado de
conservação.
Embarcação descoberta nos anos 70
durante os trabalhos de abertura das
fundações do actual Hotel da Barra e
datada, na época, por especialistas
do Museu de Oslo, como sendo do
séc. XVI-XVII. A proa ornamentada
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Revista da Armada, nº
381, Dezembro, 2004
(www.marinha.pt)

APA, Administração do
Porto de Aveiro, S.A.,
2001.
(www.portodeaveiro.pt)

Alves e Ventura (2005)
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REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

COORDENADAS

RIA DE AVEIRO A

DESCRIÇÃO

da embarcação é ainda visível sob o
piso
da
discoteca
Galeão.
Bibliografia: Alves e Ventura (2005)
Embarcação do século XV, com
carregamento de cerâmica comum,
que se encontra no canal de Mira a
montante da ponte do IP5

5

PONTE
6

AVEIRO G
(terminal de granéis
sólidos)
7

AVEIRO F
8

Trata-se dos restos de uma antiga
ponte em estacaria de madeira,
próxima e a jusante da ponte que
ligava a praia da Barra ao Forte da
Barra, substituída pela ponte do IP5.
Informação
bibliográfica
não
confirmada
Estrutura de navio de construção de
tradição
Norte-atlântica
(casco
trincado), datada por método de
radiocarbono do século XIV. Em 2002
terá sido recuperada uma pequena
parte do cavername do navio
presumindo-se que no local, a
alguma
profundidade
nos
sedimentos, tenha ficado a estrutura
principal
Embarcação medieval (finais do
século XIII a inícios do século XV)
identificada durante as dragagens no
porto de Aveiro em 2002 (terminal
Roll on-Roll off). Foi alvo de trabalhos
e recuperação arqueológica

BIBLIOGRAFIA

Alves,
Rodrigues,
Aleluia,
Rodrigo,
Garcia,
Rieth
e
Riccardi, 2001; Alves,
Rieth,
Rodrigues,
Aleluia,
Rodrigo,
Garcia e Riccardi,
2001
Maia, 1998.

Relatório
da
intervenção
arqueológica
de
emergência no sítio
dos destroços do navio
do século XIV/XV Ria
de Aveiro G Francisco
Alves e Pedro Ventura

Rodrigo (2002).

Listam-se seguidamente os restantes elementos patrimoniais referenciados para esta
zona (sem localização precisa):
Património aqueológico:
Ria de Aveiro D: casco de embarcação em madeira localizada, em 1999 na Barra. Ref.
IGESPAR: CNS 24307 (www.ipa.min-cultura.pt).
•

Barra de Aveiro: Lugre bacalhoeiro naufragado em 1901. Eventualmente
associado a achados isolados de sino e canhão. 21326

•

Barra de Aveiro: Naufrágio, em Outubro de 1946, de lugre de 482 toneladas
“Primeiro Navegante”. Eventualmente relacionável com achado de sino. Ref.
IGESPAR: CNS 23832 (www.ipa.min-cultura.pt).

Achados recuperados:
•
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Barra: Achados isolados subaquáticos de sino e canhão de bronze
presumivelmente provenientes do naufrágio de um lugre bacalhoeiro. Os objectos
foram recolhidos por mergulhadores locais. Ref. IGESPAR: CNS 22881
(www.ipa.min-cultura.pt).
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Lista de naufrágios na zona da barra e aproximação ao Porto de Aveiro
76
Arqueológica) :

4.11.4

•

CA 228 – navio espanhol El Angle (1820)

•

CA 229 – navio desconhecido (1820)

•

CA 1787 – bergantim Boa Fortuna (1813)

•

CA 2725 – rasca Ermelinda (1858)

•

CA 2960 - iate S. Jorge (1861)

•

CA 3094 – iate Hércules (1861)

•

CA 3117 - vapor Dom Pedro (1860)

•

CA 3199 – iate Deus Sobre Tudo (1868)

•

CA 3215 – saleira (1868)

•

CA 3216 – iate Triumpho da Inveja (1868)

•

CA 3970 – iate Lealdade (1874)

•

CA 4015 – iate Correio de Aveiro (1875)

•

CA 4202 – iate Jovem Roza (1876)

•

CA 4285 – navio Cabo Raso (1921)

•

CA 4320 – lugre Ilda (1934)

•

CA 4382 – navio a motor alemão Martina K (1979)

•

CA 4435 – iate Príncipe Feliz (1877)

•

CA 6497 – navio pesqueiro (1859)

•

CA 6498 – navio pesqueiro (1859)

•

CA 6541 – saleira (1868)

•

CA 6542 – saleira (1868)

•

CA 6543 – saleira (1868)

•

CA 7370 – arrastão (2004)

•

CA 7416 – traineira Salgueirinha (2004)

•

CA 8324 – vapor Vitória (1925)

•

CA 8475 – lancha Nossa Senhora do Carmo (1937)

•

CA 8670 – navio desconhecido (1940)

75

(Carta

Prospecções geofísicas
No dia 20 de Novembro de 2008 foram efectuadas prospecções geofísicas pela empresa
ESGEMAR de Málaga na área a afectar pelo projecto. Foram utilizados para o efeito, um
magnetómetro, um sonar de varrimento lateral e um perfilador de sedimentos. O relatório
destes trabalhos, assim como os planos de posicionamento das anomalias são
apresentados no Anexo I.1.

76

Informação fornecida pela Divisão de Arqueologia Náutica e subaquática do IGESPAR constante da Carta Arqueológica.
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Foto 22 – Preparativos para os trabalhos

O objectivo principal das prospecções geofísicas prende-se com a determinação da posição
de qualquer objecto, presente no interior dos sedimentos, susceptível de ser tratado como
património arqueológico.
A análise com o magnetómetro tem por finalidade avaliar o nível de alteração do campo
magnético terrestre produzido por um objecto de material ferromagnético. Qualquer material
magnético que possa ser atraído pelo campo magnético da crosta terrestre alterará o campo
magnético da terra nesse ponto, e a variação em intensidade que se gere poderá ser, assim,
detectada e medida.
A realização de perfis sonográficos com um sonar de varrimento lateral (sonografias), permite
obter perfis do substrato marinho penetrando o fundo até uns 40 m e detectando qualquer
objecto que se encontre interestratificado entre os sedimentos bem como as diferentes capas
e mudanças de textura dos sedimentos e seu limite com o substrato rochoso. Uma
sonografia consiste, basicamente, num suporte digital sobre o qual ficam marcados
diferentes tonalidades de resolução e intensidade variável. Duas causas principais influem
na variação de tonalidade do registo sonográfico: i) propriedades reflexivas do material
que forma o fundo marinho (impedância e difusão acústica) e ii) características
topográficas e rugosidade do fundo. Tudo isto permite distinguir as mudanças de
diferentes materiais de acordo com o seu coeficiente de reflexividade (lodo, areia, gravilha
e rocha) e as formas dos objectos ou relevos submarinos mais relevantes que se
encontram no fundo (zonas de vegetação, objectos antrópicos, emissários, pedras, ondas
de correntes, canais, cicatrizes, alinhamentos estruturais, etc).
Da análise da informação obtida na prospecção resultou o mapeamento de numerosas
anomalias com origem nos dados dos três aparelhos utilizados, cujas coordenadas se
listam nos quadros do Anexo I.2 (Quadro I.1 – Anomalias Magnéticas, Quadro I.2 –
Anomalias Topográficas e Quadro I.3 – Anomalias Estratigráficas). No total foram
identificadas 25 anomalias magnéticas, 25 anomalias topográficas e 20 anomalias
estratigráficas. A localização destas anomalias pode ser observada no Anexo I.1.
Da análise da totalidade das anomalias detectadas, concluiu-se o seguinte:
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o

As anomalias estratigráficas que se encontram muito profundas (a mais de
15,9m) ou isoladas fora dos limites da zona de estudo foram eliminadas.
Estão neste caso as anomalias SBP1, SBP2, SBP3, SBP6, SBP9, SBP11,
SBP12, SBP13, SBP14 e B15. As SBP 5, SBP 7, SBP 8, SBP 16, SBP 17,
SBP 18 e SBP 20 não foram corroboradas por nenhum dos outros
aparelhos.

o

Das anomalias topográficas registadas pelo sonar foram excluídas a SBL
1, SBL 5, SBL 6, SBL 8, SBL 9, SBL 12, SBL 18, SBL 19, SBL 20, SBL 21,
SBL 22 e SBL 24 por se encontrarem fora da zona de análise.
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o

Das anomalias magnéticas excluíram-se as MAG 10 e MAG 11 que foram
identificadas como interferência de embarcações que passaram próximo
dos aparelhos no momento de aquisição dos dados. Também foram
excluídas as que se encontram fora da área delimitada: MAG 3, MAG 8,
MAG 20, MAG 21, MAG 22 e MAG 23. Entendeu-se dever ser excepção a
anomalia MAG 5 uma vez que foi corroborada pelos outros dois aparelhos
e se encontra em localização de grande proximidade ao corredor de
dragagem

Nos quadros seguintes apresentam-se as anomalias retidas como potencialmente mais
importantes. Apresenta-se na Figura 73 a localização dessas anomalias
Quadro 34 – Conjuntos de anomalias magnéticas/topográficas/estratigráficas
CONJUNTOS

X [UTM29-WGS84]*

Y [UTM29-WGS84]*

SBL-2/MAG2/SBP6

519750.22

4498958.17

SBL-4/MAG5/SBP4

519590.26

4498998.57

SBL-11/MAG12

518895.91

4498354.92

SBL-13/MAG13/SBL14/SBL15

518693.99

4498169.36

SBL-23/MAG24/SBP19

520683.31

4499221.45

* As coordenadas assinaladas referem-se à posição da anomalia de sonar (SBL)

Quadro 35 – Conjuntos de anomalias magnéticas retidas
ANOMALIAS
MAGNÉTICAS
MAG-1
MAG-4
MAG-6
MAG-7
MAG-9
MAG-14
MAG-15
MAG-16
MAG-17
MAG-18
MAG-19
MAG-25

WGS84 UTM-Z29N
X
Y
519164.01
4498643.95
519751.09
4499037.84
519621.45
4498862.45
519398.47
4498734.57
519616.18
4498763.25
519122.95
4498436.33
519452.41
4498619.56
519441.42
4498580.65
518970.28
4498251.15
519807.01
4498684.30
518793.41
4498104.24
520785.60
4499314.05

Quadro 36 – Conjuntos de anomalias topográficas retidas
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ANOMALIA
TOPOGRÁFICA

X [UTM29-WGS84]

Y [UTM29-WGS84]

SBL-10

518912.59

4498373.32

SBL-14

518681.66

4498147.26

SBL-15

518668.34

4498154.22

SBL-16

518559.00

4497989.71

SBL-17

518468.84

4497980.03

SBL-25

520850.27

4499406.98
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Quadro 37 – Conjuntos de anomalias estratigráficas retidas
ANOMALIA
ESTRATIGRÁFICA

Y[UTM29NWGS84]

X[UTM29NWGS84]

Profundidade
do fundo [m]

SBP-5
SBP-7
SBP-8
SBP-16
SBP-17
SBP-18
SBP-20

4498502.49
4498374.28
4498742.94
4499234.59
4499261.12
4499184.59
4499329.26

519011.13
518860.49
519477.64
520735.19
520740.39
520571.40
520707.73

10.3
11.5
11.2
11.1
11.1
10.2
10.0

Profundidade
da anomalia
[m]
12.5
13.4
12.8
15.0
13.6
15.9
14.5

Face ao exposto, a área onde se irá desenvolver o presente projecto deve ser considerada
muito sensível do ponto de vista patrimonial. De facto, a evolução geomorfológica deste
troço costeiro condicionou em grande parte a história marítima cujos testemunhos têm
vindo a ser exumados, fruto quer de achados fortuitos, quer de obras programadas no mar
e na laguna. A situação de referência elaborada quer a partir de dados bibliográficos e de
bases de dados, quer de levantamento geofísico na zona a intervencionar ilustram a
riqueza efectiva e em potencial da área onde se irá desenvolver o Projecto.
Em síntese:
•

Na envolvente da obra fez-se o registo cartográfico de oito ocorrências cuja
localização se conhece, as quais constituem mero enquadramento de referência,
uma vez que se localizam fora da área de incidência directa do projecto.

•

Na área submersa não foi possível posicionar as referências de achados e
notícias de naufrágios quer na barra, quer no corredor de aproximação e acesso
ao porto, uma vez que a estas são vagas no que diz respeito à localização.

•

Os trabalhos de geofísica permitiram, no entanto, identificar anomalias
magnéticas, topográficas e estratigráficas as quais poderão, eventualmente,
corresponder à presença de património (ver Anexo I.1 e Anexo I.2). Estas
anomalias, isoladas ou em conjuntos, deverão ser posteriormente avaliadas, de
acordo com as medidas previstas no capítulo 6 deste estudo.
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Figura 73 – Localização das anomalias magnéticas, topográficas e estratigráficas a reter

4.12

Paisagem

4.12.1

Generalidades
A caracterização da situação actual foi realizada a partir do conhecimento dos elementos
estruturantes do território e da participação de cada um deles no espaço, nomeadamente
da morfologia, vegetação e uso do solo. Partindo da estrutura da paisagem é realizada a
caracterização da qualidade visual e da fragilidade da mesma.
Esta última abordagem constitui uma etapa de grande importância em termos da posterior
identificação e avaliação dos potenciais impactes a serem induzidos pelo projecto.
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Para a concretização do referido foram desenvolvidas diversas etapas que se passam e
enunciar:


Análise da cartografia militar para determinação das características primordiais do
território;



Análise interpretativa da fotografia aérea com especial incidência no uso actual do
solo;



Trabalho de campo para identificação das unidades de paisagem, avaliação
directa de relações visuais, identificação dos elementos singulares presentes e
realização de levantamento fotográfico.

No presente estudo, a área de intervenção do projecto é em zona marítima sendo a
dimensão da paisagem a caracterizar a respectiva bacia visual do local.

4.12.2

Enquadramento nas Unidades de Paisagem
Entende-se por paisagem uma parte do território, tal como é compreendida pelas
populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e
77
humanos .
O actual conceito de paisagem considera, assim, tanto os aspectos naturais como os
culturais, como a ele está associada a noção de dinâmica e de evolução da paisagem uma
vez que a maioria das paisagens mais apreciadas e os ecossistemas mais interessantes,
são fruto da acção muito antiga das comunidades humanas sobre o ambiente natural (in
Contributo para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental –
Universidade de Évora, DGOTDU – Lisboa, 2002).
A zona em estudo, de acordo com a publicação “Contributo para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, encontra-se na unidade de
paisagem 56 (Ria de Aveiro e Baixo Vouga), tal como se pode observar na Figura 74.
Em termos gerais e de enquadramento, “trata-se de uma paisagem húmida, plana e
aberta”. “A linha de costa caracteriza-se por um extenso areal, só interrompido pela barra
artificial de Aveiro, com dois molhes e um farol que se destaca (...) numa paisagem
dominada pela horizontalidade. Trata-se de uma linha costeira com alguns problemas de
instabilidade, limitada a nascente por dunas, na maior parte dos casos cobertas por
pinhal.”
A par do referido, “uma outra componente importante das paisagens presentes nesta
unidade é o tradicional povoamento linear ao longo das estradas”, ao qual se associa o
mosaico agrícola constituído por parcelas estreitas e compridas perpendiculares à linha de
costa e à Ria.

77

Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/ 2005, de 14 de Fevereiro).
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Figura 74 – Unidades de paisagem

4.12.3

A paisagem da área de estudo

4.12.3.1

Estrutura da paisagem
A interpretação da paisagem local recorreu à análise dos elementos estruturantes do
território, definidores do padrão organizacional do espaço, e à identificação do tipo de uso
e ocupação do solo, reflexo da vivência humana no mesmo território.
Morfologicamente, a área em estudo não apresenta grandes variações altimétricas,
subindo suavemente desde as águas do mar até aos cerca de 10 m de altitude na zona
das dunas e voltando a descer para se manter numa plataforma plana a 3-4 metros de
altitude, da qual se destaca a verticalidade do farol, o mais alto de Portugal, a par das
edificações industriais. Em termos lineares, a continuidade do troço costeiro em questão
só é interrompida pela embocadura de entrada no Porto de Aveiro e pela sequência dos
esporões perpendiculares à linha de costa, na zona Sul.
Seguindo o referido em termos de enquadramento, a paisagem da área de estudo é
marcada pela amplitude e horizontalidade resultante da presença das grandes massas de
água (do mar e da Ria), que constituem os elementos de transição para o meio terrestre
no qual nos deparamos com uma sequência de espaços naturais que evoluem para os
espaços artificializados pela intervenção humana: praias, cordão dunar, embocadura
artificial do Porto de Aveiro, pinhal ou espaço urbano/ industrial, consoante estamos na
envolvente do Molhe Norte ou na envolvente do Molhe Sul, onde os aglomerados urbanos
da Barra e da Costa Nova sobressaem. Mais para sul, em frente à zona onde se prevê
efectuar a deposição dos sedimentos dragadas, o cordão dunar perde expressão e
surgem em sua substituição os campos agrícolas. Esta sequência de espaços permite
identificar sub-unidades de paisagem com identidade própria, a saber:
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Plano de água (mar) – trata-se de uma sub-unidade extensa, totalmente aberta
permitindo uma grande amplitude de vistas. É nesta sub-unidade que serão
realizadas as intervenções associadas ao projecto.



Canal da Barra – Linha estruturante de comunicação entre o mar e a Ria de
Aveiro, que possibilita a navegabilidade até à zona portuária de Aveiro.



Zona de praia – zona de cotas mais baixas e de fraco declive, de areia branca,
muito procurada pelas populações vizinhas. A área em estudo abrange as praias

S. Jacinto
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Barra

Costa Nova

Cordão dunar – sub-unidade de cotas mais elevadas, de expressão linear e
desenvolvimento paralelo à linha de costa que separa a Ria do oceano.
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Áreas urbanas/ industriais – zonas ocupadas por edificações na proximidade
da área de projecto e que com ela têm ligação visual. Nela se englobam os
pequenos aglomerados urbanos da Barra, de S.Jacinto e da Costa Nova, a zona
do Aeródromo Municipal de Aveiro (na área militar do Regimento de Infantaria nº
10), bem como a área industrial do Porto de Aveiro. É sem dúvida a sub-unidade
mais artificializada.

Área Militar de S. Jacinto



Porto de Aveiro

Barra

Área agrícola – zona a sul da Costa Nova, agricultada e muito compartimentada
formando parcelas estreitas e compridas de desenvolvimento perpendicular à
linha de costa.

De uma forma geral a paisagem em causa possui grandes dimensões visuais, que
imprimem ao sítio um carácter excepcional de abrangência visual potenciado pela
acessibilidade para a observação. A existência dos molhes, dos esporões, de toda a frente
litoral e margem da Ria bem como o próprio percurso do ferry determinam cones visuais
amplos sobre o local de intervenção onde decorrerão as acções do projecto. É sem dúvida
uma paisagem aberta e sem qualquer capacidade de ocultação visual.
No Desenho 8 - Unidades de paisagem apresentam-se as sub-unidades de paisagem.
4.12.3.2

Qualidade visual da paisagem
A avaliação da qualidade visual da paisagem é o resultado da manifestação cénica do
território determinada pela presença dos principais factores estruturais do espaço e pela
dinâmica que estes factores, quando interrelacionados e intrarrelacionados, proporcionam.
Apesar do carácter subjectivo decorrente do recurso a considerações de ordem estética
pode-se afirmar que, no caso em estudo a paisagem apresenta na sua maioria uma
qualidade visual elevada, com destaque para a Ria de Aveiro pela sua singularidade e
identidade única seguida de toda a zona litoral, desde o plano de água do mar às praias
de areia branca e ao cordão dunar.
Contudo, esta qualidade visual diminui gradualmente à medida que se caminha para o
interior da Ria, sendo muito reduzida na zona industrial e de actividade portuária devido à
falta de integração dos elementos construídos e a toda movimentação de maquinaria e
embarcações que aí ocorrem e desvirtuam a paisagem natural da envolvente.

4.12.3.3

Fragilidade paisagística
A fragilidade paisagística ou sensibilidade visual mede a capacidade de suporte e a
vulnerabilidade visual relativamente a eventuais intervenções na paisagem. A fragilidade
de uma paisagem será tanto mais elevada quanto menor for a sua capacidade para
absorver modificações sem detrimento da sua qualidade paisagística.
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Do que anteriormente foi referido e uma vez que se está perante uma área de paisagem
ampla, totalmente aberta e marcada pela horizontalidade a paisagem em questão é de
elevada fragilidade face a potenciais intervenções não apresentando qualquer capacidade
de absorção visual.
Em sintonia com o mencionado na qualidade visual, salienta-se que a capacidade de
absorção vai aumentando à medida que se caminha para o interior da Ria e à medida que
se entra no meio do espaço edificado onde surgem elementos verticais que constituem
obstáculos à observação.

4.13

Condicionantes e restrições ao uso do solo

4.13.1

Enquadramento
A organização deste capítulo tem em consideração a informação disponível na Direcção
Geral de Ordenamento do Território e Urbanismo (DGOTDU), nomeadamente no item
Legislação de Ordenamento do Território do seu site, que identifica servidões
administrativas e restrições de utilidade pública.
A esta informação acrescem, ainda, as indicações da publicação intitulada “Servidões e
78
Restrições de Utilidade Pública” e dos demais documentos com força legal que
estabelecem condicionantes aplicáveis à especificidade da Área de Estudo e do Projecto
em causa, bem como as respostas dadas pelas entidades em resposta ao pedido de
parecer da ATKINS no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental.
Enumeram-se seguidamente as principais servidões administrativas, restrições de
utilidade pública e condicionantes legalmente consagradas que se identificam na área de
estudo e zona envolvente:

78

o

Área de Jurisdição do Porto de Aveiro;

o

Domínio Público Hídrico, nomeadamente Marítimo;

o

Solos classificados como RAN;

o

Solos classificados como REN;

o

Zonas Sensíveis;

o

Monumentos nacionais e imóveis de interesse público;

o

Aeródromo de S.Jacinto, actualmente utilizado como Aeródromo Municipal de
Aveiro e unidade militar do Regimento de Infantaria nº 10;

o

Faróis e Sinais Marítimos;

o

Marcos ou Vértices Geodésicos;

o

Infra-estruturas de Abastecimento de Água e Saneamento.

2005: DGOTDU.
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4.13.2

Área de Jurisdição da Administração do Porto de Aveiro
O Decreto-Lei nº 339/98, de 3 de Novembro, que transformou a Junta Autónoma do Porto
de Aveiro em APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A., e aprovou os respectivos
Estatutos, estipula no seu artigo 7º que a área de jurisdição do porto de Aveiro deveria ser
redefinida. Posteriormente o Decreto-Lei n.º 40/2002, de 28 de Fevereiro, veio alterar área
de jurisdição da APA, SA, ficando apenas incluídas na sua área de jurisdição as áreas que
são estritamente necessárias a uma correcta gestão do Porto de Aveiro.
A área de jurisdição da APA (que pode ser observada na Figura 11), com cerca de 1700
hectares, abrange 778 hectares de área molhada e 922 hectares de área terrestre (dos
quais 554 hectares constituem a área portuária propriamente dita) e inclui:
•

A faixa da costa, dentro do limite da largura máxima legal do domínio público
marítimo, compreendida entre o paralelo + 108 000 (cerca de 80 metros a sul do
Molhe Sul) e 50 metros a Norte do Molhe Norte.

•

Os terraplenos afectos à exploração e de expansão do Porto de Aveiro, que
incluem o Terminal Sul, o Terminal Norte, o Terminal de Granéis Líquidos, o
Terminal de Granéis Sólidos, o Terminal Roll on – Roll off, o Porto de Pesca
Costeira e o Porto de Pesca do Largo;

•

Os canais de navegação adjacentes aos terraplenos de exploração e expansão
(e respectivas margens dentro do Domínio Público Marítimo):
- No canal de Mira – situados a Norte da ponte da Barra;
- No canal de S. Jacinto – situados a Sul do cais da Pedra;
- No canal de Ílhavo – situados a Norte da ponte da EN 109-7;
- No canal principal de navegação, no concelho de Aveiro – a poente do vértice
nascente da marinha Moleira;
- Na cale do Espinheiro – situados a sul de uma linha que une o vértice sul da
marinha Garras e o vértice Norte da marinha Cancela do Mar ou Cancela do
Sudoeste.

O presente projecto será implantado apenas parcialmente em zona abrangida na
área de jurisdição da APA. A parte final do prolongamento do molhe Norte não se
encontra abrangida pela delimitação da área de jurisdição da APA, nem uma parte
da área a dragar para o estabelecimento do canal de acesso. A zona de deposição
dos dragados, junto às praias da Costa Nova, também não se encontra inserida nos
limites da área de jurisdição da APA.

4.13.3

Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao
79
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro ,
que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, considerando-se “(...) pertencentes ao
domínio público hídrico, os leitos e as margens das águas do mar e das águas navegáveis
80
e flutuáveis (...)” .

79

Publicada no Diário da República, n.º 219, I Série A, de 15 de Novembro de 2005
“no capítulo III do DL n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003 de 4 de Junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro”
(2005: DGOTDU)
80
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O domínio hídrico público é composto pelo domínio público marítimo, o domínio público
lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas. O domínio público marítimo
81
(DPM), compreende :
o

As águas costeiras e territoriais;

o

As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas;

o

O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência
das marés;

o

Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona
económica exclusiva.

o

As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das
marés. De acordo com o artigo 11º deste diploma legal a margem das águas do
mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis que se encontram, à data
da entrada em vigor desta lei, sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas e
portuárias, tem a largura de 50 m (situação onde se insere o presente caso).

No Artigo 10º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro é apresentada a definição de leito e
seus limites (...) O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à
influência das marés, é limitado pela linha da máxima preia-mar de águas vivas
equinociais. Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas
em condições médias de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias
médias, no segundo. (...). No Artigo 11º deste diploma legal é definida a noção de
margem e respectiva largura (...) A margem das águas do mar, bem como a das águas
navegáveis ou flutuáveis que se encontram à data autoridades marítimas e portuárias, tem
a largura de 50 m (...).
A área de implantação do projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
insere-se no domínio público marítimo na categoria “leito das águas costeiras e
territoriais e das águas interiores sujeitas à influência da maré”.
No que respeita às operações de dragagem e deposição de dragados há a referir o
seguinte:
•

Uma parte da área a dragar bem como os locais de deposição de dragados (que
não se encontram incluídos na área de jurisdição da APA, SA) encontram-se sob
jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do Centro I.P. (nos
termos do nº1, do artº 12º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio). De
acordo com o estipulado neste diploma e normas complementares, a dragagem e
a imersão dos dragados estão sujeitas a licenciamento prévio por parte desta
entidade.

•

A restante área a dragar encontra-se sob jurisdição da Administração do Porto de
Aveiro, S.A. - APA (nos termos definidos no Decreto-Lei nº 339/98, de 3 de
Novembro e Decreto-Lei nº40/2002, de 28 de Fevereiro). O Decreto-Lei n.º
46/2002, de 2 de Março, dá às autoridades portuárias (administrações dos portos
ou institutos portuários) a competência em matéria de segurança marítima e
portuária nas suas áreas de jurisdição. Nesse diploma legal é referido que compete às
autoridades portuárias o estabelecimento das condições de navegabilidade nas águas
sob sua jurisdição, garantindo, nomeadamente, a manutenção de fundos nas vias
navegáveis, nos canais de acesso e nas zonas de manobra, junto aos cais e terminais,
bem como nas áreas de fundeadouros. À luz deste diploma legal a APA, SA é a

81

Artigo 3º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, publicada no Diário da República, n.º 219, I Série A, de 15 de Novembro de
2005
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entidade responsável pela gestão e controlo de todas as actividades exercidas, de
uma forma abrangente, nos respectivos terrenos portuários e áreas de expansão, nos
canais adjacentes e correspondentes margens do DPH, competindo a esta entidade o
licenciamento e fiscalização das utilizações do DPH dentro da sua área de jurisdição.

4.13.4

Reserva Ecológica Nacional
83

A Reserva Ecológica Nacional (REN) “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto
das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade
perante riscos naturais, são objecto de protecção especial” e “é uma restrição de utilidade
pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de
condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as
84
acções compatíveis com os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas” .
85

A REN integra uma série de ecossistemas que abrangem as áreas de protecção do
litoral (de interesse para o presente Projecto), áreas relevantes para a sustentabilidade do
ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais.
As áreas de protecção do litoral, as que interessam ao presente Projecto, incluem:a) Faixa
marítima de protecção costeira; b) Praias; c) Restingas e ilhas -barreira; d) Tômbolos; e)
Sapais; f) Ilhéus e rochedos emersos no mar; g) Dunas costeiras e dunas fósseis; h)
Arribas e respectivas faixas de protecção; i) Faixa terrestre de protecção costeira; j) Águas
de transição e respectivos leitos; l) Zonas de protecção das águas de transição.
No Quadro 38 identifica-se o tipo e data dos diplomas legais que ratificam a delimitação
das áreas de REN nos concelhos de Aveiro e Ílhavo. No Desenho 9 – Carta de
condicionantes é apresentada a delimitação das zonas classificadas como REN na área
de estudo (esta delimitação é feita atendendo às delimitações da REN constantes das
Cartas de Condicionantes do Plano Director Municipal de Aveiro e do Plano Director
Municipal de Ílhavo e à delimitação da REN constante do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar-Marinha Grande).
Quadro 38 - Diplomas legais que ratificam a Reserva Agrícola Nacional nos concelhos de
Aveiro e Ílhavo
Concelho

Reserva Ecológica Nacional
Diploma legal
Resolução de Concelho de Ministros n.º 115/95, publicada no Diário da República,
n.º 253, I Série B, de 2 de Novembro de 1995.

Aveiro

O Plano Director Municipal de Aveiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95,
de 11 de Dezembro, publicada no Diário da República n.º 284, I Série B, de 11 de
Dezembro de 1995) apresenta a delimitação da Carta de REN anteriormente publicada
nesta Resolução.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/96, publicada no Diário da República
n.º 173, I Série B, de 27 de Julho de 1996.

Ílhavo

O Plano Director Municipal de Ílhavo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99,
de 5 de Novembro, publicada no Diário da República n.º 258, I Série B, de 5 de
Novembro de 1999) apresenta a delimitação da Carta de REN anteriormente publicada
nesta Resolução.

83

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92,
de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro, pelo Decreto-Lei
n.º 180/2006, de 6 de Setembro, pela Declaração de Rectificação n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de Agosto.
84
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 162, I Série, de 22 de Agosto de 2008
85
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 162, I Série, de 22 de Agosto de 2008
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Na delimitação de áreas de REN há a considerar os seguintes aspectos:
•

A delimitação da REN constante das cartas de REN dos PDM de Aveiro e Ílhavo é
feita pelo limite do concelho, pela linha de praia.

•

Na Planta de Condicionantes do POOC Ovar – Marinha Grande é delimitada uma
faixa de REN entre a linha de praia e a batimétrica dos 30m, apenas interrompida
na zona do Porto de Aveiro, por nesta faixa o POOC – Ovar – Marinha Grande
não ser efectivo.

•

O Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, inclui como áreas de REN, a faixa
marítima de protecção costeira - uma faixa ao longo de toda a costa marítima no
sentido do oceano, correspondente à parte da zona nerítica com maior riqueza
biológica, delimitada superiormente pela linha que limita o leito das águas do mar
e inferiormente pela batimétrica dos 30 m.

Da análise da delimitação da REN presente no Desenho 9 – Carta de condicionantes
conclui-se que a totalidade do projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro será implantado em zona de REN, correspondendo ao ecossistema “faixa
marítima de protecção costeira”. A zona prevista para o estaleiro não se encontra
abrangida pela delimitação da REN.
Segundo o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, artigo 20º, nas áreas incluídas na
REN “(...) são interditos ou usos e as acções de iniciativa pública ou privada que se
traduzam em:
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento
agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços
86
florestais” .
No entanto, o mesmo diploma define que “Nos casos de infra-estruturas públicas,
nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de
água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de
impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento
do interesse público da acção”.
Exceptuam-se do disposto no Artigo 20º os usos e acções que sejam compatíveis com os
objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas na REN, que constem do seu Anexo I. Ainda neste Artigo 20º
é referido que esses usos considerados compatíveis se devem enquadrar nas seguintes
situações: i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou ii) Sujeitos à realização de uma
mera comunicação prévia; ou iii) Sujeitos à obtenção de autorização.
No referido Anexo III é feita menção a projectos de: (..) e) Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas existentes” (...), sendo referido
que a concretização deste tipo de projecto estará sujeita a uma obtenção de autorização.
No presente caso, a execução do presente projecto estará, assim, dependente de uma
obtenção de autorização por parte da CCDR-Centro.

86

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, Art.º 20º, publicado no Diário da República n.º 162, I Série, de 22 de Agosto de
2008
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4.13.5

Reserva Agrícola Nacional
88

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) tem como objectivo “defender e proteger as áreas de
maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o
pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do
território”. A RAN é constituída por “solos das Classes A e B, bem como por solos de
baixas aluvionares e coluviais e ainda por solos de outros tipos cuja integração (...) se
mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos” na lei.
Segundo a legislação em vigor, nos solos de RAN são “proibidas todas as acções que
destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas” e apenas serão autorizadas
acções de utilização do solo para fins não agrícolas mediante parecer favorável da
Comissão Regional da Reserva Agrícola.
No Quadro 39 identifica-se o tipo e data dos diplomas legais que ratificam a delimitação
das áreas de RAN nos concelhos da área de estudo.
Quadro 39 - Diplomas legais que ratificam a Reserva Agrícola Nacional nos concelhos de
Aveiro e Ílhavo
Reserva Agrícola Nacional

Concelho

Diploma legal
Portaria n.º 808/92, de 18 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 189, I Série
B, de 18 de Agosto de 1992.
Aveiro

O Plano Director Municipal de Aveiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95,
de 11 de Dezembro, publicada no Diário da República n.º 284, I Série B, de 11 de
Dezembro de 1995) apresenta a delimitação da Carta de RAN anteriormente publicada
nesta Portaria.
Portaria n.º 176/92, de 13 de Março, publicada no Diário da República n.º 61, I Série
B, de 13 de Março de 1992.

Ílhavo

O Plano Director Municipal de Ílhavo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99,
de 5 de Novembro, publicada no Diário da República n.º 258, I Série B, de 5 de
Novembro de 1999) apresenta a delimitação da Carta de RAN anteriormente publicada
nesta Portaria.

No Desenho 9 – Carta de condicionantes é apresentada a delimitação das zonas
classificadas como RAN na área de estudo (atendendo às Cartas de Condicionantes do
Plano Director Municipal de Aveiro, do Plano Director Municipal de Ílhavo e do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande).
Da análise desse desenho constata-se que não existem áreas de RAN na zona
envolvente ao presente projecto nem na zona prevista para o estaleiro.

4.13.6

Zonas sensíveis

4.13.6.1

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
92

As áreas protegidas, designadas no Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro , são
entendidas como “as áreas terrestres e as águas interiores e marítimas em que a fauna, a
flora, a paisagem, os ecossistemas ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua
raridade, valor ecológico ou paisagístico, importância científica, cultural e social, uma
relevância especial que exija medidas específicas de conservação e gestão, em ordem a
promover a gestão racional dos recursos naturais, a valorização do património natural e
construído, regulamentando as intervenções artificiais susceptíveis de as degradar”.
88
92

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho de 1989, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro de 1972
Publicado no Diário da República, n.º 19, I Série A, de 23 de Janeiro de 1993
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Regista-se a existência, na envolvente da área de implantação do projecto, da Reserva
93
Natural das Dunas de São Jacinto, criada pelo Decreto-Lei n.º 41/79, de 6 de Março ,
com Plano de Ordenamento aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
94
76/2005 de 21 de Março .
A área de implantação do presente projecto não se localiza dentro da área
classificada da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, não estando abrangida
pelo respectivo Plano de Ordenamento.
4.13.6.2

Rede Natura 2000 – Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro
A Rede Natura 2000 constitui um instrumento fundamental da política da União Europeia
em matéria de conservação da natureza e da diversidade biológica e resulta da aplicação
de duas directivas comunitárias distintas – a Directiva Aves e a Directiva Habitats –
95
transpostas para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril , alterado
96
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro .
Compete aos Estados Membros designar zonas de protecção especial (ZPE), ao abrigo da
Directiva Aves, e sítios nacionais (SN), no âmbito da Directiva Habitats. Os sítios nacionais
são depois classificados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) mediante a
aprovação dos órgãos competentes da União Europeia. Desta forma, a Rede Natura 2000
compreende as áreas classificadas como ZEC e as áreas classificadas como ZPE.
De acordo com a análise efectuada no âmbito da caracterização dos sistemas ecológicos,
destaca-se a existência da Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro - ZPE da Ria de
97
Aveiro (PTZPE0004) criada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro .
A área de implantação do presente projecto encontra-se integralmente inserida no
interior dos limites da ZPE da Ria de Aveiro.

4.13.7

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público
98

Relativamente ao património, a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro “estabelece as bases
de política e do regime de protecção e valorização do património cultural, como realidade
da maior relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade
nacional e para a democratização da cultura”. Portanto, os bens imóveis classificados ou
em via de classificação beneficiam de uma zona geral de protecção.
De acordo com a análise efectuada no âmbito da caracterização do património com as
Cartas de Condicionantes do Plano Director Municipal de Aveiro, do Plano Director
Municipal de Ílhavo e do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande,
regista-se a existência de um IIP – Imóvel de Interesse Público nas imediações da área de
implantação do projecto, correspondente ao Forte da Barra (também conhecido por
Castelo da Gafanha ou Forte Novo), facto que é referido pela Direcção Regional da
Cultura do Centro em carta enviada (Anexo B). O Forte da Barra é um elemento
patrimonial de arquitectura militar e encontra-se classificado como IIP através do DecretoLei nº 735/74, DG 297, de 21 de Dezembro de 1974. A Direcção Regional da Cultura
alerta, ainda, para a zona de protecção deste elemento classificado.
Nem a área de implantação do presente projecto nem a zona prevista para o
estaleiro se encontram nas proximidades do Forte da Barra.

93

Com posteriores alterações e reclassificações: Decreto-Lei n.º 55/80 de 26 de Março; Decreto Regulamentar n.º 46/97 de 17
de Novembro; Decreto - Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro.
Publicada no Diário da República, n.º 56, I Série B, de 21 de Março de 2005
95
Publicado no Diário da República, n.º 96, I Série A, de 24 de Abril de 1999
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Publicado no Diário da República, n.º 39, I Série A, de 24 de Fevereiro de 2005
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Publicado no Diário da República, n.º 223, I Séria A, de 23 de Setembro de 1999
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Publicada no Diário da República, n.º 209, I Série A, de 8 de Setembro de 2001
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4.13.8

Servidões Militares e Aeronáuticas
Nas imediações da área de implantação do presente Projecto há a referir a presença de
uma área militar - correspondendo à antiga base militar de S.Jacinto, actual Regimento de
Infantaria nº 10 – e de uma infra-estrutura aeronáutica – correspondendo, igualmente, à
antiga pista da base militar de S.Jacinto, actualmente utilizada como Aeródromo Municipal
de Aveiro, que se encontra inserido na zona militar anteriormente referida.

4.13.8.1

Enquadramento
A Área Militar de S.Jacinto foi criada em 1917, durante o final da 1ª Guerra Mundial,
passando a ser a base aeronaval da Marinha Portuguesa em 1918. Em 1937 é construída
uma pista terrestre. Em 1952 a instalação foi transferida para a Força Aérea Portuguesa.
Em 1978, a unidade passa a integrar uma base de tropas pára-quedistas (Base
Operacional de Tropas Pára-quedistas nº2 - BOTP2) em conjunto com um Aeródromo
Militar, estrutura que é desactivada em 1992. Em 1993 a base de pára-quedistas passa
para a tutela do Exército com a denominação de Área Militar de S. Jacinto (AMSJ) e em
2006 assume a designação actual, Regimento de Infantaria nº10, servindo de
aquartelamento e campo de instrução às tropas pára-quedistas do Exército.
Depois da desactivação do aeródromo militar as instalações aeroportuárias da área militar
passaram a ter utilização civil, sendo a pista existente utilizada como Aeródromo
Municipal de Aveiro. A abertura ao tráfego civil efectuou-se formalmente a 4 de
Setembro de 2003. De acordo com a listagem de Aeródromos. Heliportos Civis e Pistas
para Ultraleves publicada no site do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) em
Dezembro de 2008, o aeródromo de Aveiro/S.Jacinto consta como aeródromo certificado –
aquele no qual se verifica que há cumprimento satisfatório dos normativos aplicáveis.
Neste caso estão autorizados todos os tipos de voo compatíveis com o aeródromo ou o
heliporto. Ainda de acordo com esta lista, no aeródromo de Aveiro/S.Jacinto é autorizada a
operação de ultraleves.

4.13.8.2

Servidão militar e aeronáutica
De acordo com o documento publicado pela Direcção Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (...) a constituição de servidões relativas às
organizações ou instalações militares segue o regime previsto pela Lei nº 2087, de 11 de
Julho de 1955, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 45.986, de 22 de Outubro de 1964 (...).
A área militar de S.Jacinto (actual Regimento de Infantaria nº 10) enquadra-se, assim, no
regime estabelecido para as servidões militares anteriormente descrito “As servidões em
zonas confinantes com organizações ou instalações afectas à realização de operações
militares classificam-se em servidões gerais ou servidões particulares (art.º 8º da Lei n.º
2078). As servidões gerais compreendem a proibição de executar, sem licença da
autoridade militar competente, os seguintes trabalhos e actividades (art.º 9º da Lei n.º
2078):
o

Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas
ou aquáticas, com excepção das obras de conservação das edificações;

o

Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da
configuração do solo;

o

Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisória de propriedades;

o

Plantações de árvores e arbustos;

o

Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos que
possam prejudicar a segurança da organização ou instalação;

o

Trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico;
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o

Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves;

o

Outros trabalhos ou actividades que possam inequivocamente prejudicar a
segurança da organização ou instalação ou a execução das missões que
100
competem às forças armadas” .

Embora a implantação do projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
não se insira dentro dos terrenos delimitados da unidade militar de S.Jacinto, o
estaleiro de apoio à obra será previsivelmente instalado dentro desta área, sendo
necessário solicitar a respectiva autorização à autoridade militar.

As zonas confinantes com aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão
sujeitas a servidões aeronáuticas, também de acordo com o Decreto-Lei n.º 45 987, de 22
101
de Outubro , tendo em vista garantir a segurança e eficiência da utilização e
funcionamento dessas instalações bem como a protecção das pessoas e bens à
superfície. É, igualmente, aplicável às servidões aeronáuticas, nas matérias não
regulamentadas pelo referido decreto-lei, o regime estabelecido para as servidões
militares no Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de Outubro, anteriormente referidas.
Relativamente à área de servidão do Aeródromo de Aveiro foi solicitada informação ao
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e ao actual Regimento de Infantaria nº 10. O
INAC solicitou parecer à ANA – Aeroportos de Portugal (ver Anexo B) que refere que a
zona de implantação do Projecto se encontra sujeita a limitações aeronáuticas devidas à
proximidade do Aeródromo de Aveiro, referindo que o projecto deverá ser alvo de parecer
por parte da entidade aeronáutica. O Regimento de Infantaria nº 10 cedeu a planta de
servidão aeronáutica desta pista de aviação, cuja cópia se encontra no Anexo B e cuja
delimitação se pode observar na Figura 61. Esta mesma zona de servidão pode ser
observada no Desenho 9 – Carta de condicionantes.
Os Planos Directores Municipais de Aveiro e Ílhavo e o Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar-Marinha Grande referem a existência de uma Zona de Protecção para o
Aeródromo de S. Jacinto (Decreto n.º 42 239, de 28 de Abril de 1959) que deve ser
respeitada. De acordo com este diploma legal são estabelecidas duas zonas de protecção
e é definida uma superfície de desobstrução para o referido Aeródromo de S.Jacinto que
abrange (...) uma área delimitada por um círculo com o raio de 5km e o centro no ponto de
referência do aeródromo, a qual se prolongará, segundo os eixos das pistas, por
corredores com 2.5 km de largura e 10 km de comprimento, contados, para para um e
outro lado, a partir do limite exterior do referido círculo (...). Esta área de desobstrução é,
para efeitos de controlo da altura dos obstáculos fixos ou móveis existentes, dividida em
zonas. Na Figura 75 apresenta-se a delimitação da referida superfície de desobstrução e
a sua divisão em zonas.
Da observação da Figura 75 constata-se que a grande parte da área de implantação do
Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro se insere na zona de
servidão desta infra-estrutura aeronáutica da seguinte forma:

100
101

o

A zona do prolongamento do molhe Norte, a área de dragagem do canal
interior e parte da área de dragagem do canal exterior inserem-se na
designada zona de servidão D;

o

A restante área de dragagem do canal exterior inserem-se na designada
zona de servidão F.

o

A área de deposição dos materiais dragados não se encontra abrangida
por esta servidão.

2005: DGOTDU.
Publicado no Diário da República, n.º 248, I Série, de 22 de Outubro de 1964
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Refere-se, ainda, que a zona prevista para a implantação do estaleiro de apoio à obra se
encontra inserida nesta servidão (inserindo-se na zona limite entre a zona de servidão C e
a zona de servidão D).
O referido diploma legal estabelece, para estas zonas, cotas em altura a respeitar. No caso
das zonas em questão tem-se que na zona C as cotas a respeitar são variáveis entre 7m e
52m, no caso da zona D as cotas são de 52m e na zona F as cotas são variáveis de 52m a
157m. Assim sendo, o Projecto terá que respeitar estas cotas.

Figura 75 – Servidão Aeronáutica da Base Aérea de S.Jacinto (actual Regimento de
Infantaria nº10)

4.13.9

Servidões de Faróis e Sinais Marítimos
O regime de constituição de servidões relativamente aos faróis e outros sinais marítimos
consta do Decreto-Lei n.º 594/73, de 7 de Novembro. De acordo com esse diploma legal
(...) As zonas adjacentes a qualquer dispositivo de sinalização marítima, existente ou a
estabelecer, e as zonas incluídas na linha de enfiamento dos referidos dispositivos ficam
sujeitas a servidão de sinalização marítima, destinada a garantir a segura e eficiente
utilização da mesma sinalização (art.º 5º do DL n.º 594/73). Entende-se por sinalização
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marítima os faróis, farolins, marcas e outros dispositivos destinados a permitir que a
navegação e manobra das embarcações se realizem nas devidas condições de segurança
102
(art.º 1º do DL n.º 594/73)”
(...).
Na Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal de Ílhavo são referenciados 10
faróis e farolins, todos situados no limite Norte do aglomerado da Barra. Entre estes
salienta-se o Farol da Barra. De acordo com o enquadramento legal em vigor nesta
matéria, as servidões particulares compreendem a proibição de executar sem autorização
da Direcção de Faróis, alguns dos seguintes trabalhos e actividades que estejam
especificados no decreto de constituição da servidão, de harmonia com as exigências
próprias da utilização da sinalização marítima:
o

Construções de qualquer natureza;

o

Alterações do relevo e da configuração do solo por meio de escavações ou
aterros;

o

Vedações de qualquer natureza;

o

Plantações ou derrube de árvores e arbustos;

o

Levantamento de postos, linhas ou cabos aéreos;

o

Montagem de quaisquer sistemas luminosos;

o

Outros trabalhos ou actividades que inequivocamente possam afectar a eficiência
da sinalização marítima”

Na área de implantação do presente projecto há a referir a existência de um farolim,
que se se localiza actualmente na cabeça do molhe Norte (também designado no
projecto como “Molhe N”) e de outras marcas de assinalamento marítimas. Na zona
envolvente ao presente Projecto há, ainda, a referir a presença do Farol da Barra.

4.13.10

Servidões de Marcos ou Vértices Geodésicos
“A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral – vértices ou
marcos geodésicos – segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril
104
(artigos 19º a 25º). A servidão é instituída a partir da construção dos marcos” .
Na área de estudo, de acordo com a Planta de Condicionantes do Plano Director
Municipal de Ílhavo, há um vértice geodésico junto ao enraizamento do molhe Sul, pelo
que pelo que “os proprietários ou usufrutuários dos terrenos, situados dentro da zona de
protecção, não podem fazer plantações, construções ou outras obras ou trabalhos de
qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direcções constantes das minutas de
105
triangulação revista (art.º 22º do DL n.º 143/82)” .
Este vértice geodésico encontra-se bastante distante da área de implantação do
presente Projecto.

102
104
105

2005: DGOTDU.
2005: DGOTDU
2005: DGOTDU
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4.13.11

Servidões associadas a infra-estruturas de abastecimento de água e
saneamento
A declaração de utilidade pública das pesquisas, dos estudos e dos trabalhos de
abastecimento de águas potáveis ou de saneamento de aglomerados populacionais,
106
consagrada no Decreto-Lei n.º 34.021 , de 11 de Outubro de 1944, remete para a
existência de servidões e restrições de utilidade pública que devem ser consideradas no
âmbito do presente projecto. Acresce-se que a constituição de servidões relativas à
captação de águas subterrâneas para abastecimento público segue o regime previsto pelo
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro.
No âmbito do presente EIA foram estabelecidos contactos com entidades com
competência em matéria de abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas
residuais na área de estudo, tendo sido contactadas as empresas Águas do Vouga, o
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, S.A (SMRIA) o Instituto
Regulador de Águas e Resíduos (IRAR). Em resposta aos pedidos de informação:
o

A empresa Águas do Vouga informa que “(...) não existe nenhuma condicionante
ao projecto em apreço”.

o

O IRAR informa que “(...) a zona das dragagens parece não interferir com a
localização do emissário submarino da SMRIA, concessionária do Sistema
Multimunicipal de saneamento da ria de Aveiro” e sugere “(...) comunicação da
execução destes trabalhos a esta concessionária para uma eventual e opcional
monitorização de desassoreamentos que possam ocorrer e interferir com as
fundações do emissário”.

o

O SMRIA refere a “existência do emissário de S. Jacinto implantado a cerca de 3,2
km a Norte do Molhe Norte da Barra do Porto de Aveiro (...).

Da análise das plantas de condicionantes dos dois Planos Directores Municipais e dos
demais elementos recolhidos no âmbito do presente estudo há a referir a existência das
seguintes infra-estruturas (Figura 76), cuja zona de protecção ou servidão deve ser
respeitada:
o

Estação Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de S.Jacinto, concelho de
Aveiro, localizada a Norte do aglomerado deste nome.

o

Emissário submarino de S.Jacinto, concelho de Aveiro, a cerca de 3,2 km a Norte
do molhe Norte da barra do Porto de Aveiro.

o

ETAR da Costa Nova, concelho de Ílhavo, localizada a Sul do aglomerado da
Costa Nova, actualmente desactivada.

Na Figura 76 apresentam-se as infra-estruturas de saneamento e reservatórios mais
próximos da área de implantação do projecto que incluem a ETAR de S.Jacinto, a ETAR
da Barra/Costa Nova (actualmente desactivada), os reservatórios de S.Jacinto e da Barra
e o emissário de S.Jacinto.
Todas estas infra-estruturas, e respectivas áreas de servidão, se encontram
distantes da área de implantação do presente Projecto

106

Publicada no Diário da República, n.º 223, I Série, de 11 de Outubro de 1944
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Figura 76 – Localização das infra-estruturas de saneamento mais próximas da área de
implantação do projecto
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4.13.12

Servidões associadas a infra-estruturas viárias e ferroviárias
A Rede Rodoviária Nacional, consagrada no Plano Rodoviário Nacional, possui “zonas
107
de servidão”, de acordo com o Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro . Paralelamente,
a Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 - regulamento geral das estradas e caminhos
municipais - aponta “faixas de respeito” relativamente às vias municipais.
No âmbito deste EIA foram consultadas a EP – Estradas de Portugal, SA e a Brisa – Autoestradas de Portugal, SA. A Brisa informa que não existe qualquer concessão de
construção, conservação e exploração de auto-estradas outorgada àquela entidade na
área de estudo.
No que respeita à Rede Ferroviária o domínio público ferroviário é constituído por
diversos bens que pertencem à infra-estrutura ferroviária como sejam: as linhas férreas e
ramais (pertencentes à rede ferroviária nacional, desclassificados da rede ferroviária e
outros); os edifícios das estações e dos apeadeiros; as dependências afectas às infraestruturas e as destinadas à exploração comercial do serviço de transporte ferroviário de
passageiros ou mercadorias; as oficinas e equipamentos afectos; os imóveis destinados
ao funcionamento dos serviços e ao alojamento do pessoal ferroviário; e os armazéns e
parques de recolha de materiais e os reservatórios de combustível (Decreto-Lei n.º
108
276/2003, de 4 de Novembro ). O referido Decreto-Lei apresenta a delimitação do
domínio público ferroviário (mediante limites da faixa ferroviária) e servidões sobre prédios
confinantes ou vizinhos ao domínio público ferroviário (nomeadamente, zonas non
aedificandi e proibições de actividades).

No âmbito deste EIA foram consultadas Rede Ferroviária Nacional, EP (REFER) e a Rede
Ferroviária de Alta Velocidade, SA (RAVE).

4.13.13

o

A Rede Ferroviária Nacional, EP (REFER) conclui que o presente projecto “(...)
não conflitua com a rede de caminho-de-ferro, existente ou prevista, pelo que não
se observam entraves, do ponto de vista ferroviário, para a concretização desta
obra”. Assinala ainda que “(...) que está em curso a obra da ligação ferroviária ao
porto de Aveiro, que melhorará as acessibilidades ao Porto de Aveiro, algo que,
cumulativamente à melhoria das condições de navegabilidade potenciará, por
certo, a atractividade deste importante porto (...)” .

o

A Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA (RAVE) informa que não há qualquer
condicionante ou interferência do projecto com os corredores em estudo pela
RAVE.

Outras Servidões e Restrições
Gasodutos e Oleodutos
O regime do exercício das actividades de transporte e importação de gás natural, no
estado gasoso ou liquefeito, e de distribuição de gás natural e dos seus gases de
109
substituição encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de Fevereiro . Este
Decreto-lei entende que “as servidões devidas à passagem do gás combustível
compreendem a ocupação do solo e subsolo, devendo os gasodutos subterrâneos ser
instalados à profundidade determinada pelos regulamentos e respectivas normas técnicas
de segurança”. Por sua vez, a servidão de passagem de gás relativamente a gasodutos e
redes de distribuição implica um conjunto de restrições, as quais devem ser respeitadas.

107
108
109

Publicado no Diário da República, n.º 12, I Série-A, de 15 de Janeiro de 1994
Publicado no Diário da República, n.º 255, I Série-A, de 4 de Novembro de 2003
Publicado no Diário da República, n.º 32, I Série-A, de 8 de Fevereiro de 2000
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Em resposta ao contacto da ATKINS no âmbito do presente EIA, a REN-Gasodutos
informa que “(...) não possui qualquer infra-estrutura construída ou em estudo na
área afectada pelo projecto (...)”.
Recursos Geológicos (Concessões mineiras, pedreiras, águas minerais naturais,
etc)
A constituição de servidões relativas a massas minerais (pedreiras) segue o regime
110
previsto nos Decretos-Lei n.º 90/90, de 16 de Março e Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
111
Outubro . O aproveitamento de águas minerais naturais encontra-se consagrado no
112
Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de Março , e igualmente abrangido pelo no Decreto-Lei n.º
113
90/90, de 16 de Março que “disciplina o regime jurídico de revelação e aproveitamento
de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos
geológicos, integrados ou não no domínio público, com excepção das ocorrências de
hidrocarbonetos”. O aproveitamento destes recursos pressupõe a existência de áreas
reservadas mediante um perímetro de protecção que garanta a disponibilidade e
características da água, bem como condições para uma boa exploração.
No âmbito do presente EIA foram consultadas a Direcção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG) e a Direcção Regional de Economia do Centro (DRE-C):
o

A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) informa que a implantação do
projecto não se insere em área com direitos mineiros concedidos ou
requeridos.

o

A Direcção Regional de Economia do Centro (DRE-C) refere que deverão ser
salvaguardadas as condições para a normal laboração dos estabelecimentos
industriais localizados na área de intervenção do projecto e sugere que sejam
consultadas as empresas EDP, REN e Lusitânia Gás, nada referindo quanto à
exploração de massas minerais.

Regime Florestal
O Regime Florestal destina-se a “(...) assegurar não só a criação, exploração e
conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, mas também
o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e
conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a
valorização das planícies ardidas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do
114
solo, nas montanhas e das areias no litoral marinho” .
Na sequência do contacto da ATKINS, a Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
informa que a área em estudo não se encontra submetida a regime florestal nem
apresenta qualquer restrição no âmbito da actuação daquele organismo.
Telecomunicações
115

De acordo com o Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro , considera-se centro
radioeléctrico o “conjunto de instalações radioeléctricas fixas, de emissão ou recepção,
incluindo os sistemas irradiantes e de terra e respectivos suportes que exijam a utilização
de antenas direccionais ou que se destinem ao serviço de radionavegação, pertencentes
ao Estado ou a empresas públicas de telecomunicações ou concessionárias do serviço
público de radiocomunicações”. Como tal, encontram-se previstas áreas sujeitas a

110

Publicado no Diário da República, n.º 63, I Série, de 16 de Março de 1999
Publicado no Diário da República, n.º 232, I Série-A, de 6 de Outubro de 2001
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servidão radioeléctrica, correspondentes a “zonas de libertação” e a “zonas de
desobstrução”.
No âmbito do presente EIA foi contactada a ANACOM que informou que a zona em causa
não se encontra sujeita a qualquer condicionamento decorrente da existência de
ligações hertzianas ou centros radioeléctricos com servidão.

4.14

Ordenamento do Território
A análise do presente descritor baseia-se essencialmente na informação disponibilizada
pela Direcção-Geral de Ordenamento e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) sobre os
instrumentos de ordenamento territorial em vigor, e na leitura e confrontação da Carta de
Ordenamento dos Planos Directores Municipais dos concelhos em estudo: Aveiro e Ílhavo.
Assim, segundo informação daquela entidade, através da publicação “Instrumentos de
gestão territorial e Política de Solos em Vigor”, de Fevereiro de 2006 (DGOTDU, 2006),
são os seguintes os instrumentos de ordenamento e gestão territorial em vigor na área de
implantação do projecto e sua envolvência:




Planos Municipais e Locais
o

Plano Director Municipal de Aveiro;

o

Plano Director Municipal de Ílhavo;

Planos Intermunicipais
o



Planos Regionais
o



Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro;

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (ainda se
encontra em elaboração);

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território
o

Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga;

o

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande;

o

Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto;

o

Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para a Região de Turismo
da Rota da Luz;

o

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral;

Referem-se, ainda, outros Planos e Programas com interesse para o presente EIA
o

Plano Estratégico do Porto de Aveiro;

o

Programa “Portugal Logístico”;

o

“Polis Litoral”;

o

Programa Operacional Regional do Centro;

o

Plano Municipal da Água;

o

Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro;

Seguidamente descrevem-se de forma mais detalhada as figuras de ordenamento e os
planos e programas atrás referenciadas, assim como a sua interferência de cariz
estratégico e espacial na área de estudo.
No Desenho 10 – Carta de Ordenamento apresentam-se os elementos mais relevantes
em termos de ordenamento do território, incluindo, essencialmente, as classes de espaço
identificadas nos PDM de Aveiro e Ílhavo e os elementos do POOC Ovar-Marinha Grande.
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4.14.1

Planos Municipais
Os Planos Municipais de Ordenamento do Território “ (…) estabelecem o regime de uso
do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização
de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do
116
solo e de garantia da qualidade ambiental” .
Os documentos fundamentais para o ordenamento do território dos concelhos
atravessados pela área de estudo são os Planos Directores Municipais.
Quadro 40 – Diploma legal e data de ratificação do PDM

4.14.1.1

Concelhos

Diploma Legal e data de ratificação do PDM

Aveiro

Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95, de 11 de Dezembro, publicada
no Diário da República n.º 284, I Série B, de 11 de Dezembro de 1995117.

Ílhavo

Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99, de 5 de Novembro, publicada
no Diário da República n.º 258, I Série B, de 5 de Novembro de 1999

Planos Directores Municipais de Aveiro e Ílhavo
Relativamente ao Plano Director Municipal de Aveiro há a mencionar que em 16 de
Fevereiro de 2004, ocorreu a deliberação camarária que aprovou a decisão de elaboração
da Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Aveiro (www.cm-aveiro.pt). À data do
presente estudo, não foi possível analisar nenhum “output” desta revisão. Assim, a análise
efectuada baseia-se no PDM actualmente em vigor.
De acordo com a Planta de Ordenamento e o Regulamento do Plano Director Municipal
de Aveiro, no interior da área de estudo ocorrem as seguintes classes de espaço e
delimitações:


Zona de equipamento – “áreas específicas de equipamentos de interesse púbico
e de utilização colectiva, de iniciativa pública ou privada, existentes ou previstas e
de dimensão relevante, encontram-se assinaladas nas plantas de ordenamento”.
Estas áreas não podem ter “(...) destino diverso do definido no Plano Director
Municipal, excepto em casos devidamente justificados noutros planos municipais
de ordenamento do território superiormente ratificados (...)” e dever-se-ão reger
pelas normas técnicas. Na área de estudo esta classificação diz respeito à área
militar do Regimento de Infantaria nº 10 e Aeródromo de Aveiro.



Zona de construção do Tipo 1 – “(...) destina-se preferencialmente à construção
de habitação unifamiliar isolada, geminada ou em banda, de um ou dois pisos (...)
sem embargo da possibilidade de construção para outros usos que não o
habitacional (...)”. Na área de estudo esta classificação diz respeito ao aglomerado
de S.Jacinto.



Limite da unidade militar de S. Jacinto.

116
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto e pelo DecretoLei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, Art.º 69º, n.º 2
117
Primeira alteração de pormenor aprovada, publicada no Diário da República n.º 227, II Série, de 28 de Setembro de 1999.
Posterior suspensão parcial para a área do Plano de Pormenor de Azurva-Taboeira, através do Decreto-Lei n.º 8/2001, de 28
de Maio, publicada no Diário da República n.º 123, I Série B, de 28 de Maio de 2001. Segunda alteração regime simplificado
aprovada, publicada no Diário da República n.º 138, II Série, de 18 de Junho de 2002. Terceira alteração regime simplificado
aprovada, publicada no Diário da República n.º 261, II Série, de 12 de Novembro de 2002. Quarta alteração regime simplificado
aprovada, publicada no Diário da República n.º 37, II Série, de 21 de Fevereiro de 2007. Alteração aprovada, publicada no
Edital n.º 154/2008, de 18 de Fevereiro de 2008. Suspensão parcial aprovada, publicada no Diário da República n.º 199, I
Série, de 14 de Outubro de 2008.
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De acordo com a Planta de Ordenamento e o Regulamento do Plano Director Municipal
de Ílhavo, no interior da área de estudo ocorrem as seguintes classes de espaço e
delimitações:


Espaços Urbanos – “(....) destinam-se a fins predominantemente habitacionais,
podendo integrar outras funções, como actividades terciárias, indústria ou turismo,
desde que, pelas suas características, sejam compatíveis com a função
habitacional”. Especificamente na área de estudo, encontram-se delimitados
espaços urbanos de nível I, como é o caso do aglomerado da Barra, do
aglomerado da Costa Nova do Prado e da cidade da Gafanha da Nazaré, cuja
construção fica sujeita às regras definidas nos Artigos 10º e 11º do Regulamento;



Espaços para equipamentos – “a instalação de equipamentos de apoio e infraestruturas existentes e previstas far-se-á nas áreas indicadas como tal,
delimitadas na planta de ordenamento”. Na área envolvente ao presente projecto
podem encontrar-se os seguintes equipamentos: Área Portuária que “compreende
as actuais instalações portuárias e as respectivas áreas de expansão” cuja
“ocupação fica sujeita ao plano de ordenamento e expansão a definir pela
entidade com jurisdição na área”, ETAR existente e previstas, Parque de
Campismo da Barra e Parque de Campismo da Costa Nova.



Espaços Urbanizáveis – destacam-se, na área de estudo, i) os espaços
urbanizáveis de expansão que “(...) destinam-se à construção de novos conjuntos
residenciais e respectivas funções complementares” (na área de estudo ocorrem
espaços de Nível I que corresponde ao aglomerado da Barra e de Nível I que
corresponde à cidade da Gafanha da Nazaré), e ii) os espaços urbanizáveis para
fins específicos como sejam os fins preferencialmente turísticos com a delimitação
de áreas de desenvolvimento turístico das quais se destaca a área destinada à
Marina da Barra (área de desenvolvimento turístico I);



Espaços Naturais e de Protecção – “(...) têm como objectivo a protecção dos
recursos naturais, designadamente o coberto vegetal, os planos e as linhas de
água de drenagem natural e o equilíbrio biofísico”, subdividem-se consoante o
nível funcional de protecção. Na área de estudo há a considerar os espaços de
Nível I (que incluem a orla costeira, ria, faixas de protecção e lagoa das Ervosas) e
os de Nível II (que incluem Meia Laranja, na Barra e Parque da Costa Nova, na
Costa Nova do Prado). No nível I, especificamente na área de estudo, encontra-se
igualmente delimitada uma Praia Fluvial;



A determinados espaços de Nível II, como é o caso da Meia Laranja, o
Regulamento define, no seu Artigo 35º, que “(...) estão obrigatoriamente sujeitos a
plano de pormenor, que objectivará a valorização e requalificação do espaço
cénico e paisagístico, integrando equipamentos desportivos, culturais e
recreativos, com inclusão de pequenos similares de hotelaria, devendo enquadrarse na traça das construções envolventes, sem a criação de grandes estruturas ou
construções de apoio (...)”, obedecendo a um conjunto de regras (igualmente
definidas no referido artigo);



Espaços Culturais – “o património cultural construído é constituído pelos
monumentos e conjuntos que, pelas suas características, se assumem como
valores com reconhecido interesse histórico-social”. Na área de estudo
identificaram-se como monumento classificado o Forte da Barra e os palheiros da
Costa Nova como conjunto patrimonial;



Delimitação da Área Portuária;

Não existem planos de urbanização e/ou planos de pormenor aprovados na área de
implantação do presente projecto.
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4.14.2

Planos Intermunicipais

4.14.2.1

Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
O Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro foi elaborado para a Associação
de Municípios da Ria e abrange dez municípios: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos. Este plano encontra-se
aprovado por unanimidade da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da
118
Ria .
Apresenta-se como “(...) um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza
estratégica, que visa “a articulação entre áreas territoriais que pela sua interdependência
necessitam uma coordenação integrada”. Neste âmbito, o UNIR@RIA identificará e
ponderará “os planos, programas e projectos com incidência na Área de Intervenção,
assegurando as necessárias compatibilizações””.
“Constitui ainda objectivo do UNIR@RIA a articulação das estratégias dos municípios
envolvidos, nos domínios do desenvolvimento económico e social, da protecção e
qualificação ambiental, da distribuição territorial de actividades e infra-estruturas, da
119
racionalização do povoamento, e do acesso a equipamentos estruturantes” .
Relativamente ao Modelo Estratégico, este plano tem como objectivo global a
“qualificação e o desenvolvimento sustentável do Sistema da Ria de Aveiro e território
envolvente”, o que pressupõe um conjunto de eixos estruturantes operacionalizados
através de objectivos específicos, materializáveis através de acções. O esquema seguinte
sintetiza a estrutura do Modelo Estratégico preconizado no Plano Intermunicipal de
Ordenamento da Ria de Aveiro:
Face ao projecto em causa, destacam-se os seguintes objectivos e respectivas acções
prioritárias:
Objectivo 1.1. Protecção do Ambiente e dos Recursos Naturais que “pressupõe a
protecção dos habitats mais importantes e característicos da área de intervenção, como as
dunas, os sapais, as salinas, os leitos dos canais e lagoas de água doce e das
comunidades faunísticas do meio hídrico, permitindo uma actuação em áreas actualmente
ainda não cobertas por estatutos de protecção:
•

•

Acções prioritárias directas:
- Desassoreamento racional de canais e esteiros por forma a evitar o seu
desaparecimento (caso dos troços dos canais de Mira e de Ílhavo, a sul);
(...)
- Intervenção nos canais de Ovar, Mira e Ílhavo com vista à recuperação dos
sapais;
Acções prioritárias indirectas:
(...)
- Delimitar as zonas do meio hídrico passíveis de utilização para desportos
náuticos motorizados;
- Assegurar um melhor ordenamento territorial das instalações de aquicultura, em
.
especial nos casos de localização em áreas de salinas”120

Objectivo 1.3 Renaturalização de Áreas Degradadas, visando “uma intervenção em
terrenos baldios, ou áreas que se encontram degradadas em resultado do abandono de
anteriores usos ou ocupações, com a finalidade de lhes conferir/devolver as
características de meio natural.

118
119
120

Aviso n.º 19308/2008, publicado no Diário da República, n.º 127, II Série, de 3 de Julho de 2008
UNIR@RIA – Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, pág. 10
UNIR@RIA – Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – Relatório do Modelo Estratégico: pág. 12.
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As acções a desenvolver dependem do tipo de situação de cada área a renaturalizar,
destacando-se como prioritários os seguintes casos:
•
•
•

Realização de obras de defesa costeira e recarga de areia em praias sujeitas a
um grau significativo de erosão;
Estabilização das margens da Ria e dos seus esteiros por forma a evitar ou
corrigir as situações de erosão e a derrocada de taludes;
(...)
Implementação dos projectos elaborados no âmbito do POOC Ovar-Marinha
Grande”.

O presente projecto enquadra-se no Objectivo 1.3 deste Plano – Renaturalização de
áreas degradadas - no que respeita à Realização de obras de defesa costeira e
recarga de areia em praias sujeitas a um grau significativo de erosão.
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4.14.3

Planos Regionais
O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) define a “(...) estratégia regional
de desenvolvimento territorial integrando as opções estabelecidas a nível nacional e
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro
122
de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território” .

122
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 51
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4.14.3.1

Plano Regional de Ordenamento da Região do Centro (PROT - Centro)
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro foi instituído pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de Março, e publicado no Diário da Republica n.º
59, I Série B, de 23 de Março de 2006. A sua área de intervenção inclui os municípios da
Região Centro, entre os quais Aveiro e Ílhavo.
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro encontra-se em
elaboração pelo que não foi possível avaliar, à data do presente relatório, o seu
modelo de desenvolvimento territorial.
Para além deste documento, refira-se a pretensão de elaboração do Plano Regional de
123
cuja data de finalização se desconhece,
Ordenamento do Território do Centro Litoral
não havendo referências à sua aprovação.

4.14.4

Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território
Os Planos Sectoriais de Ordenamento do Território são instrumentos de programação ou
de concretização das diversas políticas com incidência na organização do território e os
Planos Especiais de Ordenamento do Território são instrumentos de natureza
regulamentar, “ (...) compreendendo os planos de áreas protegidas, os planos de
ordenamento de albufeiras e águas públicas, os planos de ordenamento da orla costeira e
124
os planos de ordenamento dos estuários” .

4.14.4.1

Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga
A bacia hidrográfica apresenta-se como uma unidade de análise com valências
importantes justificativas da elaboração destes planos que “(...) definem orientações de
valorização, protecção e gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia
125
hidrográfica ou agregação de pequenas bacias hidrográficas” .
A área de estudo pertencente aos concelhos de Aveiro e Ílhavo é abrangida pelo Plano
de Bacia Hidrográfica do Vouga (PBH Vouga), Decreto Regulamentar nº 15/2002, de 14
126
de Março , que (...) engloba, para além da bacia do rio Vouga, a ria de Aveiro, as ribeiras
da costa atlântica do concelho de Cantanhede”. Este plano sectorial “tem em vista
estabelecer de forma estruturada e programática uma estratégia racional de gestão e
utilização da bacia hidrográfica do Vouga, em articulação com o ordenamento do território
e a conservação e protecção do ambiente”. Para tal identifica seis eixos fundamentais de
actuação:


Abastecimento de água às populações e saneamento das águas residuais
domésticas e industriais;



Protecção dos ecossistemas aquáticos incluindo o sistema lagunar da ria de
Aveiro;



Protecção e melhoria da qualidade da água, com vista à manutenção da riqueza
ecológica e biodiversidade;

123

Decretada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/90, de 14 de Setembro, publicada no Diário da República n.º
213, I Série, de 14 de Setembro de 1990. Medidas Preventivas pelo Decreto n.º 31/93, de 4 de Outubro, publicado no Diário da
República n.º 233, I Série B, de 4 de Outubro de 1993 e prorrogado o prazo através do Decreto n.º 15/95, de 4 de Junho,
publicado no Diário da República n.º 130, I Série B, de 4 de Junho de 1996. Segundo estes documentos abrangeria os
concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Mira, Murtosa, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar e Sever do
Vouga.
124
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, Art.º 2, n.2
c).
125
Despacho ministerial de 98.12.31 e Decreto-Lei 45/94 de 22 de Fevereiro.
126
Publicado no Diário da República n.º 62, I Série B, de 14 de Março de 2002.

Imp – 5007_R2

Página 215

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado


Prevenção e minimização dos efeitos de situações hidrológicas extremas e
acidentes de poluição;



Melhoria do conhecimento sobre os recursos hídricos e suas utilizações;



Desenvolvimento de meios operacionais e capacitação da Administração para a
gestão dos recursos hídricos da área do Plano.

O PBHVouga considera “(...) fundamental desenvolver acções no sentido de promover a
conservação do sistema lagunar da ria de Aveiro e a sua utilização e gestão integrada,
potenciando a fruição dos seus recursos endógenos pelas populações locais de uma
forma sustentável”.
O projecto em estudo não está implícito nos objectivos do Plano de Bacia do Vouga
mas também não entra em conflito e não é incompatível com a sua concretização.
4.14.4.2

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar - Marinha Grande
De uma forma geral os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) são
instrumentos de natureza regulamentar da competência da Administração Central cujos
objectivos são: ordenar os usos e actividades da orla costeira; classificar as praias e
regulamentar o uso balnear; valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por
motivos ambientais ou turísticos; orientar o desenvolvimento de actividades específicas da
orla costeira; e assegurar a defesa e conservação da natureza.
O Decreto-Lei nº 309/93, de 2 de Setembro, criou os Planos de Ordenamento da Orla
Costeira (POOC) efectuando a regulamentação da sua elaboração e aprovação. O
Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto, veio introduzir alterações e acertos ao DL n.º
309/93, de 2 de Setembro. O Decreto-Lei nº 151/95, de 24 de Junho, classifica os POOC
como Planos Especiais de Ordenamento do Território. A Portaria nº 767/ 96, de 30 de
Dezembro, publica as normas técnicas dos POOC.
A área de intervenção dos POOC abrange uma largura máxima de 500 m contados a
partir do limite das águas do mar para terra e uma faixa marítima de protecção até à
batimétrica dos 30 m. O litoral português foi dividido em 9 troços, sendo definidos 9 POOC
em Portugal Continental que se encontram actualmente todos aprovados e publicados.
A área de estudo insere-se no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha
Grande (POOC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20
127
de Outubro , “tem natureza de regulamento administrativo e com ele se devem
conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como
os programas e projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de
intervenção”.
Os objectivos gerais deste plano são:
“a) O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da orla costeira;
b) A classificação das praias e a regulamentação do uso balnear;
c) A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos
ambientais ou turísticos;
d) A orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira;
e) A defesa e conservação da natureza”.
Os objectivos específicos são os seguintes:
a) Valorizar as praias marítimas;
c) Diversificar e valorizar os usos e as funções da orla costeira;

127

Publicada no Diário da República n.º 243, I Série B, de 20 de Outubro de 2000
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d) Proteger e recuperar os ecossistemas naturais com interesse para a conservação;
e) Assegurar a exploração sustentável dos recursos vivos aquáticos;
f) Melhorar a qualidade das águas dos sistemas aquáticos;
g) Garantir a manutenção dos usos e das funções da orla costeira;
h) Manter e valorizar o actual tipo de povoamento (nucleado), promovendo a sua
expansão para o interior em forma de cunha;
i) Melhorar as condições de vida da população;
j) Melhorar as acessibilidades regionais e as condições de circulação nos
aglomerados;
k) Contribuir para o reforço das infra-estruturas e equipamentos de apoio à pesca
local;
l) Reforçar a capacidade das infra-estruturas portuárias;
m) Promover a imagem turística da região;
n) Promover a diversificação da oferta de produtos turísticos;
o) Criar as condições necessárias à afirmação do turismo balnear como eixo de
desenvolvimento da região litoral;
p) Promover a articulação das acções dos diversos factores económicos e sociais.
Este POOC incide sobre uma área específica que se distribui pelos concelhos de Ovar,
Murtosa, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira, Cantanhede, Figueira da Foz, Pombal, Leiria e
Marinha Grande. Todavia, “excluem-se do âmbito de aplicação do POOC as áreas sob
jurisdição portuária inseridas na área mencionada no número anterior”. No Desenho 10
apresenta-se um extracto da Planta Síntese de POOC Ovar-Marinha Grande na zona
envolvente à área de implantação do presente projecto.
Uma vez que o presente projecto será executado maioritariamente na área de jurisdição
128
do Porto de Aveiro
encontra-se excluído do âmbito de aplicação do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande. No entanto, todas as actividades
decorrentes do projecto que extravasem a área de jurisdição do Porto de Aveiro regem-se
pelo disposto neste plano, como é o caso da operação de deposição de dragados.
O principal objectivo do presente projecto prende-se com a melhoria das condições de
operacionalidade da barra de Aveiro, tratando-se de uma obra de defesa costeira.
Complementarmente, o presente projecto promoverá a minimização dos problemas de
erosão na restinga a Sul do Porto de Aveiro, ao depositar nesse local os materiais
dragados na zona da barra.
O Artigo 44º (alínea c) do POOC Ovar-Marinha Grande refere que as intervenções de
defesa costeira abrangem um conjunto de acções consideradas imprescindíveis para a
manutenção dos usos e actividades da orla costeira. As intervenções de defesa costeira
subdividem-se em:
a) Obras de defesa a manter, que abrangem um conjunto de obras de defesa
existentes cuja manutenção é prevista no âmbito do POOC;
b) Sistemas dunares a reconstituir, que englobam um conjunto de obras
complementares às anteriores que visam impedir galgamentos;
c) Outras obras de defesa costeira que abrangem um conjunto de intervenções
temporárias ou experimentais que resultam de situações de risco.

128
Definida pelo Decreto-Lei n.º 339/98, de 3 de Novembro, publicado no Diário da República n.º 254, I Série A, de 3 de
Novembro de 1998, alterado pelo Decreto-Lei n.º 40/2002, de 28 de Fevereiro, publicado no Diário da República n.º 50, I Série
A, de 28 de Fevereiro de 2002
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Ressalta-se, ainda, que “na área de intervenção do POOC são interditos, entre outros, os
seguintes actos e actividades:
“i) Alteração da morfologia do solo ou do coberto vegetal nas praias marítimas, áreas
naturais e áreas de actividades específicas, com excepção das situações previstas no
presente Regulamento;
j) 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”.
Neste contexto o presente projecto pode ser englobado na categoria de “a) Obras de
defesa a manter, que abrangem um conjunto de obras de defesa existentes cuja
manutenção é prevista no âmbito do POOC”.
De acordo com a Planta Síntese e o Regulamento do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar-Marinha Grande, no interior da área de estudo identificam-se as seguintes
classes de espaço para efeitos de uso e ocupação e as seguintes áreas de usos e
restrições específicas:


Praias Marítimas – “são constituídas pelas zonas que integram a antepraia, o
areal e o plano de água associado”. Na área de estudo destaca-se,
fundamentalmente, as praias da Barra e da Costa Nova, com a classificação de
praia urbana com uso intensivo (Tipo I) “(...) que corresponde à praia cuja
envolvente é um núcleo urbano consolidado e está sujeita a forte procura” e a
praia de S.Jacinto, com a classificação de praia não urbana com uso intensivo
(Tipo II), correspondendo à praia afastada de núcleos urbanos mas sujeita a forte
procura.



Áreas Naturais – “correspondem aos espaços com importância para a
conservação dos recursos e do património natural existentes e, num sentido mais
lato, para a preservação da integridade biofísica do território”. Na área de estudo
verifica-se a existência de áreas naturais de:
o

Nível I que “correspondem à zona marinha entre a ria de Aveiro e a
Figueira da Foz”, englobando por isso toda a zona marinha das praias de
S.Jacinto e da Costa Nova e parte da praia da Barra.

o

Nível II, que correspondem, entre outros, à Reserva Natural das Dunas de
S.Jacinto, que se localiza a Norte do presente projecto.

o

Nível III, que correspondem, entre outras, à “Zona terrestre entre o
Furadouro e a barra de Aveiro, excluindo a Reserva Natural das Dunas de
São Jacinto” e “Zona terrestre entre a Costa Nova e a barra de Mira”.



Áreas urbanas e urbanizáveis – as quais constituem uma unidade operativa de
planeamento e gestão: Plano de Urbanização da Barra que tem como objectivos:
“a) A qualificação e valorização da imagem urbana do aglomerado; b) A realização
de um estudo de circulação e estacionamento automóvel para resolução dos
problemas existentes”;



Áreas de equipamentos – que “abrangem os espaços de equipamentos
colectivos e turísticos não incluídos nas áreas urbanas e urbanizáveis e
encontram-se delimitadas na planta de síntese”. Estes espaços, na área de
estudo, constituem uma unidade operativa de planeamento e gestão: Plano de
Pormenor da Área de Equipamentos da Barra Sul que tem como objectivos: “a) A
constituição de equipamentos, infra-estruturas e espaços exteriores de utilização
colectiva de lazer e apoio às actividades específicas da orla costeira; b) A
protecção do sistema dunar e a requalificação ambiental das áreas não edificadas
adjacentes às praias marítimas e fluviais, compreendidas entre a Barra e a Costa
Nova”;



Áreas de actividades específicas – “correspondem a espaços ou infra-estruturas
próprias de usos e actividades dos sistemas litorais, que contribuem para o
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desenvolvimento e o uso e fruição da orla costeira”. Na área de estudo identificase:
o

núcleo de vocação turística de nível II (Barra/Costa Nova);

o

núcleo de vocação turística de nível III (S.Jacinto);

o

núcleo de educação ambiental (na área de equipamentos da Barra Sul)
“(...) onde está prevista a construção de um conjunto de infra-estruturas de
suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas litorais
existentes”;

o

zona de pesca lúdica (Praia da Barra) “(...) para a prática da pesca lúdica a qual, nas zonas balneares e durante a época balnear, só pode ser
realizada no período nocturno – é interdito o exercício da pesca
tradicional, incluindo a utilização da arte de xávega e majoeira”.

De acordo com a planta síntese do POOC Ovar-Marinha Grande (Desenho 11) a
implantação do presente projecto ocorrerá nas seguintes classes:

4.14.4.3

o

Áreas naturais de Nível I – no que respeita à área de deposição de
dragados e parte da área a dragar para o estabelecimento do novo canal
de dragagem.

o

Área portuária – no que respeita ao prolongamento do molhe Norte e
parte da área a dragar para o estabelecimento do novo canal de
dragagem

Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
O Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto (PORNDSJ),
129
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2005 , de 21 de Março de
2005, “estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos e
o regime de gestão a observar na execução do Plano com vista a assegurar as condições
naturais necessárias à estabilidade ou à sobrevivência de espécies, grupos de espécies,
comunidades bióticas ou aspectos físicos do ambiente, quando estes requerem
intervenção humana para a sua perpetuação” e “aplica-se à área da Reserva Natural das
Dunas de São Jacinto (RNDSJ) (...)” .
O presente projecto não será implantado na área abrangida pela Reserva Natural
das Dunas de São Jacinto.

4.14.4.4

Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para a Região de Turismo da Rota da Luz
130

A Região de Turismo da Rota da Luz , através do apoio do Ministério da Economia
(PRIME), cujo calendário de execução é de Outubro de 2006 a Junho de 2008, tem como
objectivos a realização de planos de acção turística, a promoção interna e a animação
turística, o que pressupõe, entre outras acções, a elaboração do Plano Estratégico de
Turismo da Rota da Luz.
Foram estabelecidos contactos telefónicos com a Região de Turismo da Rota da Luz no
sentido de obter elementos referentes a este plano contudo, não foi possível obter a
versão final do mesmo, tendo sido referido pela Região de Turismo que o Plano se
encontrava em fase de revisão final e que o mesmo só poderia ser disponibilizado uma
vez em consulta pública.

129

Publicada no Diário da República n.º 56, I Série B, de 21 de Março de 2005.
“A Região de Turismo da Rota da Luz foi criada em 1985, fruto da capacidade associativa de grande parte dos municípios
do distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira de
Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra. Em 1997, juntou-se-lhes S. João da Madeira”
(http://www.prime.min-economia.pt/PresentationLayer/prime_Destaque_00.aspx?idioma=1&activeitem=9&activesubitem=1#882).
130
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4.14.4.5

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Centro Litoral (PROF CL)
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais de
gestão territorial, com competências para a definição das formas de ocupação e utilização
do espaço florestal a nível regional. O PROF define os usos dominantes dos espaços
florestais, bem como do conjunto de alternativas e soluções técnicas adoptáveis com vista
à implementação e utilização sustentada dos recursos envolvidos, servindo de elemento
de harmonização com outros instrumentos de Ordenamento do Território.
Os concelhos da área de estudo inserem-se no Plano Regional de Ordenamento Florestal
131
do Centro Litoral (PROF CL)
– Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho,
publicado no Diário da República n.º 140, I Série, de 21 de Julho de 2006.

4.14.5

Outros Planos e Programas com interesse na envolvente

4.14.5.1

Plano Estratégico do Porto de Aveiro
O Plano Estratégico do Porto de Aveiro, datado de 3 de Abril de 2006, estabelece que “o
Porto de Aveiro tem como missão “facultar o acesso competitivo de mercadorias aos
mercados regionais, nacionais e internacionais, promovendo assim o desenvolvimento
económico da sua região“.

Assim, a Visão para 2015 é: “O porto de Aveiro será um dos mais dinâmicos e
competitivos portos da Faixa Atlântica da Península Ibérica no transporte de curta e média
distância, e possuirá um amplo pólo de desenvolvimento logístico e industrial”.
Pretendendo-se com a declaração de:
− “um dos mais dinâmicos” - potenciar a boa inserção territorial e manter o
dinamismo de crescimento de tráfego conseguido nos últimos anos;
− “um dos mais … competitivos” - superar os constrangimentos conjunturais
detectados e potenciar as características físicas ao nível da acostagem e dos
terraplenos;
− “da Faixa Atlântica da Península Ibérica” - incluir na Visão a inserção territorial do
porto de Aveiro;
− “no transporte de curta e média distância”
decorrentes do acesso marítimo ao porto; e

- incluir na Visão as restrições

− “possuirá um amplo pólo de desenvolvimento logístico e industrial” - potenciar
a grande reserva de terrenos existente.
Para a prossecução desta Visão, este plano definiu os seguintes Objectivos Estratégicos:
1º - alargar e potenciar o hinterland;
131
Abrange os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho,
Penacova, Soure, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós
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2º - realizar o potencial de capacidade em reserva;
3º - melhorar a oferta de serviços portuários, nomeadamente através da minimização
dos “(...) obstáculos ao desenvolvimento do porto, decorrentes das limitações do
seu acesso marítimo, e superar os constrangimentos detectados ao nível dos processos
de gestão e operação portuária”.

Salienta-se que “o Objectivo Estratégico de “Melhorar a oferta de serviços portuários”
contribui principalmente para a “maior competitividade” do porto, em função da maior
flexibilidade dos serviços de estiva, da optimização organização e coordenação da
operação portuária, etc., mas também para o “maior dinamismo” do porto de Aveiro, por
via da satisfação das necessidades dos clientes, da melhoria das condições de acesso ao
porto, etc.”.
Para tal, o Plano Estratégico do Porto de Aveiro define 6 linhas estratégicas de
desenvolvimento (apresentadas na figura seguinte) das quais se destaca, atendendo ao
projecto em estudo, a melhoria dos acessos.

Esta melhoria deverá ocorrer no acesso marítimo, ferroviário e rodoviário. Mas, “neste
conjunto assume especial relevo as acções relativas aos acessos marítimo e ferroviário
que contribuem para a consecução do conjunto dos três Objectivos Estratégicos do porto
de Aveiro”.
Por último, identificam-se de seguida as acções/projectos previstos neste plano para a
concretização desta linha estratégica, estando o projecto em estudo devidamente
contemplado nas acções/projecto de “dragagens de estabilização do acesso ao
porto” e “reconfiguração do acesso/barra do porto”.
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4.14.5.2

Programa “Portugal Logístico”
A Estratégia para o desenvolvimento do Sistema Logístico Português “(...) pretende
associar o número mais alargado de agentes públicos e privados, assenta na reorientação
de todo o sistema actual: provocando uma profunda mudança em todo o sistema logístico
que contribua para a constituição de um novo cluster de actividade, criador de emprego e
de riqueza, que, gerando vantagens ambientais, seja um factor de competitividade
acrescido para diversos sectores da economia e promova a captação de novos
investimentos” (http://www.moptc.pt/).
“As plataformas logísticas a criar dividem-se em 4 categorias distintas:
1. Plataformas urbanas nacionais (...);
2. Plataformas portuárias – de dimensão média ou grande, localizadas na
proximidade dos principais portos nacionais, os seus objectivos consistem em
potenciar a actividade portuária e expandir a sua área de influência, nomeadamente
para Espanha, bem como fomentar a intermodalidade e a utilização do transporte
ferroviário;
3. Plataformas transfronteiriças (...);
4. Plataformas regionais (...)”.
Na Figura 77 pode observar-se a localização genérica das plataformas logísticas previstas
no Programa “Portugal Logístico”.
Das plataformas portuárias em causa realça-se a plataforma de Aveiro e a plataforma
de Aveiro-Cacia, duas das plataformas portuárias previstas no “Portugal Logístico”,
“localizadas na imediação dos portos de Leixões, Aveiro, Lisboa e Sines, todas elas
polinucleadas, desenvolvidas com uma forte participação das respectivas administrações
portuárias, tendo como objectivos:


Tirar partido da capacidade portuária existente e da sua localização privilegiada
na costa ocidental do continente europeu;



Complementar a actividade portuária, conferindo maior valor à sua operação;



Promover a intermodalidade, particularmente com o transporte ferroviário;



Alargar o hinterland portuário, estendendo-o a Espanha;



Ordenar o conjunto de actividades logísticas já hoje presentes na imediação dos
portos” (http://www.moptc.pt/).
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Figura 77 – Portugal Logístico – Localização das plataformas
4.14.5.3

“Polis Litoral”
132

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 3 de Junho de 2008 , determinou
a realização de um “(...) conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas
de risco e de áreas naturais degradadas situadas no litoral, abreviadamente designado
«Polis Litoral — Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla
Costeira»”.
O Polis Litoral tem por objectivos:
“a) Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a
promoção da conservação da natureza e biodiversidade, a renaturalização e a
reestruturação de zonas lagunares e a preservação do património natural e
paisagístico, no âmbito de uma gestão sustentável;
b) Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;
c) Promover a fruição pública do litoral, suportada na requalificação dos espaços
balneares e do património ambiental e cultural;

132

Publicada no Diário da República, n.º 106, I Série, de 3 de Junho de 2008
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d) Potenciar os recursos ambientais como factor de competitividade, através da
valorização das actividades económicas ligadas aos recursos do litoral e associando–
as à preservação dos recursos naturais”.
O Polis Litoral engloba três áreas a sujeitar a intervenção, sendo uma delas a Ria de
Aveiro a qual “(...) terá lugar uma intervenção em 53 km de frente costeira e em 128 km
de frente lagunar, inclusivamente na área de paisagem protegida da Reserva Natural de
São Jacinto, nos municípios de Águeda, Albergaria -a -Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. Ainda de acordo com
este plano (...) Para além da actuação em toda a ria, prevê-se a intervenção em cerca de
oito praias, a reposição dos sistemas de ambiente natural que asseguram a estabilidade
biofísica por via da recuperação, a consolidação e a protecção dos sistemas costeiros, a
realização de obras de prevenção e defesa costeira, a renaturalização de um conjunto de
estruturas ecológicas lagunares e costeiras e a criação de potencialidade económica
através da harmonização do tecido urbano com os valores ambientais em presença (...).
No dia 13 de Novembro de 2008 foi constituída a sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A. A sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos tem por objecto a gestão, coordenação e
execução do investimento previsto para a frente costeira e a frente de ria dos municípios
de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro,
Ovar, Sever do Vouga e Vagos. Esta sociedade corresponde à primeira associação formal
entre o Estado e uma comunidade intermunicipal para a realização de uma operação de
requalificação e valorização ambiental (http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes).
A intervenção prevista na zona da Ria de Aveiro deverá incidir em 60 km de frente
costeira, 140 km de frente lagunar e 24 km de frente ribeirinha do rio Vouga. Além da
actuação em toda a ria, prevê-se a intervenção em 15 praias; a recuperação, consolidação
e protecção do sistema costeiro e lagunar, visando a prevenção de riscos, a
renaturalização de um conjunto de estruturas ecológicas lagunares e costeiras e a
valorização da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto; a requalificação e criação de
estruturas que potenciem as actividades económicas presentes e o reordenamento e
qualificação das frentes lagunares, através da harmonização do tecido urbano com os
valores ambientais em presença.
O Plano de Intervenção proposto envolve um investimento preliminar estimado na ordem
dos 95,6 milhões de euros, e inclui como Projectos de abrangência intermunicipal
•

Recuperação dunar e lagunar / Protecção e recuperação do sistema dunar (Entre
Costa Nova e Mira);

•

Recuperação dunar e lagunar / Transposição de sedimentos para optimização do
equilíbrio hidrodinâmico (Canais de Ovar, Murtosa, Mira e Ílhavo);

•

Reforço de margens / recuperação de diques e motas com vista à prevenção de
riscos (Ria de Aveiro);

•

Estudos de evolução e dinâmica costeira e estuarina (Ria de Aveiro);

•

Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria (Ria de Aveiro);

•

Levantamento das edificações em domínio público hídrico ao longo das margens
da ria (Ria de Aveiro);

•

Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas (Ria de Aveiro);

•

Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na Ria/ Estudo de
mobilidade e navegabilidade na laguna (Ria de Aveiro);

•

Promoção de mobilidade e ordenamento da circulação na ria/ Balizamento e
sinalização dos canais de navegação (Ria de Aveiro);

•

Informação e promoção territorial / Plano de marketing territorial;
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•

Informação e promoção territorial / Portas da Ria / Percursos, equipamentos de
informação e divulgação dos valores presentes.

Não foi possível aceder ao referido Plano de Intervenção, razão pela qual não é
possível a avaliação da compatibilização do projecto com os objectivos deste plano.
4.14.5.4

Programa Operacional Regional do Centro (PORC)
O Programa Operacional da Região do Centro (PORC), de 28 de Dezembro de 2006,
define os seguintes objectivos estratégicos:


A cidadania, a coesão social e o capital humano



O sistema urbano



A competitividade da economia regional



As acessibilidades e a exploração da geografia



Os recursos hídricos



Os recursos florestais e a gestão da floresta

“Tendo em conta as orientações estratégicas e os objectivos que se elegeram para o
período 2000-2006, as medidas do Programa Operacional da Região Centro serão
enquadradas pelas seguintes linhas prioritárias de intervenção:
1 – Acesso da população aos “serviços universais” e infra-estruturação do território
(...)
2 – Qualificação urbana e ordenamento dos espaços constituintes das cidades (...)
3 – Restituição ao meio rural, à agricultura e às aldeias de capacidade de dinamização
(...)
4 – Valorização das potencialidades de territórios específicos (...)
5 – Qualificação dos factores de competitividade da economia regional (...)”.
Deste modo, o PORC estrutura-se em três Eixos Prioritários:
a) Eixo Prioritário I – Apoio aos investimentos de interesse municipal e intermunicipal
- Aplicado em todo o território regional, destina-se a acolher e financiar projectos
de investimento e acções de desenvolvimento de escala municipal e intermunicipal
que concorram para a qualidade de vida e o desenvolvimento local.
b) Eixo Prioritário II – Acções integradas de base territorial - Integra as intervenções
em espaços específicos onde se identificam oportunidades estratégicas de
desenvolvimento, quer pelos recursos e dinâmicas que importa valorizar quer
pelas insuficiências a corrigir e ultrapassar.
c) Eixo Prioritário III – Intervenções da Administração Central regionalmente
desconcentradas - Correspondendo a intervenções que, devendo obedecer a uma
lógica nacional e sectorial, serão implementadas numa base regional, ajustadas às
especificidades territoriais e enquadradas na estratégia de desenvolvimento da
região.
4.14.5.5

Plano Municipal da Água (PMA)
O Plano Municipal da Água (PMA) foi solicitado pela Associação dos Municípios da Ria
(AMRia) à Universidade de Aveiro (UA), tendo sido desenvolvido em colaboração com o
Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD), em 2006. Este plano engloba um
Diagnóstico e um Plano de Acção, com identificação de objectivos (estratégicos e
específicos) e acções a implementar no âmbito da gestão do recurso hídrico às escalas
supra-municipal e municipal.
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Este plano integra-se num projecto mais abrangente, designado por Ambi-Ria – Gestão
Ambiental da Ria e tem como “objectivo principal definir e justificar estratégias de
intervenção com vista a uma utilização sustentável baseada numa gestão integrada do
meio hídrico nos onze municípios que integram a AMRia, contribuindo, entre outros
aspectos, para a implementação da Directiva Quadro da Água (DQA), transposta pela Lei
da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro)”.
Os municípios abrangidos pelo PMA são: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja,
Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.
Este plano estabelece os seguintes objectivos:
•

A. Origem da água para abastecimento – “promover a captação de água com
origem superficial, garantindo a protecção da água de origem subterrânea, o que
contribuirá igualmente para responder adequadamente às necessidades em
situações de extrema seca”.

•

B. Redes de abastecimento e saneamento eficazes e eficientes – uma vez que
“constata-se a existência de alguns problemas, nomeadamente, atrasos e
carências de cobertura das redes de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais, infra-estruturas degradadas, perdas elevadas, fragilidades em
situações de seca e fraca reutilização de água com outros usos compatíveis”.

•

C. Qualidade do recurso hídrico – pois “verifica-se que na área da AMRia não
existe uma caracterização completa do meio aquático que reflicta o seu estado e
identifique as pressões a que está sujeito”.

•

D. Ordenamento e gestão territorial do domínio hídrico – pretendendo “assegurar
a ocupação do solo com actividades compatíveis às características do recurso
hídrico (superficial e subterrâneo) garantindo a preservação das suas
características ecológicas e paisagísticas, nomeadamente no que respeita à
qualidade da água, qualidade das galerias ripícolas, biodiversidade e prevenção
de cheias”.

•

E. Uso eficiente da água – “dar um importante contributo, a nível local/regional,
para a efectiva implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da
Água”.

•

F. Partilha de informação e sensibilização – “a gestão do recurso hídrico deverá
assumir-se como uma actividade transparente, devendo-se para tal assegurar a
disponibilização de informação para todas as partes intervenientes e interessadas
na área da AMRia”.

Estes objectivos traduzem-se ao nível da intervenção municipal com um conjunto de
medidas a serem implementadas, nomeadamente em Aveiro e Ílhavo.
4.14.5.6

Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro (PMADSA)
O Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro (PMADSA), de
Outubro de 2006, tem como objectivos:
•

“clarificar a actual situação do município em termos de políticas municipais de
qualidade ambiental e ordenamento do território, sociais e desenvolvimento
económico;

•

estabelecer os níveis de qualidade e desenvolvimento que se pretende atingir;

•

estabelecer as formas e recursos disponíveis ou a mobilizar;
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•

implementar um sistema de verificação e monitorização de acordo com os
indicadores de qualidade definidos”.

4.15

Componente social e económica

4.15.1

Generalidades
A caracterização da componente social e económica pretende identificar as
especificidades sócio-económicas nos concelhos da área de implantação do projecto,
contribuindo deste modo para assinalar os principais impactes sócio-económicos passíveis
de ocorrer com a implementação do Projecto em causa neste Estudo de Impacte
Ambiental. Esta caracterização teve, ainda, em devida consideração os aspectos
considerados mais relevantes para a avaliação dos impactes do projecto nestas
componentes, face aos objectivos do próprio projecto.
Consideram-se as seguintes principais componentes nesta matéria:


Estrutura e Dinâmica Populacional



Povoamento e Distribuição da População



Estrutura e Dinâmica Económica



Caracterização das principais Infra-estruturas



Caracterização do Porto de Aveiro com destaque para a caracterização das
condições actuais de operação portuária e do seu poscionamento no sistema
portuário comercial de Portugal Continental; as perpectivas de desenvolvimento
futuro e a interligação com outros projectos.

Para tal, efectuou-se pesquisa e recolha de informação garantindo a análise, em cada
componente, de duas escalas geográficas: o nível regional (composto pela NUT II –
Centro e NUT III – Baixo Vouga) e o nível local (constituído pelos concelhos de Aveiro e
Ílhavo e freguesias da área de intervenção do projecto). Desde já se destaca a
inexistência de alguns dados actualizados ao nível das freguesias (existindo,
maioritariamente, para 2001 e para alguns indicadores), o que induz a uma análise mais
focalizada no nível concelhio, o que é conciliável com o tipo de projecto em causa que não
apresenta influências somente à escala mais local (freguesias). Complementarmente,
decide-se igualmente contextualizar os indicadores na região (NUT II) e sub-região (NUT
III), de modo a estabelecerem-se as diferenças e as similaridades.
Em termos temporais, sempre que justificável, pretende-se uma análise do presente
(2001 ou superior) e do passado (1991, e em alguns casos 1981).
A recolha de dados assenta nas Estatísticas Oficiais do Instituto Nacional de Estatística
(INE), nomeadamente através da sua publicação “O País em Números” com informação
estatística entre 1991-2005 (em formato digital) e da informação disponível no seu site de
Internet (www.ine.pt), mas igualmente da consulta de alguns Estudos/Planos dos quais se
destaca o Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região do Baixo Vouga e
o Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro.
A informação resultante desta recolha foi sujeita a um tratamento específico, que se
traduz num conjunto de indicadores capazes de caracterizar, do ponto de vista
socioeconómico, a situação de referência que serve de base para identificar os principais
impactes decorrentes do projecto.

4.15.2

Enquadramento
Os concelhos de Aveiro e Ílhavo integram a Região Centro (NUT II) e a Sub-Região
Baixo Vouga (NUT III). Na Figura 78 apresentam-se os concelhos que constituem a Sub-
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Região Baixo Vouga que, além de Aveiro e Ílhavo, inclui Águeda, Anadia, Albegaria-aVelha, Estarreja, Mealhada, Murtosa, Ovar, Oliveira do Bairro, Vagos e Sever do Vouga.

Figura 78 – Sub-região do Baixo Vouga e concelhos que a integram
O concelho de Aveiro, com uma área de cerca de 199 km², possui 14 freguesias: Aradas,
Cacia, Eirol, Eixo, Esgueira, Glória, Nariz, Oliveirinha, Requeixo, S. Bernardo, São Jacinto,
Santa Joana, Vera Cruz e Nossa Senhora de Fátima. Destas 14 freguesias, algumas são
de constituição mais recente, como é o caso da freguesia de São Jacinto, que só começa
a figurar no Censo de 1960. O concelho apresenta-se territorialmente descontínuo, uma
vez que compreende algumas ilhas na Ria de Aveiro, e uma porção da península costeira
com quase 25 km de extensão que fecha a Ria a Ocidente (S. Jacinto).
O concelho de Ílhavo apresenta uma área de cerca de 75 km² e é composto por quatro
freguesias: Gafanha do Carmo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré e São
Salvador. Na Figura 79 apresenta-se a divisão dos concelhos de Aveiro e Ílhavo nas
respectivas freguesias.
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Figura 79 – Concelhos de Aveiro e Ílhavo e respectivas freguesias

4.15.3

Estrutura e Dinâmica Populacional
Assumiu-se como importante o conhecimento do número efectivo da população residente
e sua evolução entre 1981 e 2001. Não interessando unicamente o seu quantitativo
atende-se, também, à estrutura etária da população, podendo a mesma representar
efeitos distintos na dinâmica sócio-demográfica na medida em que, por exemplo, o
número de indivíduos em idade activa pode constituir uma condicionante ou um estímulo,
nomeadamente à criação de novos postos de trabalho. Analisou-se a dinâmica
populacional, nomeadamente o crescimento, de modo a perceber os factores que lhe
estão subjacentes: causas naturais ou causas externas como movimentos migratórios.

4.15.3.1

Evolução Populacional
No Quadro 41 apresenta-se a evolução populacional verificada entre 1981 e 2001 para a
Região Centro, Sub-Região do Baixo Vouga e concelhos de Aveiro e Ílhavo e na Figura
80 as variações populacionais registadas nas várias unidades territoriais nesse período.
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Quadro 41- Evolução populacional no Centro, Baixo Vouga e Concelhos de Aveiro e
Ílhavo, entre 1981 e 2001
Unidade Territorial

1981

1991

Variação

Variação

1981/1991

1991/2001

2001

Região Centro

1763119

2258768

2348397

-2,4%

+4,0%

Sub-Região Baixo Vouga

336637

350424

385725

+4,1%

+10,1%

Aveiro

60284

66444

73335

+10,2%

+10,4%

Ílhavo

31383

33235

37209

+5,9%

+11,9%

Fonte: INE, Censos de 1981, 1991 e 2001; INE, O País em Números (CD) - Informação Estatística 1991-2005

12%

12,0%

10%

10,1%

10,2% 10,4%

8%
6%

5,9%

4%

4,0%

Variação 1981/1991

4,1%

Variação 1991/2001
2%
0%
-2,4%

-2%
-4%

Região Centro

Sub-Região Baixo
Vouga

Aveiro

Ílhavo

Fonte: INE, Censos de 1981, 1991 e 2001; INE, O País em Números (CD) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 80 – Variação Populacional na Região Centro, Sub-Região do Baixo Vouga e
concelhos de Aveiro e Ílhavo, entre 1981/1991 e 1991/2001
De acordo com dados consultados no INE, na Sub-Região do Baixo Vouga o concelho de
Aveiro é o mais populoso (com uma população acima dos 70000 habitantes) seguindo-se
Ovar, Águeda e Ílhavo. Os restantes concelhos apresentam efectivos populacionais abaixo
dos 30000 habitantes. No outro extremo, os concelhos da Murtosa e Sever do Vouga são
os menos povoados.
Esta sub-região tem registado variações populacionais sempre positivas, traduzindo o seu
dinamismo na totalidade da Região Centro. Na década de 80 a Região Centro registava
um decréscimo populacional de cerca de 2,4% enquanto o Baixo Vouga apresentava uma
variação positiva, com um aumento populacional de cerca de 4%. Na década seguinte
ambas as unidades territoriais registaram valores positivos, embora a Sub-Região
continue a registar melhores resultados que a Região (um crescimento de cerca de 10%
contra 4% da Região Centro. Relativamente aos concelhos em estudo, Aveiro tem vindo,
ao longo do tempo, a manter a sua posição de primazia na sub-região, mantendo desde
1981 o estatuto de concelho mais populoso. O concelho de Ílhavo, como se pode verificar,
registou um crescimento relevante entre 1981 e 2001.
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No Quadro 42 apresenta-se a evolução populacional verificada entre 1991 e 2001 para os
concelhos de Aveiro e Ílhavo e respectivas freguesias, na Figura 81 apresenta-se a
evolução verificada para os dois concelhos neste período e na Figura 82 a evolução
registada nas freguesias inseridas na área de estudo.
Quadro 42 - Evolução populacional nos concelhos de Aveiro e Ílhavo e nas suas
freguesias, entre 1991 e 2001
Unidade Territorial
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1991

2001

Variação 1991/2001

Concelho de Aveiro

66.444

73.335

+10,37%

Aradas

8.602

7.628

-11,32%

Cacia

6.527

7.006

+7,34

Eirol

635

781

+22,99%

Eixo

3.749

5.253

+40,12%

Esgueira

10.930

12.262

+12,19%

Glória

9.105

9.917

+8,92%

Nariz

1293

1467

+13,46%

N.Srª de Fátima

1.809

1.870

+3,37%

Oliveirinha

4.268

4.780

+12,00%

Requeixo

1.187

1.198

+0,93%

Santa Joana

6.983

7.426

+6,34%

São Bernardo

3.314

4.079

+23,08%

S.Jacinto

983

1.016

+3,36%

Vera Cruz

7.059

8.652

+22,57%

Concelho de Ílhavo

33.235

37.209

+11,96%

Gafanha da Nazaré

11.638

14.021

+20,48%

Gafanha da Encarnação

5.034

4.907

-2,52%

Gafanha do Carmo

1.359

1.521

+11,92%

São Salvador
15.204
Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001

16.760

+10,23%
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Figura 81 – Evolução populacional nos concelhos de Aveiro e Ílhavo, entre 1981 e 2001
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Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001

Figura 82 – Evolução populacional nas freguesias da área de implementação do projecto, entre
1991 e 2001
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A evolução populacional no concelho de Aveiro evidencia:
o

Um crescimento da população praticamente constante (entre 1981 e 2001),
generalizado ao conjunto das suas freguesias e superior ao crescimento médio da
população da região Centro.

o

Dentro deste concelho, podem definir-se duas áreas com características distintas:
(1) uma zona que engloba as freguesias que constituem o núcleo da cidade e as
freguesias envolventes da cidade de Aveiro, genericamente com uma forte
dinâmica e densidade demográfica e (2) outra zona em que se tem registado
historicamente alguma estagnação, correspondendo às freguesias do sul do
concelho e as mais periféricas.

o

No entanto, este modelo registou algumas alterações no período compreendido
entre 1991 e 2001. Neste período todas as freguesias do concelho de Aveiro
denotaram evoluções populacionais positivas, exceptuando a freguesia de Aradas
(com uma variação populacional negativa de cerca de 11%), embora Aradas
corresponda a uma das freguesias mais próximas do centro urbano da cidade de
Aveiro. Os crescimentos mais expressivos ocorreram nas freguesias de Eixo,
S.Bernardo e Vera Cruz. Enquanto S.Bernardo e Vera Cruz correspondem a
freguesias de carácter marcadamente urbano pela sua proximidade à cidade, a
freguesia de Eixo situa-se mais afastada da cidade, podendo este aumento deverse a um eventual aumento na oferta de construção para habitação nesta zona,
menos saturada que as zonas mais próximas de Aveiro.

o

As freguesias mais periféricas do concelho continuam a ser aquelas em que se
verifica um crescimento menos dinâmico — correspondendo às freguesias de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima, São Jacinto. Eirol e Nariz. Embora a
freguesia de Eirol tenha registado um aumento percentual elevado, o valor de
efectivos populacionais continua a ser pouco relevante.

o

A freguesia em estudo - S.Jacinto – é uma freguesia nitidamente periférica, sendo
a segunda freguesia do concelho com um menor número de habitantes (em 2001
registava 1016 habitantes). Entre 1991 e 2001 a freguesia de S.Jacinto registou
uma variação populacional positiva de cerca de 3,6% que se traduziu num
acréscimo de 33 habitantes.

No concelho de Ílhavo, verifica-se:
o

Um crescimento da população continuado entre 1981 e 2001, com maior destaque
para a última década em que se registaram valores da ordem dos 12%. Este
crescimento é generalizado ao conjunto das suas freguesias (exceptuando a
freguesia de Gafanha da Encarnação) e superior ao crescimento médio da
população da região do Centro.

o

As freguesias de São Salvador (onde se integra a cidade de Ílhavo) e da Gafanha
da Nazaré (que corresponde à segunda cidade do concelho) são as mais
povoadas representando mais de 80% da actual população do concelho.

o

As freguesias da Gafanha do Carmo e Gafanha da Encarnação apresentam um
peso bastante menos relevante no concelho, sendo que a freguesia da Gafanha
da Encarnação foi a única que diminuiu de população neste período.

o

Regista-se o acréscimo muito significativo de população na freguesia da Gafanha
da Nazaré (correspondendo a uma variação +20,5%, entre 1991 e 2001), fruto
muito provavelmente da proximidade às praias da Barra e da Costa Nova e,
simultaneamente, da sua proximidade às cidades de Aveiro e Ílhavo, e ao Porto de
Aveiro.

Imp – 5007_R2

Página 233

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado
4.15.3.2

Estrutura etária da população

No Quadro 43 apresenta-se a estrutura etária da população residente, entre 1991 e 2001,
nos concelhos de Aveiro e Ílhavo, na Região Centro e Sub-Região Baixo Vouga e no Quadro
44 a variação destes valores entre 1991 e 2001. Na Figura 84 e Figura 85 apresenta-se a
sua representação gráfica.
Quadro 43 - Estrutura etária da população na Região Centro, Sub-Região Baixo Vouga,
concelhos de Aveiro e Ílhavo, e freguesias da área de estudo, entre 1991 e 2001
Unidade
Territorial

1991

2001

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

65 e mais

Total

Habitantes

%

Habitantes

%

Habitantes

%

Habitantes

%

Região
Centro

427970

18,9

344141

15,2

1114496

49,3

372161

16,5

2258768

Sub-região
Baixo
Vouga

72314

20,6

58585

16,7

174211

49,7

45314

12,9

350424

Concelho
de Aveiro

13491

20,3

10992

16,5

34421

51,8

7540

11,3

66444

239

24,3

167

17,0

486

49,4

91

9,3

983

Concelho
de Ílhavo

7149

21,5

5678

17,1

16862

50,7

3546

10,7

33235

Gafanha da
Nazaré

1373

27,3

924

18,4

2385

47,4

352

7,0

5034

Gafanha da
Encarnação

2604

22,4

2042

17,5

6040

51,9

952

8,2

11638

Região
Centro

352388

15,0

322118

13,7

1217213

51,8

456678

19,4

2348397

Sub-região
Baixo
Vouga

63646

16,5

55528

14,4

206563

53,6

59987

15,6

385724

Concelho
de Aveiro

11899

16,2

10588

14,4

40267

54,9

10581

14,4

73335

176

17,3

178

17,5

536

52,8

126

12,4

1016

Concelho
de Ílhavo

6460

17,4

5322

14,3

20512

55,1

4915

13,2

37209

Gafanha da
Nazaré

954

19,4

811

16,5

2628

53,6

514

10,5

4907

56,1

1590

11,3

14021

S.Jacinto

S.Jacinto

Gafanha da
2541
18,1
2022
14,4
7868
Encarnação
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Quadro 44 - Variação da População Residente segundo os Grupos Etários, entre 1991 e
2001
Unidade Geográfica
Região Centro
Sub-Região Baixo Vouga
Concelho de Aveiro

S.Jacinto
Concelho de Ílhavo
Gafanha da Nazaré

Variação
Total
4,0
10,1
10,4
3,4
12,0
-2,5

População Residente
Variação entre 1991 e 2001 (%)
Grupos Etários
0 - 14
15 -24
25 - 64
-20,8
-10,0
5,0
-20,0
-13,9
7,7
-20,1
-12,7
6,0
- 28,8
3,1
6,7
-19,3
-16,3
8,7
-28,7
-10,0
13,0

Gafanha da Encarnação
20,5
-19,0
-17,8
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005
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Relativamente à estrutura etária da população, entre 1991 e 2001, verificou-se na Região
Centro, Sub-Região Baixo Vouga e Concelhos de Aveiro e Ílhavo, o reforço da população
activa (embora somente dos 25 aos 64 anos) e da população idosa (65 e mais anos) em
prol da diminuição da população jovem (0 a 14 anos) e da camada mais jovem da
população activa (15 a 24 anos).
Deste modo, no que concerne às camadas mais velhas da população o seu aumento foi,
para a Região, de 18% e, para a Sub-região, de 20%. A população activa verificou ganhos
quase nulos dados os decréscimos da camada mais jovem da população activa (15 a 24
anos) tendo sido mais elevado em Ílhavo (-16%), seguido da Sub-Região (-14%), de
Aveiro (-13%) e da Região (-10%). Os jovens assistiram a um decréscimo mais acentuado,
de cerca de -20% (Centro, Baixo Vouga, Aveiro, Ílhavo).
Saliente-se que a freguesia de S. Jacinto é contrária ao comportamento das restantes
unidades geográficas no que concerne à variação da camada mais jovem da população
activa (15 a 24 anos), tendo registado, entre 1991 e 2001, uma variação positiva de 3%
desta faixa etária.
De acordo com a representação gráfica dos dados, em 2001, mais de 50% dos habitantes
situava-se na faixa etária entre os 25 e 64 anos (população activa), em todas as escalas
geográficas analisadas. Na Região Centro destaca-se o peso da camada mais
envelhecida da população, o que não é tão evidente ao nível da Sub-Região Baixo Vouga,
Concelho de Aveiro e de Ílhavo, demonstrando que o envelhecimento demográfico da
população dos concelhos de Aveiro e Ílhavo regista uma situação relativamente favorável
relativamente ao contexto regional, que está relacionado, essencialmente, com as
dinâmicas da população jovem.

Ílhavo

Aveiro
mais 65 anos
25-64 anos
15-24 anos
0-14 anos

Baixo Vouga

Centro

0

10

20

30

40

50

60

Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 83 – Distribuição percentual da população por grupos etários nos concelhos de
Aveiro e Ílhavo, em 2001
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Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 84 – Distribuição percentual da população por grupos etários nas freguesias da
área de estudo, em 2001
A distribuição da população residente por faixa etária nas diferentes freguesias da área de
estudo, comparativamente aos respectivos concelhos, mostra um maior dinamismo do
concelho de Ílhavo, face ao de Aveiro, que regista o maior valor de população jovem (entre
os 0 e 14 anos), o maior valor de população entre os 25 e 64 anos e o menor valor de
população idosa (mais de 65 anos).
Paralelamente, ao nível das freguesias destacam-se Gafanha da Nazaré e Gafanha da
Encarnação pelo seu maior quantitativo de população jovem (0 a 14 anos) que chega,
inclusivamente a ser superior aos valores constatados no concelho a que pertencem
(Ílhavo), reforçando o já mencionado dinamismo demográfico de Ílhavo face a Aveiro.
4.15.3.3

Dinâmica Populacional
Com o intuito de melhor entender a evolução populacional das unidades territoriais em
análise, torna-se necessário aprofundar as causas do dinamismo da população. Em
primeiro lugar equacionando o Crescimento Efectivo que se obtém pela conjugação do
Crescimento Natural (interacção dos nascimentos (Natalidade) e dos óbitos (Mortalidade))
e do Saldo Migratório (entradas e saídas de população (Migrações). No Quadro 45
sistematizam-se estes valores.
Quadro 45- Dinâmica Populacional, 2005
Unidade Territorial
Região Centro
Sub-Região Baixo
Vouga
Aveiro
Ílhavo
Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Estarreja
Mealhada
Murtosa
Oliveira do Bairro
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Crescimento
Efectivo
+0,25
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Taxa de
Crescimento
Natural
-0,25

+0,58

+0,07

+0,04
+1,40
+0,38
+0,86
+0,03
+0,16
+0,73
+1,41

+0,25
+0,17
+0,08
-0,01
-0,32
-0,10
-0,08
0,00
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Taxa
Crescimento
Efectivo
Ovar
+0,76
Vagos
+1.11
Sever do Vouga
-0,31
Fonte: GAMA/UA, 2008133.
Unidade Territorial

Taxa de
Crescimento
Natural
+0.23
-0,03
-0,18

Da análise deste quadro conclui-se:
o

Na Região Centro a taxa de crescimento efectivo é positiva, sendo contudo,
contrabalançada por uma taxa de crescimento natural negativa.

o

A sub-região do Baixo Vouga denota uma forte capacidade de atracção
populacional, demonstrada pelo facto de uma pequena fracção (0,07) do
crescimento efectivo (0,58) ser explicada pelo crescimento natural, sendo o
restante crescimento resultante do saldo positivo da migração.

o

No caso dos concelhos em estudo em Aveiro predomina o crescimento natural,
que é traduzido num acréscimo populacional relevante nos últimos tempos,
enquanto que em Ílhavo, à semelhança do Baixo Vouga, o crescimento natural
traduz apenas uma pequena fracção do crescimento efectivo (que é explicado
essencialmente pela incidência de um saldo positivo de migração).

4.15.4

Povoamento e Distribuição da População

4.15.4.1

Distribuição da população
2

A Região Centro com uma área de 28198,7 km corresponde a cerca de 30,5% do
território nacional do Continente e apresentava, em 2001, uma densidade populacional
2
de 84 habitantes/km . Este valor é mais baixo que o registado nos dois concelhos em
2
estudo: Aveiro regista uma densidade populacional de 367 habitantes/km e Ílhavo de 498
2
habitantes/km , embora Ílhavo tenha menor superfície relativamente a Aveiro. No Quadro
46 apresentam-se estes valores.
Quadro 46- Densidades populacionais nos concelhos de Aveiro e Ílhavo e
freguesias da área de estudo, em 2001

(habitantes)

(km )

Densidade
populacional
(hab/km2)

Região Centro

2348397

28198,7

84,3

Sub-Região do Baixo Vouga

385725

1807

213,5

Concelho de Aveiro

73335

199,8

367

Freguesia de S.Jacinto

1016

13

78,2

Concelho de Ílhavo

37209

75

496

Freguesia de Gafanha da
Nazaré

14021

15,6

898,8

População

Superfície
2

Freguesia de Gafanha da
4907
11,7
Encarnação
Fonte:Censos 2001, INE e Atlas do Ambiente

419,4

133
Grande Área Metropolitana de Aveiro / Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região
do Baixo Vouga, 2008
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As freguesias inseridas na área de estudo não poderiam apresentar valores mais
díspares. Assim, enquanto que o valor de densidade populacional da freguesia de
2
S.Jacinto (78,2 habitantes/km ) é mais baixo que o registado para a Região Centro na sua
globalidade, consequência do isolamento geográfico e viário em que a freguesia se
encontra, os valores de densidade populacional nas freguesias do concelho de Ílhavo são
muito elevados. Especial registo para a freguesia da Gafanha da Nazaré, que inclui a
2
cidade do mesmo nome, que regista um valor de quase 900 habitantes/ km denotando as
suas características marcadamente urbanas.
4.15.4.2

Estrutura e tipo de povoamento
134

De acordo com o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro , o Plano
Regional de Ordenamento do Território do Centro Litoral (PROT-CL) identifica quatro
níveis de centralidade na Região Centro Litoral, de acordo com o papel que os pólos
urbanos desempenham na organização do território envolvente:
o

Centralidade Regional: Coimbra Centralidade Sub-Regional: Aveiro e Leiria

o

Centralidade Sub-Regional Especial: Figueira da Foz

o

Centralidade Supra-Concelhia: Águeda, Ovar, Pombal e Cantanhede

o

Centralidade Concelhia: Murtosa, Estarreja, Albergaria -a-Velha, Ílhavo, Vagos, Mira,
Oliveira do Bairro, e outros pequenos centros com áreas de influência intraconcelhias.

Na zona envolvente à área de implantação do presente projecto há, assim, a salientar a
importância da cidade de Aveiro, que se localiza muito próxima do Porto de Aveiro, o qual
se destaca por apresentar uma área de influência regional mais abrangente e com
influência sobre territórios de municípios vizinhos (assunto explicitado seguidamente, em
capítulo próprio).
O concelho de Ílhavo apresenta uma importante massa crítica em termos populacionais e
uma dinâmica urbana própria, por vezes confundida com a da cidade de Aveiro. A cidade
da Gafanha da Nazaré (elevada a cidade a 19 de Abril de 2001), onde se situam a quase
totalidade das estruturas do Porto de Aveiro apresenta um dinamismo próprio, fortemente
associado à iniciativa privada, sendo de ressaltar a vontade das populações de ser criado
um novo concelho.
De uma forma geral, os aglomerados situados nesta frente litoral apresentam uma
expressão relativamente reduzida se tivermos em consideração as suas características e
atractividade, dependendo funcionalmente de um pólo urbano de maior dimensão e mais
interior. O seu padrão de povoamento é fortemente determinado pelo traçado das redes
de transporte, especialmente pelas rodovias. De acordo com o supra mencionado Plano
Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, a rede urbana apresenta duas
características fundamentais:
o

Povoamento linear, mais ou menos disperso, assente em pequenos núcleos que
se articulam entre si ao longo de eixos viários estruturantes;

o

Povoamento radioconcêntrico, igualmente determinado pela rede viária principal,
mas com vastos espaços intersticiais, mais ou menos preenchidos pela malha
urbana, e geralmente classificados enquanto “urbanizáveis”.

No capítulo 4.15.7.1 descreve-se a rede rodoviária e ferroviária principal nos concelhos em
estudo. Na região onde se insere o presente projecto, a maior densidade de estradas de
nível superior ocorre sobretudo nas áreas mais interiores, e não propriamente junto à
costa. Este aspecto tem contribuído para um maior desenvolvimento, em número e
134
CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final), Novembro
2007.
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dimensão, dos aglomerados urbanos mais afastados da costa, ao contrário do que
acontece em grande parte do litoral Português.
Efectivamente junto ao litoral verificam-se condições de menor acessibilidade que,
conjugadas com as condicionantes físicas à ocupação (manchas florestais, dunas, os
vários canais e braços da ria, a presença das instalações do porto de Aveiro, etc), têm
contribuído para a existência de um menor número de lugares, e para a limitação do
crescimento dos núcleos urbanos existentes.
O predomínio de traçados rodoviários com sentido Norte-Sul, ou seja, paralelos à linha de
costa, tem facilitado as articulações entre aglomerados neste mesmo sentido, como é o
caso do lugar da Barra e do lugar da Costa Nova, que se desenvolvem ao longo da EN
109 e cuja dispersão de edificado tem vindo a contribuir para uma quase intersecção dos
dois núcleos urbanos. Já as ligações viárias com sentido Este-Oeste, ou seja
perpendiculares à linha de costa, são mais esporádicas e pouco desenvolvidas,
acentuando o isolamento de alguns dos aglomerados urbanos da frente litoral.
Por outro lado, a presença da ria de Aveiro e dos seus inúmeros canais e braços
constituiu-se como outro dos factores determinantes na estrutura do povoamento, ao isolar
alguns aglomerados. Este é o caso do aglomerado de S.Jacinto, que se localiza na zona
final da EN 327, num estreito cordão dunar, bordejado pelo Canal de Ovar do lado Este. A
ligação terrestre deste aglomerado à sede de concelho, Aveiro, apenas é possível através
de um percurso de 45km e a ligação ao concelho de Ílhavo é apenas possível através de
acesso marítimo (ferry).

4.15.5

Estrutura e Dinâmica Económica
Considerando que as actividades profissionais são um elemento estruturador da vida
social e que as diferentes actividades reflectem dinâmicas diferenciadas (consumo, estilo
de vida, …), pretende-se conhecer estas dinâmicas.
Para tal, efectua-se uma análise mais quantitativa da economia regional e local através
das principais actividades económicas existentes, que influenciam, de certa forma, a
qualificação da mão-de-obra (mais ou menos qualificada).
Observa-se, igualmente, o comportamento do mercado de trabalho (actividade, emprego e
desemprego), considerando-se que esta análise, a par com as restantes, são factores
importantes na caracterização económica da região em questão.

4.15.5.1

Mercado de Trabalho e Recursos Humanos
Considera-se importante atender ao comportamento do mercado de emprego no que
respeita à actividade, emprego e desemprego mas também relativamente à qualificação
da mão-de-obra por se constituírem factores determinantes na análise económica da
região em causa.

4.15.5.1.1 Actividade, Emprego e Desemprego
No Quadro 47 apresenta-se os dados da população activa, população empregada e
população desempregada nos concelhos e freguesias em estudo.
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Quadro 47 - População activa, população empregada e desempregada nos concelhos de
Aveiro e Ílhavo e respectivas freguesias, em 1991 e 2001
População Activa População Empregada População Desempregada
Unidade Territorial
1991
31950

Aveiro
São Jacinto
Ílhavo

2001
37881

1991
30449

2001
35854

1991
10122

2001
13724

422

530

394

486

8

23

15109

18243

14181

17270

928

973

Gafanha da Encarnação

2064

2226

1938

2106

126

120

Gafanha da Nazaré

5321

7053

4924

6629

397

424

Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

No que concerne ao comportamento do mercado de trabalho, entre 1991 e 2001, tanto no
concelho de Aveiro como no de Ílhavo, verificou-se o aumento da população activa, da
população empregada mas também da população desempregada. Em 2001, em todas as
escalas geográficas em análise, constatava-se um predomínio da população activa face à
população empregada, embora com uma diferença diminuta. A população desempregada
era a que se verificava em menor número.
No Quadro 48 e nas Figuras 85, 86 e 87 apresentam-se os valores relativos às taxas de
actividade, taxas de emprego e taxas de desemprego nos concelhos de Aveiro e Ílhavo,
sub-região do Baixo Vouga e Região Centro, para os anos de 1991 e 2001.
135

A utilização da taxa de actividade procura em primeiro lugar conhecer a expressão e a
distribuição da população activa, ou noutros termos, informa-nos sobre a disponibilidade
em indivíduos para alimentar a economia, directa ou indirectamente, existente em cada
136
unidade territorial. A taxa de emprego traduz a proporção de população empregada no
137
panorama da população em idade activa. A taxa de desemprego
diz respeito à
população desempregada comparativamente à população em idade activa, pelo que a sua
análise é importante para consolidar esta perspectiva do mercado de trabalho,
nomeadamente no que concerne à empregabilidade da população activa.
Quadro 48 - Taxas de actividade, emprego e desemprego na Região Centro, Sub-Região
Baixo Vouga e concelhos de Aveiro e Ílhavo, entre 1991 e 2001
Taxa de actividade
(%)
Unidade
Territorial

Taxa de Emprego
(%)

Taxa de desemprego
(%)

1991

2001

1991

2001

1991

2001

Região Centro

41,6

45,5

46,1

50,4

5,1

5,8

Sub-Região
Baixo Vouga

46,4

49,1

52,5

55,8

4,5

5,3

48,1

51,7

54,1

58,4

4,7

5,4

Concelho
de
45,5
49,0
51,20
56,20
6,1
Ílhavo
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

5,3

Concelho
Aveiro

de

135
Taxa de Actividade - Indicador demográfico que corresponde à percentagem da população activa relativamente à população
total da área de estudo. Taxa de actividade = (População activa/População total) x 100
136
Taxa de Emprego - permite definir a relação entre a população empregada e a população em idade activa (população com
15 e mais anos de idade). Taxa de Emprego = (População empregada / População com 15 anos e mais) x 100
137
Taxa de Desemprego - permite definir o peso da população desempregada sobre o total da população activa. Taxa de
Desemprego = (População desempregada / População activa) x 100
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49
Ílhavo

45,5

51,7
Aveiro

48,1
2001
1991

49,1
Sub-Região Baixo Vouga

46,4

45,5
Região Centro

41,6
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Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 85 – Taxa de actividade nos concelhos de Aveiro e Ílhavo, Região Centro, SubRegião Baixo Vouga, entre 1991 e 2001
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Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 86 – Taxa de emprego nos concelhos de Aveiro e Ílhavo, Centro, Baixo Vouga,
entre 1991 e 2001
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5,3
Ílhavo
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Aveiro
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Vouga
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Região Centro

5,1

0

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 87 – Taxas de desemprego nos concelhos de Aveiro e Ílhavo, Região Centro, subregião Baixo Vouga no período entre 1991 e 2001

Da leitura do quadro e figuras acima apresentadas salientam-se os seguintes aspectos:
o

Em 2001 o concelho de Aveiro era a unidade territorial que tinha maior
disponibilidade de indivíduos em idade activa (52%). O concelho de Ílhavo
apresentava uma taxa de actividade de 49% (semelhante à verificada na subregião do Baixo Vouga) e a Região Centro é a que detém menor quantitativo de
população activa face à sua população total.

o

Em 2001 o concelho de Aveiro destacava-se por apresentar a maior taxa de
emprego (58%) relativamente às restantes unidades territoriais, embora o
concelho de Ílhavo e também a sub-região Baixo Vouga apresentassem valores
inferiores mas relativamente próximos (56%). A Região Centro assumia-se como a
unidade que menor taxa de emprego apresentava, embora com um valor pouco
díspar face às restantes (50%).

o

Em 2001 a Região Centro apresentava o maior quantitativo de população
empregada com uma taxa de 5,8%. O concelho de Aveiro detinha uma taxa de
desemprego de 5,4%, ao passo que tanto a sub-região do Baixo Vouga como o
concelho de Ílhavo apresentavam a menor taxa de entre estas unidades territoriais
(5,3%), no entanto tal não significa que esta percentagem seja uma vantagem na
economia local e regional pois quanto menor for melhor será para o dinamismo
sócio-económico.

o

Por último, em termos genéricos, entre 1991 e 2001, constatou-se:
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Um aumento generalizado da taxa de actividade na região, sub-região e nos
dois concelhos;

•

Um aumento generalizado da taxa de emprego em todas as escalas
geográficas;
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•

Uma diminuição na taxa de desemprego no concelho de Ílhavo o que
contrasta com os valores referenciados para a região e sub-região, onde se
registaram aumentos desta taxa.

4.15.5.1.2 Qualificação da Mão-de-Obra
A qualificação da mão-de-obra constitui um arranque para a competitividade regional (a
vários níveis) por contribuir para a definição do tipo de emprego e até do grau de
empreendedorismo, pelo que actua, assim, na dinâmica de mercado. Deste modo, a
instrução assume-se como uma questão importante a analisar tanto ao nível concelhio
como regional, podendo mesmo influenciar as remunerações auferidas mas também o tipo
de empregos gerados, que por sua vez condicionam os consumos e o nível sócioeconómico. No Quadro 49 apresentam-se os valores de população empregada segundo o
nível de qualificação nas várias unidades territoriais em estudo e na Figura 88 a sua
representação gráfica.

Quadro 49- População empregada segundo o nível de qualificação na Região Centro, SubRegião Baixo Vouga, concelhos de Aveiro e Ílhavo e respectivas freguesias, em 2001

Nenhum

Unidades
territoriais

Região
Centro
Sub-Região
do
Baixo
Vouga
Aveiro
São Jacinto

Básico

Secundário

Médio

Proporção
da
população
que sabe
ler e
escrever
1991 2001

Superior

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

%

%

683215

29,1

1306735

55,6

222428

9,5

11783

0,5

124236

5,3

79,7

83,9

100015

25,9

225026

58,3

36697

9,5

2116

0,5

21870

5,7

83,8

86,5

16188

22,1

40098

54,7

9103

12,4

655

0,9

7291

9,9

86,5

88,6

255

25,1

689

67,8

64

6,3

1

0,1

7

0,7

83,1

86,4

0,5

2592

7,0

85,6

85,6

0,3

214

4,4

81,9

81,9

0,5

989

7,1

84,8

84,8

Ílhavo
9173
24,7
21777
58,5
3470
9,3
197
Gafanha da
1356
27,6
2975
60,6
347
7,1
15
Encarnação
Gafanha da
3421
24,4
8088
57,7
1459
10,4
64
Nazaré
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005
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Figura 88 – Proporção de população empregada segundo o nível de qualificação na Região
Centro, Sub-Região Baixo Vouga, Concelho de Aveiro e Ílhavo e freguesias em estudo, em 2001
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Da leitura deste quadro ressaltam os seguintes aspectos:

4.15.5.2

o

Quanto à população empregada segundo o nível de qualificação, em 2001,
observava-se o predomínio da população com o ensino básico na região Centro
(56%), na sub-Região do Baixo Vouga (58%), no concelho de Aveiro (55%) e no
concelho de Ílhavo (59%).

o

Segue-se a população sem nenhum nível de instrução que ainda apresentava um
quantitativo significativo no cômputo geral, assumindo uma proporção
considerável uma vez que, de um modo geral mais de 20% da população
empregada não tem nenhum nível de ensino, e a região Centro com 29% de
população com nenhum nível de ensino atingido.

o

Opostamente, a população empregada com ensino superior tem pouca
representatividade na região Centro e sub-região do Baixo Vouga (entre 5% e
6%), tendo sido ligeiramente superior no concelho de Ílhavo (7%). O concelho de
Aveiro, mesmo assim, destacava-se positivamente a este nível com 10% da sua
população empregada que atingiu o nível de qualificação superior em 2001.

o

A freguesia de S. Jacinto destaca-se, relativamente ao concelho em que se insere
(Aveiro), por apresentar 68% da sua população empregada com ensino básico,
mas tem também maior proporção de população sem nenhum nível de ensino:
25% face os 22% do concelho. Opostamente, em 2001, apresentava um valor
diminuto de população com ensino superior, não chegando a 1%,
consideravelmente inferior ao que se verificou no concelho (10%), o que denota o
menor nível de qualificação da população empregada da freguesia de S. Jacinto.

o

Esta mesma tendência de destaque da população com ensino básico, seguido da
população sem nenhum nível de instrução e com a pouca representatividade do
ensino superior também se verifica para a freguesia de Gafanha da Encarnação,
embora a sua população empregada com ensino superior (4%) seja superior à
verificada na freguesia de S. Jacinto mas na mesma inferior à verificada no
concelho a que pertence (7% em Ílhavo).

o

Quanto à freguesia de Gafanha da Nazaré, esta tendência, na globalidade
mantém-se mas com uma ligeira variação na medida em que nesta freguesia do
concelho de Ílhavo, a população com ensino secundário atinge os 10%, sendo
superior ao valor concelhio e mesmo aos valores verificados nas escalas
regionais. A este dado acresce-se que a população que atingiu o ensino superior
(7%) nesta freguesia tem semelhante proporção que no concelho de Ílhavo, sendo
igualmente superior ao verificado no Centro e Baixo Vouga.

Evolução e Estrutura das Actividades Económicas

Considerando que os efeitos das diferentes actividades económicas têm repercussões em
vários campos da prática social, será conveniente analisar os principais sectores de
actividade nos quais a população está empregada. No Quadro 50 e Quadro 51 apresenta-se
esta informação para as várias unidades territoriais em estudo, para os anos de 1991 e 2001.
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Quadro 50- População empregada nos sectores de actividade nos concelhos na Região Centro e
Sub-região Baixo Vouga, nos concelhos de Aveiro e Ílhavo e respectivas freguesias, entre 1991 e
2001
Sector I

Sector II

Sector III

Unidade territorial
Região Centro
Sub-Região
Baixo Vouga
Aveiro

Sector I

Sector II

Sector III

554358

-53,8

10,9

39,3

61335

87379

-60,2

14,9

42,5
29,2

1991

2001

1991

2001

1991

2001

148199

68479

345796

383536

397922

20918

8325

73017

83915

do

Variação 1991/2001 (%)

1597

741

11264

12390

17588

22723

-53,6

10,0

Aradas

175

75

1712

1414

2093

2245

-57,1

-17,4

7,3

Cacia

125

40

1568

1543

1078

1561

-68,0

-1,6

44,8

Eirol

57

17

110

181

172

140

-70,2

64,5

-18,6

Eixo

114

37

762

1156

730

1455

-67,5

51,7

99,3

Esgueira

133

62

1799

1993

3401

4204

-53,4

10,8

23,6

Glória

72

55

831

1068

3280

3743

-23,6

28,5

14,1

Nariz

116

29

248

355

136

257

-75,0

43,1

89,0

Oliveirinha

234

137

893

1046

871

1076

-41,5

17,1

23,5

Requeixo

120

63

226

284

162

234

-47,5

25,7

44,4

São Bernardo

74

41

609

648

857

1324

-44,6

6,4

54,5

São Jacinto

70

30

174

230

150

226

-57,1

32,2

50,7

Vera Cruz

51

46

648

823

2499

3593

-9,8

27,0

43,8

Santa Joana
Nossa Senhora de
Fátima
Ílhavo

83

40

1339

1260

1747

2255

-51,8

-5,9

29,1

173

69

345

389

412

410

-60,1

12,8

-0,5

2030

970

6118

6920

6033

9380

-52,2

13,1

55,5

Gafanha do Carmo
203
55
266
358
148
Gafanha da
498
231
811
888
629
Encarnação
Gafanha da Nazaré
655
382
2010
2360
2259
Ílhavo (São
674
302
3031
3314
2997
Salvador)
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

220

-72,9

34,6

48,6

987

-53,6

9,5

56,9

3887

-41,7

17,4

72,1

4286

-55,2

9,3

43,0

Quadro 51 - População empregada nos sectores de actividade nos concelhos de Aveiro e Ílhavo e
nas freguesias da área de implementação do projecto, em 2001
População empregada
Sector I
Unidade territorial

Sector II

Sector III

População

(%)

População

(%)

População

(%)

Região Centro

68479

7

383536

38

554358

55

Sub-Região
Vouga

8325

5

83915

47

87379

49

741

2

12390

35

22723

63

São Jacinto

30

6

230

47

226

47

Concelho de Ílhavo

970

6

6920

40

9389

54

Gafanha da
Encarnação

231

11

888

42

987

47

6
36
382
2360
Gafanha da Nazaré
Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

3887

59

Concelho
Aveiro
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Da leitura destes quadros ressaltam os seguintes aspectos:
o

O Sector I apresenta um peso muito reduzido em todas as unidades territoriais,
representando menos de 10% do total da população empregada. O Sector II
apresenta um peso mais elevado na sub-Região do Baixo Vouga que nas
restantes unidades territoriais. O Sector III, no outro extremo, inclui sensivelmente
metade da população empregada;

o

No Sector I, entre 1991 e 2001, verificou-se uma variação negativa considerável
em todas as escalas territoriais em análise, tendo sido mais acentuada na SubRegião do Baixo Vouga (-60%) do que na Região Centro, concelho de Aveiro
(ambos -54%) e concelho de Ílhavo (-53%). Relativamente às freguesias em
estudo, a de S. Jacinto (Aveiro) teve uma redução de 57% da sua população
empregada no Sector I, sendo esta variação mais acentuada que a nível concelhio
(-54%). Na freguesia de Gafanha da Nazaré (-42%) sucedeu-se uma redução
inferior à concelhia (-52%), ao contrário da freguesia de Gafanha da Encarnação
cuja variação foi ligeiramente superior (-54%) a do concelho de Ílhavo.

o

No Sector II, denotou-se, entre 1991 e 2001, um acréscimo generalizado da
população empregada neste sector, tendo o mesmo sido mais acentuado na SubRegião do Baixo Vouga (15%), seguida do concelho de Ílhavo (13%), Região
Centro (11%), e concelho de Aveiro (10%). Todavia, algumas freguesias do
concelho de Aveiro registaram uma variação negativa: Aradas (-17%), Santa
Joana (-6%) e Cacia (-2%). No que concerne à área de estudo, destaca-se a
freguesia de São Jacinto por ter tido uma variação superior à do seu concelho,
tendo sido de 32%, o que denota algum dinamismo do sector industrial.

o

Quanto ao Sector III, genericamente verificou-se uma variação positiva, embora
de dimensão mais díspar nas diferentes unidades territoriais em análise. Portanto,
o concelho de Aveiro foi o único a registar uma variação inferior (29%) à verificada
na Sub-Região Baixo Vouga (43%) e Região Centro (39%). Contrariamente,
destaca-se o concelho de Ílhavo com um aumento considerável da população
empregada nos serviços: mais 56% em 2001 do que em 1991. Contudo, as
freguesias de Eirol e Nossa Senhora de Fátima registaram um decréscimo de 18,6% e -0,5%, respectivamente. Nas freguesias em estudo, destaca-se em S.
Jacinto o acréscimo de 51% de população empregada no sector III, tendo sido
este aumento superior ao do concelho (29%). Em Ílhavo, a freguesia de Gafanha
da Nazaré aumentou, entre 1991 e 2001, a sua população empregada neste
sector em 72%, tendo sido um aumento muito mais acentuado do que o verificado
na freguesia de Gafanha da Encarnação (57%) e ao nível concelhio (56%).

Na Figuras 89 e 90 apresenta-se a distribuição da população empregada pelos sectores
de actividade em 2001 na Região Centro, sub-região Baixo Vouga, concelhos de Aveiro e
Ílhavo e freguesias em estudo.
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Figura 89 – Distribuição da população empregada pelos sectores de actividade nos concelhos de
Aveiro, Ílhavo, Região Centro e Sub-região Baixo Vouga, em 2001
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Figura 90 – Distribuição da população empregada pelos sectores de actividade nas freguesias da área
de implementação do projecto, em 2001
Do quadro e figuras apresentadas salientam-se os seguintes aspectos:
o

Destaca-se o peso dos serviços no concelho de Aveiro (63%), valor mais elevado
que o registado para a sub-região Baixo Vouga (48%) e para a região Centro
(55%), e o peso da indústria no concelho de Ílhavo (40%), embora este sector
tenha mais peso na Sub-Região do Baixo Vouga.

o

O concelho de Ílhavo tem também um valor de Sector I mais acentuado
comparativamente ao concelho de Aveiro e Sub-Região do Baixo Vouga embora o
mesmo não seja muito elevado (6%). Nos concelhos de Aveiro e Ílhavo as
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actividades piscatórias e agrícolas já apresentaram um significado maior na
estrutura económica dos concelhos que hoje em dia.
o

Na área de estudo, a freguesia de Gafanha da Nazaré é a que mais se enquadra
na tendência anteriormente referida (maior peso do Sector III (59%), seguido do
Sector II (36%) e do Sector I (6%)). A freguesia de S. Jacinto é a excepção por
apresentar um peso do Sector II semelhante ao do Sector III (ambos com cerca de
47% da população empregada neste sector).

No Quadro 52 apresenta-se a população empregada segundo os grupos de profissões.
Da leitura deste quadro ressaltam os seguintes aspectos:
o

Predomínio de população empregada no alojamento e restauração no concelho de
Aveiro e Ílhavo. Este predomínio estende-se igualmente às freguesias em estudo:
S. Jacinto, Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré;

o

No concelho de Ílhavo, a segunda profissão mais destacada é a construção, o que
se sucede igualmente nas duas freguesias da área de estudo neste concelho. A
construção é, contudo, a terceira profissão mais importante do concelho de Aveiro.
Na freguesia de S. Jacinto destaca-se, ao mesmo nível da construção, as
profissões ligadas às actividades financeiras;

o

As actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas no
concelho de Aveiro e freguesia de S. Jacinto apresentam destaque superior ao da
construção, todavia no concelho de Ílhavo são as que se seguem à construção;

o

No concelho de Aveiro, as profissões de menor proeminência são as que se
relacionam com a administração pública, defesa e segurança social, educação,
saúde e acção social e outras, seguidas das profissões relacionadas com
comércio por grosso e a retalho. No entanto, na freguesia de S. Jacinto as
profissões com menor população empregada são as indústrias extractivas e
transformadoras e igualmente as profissões relacionadas com a administração
pública, defesa e segurança social, educação, saúde e acção social e outras;

o

No concelho de Ílhavo, sucede o mesmo que em Aveiro com o menor destaque
das profissões relacionadas com a administração pública, defesa e segurança
social, educação, saúde e acção social e outras, seguidas das profissões
relacionadas com comércio por grosso e a retalho. A freguesia de Gafanha da
Encarnação tem menor população empregada na administração pública, defesa e
segurança social, educação, saúde e acção social e outras, seguida das indústrias
extractivas e indústrias transformadoras. Já a freguesia de Gafanha da Nazaré
apresenta menor população empregada na administração pública, defesa e
segurança social, educação, saúde e acção social e outras, seguida das
profissões ligadas ao comércio por grosso e a retalho uma vez que nesta
freguesia as indústrias (extractivas e transformadoras) apresentam um valor bem
mais significativo que as restantes freguesias da área de estudo.
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Quadro 52 - População empregada segundo os grupos de profissões, em 2001

Activ.
imobiliárias,
Prod. E
Comércio
alugueres e
Distrib.
por
Alojamento
serviços
Agricultura Indústrias Indústrias Electricid.,
Actividades prestados às
grosso e a e
e pesca
Extractivas Transfors Gás, Água Construção retalho
restauração financeiras empresas
Aveiro

Adm.
pública,
defesa e
seg. social
obrig.,
educação,
saúde e
acção
social e
outras

2781

4603

4095

4285

4969

569

6245

2992

5157

158

São Jacinto

25

4

18

33

58

23

150

58

97

20

Ílhavo
Gafanha da
Encarnação
Gafanha da
Nazaré
Ílhavo (São
Salvador)

1183

1524

1682

1674

2314

505

4484

1592

2207

105

157

129

136

145

293

160

665

147

263

11

502

584

646

711

1028

143

1700

495

780

40

493

799

874

791

927

161

1891

889

1025

52

Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

4.15.5.3

Dinâmica empresarial
No Quadro 53 apresentam-se as empresas existentes na área de estudo em 2005
e Figura 91 a sua distribuição gráfica.

Da leitura deste quadro e figura ressaltam os seguintes aspectos:
o

Em 2005 predominavam as empresas do Sector III, seguido do Sector II e,
por último, e com número pouco expressivo, as empresas afectas ao
Sector I;

o

No Sector I destacam-se as empresas de agricultura e pesca, embora com
maior peso no concelho de Ílhavo (5%) do que no de Aveiro (2%);

o

No Sector II predominam as empresas de construção, igualmente com
maior peso no concelho de Ílhavo (25%) do que no concelho de Aveiro
(18%);

o

No Sector III sobressai uma maior proporção de empresas relacionadas
com o comércio por grosso e a retalho, com maior peso no concelho de
Aveiro (35%) do que no concelho de Ílhavo (28%). A estas seguem-se as
empresas de actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às
empresas, com um peso de 12% no concelho de Aveiro e de 10% no
concelho de Ílhavo;

o

Independentemente do peso relativo de cada tipo de empresa em cada
concelho anteriormente analisado, ressalta-se a importância numérica
destas empresas nos dois concelhos, sendo de destacar o concelho de
Aveiro por apresentar um quantitativo empresarial em muito superior ao
concelho de Ílhavo, em todas as tipologias de empresas (normalmente mais
do dobro). Contudo, apenas nas empresas relacionadas com a construção
esta diferença entre os dois concelhos é mais ténue, embora Aveiro
continue a apresentar quantitativos mais elevados (mas inferiores ao dobro),
o que denota um certo dinamismo de Ílhavo no que concerne ao ramo da
construção.

Imp – 5007_R2

Página 249

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado
Quadro 53 - Empresas por sector de actividade e tipo de empresa nos concelhos
de Aveiro e Ílhavo, em 2005
Unidade Territorial
Aveiro

Empresas por sector de
actividade

Número

Número total de
Empresas

Ílhavo
%

8924

Número

%

4463

Sector I

Agricultura e pesca
Indústrias extractivas
Total Sector I

187

2,1

236

5,3

6

0,1

8

0,2

193

2,2

244

5,5

Sector II

Indústrias transformadoras

967

10,8

495

11,1

Produção e distribuição de
electricidade, gás e água

1

0,0

0

0,0

Construção

1619

18,1

1103

24,7

Total Sector II

2587

29,0

1598

35,8

Sector III

Comércio por grosso e a
retalho

3141

35,2

1265

28,3

Alojamento e restauração

851

9,5

420

9,4

Actividades financeiras

260

2,9

86

1,9

Activ. imobiliárias,
alugueres e serviços
prestados às empresas

1060

11,9

446

10,0

Adm. pública, defesa e seg.
social obrig., educação,
saúde e acção social e
outras

681

7,6

320

7,2

Total Sector III

5993

67,2

2537

56,8

Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

4.15.5.4

Sector Primário
No conjunto dos municípios da sub-região do Baixo Vouga e, mais concretamente
no conjunto de municípios que integram a Ria de Aveiro, as actividades do sector
primário assumem um papel de maior relevo nos concelhos de Mira, Vagos e
Murtosa, enquanto que noutros concelhos estas actividades passaram para uma
posição de actividade cada vez mais a tempo parcial, funcionando como um
suplemento de rendimento, como é o caso dos concelhos de Aveiro e Ílhavo.

4.15.5.4.1 Agricultura
Nos concelhos de Aveiro e Ílhavo a percentagem de população que está empregada
no sector primário é reduzida e tem vindo a diminuir. Por outro lado, do total das
empresas sedeadas nestes dois concelhos apenas cerca de 2% e 5,5%,
respectivamente, correspondem a empresas do sector primário, o que traduz a
relativa reduzida importância deste sector na estrutura económica destes dois
concelhos.
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Fonte: INE, O País em Números (Cd) - Informação Estatística 1991-2005

Figura 91 – Empresas por sector de actividade e tipo de empresa nos concelhos de
Aveiro e Ílhavo, em 2005

Contudo, e de acordo com o Programa Territorial de Desenvolvimento para a SubRegião do Baixo Vouga, apesar de agricultura ter vindo a perder peso na estrutura
produtiva e emprego locais, ainda é uma actividade importante, não apenas pela
sua relevância económica, mas também pelos patrimónios cultural e paisagístico a
ela associados. Em muitas situações, a agricultura é uma actividade complementar
com a pesca ou outra actividade produtiva”.

a) Estrutura das explorações agrícolas
De uma forma geral a estrutura das explorações agrícolas situadas na Região
Centro e Norte do país caracteriza-se fundamentalmente pela pequena dimensão e
por actividades policulturais em que se associam a produção vegetal e a pecuária.
No Quadro 54 apresentam-se dados relativos ao número de explorações agrícolas,
área das explorações e número de explorações com SAU.
Quadro 54 – Explorações agrícolas
Número de explorações com SAU
segundo a forma de exploração da SAU

Região Centro
Sub-Região
Baixo Vouga

Área média
das
Área das
Área das
Nº de
explorações Número de
explorações explorações
agrícolas
explorações explorações
(ha)
(ha)
com SAU
com SAU
162373
1168259
7,2
161288
724550
15467

Águeda
Albergaria-aVelha
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Conta
própria
156322

Arrendamento
20227

Outra
15501

54019

3,5

15389

30704

14960

3374

2725

9210

4

2280

2918

2369

370

179

3819

3,8

991

2595

1688

618

287
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Número de explorações com SAU
segundo a forma de exploração da SAU
Área média
das
Nº de
Área das
explorações Número de
Área das
explorações explorações
agrícolas
explorações explorações
(ha)
com SAU
com SAU
(ha)

Anadia
Aveiro
Freguesia de
São Jacinto

2

Conta
própria

Arrendamento

Outra

11052

4

2744

5158

4598

263

298

3802

3,3

1167

2902

1781

870

252

0

0

2

0

1

0

1

Estarreja

4436

4

1105

3204

1750

1123

331

Ílhavo
Freguesia
Gafanha
Encarnação
Freguesia
Gafanha
Nazaré

1056

3,7

284

932

446

380

107

de
da

54

98

1,8

54

87

49

5

12

de
da

6

7

1,2

6

6

6

0

0

Mealhada

4897

3,4

1443

2586

2489

12

85

Murtosa
Oliveira do
Bairro

1953

5

380

1605

646

821

139

3794

2,3

1611

2479

1962

253

265

Ovar

2623

4

625

1900

885

793

221

Sever do Vouga

2654

3,7

699

912

826

74

11

Vagos

4723

2,3

2060

3513

2632

878

2

Fonte: INE, O País em Números (Cd) – Recenseamento Geral Agrícola, 1999

Da leitura deste quadro ressaltam os seguintes aspectos:
o

Em 1999 cerca de 724 550 ha da Região Centro eram considerados
Superfície Agrícola Útil (SAU), o que correspondia a 41,4% da superfície
total da região, e a cerca de 19% da SAU de Portugal Continental. A subregião do Baixo Vouga apresentava, no mesmo período, cerca de 30704ha
de SAU, o que corresponde a cerca de 4,2 da SAU da Região Centro.

o

Relativamente aos concelhos em estudo refere-se que a SAU de Aveiro era
de 2902 ha, distribuída por 1167 explorações, representando cerca de 9,5%
da SAU da sub-região do Baixo Mondego. A SAU de Ílhavo era de 932ha,
distribuídos por 284 explorações, representando apenas 0,13% da SAU do
Baixo Vouga.

o

A Região Centro apresenta valores de área média das explorações
agrícolas de 7ha, valor esse que é cerca do dobro do que se regista quer na
sub-região do Baixo Vouga, quer nos concelhos de Aveiro e Ílhavo.

Segundo dados do Recenseamento Geral Agrícola de 1999, a maioria da mão-deobra agrícola permanente é constituída por mão-de-obra familiar, traduzindo o cariz
local e familiar, ou de subsistência da maioria da actividade agrícola da região.
Apenas no concelho de Ílhavo se regista uma maior proporção de mão-de-obra não
familiar (cerca de 14,9%).

b) Áreas agrícolas a nível regional
A nível regional, salienta-se a existência do Projecto de Desenvolvimento
Agrícola do Vouga. Uma das zonas integradas no limite do Perímetro de maior
importância agronómica inclui os terrenos pertencentes à Área de Intervenção do
Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga (PDAV). Este projecto, da
Imp – 5007_R2
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responsabilidade da actual Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
foi criado em 1982 e abrange uma área inicialmente prevista de aproximadamente
12 900 ha, distribuídos por 10 Blocos. Dos vários blocos constituintes do PDAV, o
bloco do Baixo Vouga Lagunar (BVL) é o que se encontra estudado com maior
detalhe, sendo aquele em que estão previstas um conjunto de intervenções ao nível
das infra-estruturas e do ordenamento fundiário.
O Baixo Vouga Lagunar, tradicionalmente entendido como tal, tem uma área de
aproximadamente 4600 ha e faz parte integrante da zona estuarina da ria de Aveiro.
Desta área, cerca de 3000 ha, correspondem a uma zona aluvionar com solos de
elevado valor agrícola designada de Campos Agrícolas do Baixo Vouga Lagunar.
Estes terrenos são limitados a Norte pelo esteiro de Estarreja, a oeste pelo eixo
Vilarinho/esteiro Estarreja, a sul pelo rio Vouga, a jusante por Angeja, e a este pela
EN109 e pela linha de caminho de ferro. Os municípios abrangidos são Albergariaa-Velha, Aveiro, e Estarreja e as freguesias são Angeja, Beduído, Cacia, Canelas,
Fermelã e Salreu (ver Figura 92).

Fonte: RNT do EIA do Baixo Vouga Lagunar

Figura 92 – Delimitação do Bloco do Baixo Vouga Lagunar (à esquerda) e
Perímetros de emparcelamento (à direita)
Na Figura 93 apresenta-se a localização do Bloco do Baixo Vouga Lagunar à
escala mais regional, indicando-se também a localização do projecto em estudo
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Figura 93 – Localização do Bloco do Baixo Vouga Lagunar à escala regional
Os campos agrícolas do Baixo-Vouga Lagunar são constituídos por solos não
salinos ou de fraca salinidade, de natureza aluvionar e textura mediana ou ligeira.
Encontram-se defendidos da acção das marés por diques de terra batida e motas
marginais sendo apenas temporariamente inundados durante o período OutonoInverno sob acção conjugada das cheias, fortes ventos costeiros e da ocorrência de
138
marés vivas na Ria de Aveiro .
“O Baixo Vouga Lagunar é também uma das áreas do país com maior potencial
agrícola, cujo aproveitamento se encontra bastante aquém das suas
potencialidades, devido às limitações e deficiências estruturais existentes (embora
estejam previstas diversas intervenções para ultrapassar estas limitações e
deficiências: ordenamento da propriedade e das infra-estruturas de drenagem,
desenvolvimento de caminhos rurais e protecção contras o efeito das marés) (...)”.
(GAMA/UA, 2008139).
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), em resposta
ao pedido de parecer da ATKINS, informa que “o Projecto de Desenvolvimento
Agrícola do Vouga, pela sua importância, foi oportuna e atempadamente
classificado como obra de interesse regional do Grupo II, conforme Dec. Lei n.º
269/82 de 10 de Julho, por resolução do Conselho de Ministros n.º 89/95, de
08/09/1995, publicado no Diário da República n.º 219 (1ª Série B), de 21/09/1995”.
Considera que “(...) o EIA, a desenvolver para a reconfiguração da barra de Aveiro a
projectar, deverá preocupar-se de sobremaneira com as implicações com as áreas
agrícolas, em particular do Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga (...)
também alvo de EIA, oportuna e atempadamente realizado, com emissão de DIA –
Declaração de Impacte Ambiental, com parecer favorável por despacho do Sr.
Secretário e Estado do Ambiente de 4 de Abril de 2004”.

138

http://www2.dao.ua.pt/esgiramaria/pdf/EUROCO.PDF
Grande Área Metropolitana de Aveiro / Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a
Sub-Região do Baixo Vouga, 2008
139
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c) Áreas agrícolas na área de estudo
Na zona envolvente ao presente Projecto a agricultura é uma actividade
perfeitamente residual, havendo apenas a registar alguns terrenos com ocupação
agrícola na zona a Sul do aglomerado da Costa Nova, sensivelmente na zona a sul
do 5º esporão do campo de esporões da Costa Nova.
4.15.5.4.2 Pescas

a) Enquadramento
De acordo com o POOC Ovar – Marinha Grande no troço costeiro compreendido
entre Ovar e a Marinha Grande a actividade piscatória desenvolve-se em 17
núcleos, que foram classificados e agrupados em três sub-conjuntos, conforme o
nível de infra-estruturas de que dispõem e o movimento da actividade:
o

Nível 1 – Aveiro e Figueira da Foz;

o

Nível 2 – Esmoriz, Furadouro, Torreira, Vagueira e Mira;

o

Nível 3 – Cortegaça, S. Pedro de Maceda, Torrão do Lameiro, Areão, Poço
da Cruz, Tocha, Buarcos, Costa de Lavos, Leirosa e Costa Nova.

A área de implantação do presente projecto insere-se no núcleo de Aveiro,
classificado como Nível 1 e a actividade pesqueira praticada distribui-se pelos
seguintes segmentos:
140

141

o

Pesca em águas marítimas, incluindo a pesca polivalente
142
por cerco ;

, por arrasto

e

o

Pesca em águas interiores não marítimas, ou pesca lagunar,
correspondendo à pesca no interior da ria de Aveiro que inclui a pesca ou
apanha de bivalves;

o

Pesca à linha por lançamento.

b) Pescadores matriculados e embarcações
No Quadro 55 apresenta-se o número de pescadores matriculados em 31 de
Dezembro na totalidade dos portos de Portugal e no porto de Aveiro no período
compreendido entre 2004 e 2007, segundo segmentos de pesca. Neste quadro
apresentam-se também dados acerca do número de embarcações dedicadas à
pesca (com motor e sem motor). De acordo com as Estatísticas da Pesca entendese por “pescadores matriculados” o número de indivíduos envolvidos no sector da
pesca comercial, decorrente da obrigação de inscrição nas capitanias marítimas,
compreende todos os indivíduos que possam ter actividade na pesca, ainda que de
forma sazonal ou a tempo parcial.

140
Pesca polivalente: Pesca exercida utilizando artes diversificadas como por exemplo, aparelhos de anzol,
armadilhas, alcatruzes, ganchorra, redes camaroeiras e do pilado, xávegas e sacadas-tone (INE)
141
Pesca por arrasto: Pesca efectuada com estruturas rebocadas essencialmente constituídas por um corpo cónico,
prolongado anteriormente por “asas” e terminando num saco onde é retida a captura. Podem actuar directamente sobre
o leite do mar (arrasto pelo fundo) ou entre este e a superfície (arrasto pelágico) (INE)
142
Pesca por cerco: Pesca efectuada com a utilização de ampla parede de rede, sempre longa e alta, que largada de
uma embarcação é manobrada de maneira a envolver o cardume e a fechar-se em forma de bolsa pela parte inferior,
de modo a reduzir a capacidade de fuga (INE)
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Quadro 55- Pescadores matriculados em 31 de Dezembro e número de
embarcações

Unidade
Geográfica

Portugal

Aveiro

Total
Anos

Águas
interiores
não
marítimas

Pesca do
arrasto

Pesca do
cerco

Pesca
polivalente

Número de
embarcações
Com
motor

Sem
motor

Total

2003

20457

1 155

1.752

2 149

10 873

8061

2201

10262

2004

21345

1954

1 896

2 262

15 233

7921

2168

10089

2005

19777

2 073

1 812

2 110

13 782

7999

2156

10155

2006

17261

2 078

1 227

1 875

12 081

7156

1601

8757

2007

17021

2 376

1 078

1669

11 898

7077

1560

7233

2003

1450

650

475

23

302

2004

1715

825

535

20

335

861

88

949

2005

1684

825

511

20

328

852

87

939

2006

1596

758

490

20

328

840

85

925

2007

1592

884

388

24

296

844

77

921

Fonte: INE, Estatísticas de Pescas 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007
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Fonte: INE, Estatísticas de Pescas 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007

Figura 94 – Número de pescadores matriculados na totalidade dos portos nacionais
de acordo com os segmentos de pesca
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Fonte: INE, Estatísticas de Pescas 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007

Figura 95 – Número de pescadores matriculados no Porto de Aveiro de acordo
com os segmentos de pesca
No Quadro 56 apresenta-se a informação fornecida pela Capitania do Porto de
Aveiro, no âmbito do presente EIA, relativa ao número e tipo de embarcações
registadas nesta Capitania.
Quadro 56- Tipo e número de embarcações registadas na Capitania do Porto de
Aveiro em Dezembro de 2008
Tipo de embarcações

Número de
embarcações
registadas

Embarcações de Recreio

7798

Embarcações de Pesca Local

1018

Embarcações Auxiliar Local

1070

Embarcações de Pesca costeira

52

Embarcações do Alto

21

Embarcações de Estado
25
Fonte: Informação da Capitania do Porto de Aveiro, Dezembro de 2008

Da leitura do quadro e figuras acima apresentadas salientam-se os seguintes
aspectos:
o
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Na generalidade dos portos de Portugal predominam os pescadores
matriculados na pesca polivalente, enquanto que no Porto de Aveiro o
domínio vai para os pescadores matriculados na pesca em águas interiores
não marítimas, numa clara ligação com a existência da ria de Aveiro.
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o

Registou-se um aumento generalizado do número total de pescadores
matriculados entre 2003 e 2004 e um decréscimo desde 2004 até 2007.
Este fenómeno ocorre tanto para o Porto de Aveiro como a nível nacional.

o

Relativamente aos vários segmentos de pesca apenas as águas interiores
não marítimas apresentam um aumento no número de pescadores
matriculados no ano de 2007. A nível nacional este segmento de pesca
registou um aumento de 298 pescadores, tendo o aumento registado no
Porto de Aveiro sido de 126 pescadores (o que corresponde a cerca de
42,3% desse aumento).

o

Segundo o INE (2007) Estatísticas da Pesca, as Rias de Aveiro, Formosa e
Alvor concentraram 80% das licenças emitidas para a pesca apeada em
2007, o que mais atesta a importância que a pesca de bivalves tem na
região.

c) Quantidades de pescado carregado
No Quadro 57 apresentam-se as quantidades de pescado descarregado na
generalidade dos portos Portugueses e no Porto de Aveiro no período
compreendido entre 2004 e 2007, de acordo com os vários segmentos de pesca
(pesca polivalente, pesca por arrasto e pesca por cerco).
Quadro 57- Quantidades totais de pescado descarregado por segmento de pesca, em Portugal
e no Porto de Aveiro, entre 2004 e 2007
Espécies/Seg
mentos de
pesca
Portugal
Total
Águas salobra
e doce
Peixes
marinhos
Crustáceos
Moluscos
Porto de
Aveiro
Total
Águas salobra
e doce
Peixes
marinhos
Crustáceos
Moluscos

Polival
ente

2004
Arrast
o

Cerco

Polival
ente

2005
Arrast
o

Cerco

Polival
ente

Arrasto

64.296

19.201

54.031

69.294

62

0

0

49.112

17559

520
14.582

374
1.268

3.302

2006
Cerco

Polivalen
te

2007
Arrast
o

21.679

53.936

71.014

19.710

50.960

76.780

16.054

68.000

60

0

0

58

1

0

71

1

0

54000

50.270

20.346

53.888

54.357

18.813

50.939

62607

14.838

67.982

0
31

429
18.534

395
936

0
48

428
16.158

442
453

0
20

444
13.644

537
678

0
18

3.631

804

4.454

3.059

791

6.679

2.565

554

5.505

2019

2.422

5

0

0

6

0

0

7

0

0

7

0

0

993

3.059

804

1.611

2.813

791

2.057

2.469

554

3.244

1.833

2.422

95
2.209

0
572

0
0

160
2.677

0
246

0
0

196
4.419

0
201

0
0

182
2.072

0
185

0
0

Quadro 58- Quantidades totais de pescado descarregado no Porto de Aveiro e valor
económico, entre 2004 e 2007

Portugal
Valores de pescado
(toneladas)

Porto de
Aveiro
(%)
Portugal

Valor económico
(1000 €)
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Porto de
Aveiro
(%)

2004

2005

2006

2007

139.643

145.565

141.683

160.834

7.737

8.303

9.798

9.946

5,5

5,7

6,9

6,2

240.063

255.000

244.300

275.295

13.247

12.134

12.508

13.149

5,5

4,8

5,1

4,8
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Da leitura dos quadros acima referidos e da recolha de informação efectuada junto
do INE (Estatísticas da Pesca) ressaltam os seguintes aspectos:
o

As espécies de peixes marinhos mais pescadas em Portugal em 2007
correspondem à sardinha (37.141 toneladas), atum e similares (18.134
toneladas), peixe-espada preto (17.803 toneladas), carapau (13.999
toneladas), goraz (12.147 toneladas) e cherne (11.272 toneladas). Entre
2004 e 2007 as espécies mais pescados têm sofrido algumas alterações,
registando-se o decréscimo das quantidades de sardinha e de cavala
pescadas e os acréscimos nas quantidades de atum e similares, cherne,
goraz, peixe-espada preto e robalo.

o

As espécies de peixes marinhos mais pescadas na região (e descarregadas
no Porto de Aveiro) em 2007 correspondem são à sardinha (2.803
toneladas, correspondendo a cerca de 37,4% do total dos peixes marinhos),
cavala (1.904 toneladas, correspondendo a cerca de 25,4% do total dos
peixes marinhos) e carapau (1.050 toneladas, correspondendo a cerca de
14% do total dos peixes marinhos). Em 2007 estas três espécies
corresponderam a cerca de 76,8% do total de peixes marinhos
descarregados no Porto de Aveiro.

o

Na Figura 96 apresenta-se a evolução das principais espécies de peixes
marítimos descarregados no Porto de Aveiro entre 2004 e 2007. Como se
pode verificar as quantidades de sardinha e cavala registaram um grande
incremento entre 2006 e 2007 e as quantidades de carapau registaram um
decréscimo.

3.000

2.500

2.000

2004
2005
2006
2007

1.500

1.000

500

0
Carapau
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Faneca
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Sardinha

Figura 96 – Quantidades de peixes marítimos descarregados no Porto de Aveiro
entre 2004 e 2007 (principais espécies)
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A quantidade de pescado descarregado no Porto de Aveiro e o correspondente
valor económico representam um valor entre 5 e 6% dos valores globais registados
para o país.

d) Principais tipos de pesca
d.1) Pesca em águas marítimas
Na zona de Aveiro a pesca em águas marítimas inclui a pesca de peixes marinhos e
de moluscos, essencialmente bivalves. O IPIMAR tem vindo a monitorizar a
distribuição dos recursos de bivalves ao longo do litoral oceânico português desde
1983, sobretudo das espécies de maior interesse comercial (amêijoa-branca, pé-deburrinho, conquilha, longueirão, ameijola e navalha). Na campanha de “Prospecção
dos bancos de moluscos bivalves nas zonas ocidental Norte e Sul da costa
Portuguesa”, IPIMAR, 2005 foram monitorizadas 150 estações na Zona Ocidental
Norte (ZON), que podem ser observadas na Figura 97, todas situadas a Sul da
Barra de Aveiro. As amostragens incidiram sobre zonas com profundidade superior
a 3m.
Nas figuras seguintes apresenta-se a distribuição e rendimento relativo da amêijoabranca, cadelinha, castanhola, navalha e longueirão, respectivamente. Os
resultados obtidos demonstram que a espécie mais abundante foi a navalha (em
biomassa e em número de indivíduos) seguida da cadelinha, da castanhola e da
amêijoa-branca. Contudo, a amêijoa-branca continua a ser a espécie-alvo da
pescaria da ganchorra, pelo que o contributo das restantes espécies para a
prescaria de bivalves nesta zona tem sido praticamente nulo. No relatório
apresentado pelo IPIMAR é ainda referido que os bancos da área prospectada
apresentaram um rendimento médio pouco elevado, resultante da pressão da pesca
qur recentemente tem incidido sobre esta zona.
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Figura 97 – Estações amostradas na ZON

Figura 98 – Distribuição e rendimento relativo da amêijoa-branca (à esquerda) e da
cadelinha (à direita)
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Figura 99 – Distribuição e rendimento relativo da castanhola (à esquerda) e da
navalha (à direita)

Figura 100 – Distribuição e rendimento relativo do longueirão
No Quadro 59 apresentam-se os principais resultados desta campanha, incluindo
as profundidades de ocorrência das espécies e a localização dos principais bancos.
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Quadro 59- Distribuição de algumas espécies de moluscos bivalves de
interesse comercial na zona da Costa Norte
Espécie

Distribuição

Principais bancos

Amêijoa-branca

Ocorrência entre os 5
e 34 metros de
profundidade

Os dois principais bancos situam-se ao
largo da Vagueira e a noroeste de Mira,
para fora da batimétrica dos 20 metros.

Ocorrência entre os
4,8 e 28,2 metros de
profundidade

As
maiores
densidades
foram
encontradas a Norte do Areão e em
profundidades, no geral, da ordem de 5
a 10 metros. O rendimento máximo por
estação atingiu os 4kg e foi observado
em frente à Costa Nova, a uma
profundidade de cerca de 8m.

Ocorrência
apenas
para
além
da
batimétrica dos 20
metros, revelando-se
esporádica
nas
estações de menor
profundidade.

Os bancos de maior significado situamse a Noroeste de Mira e da Vagueira.

Ocorrência entre 5 e
34 m de profundidade
rareando para além de
25 m

Revelou-se muito abundante nesta
campanha, estando os principais
bancos situados entre a Costa Nova e
cerca de duas milhas a sul do paralelo
do Areão.

Ocorrência entre os 5
e
34
metros
revelando-se
esporádica para fora
de 28 metros.

Os maiores rendimentos foram obtidos
a Noroeste da Vagueira e do Areão.

(Spisula solida)

Cadelinha
(Donax vittatus)

Castanhola
(Glycymeris glycymeris)

Navalha
(Pharus legumen)

Longueirão
(Ensis spp.)

Da observação dos quadros e figuras acima mencionados pode-se constatar que os
principais bancos de bivalves se localizam todos fora da zona de influência da barra
de Aveiro e, consequentemente, da zona do prolongamento no molhe Norte.
Regista-se, contudo, a existência de alguns bancos na zona adjacente à zona
prevista para a deposição de materiais dragados, na Costa Nova.
d.1) Pesca em águas interiores ou pesca lagunar
A pesca em águas interiores ou pesca lagunar constitui uma actividade económica
com alguma importância económica na ria de Aveiro. As principais espécies
capturadas no interior da ria de Aveiro correspondem ao choco, linguado, robalo,
sável, enguia e lampreia. Exceptuando estas duas últimas espécies, as restantes
utilizam a laguna como zona de viveiro. A captura de bivalves é outra das
actividades relevantes no interior da ria de Aveiro. De acordo com Ecossistema
(2003), de uma forma geral a actividade pesqueira desenvolve-se em toda a laguna
embora com maior incidência nas zonas mais próximas da Barra, como canal de
S.Jacinto e canal de Mira.
Como se pode observar da análise do quadro seguinte, a quantidade de pescadores
matriculados para a pesca em águas interiores tem vindo a aumentar desde 2003,
tendo apenas registado um leve declínio em 2006, para logo recuperar em 2007,
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com um total de 884 pescadores licenciados para este segmento de pesca,
correspondendo a cerca de 55% do total de pescadores licenciados a nível nacional
neste segmento de pesca.
De acordo com as Estatísticas de Pesca de 2007 (INE, 2007) na (...) análise da
distribuição geográfica das licenças emitidas para este tipo de actividade verifica-se
uma elevada prevalência nas regiões do Algarve (+44%) e Centro (+36%), resultado
da existência de condições físicas para o desenvolvimento da actividade, como são
a Ria de Aveiro no Centro e as Rias Formosa e do Alvor no Algarve (...).
Pesca de moluscos bivalves
De acordo com IPIMAR, 2000, a captura de bivalves na região de Aveiro é realizada
por profissionais que fazem uso de embarcações (recorrendo normalmente, à arte
143
da ganchorra ) e por apanhadores (licenciados e não licenciados) que actuam
apeados e utilizam regularmente pequenos instrumentos. A actividade de pesca,
utilizando artes de pesca sem o auxílio de embarcações, designada por pesca
apeada, é uma actividade que, apesar de ser uma prática ancestral, apenas passou
a estar regulamentada e a ser licenciada a partir do ano 2000. Nesta actividade
estão incluídos os pescadores que operam com ganchorra de mão, para a pesca de
bivalves (Estatísticas da Pescas, INE, 2007). Ainda de acordo com o IPIMAR a
captura de bivalves nesta zona pode, ainda, ser praticada por veraneantes que
praticam a apanha como actividade lúdica.
Ao abrigo do Artigo 11º da Portaria n.º 1102-E/2000 de 22 de Novembro, para
efeitos do exercício da pesca com ganchorra, as águas territoriais adjacentes ao
continente são divididas nas seguintes zonas de operação:
a) Zona Ocidental Norte - delimitada a Norte pelo limite do mar territorial e a
Sul pelo paralelo que passa por Pedrogão (39º 55' 04'' N.);
b) Zona Ocidental Sul - delimitada a Norte pelo paralelo que passa por
Pedrogão (39º 55' 04'' N.) e a sul pelo paralelo que passa pelo farol do cabo de
São Vicente (37º 01' 17'' N.);
c) Zona Sul - delimitada a Norte pela linha de costa e pelo paralelo que passa
pelo farol do cabo de São Vicente (37º 01' 17'' N.) conforme aplicável, e a este
pelo limite do mar territorial
A pesca de moluscos bivalves na zona do litoral oceânico em que se insere o
presente projecto encontra-se, assim, integrada na designada Zona Ocidental Norte
(ZON).
As embarcações da ZON que se encontram licenciadas para a arte de arrasto com
ganchorra, estão sujeitas a uma série de condicionalismos:
o

Condicionalismos fixados pela Portaria 740/2006 de 31 de Julho (que
revoga a Portaria nº 44/2001, de 19 de Janeiro), nomeadamente relativos
aos limites de pesca de amêijoa-branca fixados em 600 kg diários, sem
prejuízo dos limites semanal e mensal, respectivamente de 1 800 kg e 4 800
kg (exceptuam-se os períodos de interdição da pesca de bivalves, entre 1
de Maio e 15 de Junho e os relativos à conservação do recurso ou à
protecção da saúde pública).

143

De acordo com a Portaria n.º 1102-E/2000 de 22 de Novembro, por ganchorra entende-se a arte de arrasto
pequena ou de média dimensão, sem asas, cuja boca é limitada por estrutura totalmente rígida e que se destina à
captura de bivalves, os quais ficam retidos em grelha metálica ou saco de rede que se liga à boca
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o

Condicionalismos fixados pelo Artigo 12º, nº1 da Portaria nº 1102-E/2000,
que refere que a pesca com ganchorra é interdita para profundidades
inferiores a 2,5m e não pode ser exercida a menos de 300m da linha de
costa, em áreas concessionadas, durante a época balnear.

No capítulo 4.5.2 identificaram-se as principais zonas de produção de moluscos
bivalves vivos no interior da ria de Aveiro e no troço litoral de Aveiro, publicadas em
diploma legal. Na Figura 101 pode observar-se a delimitação aproximada das
zonas de produção de moluscos bivalves no interior da ria de Aveiro.
Como se pode observar, os bancos de bivalves situam-se principalmente na parte
central da laguna, em particular nas zonas mais próximas da barra. De acordo com
Ecossistema, 2003 (...) embora a apanha se estenda por toda a ria, as principais
zonas são constituídas pelo canal de Ovar, sobretudo na zona da Moacha, o
Rebocho, na Cale de Vila, o canal de S.Jacinto e o Canal do Mira (...).
A exploração dos bivalves é efectuada durante todo o ano, excepto em períodos de
ocorrência de biotoxinas, facto que resulta da ingestão de microalgas tóxicas por
aqueles organismos filtrantes. Quando se registam situações de toxicidade desta
natureza, torna-se necessário proceder ao cancelamento da captura de bivalves. No
capítulo 4.5.4 procede-se a uma breve descrição das interdições à apanha e
comercialização de moluscos na ria de Aveiro desde 2006 a 2008, facto
directamente relacionado com a qualidade da água da ria e com importantes
repercussões sócio-económicas, no rendimento dos pescadores que se dedicam a
esta actividade.
De acordo com IPIMAR (2000) a apanha de moluscos bivalves na ria de Aveiro
incide, essencialmente, sobre o berbigão, amêijoa-boa, mexilhão, amêijoa-macha e
longueirão. Ainda segundo este instituto, embora não existam estatísticas fidedignas
dos desembarques de bivalves da Ria, estimou-se em 1996 uma produção de 5000
toneladas, que se considera abaixo do valor real.
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Fonte: http://ipimar-iniap.ipimar.pt/servicos/biblioteca/edicoes/ipimar-divulgacao/Folheto12.pd

Figura 101 – Localização aproximada das zonas de produção de moluscos bivalves
na ria de Aveiro
Outra pesca
O estudo do IPIMAR designado por “Alguns aspectos da Biologia e da Ecologia do
Choco na Ria de Aveiro e do Litoral Adjacente” (IPIMAR, 2004, Jorge e Sobral)
refere que no sistema lagunar da Ria de Aveiro e na zona costeira adjacente, a
pesca artesanal do choco (Sepia officinalis) é uma actividade significativa
encontrando-se em 2º ou 3º lugar no contexto das pescarias do sistema.
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Este tipo de pesca é feito através de redes de tresmalho fundeadas (as mesmas
que são usadas para a captura dos peixes planos da Ria) e tem um impacto sócioeconómico significativo, envolvendo embarcações de pesca local (principalmente na
ria de Aveiro) e outras de maiores dimensões, que actuam na zona costeira
adjacente. À data de realização do referido estudo a pesca do choco na ria de
Aveiro envolvia cerca de 330 embarcações.

e) Restrições a pesca
No dia 17 de Janeiro de 2008 entrou em vigor o novo edital da Capitania do Porto
de Aveiro, que institui o conjunto de determinações, orientações e informações
relativas ao movimento na sua área de influência. Este documento inclui todas as
normas de navegabilidade e utilidade sob as mais variadas formas (lúdicas,
recreativas e profissionais) na área de jurisdição da Capitania aveirense.
Para além das limitações e restrições definidas no artigo 6º da Portaria 868/2006
relativas à pesca lúdica, são as seguintes as novas áreas restritas na ria de Aveiro
quer para a pesca lúdica, quer para a pesca comercial (ver Figura 102):
a) Acesso à Barra (área definida pela intercepção de um semicírculo centrado
no farolim do molhe Norte, com um raio de meia milha e uma linha na
direcção 270 do Farolim Norte e outra linha direcção 225 do Farolim Sul),
Barra e Canal da Embocadura até ao farolim Oeste do Triângulo Regulador
de Correntes (proibida com embarcação);
b) Zona do Cais Industrial (Terminal de Granéis Líquidos) de ambas as
margens (proibida a partir da margem ou com uso de embarcação);
c) No interior do Terminal Norte (proibida a partir da margem ou com uso de
embarcação);
d) No canal da Baía de São Jacinto (proibida com uso de embarcação);
e) No Canal principal de navegação, na zona compreendida entre os farolins
que indicam os extremos dos molhes da Baía de São Jacinto e os da
entrada do Terminal Norte (proibida a partir de embarcação);
f) Na face Leste do Triângulo Regulador de Correntes (i.e. na face virada para
o Canal das Barcas) (proibida a partir da margem e de embarcação). Na
face Sul do mencionado triângulo (i.e. na face virada para a Barra, que
serve de acesso ao porto de Pesca Costeiro, é proibida a partir de
embarcação). A pesca lúdica, a partir da margem apenas é permitida entre
o pôr-do-sol e o nascer do sol, de 01 de Outubro e 30 de Abril;
g) Na margem entre o miradouro pérgula do Forte da Barra, virada para o
Canal das Barcas, passando pelo Farolim da Praia do Porto, até à face
Leste do muro de vedação do edifício do RI10 (Pára-quedistas) no Forte da
Barra (proibida a partir da margem);
h) Na zona delimitada entre o farolim do molhe Sul e o farolim do mole central
(junto à praia da Meia-laranja), é proibida a colocação de redes, nos fins-desemana e feriados e, todos os dias, no período de 1 de Maio a 30 de
Setembro.
Relativamente à pesca lúdica há ainda a acrescentar as seguintes condicionantes:
i) Da face Leste do muro de vedação do edifício do RI10 (Páraquedistas) no Forte da Barra até à estrutura de apoio ao combate à
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poluição (à entrada do Terminal Norte), é permitida a pesca a partir da
margem, excepto de 01 de Maio e 30 de Setembro, em que só é
permitida entre o pôr-do-sol e o nascer do sol;
j) Nos cais ou terminais, na zona dos cais dos Bacalhoeiros, quando
nestes estiverem navios atracados;
l) Proibido pescar a partir de pontes e viadutos;
m) Em zonas balneares concessionadas, durante a respectiva época,
a menos de 100 m da linha da praia ou de local como tal demarcado
(proibido a partir da margem ou com uso de embarcação).

Fonte: Edital nº 01/2008 da Capitania do Porto de Aveiro

Figura 102 – Zonas interditas à pesca comercial e lúdica
4.15.5.4.3 Sector Secundário
144

De acordo com o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro , as
actividades transformadoras e de serviços encontram-se concentradas nos
principais centros urbanos, absorvendo grande parte da mão-de-obra, tendo
144

CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final),
Novembro 2007.
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beneficiado da construção do Porto de Aveiro bem como da construção do IP5
(QUE liga as praias da Costa Nova e Barra ao interior do país e à fronteira) e da
implantação de zonas industriais, o que propiciou novas condições de dinamização
económica (indústria e turismo).
O tecido produtivo do Baixo Vouga tem uma larga tradição industrial, apresentando
esta sub-região o valor mais elevado de população activa a exercer actividade nos
sector secundário, em comparação com a própria Região Centro e com os
municípios em estudo. Devido à sua vocação internacional, o Baixo Vouga poderá
desempenhar um papel determinante na valorização do papel estratégico do
polígono policêntrico Leiria-Coimbra-Aveiro-Viseu e no reforço do seu potencial
como pólo de internacionalização da Região Centro e do País” (GAMA/UA, 2008 145).
Na região do Baixo Vouga e área de estudo, evidenciam-se as seguintes
actividades industriais:
•
•
•
•
•
•

Indústrias alimentares
Fabricação de pasta de papel e cartão,
Fabricação de Produtos Químicos
Indústrias Metalúrgicas de Base
Fabricação de Produtos minerais não metálicos
Fabricação de Veículos Automóveis,

Relativamente a áreas de concentração industrial na área de estudo ou envolvente
que tenham significado na estrutura produtiva e de emprego local:
Aveiro
•

A actividade industrial ocorre “pontualmente em meio urbano, quer
concentradamente - longo da EN109, onde é notória a existência de
dois pólos industriais: a actual Z.I. de Aveiro (Taboeira) e Cacia”;

•

“(...) há a registar o caso dos estaleiros navais de São Jacinto.
Esta actividade já conheceu períodos mais prósperos, no entanto,
ainda tem alguma importância, particularmente ao nível da estrutura
146
local de emprego” ;

Ílhavo
•

A poente das Gafanhas localizam-se “(...) algumas zonas
industriais, como por exemplo a Z.I. da Mota (Ílhavo) e a Z.I. de
Vagos. No entanto, estas unidades não têm qualquer implicação
147
física ou funcional com o ecossistema da Ria” ;

•

“A poente do Canal há ainda a destacar a existência da Colónia
Agrícola da Gafanha e de uma área predominantemente
florestada. A nascente, realça-se a fábrica da Vista Alegre,
próxima da cidade de Ílhavo. Esta antiga quinta, obteve o alvará nos
princípios do século XIX tendo evoluído para uma forma de Bairro
ou Aldeia Industrial, exemplar em Portugal, tendo sido
cuidadosamente estudado, projectado e construído de forma
integrada (residências, escola, infantário, refeitório, teatro, etc.) e
que apesar do seu estado de degradação, ainda se mantém em
actividade. Encontra-se previsto, no âmbito de um contrato assinado
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Vista Alegre SA, em
148
Setembro de 2001, a requalificação desta área” .

145
Grande Área Metropolitana de Aveiro / Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a
Sub-Região do Baixo Vouga, 2008
146
Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
147
Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
148
Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
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De acordo com o Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região do
Baixo Vouga, 2008, “o Baixo Vouga tem experimentado um considerável dinamismo
em termos de investigação científica e tecnológica, em sectores relevantes para a
região, nomeadamente a Cerâmica e os Novos Materiais, o Ambiente e o Mar e a
Química Alimentar, e também em sectores emergentes, como sejam as TIC, a
Saúde e o Design. Para além dos centros de I&D integrados na Universidade de
Aveiro, existem outros centros que se destacam pela sua adequação à
especialização produtiva regional, e.g., a PT Inovação, o RAIZ (indústrias da floresta
e do papel), etc” (GAMA/UA, 2008 149).
4.15.5.4.4 Sector Terciário
A nível do sector terciário interessa sobretudo caracterizar de forma mais detalhada
as actividades relacionadas com o turismo, sector cada vez mais relevante para o
desenvolvimento da região.

a) Oferta e procura turística
No Quadro 60 apresenta-se a listagem dos estabelecimentos de alojamento e
respectivas capacidades na Região Centro, Sub-região do Baixo Vouga e concelhos
em estudo. Na Figura 103 apresentam-se os dados relativos às dormidas em 2001
nos concelhos do Baixo Vouga.
Quadro 60- Estabelecimentos e capacidade de alojamento hoteleiro em 31.07.2005
na Região Centro, Sub-Região do Baixo Vouga e concelhos de Aveiro e Ílhavo
Estabelecimentos
Unidade Territorial

Capacidade de alojamento

Total

Hotéis

Pensões

Outros

Total

Hotéis

Pensões

Outros

418

141

221

56

35539

20394

11105

4040

68

19

37

12

4472

2137

1290

1045

Aveiro

14

8

6

-

1095

873

222

-

Ílhavo

6

2

4

-

326

200

126

Região Centro
Sub-região
Baixo Vouga

do

Fonte: GAMA/UA, 2008 150

Como se pode observar, a oferta hoteleira na sub-região do Baixo Vouga não é
muito elevada quando comparada com a Região Centro. Nos concelhos em estudo
a situação é similar. Embora Aveiro seja a capital da Rota da Luz, o seu número de
estabelecimentos é relativamente reduzido, traduzindo-se também numa oferta de
alojamento pouco expressiva. O município de Ílhavo apresenta semelhante tipo de
problema.
Acresce-se, contudo, que uma das modalidades de alojamento muito importante
nesta região é o alojamento em parques de campismo. De acordo com o Plano
151
Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro , a região Centro, conjuntamente
com a Região de Lisboa e Vale do Tejo representam mais de 50% da capacidade
total do país nesta modalidade de alojamento. Na zona envolvente à área de
implantação do projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro existem 5
parques de campismo: Parque de Campismo Municipal de Aveiro, Parque de
Campismo de S. Jacinto (ambos localizados no concelho de Aveiro), Parque de

149

Grande Área Metropolitana de Aveiro / Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a
Sub-Região do Baixo Vouga, 2008
150
Grande Área Metropolitana de Aveiro / Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a
Sub-Região do Baixo Vouga, 2008
151
CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final),
Novembro 2007.
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Campismo da Barra, Parque de Campismo da Costa Nova e Parque de Campismo
da Gafanha da Nazaré (concelho de Ílhavo).

Fonte: CPU, 2007 152

Figura 103 – Dormidas, em 2000
De acordo com Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
da procura turística na Sub-região do Baixo Vouga indica o seguinte:

153

, o perfil

o

O Baixo Vouga é segunda região mais procurada dentro da Região Centro;

o

O mercado interno é responsável por quase 2/3 das dormidas na região do
Baixo Vouga;

o

O concelho de Aveiro é responsável por 60% das dormidas na área da Ria
de Aveiro;

o

A Espanha é o principal mercado da região Centro e da área da Ria de
Aveiro, seguido da França;

o

A Taxa de Ocupação-Quarto da hotelaria do distrito de Aveiro (46,7%)
encontra-se abaixo da média nacional (61,5%);

o

A procura turística apresenta uma forte sazonalidade nos meses de Verão,
com grandes quebras nas taxas de ocupação durante os meses de Inverno,
situando-se a permanência média situar-se abaixo dos valores médios
nacionais.

b) Principais recursos turísticos
Os concelhos de Aveiro e Ílhavo inserem-se na Região de Turismo da Rota da Luz
encontrando-se em elaboração o Plano Estratégico de Turismo da Rota da Luz.
De acordo com o Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região do
Baixo Vouga, “A paisagem natural do Baixo Vouga apresenta zonas características
únicas e de grande valor enquanto suporte e expressão das actividades tradicionais
e culturais que caracterizam o território e as pessoas que nele vivem. A esta grande
diversidade geográfica corresponde uma diferenciação cultural, de exploração de
recursos e de organização territorial, da ocupação e povoamento humano que
152
CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final),
Novembro 2007.
153
CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final),
Novembro 2007.
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apresentam grande potencial de desenvolvimento das actividades relacionadas com
o turismo e as actividades de lazer” 154.
Na zona envolvente à área de implantação do presente projecto as zonas de maior
valia ambiental encontram-se associadas à Ria de Aveiro e actividades nela
realizadas e à faixa costeira, nomeadamente no que se refere às praias.
Praias
Na envolvente ao projecto referem-se as praias de S.Jacinto, da Barra e da Costa
Nova e a Praia de Biarritz. As praias da Costa Nova e da Barra (no concelho de
Ílhavo) são das mais procuradas da região e asseguram o principal produto turístico
do concelho: sol e praia. Acrescem-se os tradicionais palheiros da Costa Nova, que
são uma imagem de marca desta zona. A praia de S. Jacinto (no concelho de
Aveiro) começa a ser também um destino balnear procurado.
Praia de São Jacinto
A Praia de S. Jacinto corresponde à única praia do município de Aveiro,
localizando-se a noroeste da cidade de Aveiro, a cerca de 12 km em
percurso fluvial e a cerca de 50 km em percurso por estrada. De acordo
com a informação constante da base de dados do SNIRH, esta praia é (...)
uma Praia rural, com areal do tipo robusto, largo e com berma bem
desenvolvida. O corpo dunar é robusto e bem estabelecido com danificação
antrópica (estrada de acesso dos camiões e pisoteio). A tendência é a
continuação do estado actual das dunas, inexistindo a curto prazo riscos
devido a esse actual estado robusto. (...).
Esta praia situa-se a Norte da área de implantação do projecto, sendo que o
apoio de praia e parque de estacionamento que serve a praia se localizam a
cerca de 3 km do Molhe Norte da entrada na barra. Nas fotos seguintes
podem observar-se algumas panorâmicas. Esta praia insere-se numa
extensa faixa de areal que se desenvolve para Norte da barra do Porto de
Aveiro. Das visitas de campo efectuadas constatou-se que a extensão de
areal se encontra pouco ocupada, contrastando com a praia da Barra, já no
concelho de Ílhavo, que apresenta uma elevada concentração de
utilizadores.

Foto 28 – Vistas sobre a praia de S.Jacinto (zona de estacionamento, apoio de praia e praia)
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Foto 29 – Vista sobre o areal a Norte do Molhe Norte em direcção à praia de S. Jacinto
(fotografia tirada a partir da zona final do Molhe Norte)

Praia da Barra
A Praia da Barra, no concelho de Ílhavo, freguesia da Gafanha da Nazaré,
corresponde à praia mais a Norte do concelho de Ílhavo, situando-se nas
imediações da área de implantação do presente projecto. Esta praia de
areal extenso localiza-se nas proximidades de uma zona urbana bastante
densa e é uma das mais frequentadas na região. Pelo facto de ser ventosa,
é muito procurada para a prática de desportos náuticos como o surf e o
bodyboard.
Das visitas efectuadas ao local constatou-se a presença de várias pessoas
dedicadas à pesca à linha. Na zona do molhe Norte propriamente dito
também se observou a mesma actividade, tal como demonstrado na foto
seguinte.
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Foto 30 – Vista sobre a praia da Barra - Julho de 2008

Praia de Biarritz (ria)
A praia de Biarritz, no concelho de Ílhavo, é uma praia de águas calmas e
abrigadas. Não tem infra-estruturas de apoio e não é vigiada. È frequentada
pelos praticantes de windsurf e pesca desportiva.

Foto 31 – Vistas do caminho de acesso à praia da Biarritz - Agosto de 2008

Praia da Costa Nova
A Praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo, apresenta uma areia muito
fina, normalmente ventosa, cujo mar é mexido, sendo, portanto, propícia
para a prática do surf e do windsurf.
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Foto 32 – Vistas da Praia da Costa Nova (Julho e Agosto de 2008)

Náutica de recreio
A náutica de recreio é actividade com reconhecida importância nesta região,
potenciada pelos planos de água da ria e pela proximidade do oceano,
salientando-se a existência de várias instalações de apoio ao recreio
náutico:
Concelho de Aveiro
o

dois fundeadouros em São Jacinto (um junto ao Parque de
Campismo Orbitur e outro junto ao Parque Municipal de Campismo
de São Jacinto);

o

três ancoradouros (ancoradouro de São Jacinto, ancoradouro “Os
Amigos da Ria” e ancoradouro da “Associação Aveirense de Vela
de Cruzeiro”)

• Sporting Club de Aveiro
• o Clube Naval de Aveiro
• o Clube “Os Galitos”.
Concelho de Ílhavo
o

Quatro Portos de Recreio (do Clube de Vela da Costa Nova, da
Gafanha da Encarnação (ANGE), da Gafanha da Encarnação
(MCG) e da Gafanha da Nazaré).

No Quadro 61 podem observar-se o número de postos de amarração das
infra-estruturas pertencentes aos concelhos de Aveiro e Ílhavo, além das
restantes infra-estuturas deste tipo que se localizam na Ria de Aveiro.
Quadro 61 - Instalações de náutica de recreio na Ria de Aveiro
Instalação

Postos de
amarração a
nado

Postos de
amarração a
seco

Total

Porto de Recreio do Carregal

199

293

492

Porto de Recreio da Torreira

97

80

177

Fundeadouro da Estalagem Vela Mar

0

0

0

Fundeadouro do Parque de Campismo de S.Jacinto

65

0

65

Fundeadouro do Parque de Campismo da Orbitur

0

0

0

Fundeadouro do Clube Fim de Semana

3

0

0

Ancoradouro da Vila da Torreira

0

0

0

Ancoradouro de S.Jacinto

10

0

10

Ancoradouro “Os Amigos da Ria”

100

0

100

Ancoradouro da Associação Aveirense de Vela de
Cruzeiro

16

0

16
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Instalação

Postos de
amarração a
nado

Postos de
amarração a
seco

Total

Porto de Recreio da Gafanha da Nazaré

80

80

160

Porto de Recreio da Gafanha da Encarnação (ANGE)

112

18

130

Porto de Recreio do Clube da Vela da Costa Nova

153

180

333

Porto de Recreio da Gafanha da Encarnação (MCG)

80

200

288

Clube Naval de Aveiro

0

120

120

Sporting Clube de Aveiro

0

100

100

Os Galitos

80

80

160

Clube Desportivo Náutico da Praia de Mira
Total

0

0

0

915

1071

1986

Fonte: GAMA/UA, 2008 155

c) Principais eventos náuticos e de recreio
Os principais eventos de recreio náutico que decorrem na zona envolvente ao
presente projecto incluem:
- Campeonato Europeu do Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro, que costuma decorrer no
final de Agosto/princípio de Setembro.
- Regata das 4 horas da Costa Nova, organizada anualmente pelo Clube de Vela
das Costa Nova.

4.15.6

Infra-estruturas
Descrevem-se seguidamente as principais
imediações da área de implantação do Projecto.

4.15.6.1

infra-estruturas

existentes

nas

Infra-estruturas viárias e rodoviárias
A rede viária da zona envolvente ao projecto é marcada pelas seguintes vias:
o

A A25, que estabelece a ligação entre o litoral, na zona do Porto de Aveiro,
o interior do país e Espanha, e que se assume se como um dos principais
eixos de ligações Este - Oeste ao nível nacional e internacional;

o

A A1, que constitui o principal eixo de ligação longitudinal da região ao
exterior e que serve os concelhos de Aveiro e Ílhavo através dos nós de
Aveiro Sul; Albergaria (cruzamento com o IP5) e Estarreja;

o

A A17 que apresenta um traçado paralelo à EN 109, e que desenvolve entre
esta estrada e a A1.Esta via já se encontra concluída desde Mira até ao IP5,
estando ainda em fase de projecto o troço entre o IP5 e Estarreja;

o

O IP1, que desempenha um papel fundamental nas ligações Norte - Sul e
na articulação dos principais pólos ao longo de toda a faixa litoral;
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o

Referem-se ainda dois eixos que se desenvolvem longitudinalmente na
região: a EN109, a Oeste do IP1 e o IC2, a Nascente do IP1. Estas vias
desempenham um papel de relevo na organização da rede urbana, com
efeito estruturante ao nível da localização de determinadas actividades e
para onde convergem outras estradas com ligação ao resto da região;

o

Localmente há a referir a EN327, que estabelece a ligação a S.Jacinto, na
zona a Norte do Porto de Aveiro e a EN109-7, que estabelece a ligação
entre o aglomerado da Barra e da Costa Nova, continuando para Sul, na
zona imediatamente a Sul do Porto de Aveiro.

Figura 104 – Rede viária na zona do projecto
Complementarmente, em termos de rede ferroviária, a região onde se
insere o projecto é constituída pela Linha do Norte e Linha do Vouga, que
podem ser observadas na Figura 105. Encontra-se actualmente em
construção a ligação ferroviária do Porto de Aveiro à Linha do Norte, na
zona de Cacia.
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Fonte: CPU, 2007156

Figura 105 – Rede ferroviária na região
4.15.6.2

Sistemas de abastecimento de água
O abastecimento de água à população dos dois concelhos em estudo: Aveiro e
Ílhavo é feito parcialmente através de captações próprias dos municípios e
157
parcialmente através do Sistema Regional do Carvoeiro (SRC). O SRC
é
constituído por um conjunto de infra-estruturas de abastecimento de água “em alta”
de seis concelhos do Baixo Vouga (Águeda (parte), Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, Ílhavo e Murtosa) e à freguesia de Valega, no concelho de Ovar. A
principal captação de água localiza-se no rio Vouga.
O volume de água fornecido pelo SRC a Aveiro atingiu os 50,8% em 2004 e os
158
159
57,3% em 2005 , tendo em 2007 ascendido a cerca de 62,4%
do consumo

156
CPU Urbanistas e Arquitectos, Lda, Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro, Relatório do Plano (Versão Final),
Novembro 2007.
157
Este sistema é gerido pela Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga (AMC-V), que foi constituída em 22 de
Outubro de 1986 e que engloba os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo e Murtosa. As
obras do SRC tiveram início em 1989 e concluíram-se em 1995, tendo o fornecimento de água sido iniciado em Agosto
de 1996.
158
De acordo com o Plano Municipal da Água
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global no concelho de Aveiro nesse ano, sendo a restante água proveniente das
captações subterrâneas existentes no concelho. O volume de água fornecido pelo
SRC a Ílhavo é de cerca de 35-40% do consumo total de água pelo município,
sendo os restantes 60% a 65% obtidos através das origens de água existentes no
160
concelho, todas de natureza subterrânea .
Na Figura 52 apresentou-se, já, a localização das captações de água destes dois
concelhos, com destaque para as captações subterrâneas mais próximas da área
de implantação do presente Projecto
4.15.6.3

Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais
As águas residuais domésticas e industriais produzidas nos concelhos de Aveiro e
Ílhavo são encaminhadas, na sua maioria, para as infra-estruturas do SMRIA 161
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro . No concelho de Aveiro
os efluentes são recolhidos em 10 pontos de entrada e no concelho de Ílhavo em 5
pontos de entrada. Na Figura 106 apresenta-se o esquema geral do sistema dos
SMRIA.

Fonte: Plano Municipal da Água, 2007

Figura 106 – Representação esquemática do sistema de tratamento de efluentes do
SMRIA

159
160

De acordo com o site da Câmara Municipal de Aveiro
De acordo com site da Câmara Municipal de Ílhavo

161

O SMRIA constitui uma solução integrada de recolha, tratamento e deposição final de efluentes líquidos, que visa
conciliar a preservação ambiental com as exigências do desenvolvimento económico da área envolvente à Ria. Esta
solução estava já prevista no âmbito do “Plano Integrado para a Resolução dos Problemas de Poluição da Ria de
Aveiro”, elaborado em 1990 pelo Gabinete da Ria de Aveiro. Na mesma altura foi criada a Associação de Municípios da
Ria (AMRia) e, sete anos mais tarde, surge, por Decreto-Lei nº 101/97 de 26 de Abril, o Sistema Multimunicipal de
Saneamento da Ria de Aveiro e é constituída a sociedade SMRIA – Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, SA,
que tem por objectivo a gestão e exploração desse sistema. O SMRIA integra 10 municípios: Águeda, Albergaria-aVelha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos, tratando uma População Equivalente
Total de 800.000 habitantes-equivalentes.
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De uma forma geral o SMRIA inclui quatro interceptores fundamentais: Interceptor
Norte, Sul, Geral e do Vouga e duas estações de tratamento principais: a ETAR Sul,
localizada no concelho de Ílhavo, na freguesia da Gafanha da Nazaré, próxima da
Zona Industrial da Mota e a ETAR Norte, localizada entre Albergaria-a-Velha e
Aveiro, havendo ainda a referir a ETAR de S.Jacinto, localizada em S.Jacinto e a
ETAR da Remolha. O destino final dos efluentes tratados é o Oceano Atlântico,
através de dois exutores submarinos: um localizado junto à zona costeira de S.
Jacinto – Exutor Submarino de S.Jacinto e outro localizado na zona costeira de
Espinho – Exutor Submarino de Espinho.
Os efluentes produzidos na zona de implantação do presente projecto são, assim,
conduzidos a estações elevatórias e encaminhados para a ETAR Sul (zona de
Ílhavo) e ETAR de S.Jacinto (zona de Aveiro), sendo descarregados no Oceano
Atlântico através do exutor submarino de S.Jacinto, localizado a cerca de 3km a
Norte da área de implantação do presente Projecto.
3

O caudal anual (m ) de efluentes domésticos recolhido com origem nos municípios
de Aveiro e Ílhavo e destinado ao SMRIA é apresentado no Quadro 62.
3

Quadro 62- Caudal anual (m ) recolhido nos municípios de Aveiro e Ílhavo
Ano

Município de Aveiro

Município de
Ílhavo

1999

41 983

--

2000

121 893

--

2001

136 608

--

2002

871 702

846 096

2003

1 117 791

1 660 351

2004

1 408 309

1 174 402

2005

1 824 766

1 491 570

2006

5 017 823

1 759 031

2007

5 161 822

1 550 270

2008 (Julho)

3 001 936

1 013 023

De acordo com o Plano Municipal da Água: o concelho de Aveiro dispõe de 6
ETARs mas apenas duas se encontram em funcionamento, enquanto que no
município de Ílhavo existem duas ETAR´s, que se encontram actualmente
desactivadas: uma na Costa Nova e outra em S. Salvador.
4.15.6.4

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
Os concelhos de Aveiro e Ílhavo encontram-se servidos em toda a sua área
geográfica com um sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU). Os
municípios de Aveiro e Ílhavo encontram-se inseridos no Sistema Multimunicipal de
162
Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro , gerido
pela ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro S.A.,
O destino final dos RSU produzidos nestes dois concelhos é o Aterro Sanitário
Multimunicipal de Aveiro. No Quadro 63 apresentam-se as quantidades de RSU
indiferenciados produzidos nos concelhos de Aveiro e Ílhavo entre 2005 e 2007

162
Este sistema foi criado pelo Decreto-Lei nº 166/96, de 5 de Setembro, com uma área geográfica correspondente a
36 município. Este sistema inclui: dois aterros sanitários em Aveiro e Figueira da Foz; a exploração do aterro de
Coimbra, estações de transferência de resíduos em Ansião, Estarreja, Góis, Oliveira de Azeméis, Pampilhosa da Serra
e Sever do Vouga; aquisição e colocação de contentores para recolha selectiva e duas estações de triagem em Aveiro
e Coimbra
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(informação constante do site da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA www.ersuc.pt). As quantidades de RSU produzidos nos concelhos de Aveiro e
Ílhavo têm registado um aumento na generalidade do período considerado. A
capitação em Aveiro (1,553 kg/hab/dia) é superior à de Ílhavo (1,461 kg/hab/dia).
Quadro 63- Quantidades de RSU indiferenciados produzidos nos concelhos de Aveiro e Ílhavo
entre 2005 e 2007
Quantidades de RSU indiferenciados
produzidos (kg)
Concelho

Capitação
2007

2005

2006

2007

Aveiro

36 015 400

39 098 120

38 302 000

1,461

Ílhavo

19 304 500

21 097 200

20 442 000

1,553

Fonte: site da ERSUC

4.15.7

O Porto de Aveiro – situação actual e desenvolvimentos futuros

4.15.7.1

Enquadramento
As actividades principais do Porto de Aveiro consistem na prestação de serviços
portuários, na concessão da exploração das suas infra-estruturas ou de serviços
(reboques) e no licenciamento/concessão em regime público ou privado dos
terrenos/instalações localizados na zona portuária e em zona do domínio público
marítimo que integram a sua área de jurisdição. Assim sendo, os terminais
portuários comerciais existentes são de movimentação pública e de uso privativo.
Actualmente Porto de Aveiro dispõe das seguintes estruturas:
- 5 terminais de movimentação de mercadorias, que correspondem a uma
oferta de 2.160 metros de cais acostável: Terminal Norte, Terminal Sul,
Terminal de Granéis Sólidos, Terminal de Granéis Líquidos (com 3 pontes cais)
e Terminal de Ro-Ro.
- 2 terminais especializados para a pesca: Porto de Pesca de Largo e Porto de
Pesca Costeiro.
- Uma grande superfície de terrapleno, com uma área de cerca de 50ha;
- Uma reserva de terrenos, destinada à implantação da plataforma Logística de
Aveiro (incluída no Plano Logístico Nacional) que lhe permitirá acolher
operações de armazenamento de longa duração e outras actividades logísticas
e industriais.
As características actuais do canal de acesso ao porto limitam a entrada de navios
de dimensão máxima de 140 metros de comprimento e calado de 8 metros (sendo
um dos portos com acesso mais restrito dos principais portos ibéricos),
classificando-se como um porto de tráfego de curta e média distancia (short sea
port).
No Anexo J apresenta-se o historial do Porto de Aveiro e uma descrição mais
detalhada das suas instalações.

4.15.7.2

O Porto de Aveiro no sistema portuário nacional
O Sistema Portuário de Portugal Continental é composto por nove portos
comerciais, dos quais cinco constituem o sistema principal (Douro e Leixões,
Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sesimbra, e Sines) e são administrados por
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Administrações Portuárias com o estatuto de sociedades anónimas de capitais
exclusivamente públicos (AP’s) e quatro portos secundários (Viana do Castelo,
Figueira da Foz, Faro e Portimão). Destes quatro portos regista-se que o Porto da
Figueira da Foz é gerido pela Administração do Porto da Figueira da Foz, SA e o
Porto de Viana é gerido pela Administração do Porto de Viana, SA. Os dutros dois
portos secundários são administrados pelo Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos (IPTM).
No Anexo J apresentam-se os dados de movimento de mercadorias nos portos
principais nacionais em 2005 e 2006.Na Figura 107 apresenta-se a representação
gráfica das cargas movimentadas no ano de 2006 nestes cinco principais portos
nacionais.

Porto Sines

Porto Setúbal e Sesimbra

Granéis Sólidos
Granéis Líquidos
Carga geral

Porto Lisboaa

Porto Aveiro

Portos Douro e Leixões

0

2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000

Figura 107 – Cargas movimentadas nos cinco portos principais de Portugal
Continental no ano de 2006
Como se pode observar no quadro constante do Anexo J e na figura anterior:
o

Em termos nacionais atingiram-se as 61 485 mil toneladas de cargas
movimentadas na generalidade dos portos em 2005, valor que registou uma
subida em 2006, passando a atingir as 63 012 mil toneladas.

o

O porto que regista maiores valores de carga movimentada corresponde ao
Porto de Sines, com a quota dos granéis líquidos em destaque, fruto da
movimentação de elevadas quantidades de combustíveis.

o

O Porto de Aveiro é o porto nacional mais pequeno em termos de carga
movimentada, depois do porto de Sines (que se posiciona em primeiro
lugar), Leixões, Lisboa e Setúbal, representando uma contribuição global de
5,3% para o total das mercadorias movimentadas no ano de 2006 (a que
corresponde um valor de 1656214 toneladas).

o

O Porto de Aveiro é o porto nacional mais importante no que se refere a
carga geral fraccionada, com cerca de 1656214 toneladas em 2006, o que
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corresponde a cerca de 49% da carga geral fraccionada movimentada na
generalidade do território nacional.

4.15.7.3

o

Entre 2005 e 2006 registou-se uma quebra em todos os portos exceptuando
os portos de Aveiro e Sines que registaram acréscimos de carga
movimentada, essencialmente a nível da carga fraccionada, no caso do
Porto de Aveiro, e na carga fraccionada e granéis líquidos, no caso do Porto
de Sines.

o

Nos últimos anos, e não obstante as limitações de navegabilidade impostas
pela barra, o Porto de Aveiro tem conseguido manter a sua quota de
mercado de 5% (em termos de carga movimentada) no contexto nacional.

Navios e mercadorias movimentadas no Porto de Aveiro

4.15.7.3.1 Mercadorias movimentadas
No Quadro 64 e Quadro 65 apresentam-se os valores de movimentação de
mercadorias no Porto de Aveiro no período compreendido entre 2002 e 2007 e na
Figura 108 a sua representação gráfica.
Quadro 64 - Movimento de mercadorias no Porto de Aveiro entre 2002 e 2007

2003

Var
2003/200
2

1336360

1291691

Fraccionad
a

1336307

1291691

Contentoriz
ada (ton)

53

-

-

-

-

-

Tipo de
Carga

2002

Carga
geral

2004

Var
2004/2
003

2005

Var
2005/2
004

-3,3

1455171

-3,3

1455171

2006

Var
2006/200
5

2007

Var
2007/200
6

+12,7

1377000

-5,4

1656167

+20,3

1400403

-15,44

+12,7

1377000

-5,4

1656120

+20,3

1400403

-15,40

47

40,6

-13,64

-

-

-

Ro-Ro

-

-

Granéis
Líquidos

463993

606227

+30,7

607571

+0,2

536897

-11,6

534703

-0,4

564091

+5,50

Granéis
Sólidos

1216438

1066701

-12,3

1070886

+0,4

1425759

+33,1

1158652

-18,7

1307481

+12,84

Agroalimentares

586176

434246

-25,9

380556

-12,4

364000

-4,4

376351

+3,4

182373

-51,5

Carvão

24315

20862

-14,2

4801

-77,0

-

-

-

Cimento

419999

402451

-4,2

381990

-5,1

378000

+4,4

548252

+38,9

576857

+48,8

+0,6

3272015

-2,32

Outros

185948

209143

+12,5

3540

-98,3

-

Total

3016791

2964619

-1,7

3133628

5,7

3328905

-1,0

394628

+6,2

3349570

387674

Fonte: Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário (2006) e Estatísticas do Porto de
Aveiro

Quadro 65 - Movimento de mercadorias no Porto de Aveiro no ano de 2007
Tipo de Carga
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2007
Valor

%

Carga geral

1400403

42,8

Granéis Líquidos

564091

17,2

Granéis Sólidos

1307481

40,0

Total

3272015

100
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Figura 108 – Cargas movimentadas no Porto de Aveiro no período compreendido
entre 2002 e 2007
Da leitura deste quadro e da figura anterior constata-se que:
o

Em 2007 registou-se um decréscimo de cerca de 2,32% no movimento de
mercadorias relativamente ao ano de 2006, ano esse que representou o
melhor ano do Porto de Aveiro na última década, não tendo sido atingidos
em 2007 os 3,3 milhões de toneladas.

o

A distribuição da carga movimentada no porto de Aveiro em 2007 foi de
42,8% para a Carga Geral (o que representa um decréscimo de 15,44%
relativamente aos valores de 2006), de 39,96% para os Granéis Sólidos
(acréscimo de 12,84% relativamente a 2006) e 17,24% para os Granéis
Líquidos (acréscimo de 5,50% relativamente a 2006).

o

A evolução da Carga Geral movimentada no Porto de Aveiro registou
importantes acréscimos nos anos de 2004 (variação de +12,7%) e 2006
(variação de +20,3%), tendo o ano de 2006 sido o melhor ano do Porto de
Aveiro desde 2002.

o

A grande diminuição na Carga Fraccionada entre 2006 e 2007 (cerca de
15,4%) deveu-se, quase exclusivamente, ao desvio dos produtos
metalúrgicos para portos com capacidade de recepção de navios de grande
dimensão, algo que o Porto de Aveiro não tem capacidade para oferecer
neste momento.

o

A evolução da movimentação de Granéis Sólidos tem sido algo inconstante,
tendo-se registado evoluções negativas nos anos de 2003 (face a 2002) e
2006 (face a 2005) e evoluções positivas relevantes nos anos de 2005 e
2007.
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o

De acordo com o Relatório de Gestão de 2007, a evolução positiva das
quantidades de Granéis Sólidos movimentados em 2007 deve-se,
fundamentalmente, ao aumento das exportações de clinquer e de biomassa
vegetal, que acabam por compensar o descréscimo das descargas de
cereais. Este decréscimo encontra-se relacionado com o transporte destes
materiais ter sido feito em navios de grande porte que o porto de Aveiro
ainda não pode receber, face aos condicionalismos existentes relativamente
ao actual acesso marítimo.

4.15.7.3.2 Carga fraccionada
No Quadro 66 apresenta-se os valores de carga fraccionada movimentada no Porto
de Aveiro entre 2005 e 2007.
Quadro 66- Carga fraccionada movimentada no Porto de Aveiro entre 2005 e 2007
Tipo de Carga

Ferro/aço não
ligado
(verguinha/varões)
Pastas químicas de
madeira
branqueadas
Produtos planos
laminados a
quente; Coils
Madeira em bruto
Fios de ferro ou
aço não ligado
(arame)
Madeira
densificada
Produtos planos
laminados a frio;
Coils
Perfis de ferro ou
aço não ligados
Barras de ferro ou
aço acabadas a frio
Produtos laminados
planos revestidos
Madeira serrada de
pinho e eucalipto
Malha sol
Outra carga geral
Total

2005
Ton

%

2006
Ton

%

2007
Ton

%

Variação
2005/2006

Variação
2006/2007

233.152

16,9

287.242

17,3

209.923

15,0

+23,2

-26,9

250.208

18,2

252.049

15,2

244.219

17,4

+0,7

-3,11

206.750

15,0

229.101

13,8

179.416

12,8

15.662

1,1

176.630

10,7

143.795

10,3

+1027,8

-18,6

112.100

8,1

125.119

7,6

66.558

4,8

+11,6

-46,8

83.482

6,1

99.990

6,0

89.538

6,4

+19,8

-10,5

90.386

6,6

79.596

4,8

54.681

3,9

-11,9

-31,3

64.047

4,7

65.098

3,9

73.755

5,3

+1,6

+13,3

5.832

0,4

47.527

2,9

-

-

+714,9

-

34.165

2,5

47.508

2,9

43.796

+39,1

-7,8

-

-

-

-

41.012

2,9

-

-

280.544
1.376.328

20,4
100

246.354
1.656.214

14,9
100

32.390
22.320
1.400.403

2,3
1,6
100

-12,2
+20,3

-90,9
-15,4

3,1

+10,8

-21,7

Fonte: APA (2007)

Da leitura do quadro acima apresentado e dos Relatórios de Gestão do Porto de
Aveiro de 2005, 2006 e 2007 salientam-se os seguintes aspectos:
o

Em 2005 a movimentação de carga fraccionada pelo porto de Aveiro
correspondeu a um valor de 1.376.328 toneladas, valor que subiu para1.656
214 toneladas em 2006, representando um aumento de cerca de 20%
relativamente a 2005, voltando a registar-se um decréscimo em 2007, com
uma redução de cerca de 15.4% relativamente a 2006.

o

O Porto de Aveiro ocupa uma posição preponderante na movimentação de
carga fraccionada, considerando o porto à escala nacional, o que se prende
com a sua especialização num conjunto de tipos de carga, que incluem,
essencialmente, a carga geral fraccionada e os granéis sólidos. Estes dois
tipos de carga correspondem a mais de 80% da carga movimentada no
porto.
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o

Uma grande percentagem da carga movimentada diz respeito a produtos
metalúrgicos que incluem perfis de ferro e aço, produtos planos laminados,
arame, perfis e barras de ferro/aço, que correspondem a cerca de 50% da carga
fraccionada movimentada neste Porto. De acordo com Nemus, 2008, Aveiro é,
aliás, o principal porto português na movimentação desse tipo de produtos
(MOPTC, 2006a).

o

Para além dos produtos metalúrgicos, são também movimentados, de forma
fraccionada, produtos das fileiras da pasta de papel e da madeira e outros
produtos não especificados.

4.15.7.3.3 Granéis sólidos
No Quadro 67 apresenta-se os valores de granéis sólidos movimentados no Porto
de Aveiro entre 2005 e 2007
Quadro 67- Granéis sólidos movimentados no Porto de Aveiro entre 2005 e 2007
Tipo de Carga

Cimentos
hidráulicos
excepto clinquer
Clinquer
Trigo mourisco
painço e outros
cereais em grão
Milho em grão
Argilas outras
Cevadas em grão
Ureia mesmo em
solução aquosa
Desperdícios de
vidro
Sal (cloreto de
sódio)
Feldspato
Outros granéis
sólidos
Estilha de
madeira
Casca de pinho
Lãs minerais
argilas
expandidas
Total

2005
Ton

%

2006
Ton

%

2007
Ton

%

299.445

21,1

289.422

25,0

305.278

23,3

173.935

12,3

105.206

9,1

242.974

18,6

206.478

14,6

167.660

14,5

120.636

9,2

324.946
127.002
24.004

22,9
9,0
1,7

164.234
105.206
97.382

14,2
9,1
8,4

61.737
110.984
-

4,7
8,5

39.618

2,8

44.457

3,8

53.275

4,1

18.505

1,3

44.446

3,8

36.168

2,8

49.118

3,5

41.240

3,6

37.734

2,9

37.393

2,6

39.017

3,4

43.454

3,3

34.921

3,0

138.943

10,6

115.787
-

-

11.413

1,0

87.384

6,7

-

-

3.910

0,3

37.345

2,9

-

-

7.327

0,6

31.570

2,4

1.416.231

100

1.158.652

100

1.307.481

100

Variação
2005/2006

Variação
2006/2007

-3,3
-39,5

+5,5
+131,0

-18,8
-49,5
-17,2
+305,7

-28,0
-62,4
+5,5
-

+12,2

+19,8

+140,2

-18,6

-16,0
+4,3

-8,5
+11,4

-69,8

+297,9

-

+665,7
+855,1

-

+330,9

-18,2

+12,8

Da leitura do quadro acima apresentado e dos Relatórios de Gestão do Porto de
Aveiro de 2005, 2006 e 2007 salientam-se os seguintes aspectos:
o

Os granéis sólidos representaram em 2007 cerca de 40% da carga
movimentada assumindo uma elevada importância económica na actividade
portuária, com cerca de 1,3 mil milhões de toneladas. Este valor representa
uma recuperação face ao ano de 2006, em que se registaram 1,2 mil
milhões de toneladas, embora não atingindo os valores de 2005 (cerca de
1,4 mil milhões de toneladas). Este aumento face a 2006 foi conseguido à
custa de um aumento na movimentação de clinquer e na movimentação de
cargas novas: madeira serrada de malha sol.

o

Dentro dos granéis sólidos movimentados no Porto de Aveiro há a destacar,
pelas quantidades movimentadas o cimento (representando cerca de 2025% do valor global) e o clinquer (representando entre 9 a 18% do valor
global), o milho em grão (cujas quantidades têm vindo a diminuir
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consistentemente de cerca de 23% em 2005 para apenas 4,7% em 2007) e
as argilas.
o

Entre o ano de 2006 e 2007 regista-se o aumento da carga de clinquer
movimentada, um dos principais responsáveis pelo aumento generalizado
que se registou nesse período.

4.15.7.3.4 Granéis líquidos
No Quadro 68 apresenta-se os valores de granéis líquidos movimentados no Porto
de Aveiro entre 2005 e 2007.
Quadro 68- Granéis líquidos movimentados no Porto de Aveiro entre 2005 e 2007
Tipo de Carga

Cloreto de vinilo
Isocianatos
Metanol (álcool
metílico)
Benzeno
Hidróxido e
peróxido de sódio e
potássio
Colas industriais e
outros adesivos
Anilina e seus sais
Etilieno glicol
(etanodiol)
Nitrobenzeno
Vinho comum a
granel
Outros granéis
líquidos
Total

2005
Ton
%
35,2
189.016
12,9
69.080

2006
Ton
%
34,2
182.973
14,7
78.637

2007
Ton
%
33,7
190.198
12,4
69.719

73.039

63.938

76.645

35.073

13,6
6,5

37.118

44.838
40.492

6,9
29.407
9.253
19.259
18.857
25.865
30.290
536.257

12,0
8,4

5,5
1,7
3,6
3,5
4,8
5,6
100

46.321

21.786
20.651
16.088
16.001
18.649
534.703

Variação
2006/2007
+3,9
-11,3

13,6
8,2

-12,5
+27,8

+19,9
+3,3

7,1

+9,1

-1,1

4,7
2,2

+4,2
+135,4

-12,8
-44,2

3,2
2,4

+7,2
-14,7

-12,0
-15,2

7,4

-38,1

+161,1

3,0
100

-38,4
-0,3

-10,6
+5.5

40.046
7,6

30.650

Variação
2005/2006
-3,2
+13,8

5,7
4,1
3,9
3,0
3,0
3,5
100

26.727
12.148
18.168
13.642
41.773
16.679
564.091

Da leitura do quadro acima apresentado e dos Relatórios de Gestão do Porto de
Aveiro de 2006 e 2007 salientam-se os seguintes aspectos:
o

De uma forma geral no Porto de Aveiro são movimentados vários líquidos
que não combustíveis, destinados essencialmente a indústrias químicas,
nomeadamente a que se situam no Complexo Químico de Estarreja. Entre
os mais representativos contam-se o cloreto de vinilo (correspondendo em
2007 a cerca de 33,7% do total de granéis líquidos), os isocianatos
(correspondendo em 2007 a cerca de 12,4% do total de granéis líquidos) e
o metanol (correspondendo em 2007 a cerca de 13,6%).

o

A quantidade total de granéis líquidos movimentados em Aveiro sofreu uma
redução entre 2005 e 2006 (passando de 536,3 mil toneladas para 534,7 mil
toneladas, correspondendo a uma redução de 0,3%) e um aumento entre
2006 e 2007 (passando de 434,7 mil toneladas para 564 mil toneladas,
correspondendo a um aumento de 5,5%).

o

O metanol é o único produto que registou uma evolução sempre positiva
desde 2005 a 2007. Em 2007 regista-se o aumento das quantidades
movimentadas de vinho comum a granel, metanol e cloreto de vinilo, tendo
sido o vinho a granel a mercadoria que mais contribuiu para o aumento
registado em 2007.

Imp – 5007_R2

Página 287

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Caracterização do Ambiente Afectado
4.15.7.4

Número de navios pesqueiros e cargas transportadas
No Quadro 69 apresentam-se os valores de cargas e número de navios de pesca
movimentados entre os anos de 2004 e 2007 e na Figura 109 a evolução das
cargas de pescado descarregadas nos dois portos durante o período referido (Porto
de Pesca Costeira e Porto de Pesca do Largo).
O Porto de Pesca Costeira encontra-se vocacionado principalmente para a pesca
artesanal e de arrasto, com movimentação de embarcações de pequeno porte,
enquanto que o Porto de Pesca do Largo (que serve armadores de pesca do largo e
as indústrias de processamento de pescado instaladas na Gafanha da Nazaré e em
17 pontes-cais) se encontra vocacionado unicamente para a pesca longínqua.
Quadro 69- Movimento de navios e cargas transportadas no Porto de Pesca
Costeiro e Porto de Pesca do Largo do Porto de Aveiro entre 2004 e 2007
Porto

2004

Porto
Pesca
Costeira

de

Porto
Pesca
Largo

de
do

2005

2006

2007

Carga
(ton)

Nº de
navios

Carga
(ton)

Nº de
navios

Carga
(ton)

Nº de
navios

Carga
(ton)

Nº de
navios

7233

-

6994

-

7956

-

8532

-

18114

45

14954

35

14244

31

10380

22

20000
18000
16000
14000
12000
Carga (toneladas) 10000

Porto de Pesca Costeira
Porto de Pesca do Largo

8000
6000
4000
2000
0
2004

2005

2006

2007

Anos

Figura 109 – Evolução das cargas de pescado descarregadas nos Portos de Pesca
Costeira e do Largo entre 2004 e 2007
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Da leitura destes elementos conclui-se que:

4.15.7.5

o

O número de navios destinados a pesca do largo tem vindo a diminuir entre
2005 e 2007, encontrando-se registados em 2007, 22 navios, o que
corresponde a uma diminuição de cerca 50% relativamente ao número de
navios registados em 2005 (45). A diminuição das quantidades de carga
transportadas entre 2007 e 2005 é de cerca de 30%.

o

O Porto de Pesca Costeiro tem vindo a registar um aumento continuado de
carga ao longo dos últimos anos, exceptuando o ano de 2005, em que
registou uma diminuição de cerca de 3,3% relativamente ao ano de 2004.

o

O Porto de Pesca do Largo vindo a registar uma diminuição de número de
navios e carga entre 2004 e 2007, sendo essa diminuição mais acentuada
em 2007 (cerca de 27,13% dos valores de carga de 2006).

o

Estas evoluções estarão relacionadas com as alterações sentidas em
termos do número de pescadores matriculados nos respectivos segmentos
de pesca nos últimos anos, com uma diminuição do número total dos
pescadores e um aumento, na zona do Porto de Aveiro, do número de
pescadores matriculados em pesca de águas interiores não marítimas.

Movimento de navios no Porto de Aveiro
No Quadro 70 apresentam-se os movimentos de navios entrados no Porto de
Aveiro no período compreendido entre 2005 e 2007 e no Quadro 71 os navios por
163
classe de GT no Porto de Aveiro nos anos de 2006 e 2007.
Quadro 70- Movimento de navios no Porto de Aveiro entre 2002 e 2007
Ano

Número de navios

2005

1057

2006

1064

2007
977
Fonte: Estatísticas do Porto de Aveiro, 2008

Quadro 71- Movimento de navios e arqueação bruta (GT) no Porto de Aveiro entre
2006 e 2007
Classe de GT

Ano de 2006

Ano de 2007

Variação 2007/2006
(%)

Nº de
navios

GT total

Nº de
navios

GT total

Nº de
navios

GT total

Totais

1064

3143387

977

3068999

-8,18

-2,37

<501

11

2635

3

492

-72,73

-81,33

501-1000

9

7965

13

11827

+44,44

+48,49

1000-1500

39

48995

30

37654

-23,08

-23,15

163

GT: Arqueação Bruta de uma embarcação ou navio, ao abrigo da “Convenção Internacional sobre a
Arqueação dos Navios de 1969”, à qual Portugal aderiu pelo Decreto do Governo nº4/87, de 15 de
Janeiro e transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 245/94. A Arqueação Bruta representa a
medida do volume total de uma embarcação ou navio, determinada em conformidade com as disposições
do D.L. 245/94. A Arqueação Bruta “GT” também vem representada, na documentação oficial nacional,
sem carácter internacional, com a sigla “AB” (Arqueação Bruta, sendo a sigla GT a designação de Gross
Tonnage) Fonte:INE, Estatísticas da Pesca.
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Classe de GT

Ano de 2006

Ano de 2007

Variação 2007/2006
(%)

Nº de
navios

GT total

Nº de
navios

GT total

Nº de
navios

GT total

1501-2000

167

304807

116

210433

-30,54

-30,96

2001-2500

281

644629

289

667286

+2,85

+3,51

2501-3000

232

650303

223

629437

-3,88

-3,21

3001-3500

71

231258

54

173446

-23,94

-25,00

3501-4000

116

439663

68

258823

-41,38

-41,13

4001-4500

29

123803

57

249328

+96,55

+101,39

>4501

109

689329

124

830273

+13,76

+20,45

Fonte: Relatório de Gestão, 2007

Da leitura destes dois quadros ressaltam os seguintes aspectos:

4.15.7.6

o

Os 997 navios que escalaram o Porto de Aveiro em 2007 correspondem a
uma arqueação bruta de 3068999 GT, verificando-se uma diminuição da
arqueação bruta em 2,37% relativamente ao ano de 2006, o que implicou
um aumento na arqueação média dos navios (que passou de 2.954 GT em
2006 para 3.141 GT em 2007).

o

Ou seja, entre 2006 e 2007 assistiu-se a uma alteração do mix de navios no
Porto de Aveiro, tendo-se registado um aumento do número de navios com
classe GT superiores, confirmando a tendência para um contínuo
aumento do porte dos navios que escalam o porto, apesar das
limitações da barra e do respectivo canal de acesso.

Perspectivas futuras
No final do ano de 2006 foi divulgada a estratégia para os portos nacionais no
horizonte de 2015, consignada no documento “Orientações Estratégicas para o
Sector Marítimo Portuário” (MOPTC,2006a).
A Visão Estratégica contida nesse documento para o sistema portuário apresenta os
seguintes objectivos fundamentais: (i) reforçar a centralidade euro-atlântica de
Portugal; (ii) aumentar fortemente a competitividade do sistema portuário nacional e
do transporte marítimo e (iii) disponibilizar ao sector produtivo nacional cadeias de
transporte competitivas e sustentáveis.
A estratégia, em termos de perfil de especialização do Porto de Aveiro, aponta os
seguintes objectivos:
o

O desenvolvimento no segmento da carga geral fraccionada;

o

O desenvolvimento no segmento dos granéis associado à instalação de
indústrias e do desenvolvimento do parque logístico;

o

A integração na RNPL pelo desenvolvimento da Zona de Actividades
Logísticas Industriais utilizadoras do porto e ligação ao pólo logístico de
Cacia e à plataforma transfronteiriça da Guarda;

o

O reforço da sua capacidade competitiva através da articulação com o porto
da Figueira da Foz.
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A visão preconizada em termos de evolução da procura para o horizonte de 2015
preconiza as seguintes orientações para o Porto de Aveiro:

4.15.7.7

•

Aumento da taxa de crescimento anual da carga geral fraccionada para 2,4%,
entre 2005/2010, em relação à verificada entre 2002/2005 (0,0%) e dos granéis
líquidos, de 4,9% em 2002/2005 para 29,7% em 2005/2010, em resultado do
arranque dos projectos industriais previstos;

•

Atenuação da taxa de crescimento dos granéis sólidos, que se prevê passar de
uma taxa de crescimento anual de mais de 5%, entre 2002/2005, para uma taxa
de 1,7%, entre 2005/2010.

Outros projectos
As perspectivas do desenvolvimento do Porto de Aveiro dependem da
concretização de outros projectos que irão permitir o estabelecimento de mais e
melhores ligações rodo e ferroviárias e de uma melhor integração na rede logística
nacional. A concretização destes projectos, em conjunto com o melhoramento dos
acessos marítimos ao porto contribuirá para melhorar a operacionalidade do Porto
de Aveiro e garantir uma melhor inserção no sistema portuário nacional. Citam-se
como principais projectos:
o

Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro e Plataforma Multimodal de
Cacia
Com a conclusão desta obra o Porto de Aveiro ficará ligado à rede
ferroviária nacional através das Linhas do Norte e da Beira Alta e, no futuro,
à linha mista de velocidade elevada Aveiro-Salamanca, prevista no âmbito
da Rede Ferroviária de Alta Velocidade. Esta obra incluirá, também, os
feixes ferroviários intra-portuários, que se localizarão no interior da área de
jurisdição do Porto de Aveiro. Esta ligação ferroviária permitirá, ainda,
articular os dois pólos logísticos da plataforma portuária de Aveiro,
localizados na zona portuária e em Cacia, potenciando o aumento da
movimentação de cargas por caminho-de-ferro a todo o hinterland portuário.
Esta ligação é indispensável para aumentar a atractividade do porto,
permitindo o alargamento do hinterland portuário à região de Castela e
Leão.
As obras do ramal da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro estão em
execução, estando a sua conclusão prevista em 2009.
O projecto da Plataforma Multimodal de Cacia é uma das sete plataformas
de natureza logística previstas no Programa Portugal Logístico. Este
projecto surgiu da necessidade de criar uma infra-estrutura de apoio ao
Porto de Aveiro, apostando numa perspectiva multimodal (ligações
ferroviárias e marítimas), permitindo a melhoria do escoamento de
mercadorias de e para o porto, factor muito importante no contexto regional,
nacional e internacional.
De acordo com Trifolio 2005, o sistema de exploração previsto para o
projecto da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro prevê que todas as
circulações com origem/destino no porto de Aveiro tenham a sua origem na
Plataforma Multimodal de Cacia, que terá, não só a função de
receber/expedir as mercadorias daí provenientes, como de regular a
movimentação ferroviária e o seu encaminhamento de e para as Linhas do
Norte e da Beira Baixa (eixo de ligação a Espanha e Europa).
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A plataforma localiza-se num lote com cerca de 16 ha com serventia directa
da Linha do Norte e terá um terminal intermodal (rodo-ferro), uma área
ferro-logística especializada e um centro de serviços de apoio. Envolve
cerca de 14 milhões de euros de investimento e está concluída.
o

Plataforma Logística do Porto de Aveiro ou Zona de Actividades
Logísticas de Aveiro (ZALI).
A designada Zona de Actividades Logísticas e Industriais de Aveiro (ZALI),
encontra-se também integrada na rede de plataformas portuárias do
Portugal Logístico.
Esta zona ficará localizada entre os terminais RO-RO e de granéis líquidos
do Porto de Aveiro, confrontando a Norte com o terminal de granéis sólidos
agro-alimentares da Socarpor. Terá uma área total de cerca de 70 ha
repartidos por um terminal intermodal (rodo-ferro), duas áreas ferro-logística
especializadas, uma área logística de transformação e clientes únicos, uma
área logística multifunções e duas áreas reservadas para expansão futura
(MOPTC, 2006b, pp. 19 e 22). O investimento total previsto para as infraestruturas básicas da plataforma é de 10 milhões de euros, sendo o seu
promotor a Administração do Porto de Aveiro.
De acordo com o EPIA da NEMUS As Orientações Estratégicas para o
Sector Marítimo Portuário (MOPTC, 2006) fixam os seguintes horizontes
temporais para as componentes associadas a esse investimento:
- 2008: Concretizar a ligação ferroviária intra-portuária, em articulação com
a conclusão da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro à Linha do Norte (a
cargo da REFER);
Até 2013: Promover a concretização do pólo localizado nas instalações
portuárias da Plataforma Logística Multimodal do Porto de Aveiro.

o

Concretização da 3.ª fase da Via de Cintura Interna Portuária de Aveiro
O projecto da 3ª fase da Via de Cintura Interna Portuária de Aveiro destinase à construção do 3º troço desta via, ligando o nó da A25, junto à
Friopesca, ao troço já construído, junto às instalações da Bresfor. A via de
cintura portuária circunda toda a área portuária sita na Gafanha da Nazaré e
separa esta cidade dos terraplenos e instalações portuárias. O troço da 3ª
fase desenvolve-se integralmente dentro do Porto de Pesca Longínqua e
permitirá fechar a via de cintura, dotando-a de mais uma ligação à A25, para
além da já existente junto à Ponte da Barra. Esta obra permitirá, assim, uma
melhoria significativa das acessibilidades rodoviárias ao Porto de Aveiro,
assim como a requalificação das áreas adjacentes.
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4.16

Evolução da situação actual na ausência do projecto
Na identificação e avaliação de impactes susceptíveis de virem a ser originados por
determinado projecto deve-se ter em devida consideração não só as características
actuais do meio ambiente onde se pretende inserir o projecto, como também uma
projecção das características do meio ambiente, caso o projecto não se
concretizasse, de forma a ser possível tomar em consideração as modificações do
estado da qualidade do ambiente decorrentes da evolução natural da região sem a
implementação do projecto em análise.
A projecção da evolução da situação actual na ausência do projecto é, como
qualquer outra projecção a longo prazo, uma tarefa que se reveste de dificuldades e
de lacunas de informação, tendo por isso, apenas e naturalmente, um carácter
tendencial, particularmente acentuado em algumas das vertentes analisadas. Estas
previsões baseiam-se nos instrumentos de planeamento disponíveis relativamente à
área de estudo que, normalmente, dispõem de horizontes temporais mais reduzidos
que o próprio horizonte do projecto.
É pois neste contexto que se apresentam seguidamente algumas considerações
relativas à evolução da situação actual da área em estudo relativamente às várias
vertentes do meio, considerando a sua evolução caso o projecto não se efectivasse.
A análise que se apresenta baseia-se, assim, no conhecimento adquirido sobre a
área de estudo, nas orientações e perspectivas de planeamento dos planos de
desenvolvimento previstos para esta zona (nomeadamente no que se refere aos
planos de âmbito municipal – PDMs dos concelhos de Aveiro e de Ílhavo -, Plano
Estratégico do Porto de Aveiro, POOC Ovar – Marinha Grande, Plano Intermunicipal
da Ria de Aveiro, Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de
S.Jacinto, Programa Portugal Logístico, etc) e nos projectos previstos para a zona
(nomeadamente o projecto da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, projecto já aprovado e prestes a ser
iniciado), admitindo uma determinada evolução tendencial dos factores ambientais
considerados na situação actual.
Em termos climáticos não são conhecidas previsões, a nível local e regional, que
levem a considerar a ocorrência de fenómenos microclimáticos capazes de alterar a
situação actual, sendo este aspecto independente da concretização, ou não do
presente projecto. O fenómeno das alterações climáticas, traduzido no aumento do
nível da água do mar, poderá ser responsável por um aumento no nível máximo da
água do mar na zona da barra de Aveiro, que poderá atingir os +4,20m/+4,10.
Esses valores foram já considerados no projecto de prolongamento do molhe Norte.
No que se refere aos vários factores que influenciam a dinâmica costeira há a
referir o seguinte:
•
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As condições actualmente existentes na área de implantação do projecto
favorecem um progressivo assoreamento da zona da embocadura. Assim
sendo, é natural que continue a verificar-se a necessidade de efectuar
operações periódicas de dragagem de manutenção, no sentido de
assegurar as condições de navegabilidade e segurança das embarcações
que acedem ao Porto de Aveiro. Salienta-se que uma parte muito
significativa da área indicada para dragagem no presente projecto VAI SER
dragada de qualquer forma, no âmbito do projecto da Intervenção na Zona
da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar (prevê-se
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que essas dragagens se iniciem ainda durante o ano de 2009), embora a
cotas inferiores às previstas pelo presente projecto.
•

No que respeita ao equilíbrio sedimentar do sistema costeiro na zona do
Porto de Aveiro, embora a evolução da situação actual continue a
perspectivar a ocorrência de episódios de acumulação de areias na praia de
S. Jacinto e intensas erosões nas praias da Costa Nova, prevê-se, contudo,
uma significativa atenuação desses processos erosivos, com a
concretização do projecto da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar Reforço do Cordão Dunar, que tem
por objectivo principal o reforço do cordão dunar e que prevê a deposição
dos sedimentos a dragar nesta zona.

Prevê-se que a qualidade da água na zona continue a ser influenciada pelas
mesmas fontes de poluição de origem industrial, doméstica e agrícola E portuária.
Contudo a importância dessas fontes de degradação terá tendência a diminuir face
à existência do sistema de tratamento de águas residuais da SMRIA. A ligação das
principais unidades industriais e dos principais centros populacionaios a este
sistema, que dispõe de estações de tratamento de águas residuais e de dois
emissários submarinas para a descarga dos efluentes tratados no Oceano Atlântico,
indicia uma melhoria no tratamento dos efluentes e uma diminuição da carga
poluente de efluentes não tratados que chegam à ria de Aveiro.
A qualidade da água da ria para o uso conquícola tem registado variações que têm
levado à interdição da apanha de bivalves por largos períodos. Caso as pressões
exercidas pela actividade humana se intensifiquem (por via do aumento das cargas
poluentes provenientes de agricultura intensiva, criação de gado, efluentes
domésticos de pequenos aglomerados e de outras actividades não passíveis de
ligação ao sistema da SMRIA) esta actividade poderá continuar a ser afectada. Nos
últimos tempos a qualidade das águas balneares tem sido classificada como de boa
qualidade, não sendo de esperar alterações significativas.
Os sedimentos existentes nesta zona são constituídos essencialmente por areias
sem vestígios de contaminação, sendo classificados como Classe 1 – material
dragado limpo que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais
sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas. O
grau de contaminação dos sedimentos encontra-se dependente do tipo de
actividades com potencial de contaminação que existam na área e que possam
veicular esses poluentes na coluna de água e da capacidade de adsorção desses
poluentes pelos sedimentos (que se encontra relacionada com a presença de
fracções argilosas). Desconhecendo-se futuras actividades susceptíveis de
poderem contribuir para a contaminação do meio hídrico em que se o projecto se
insere, tendo presente o tratamento dos efluentes efectuado pela SMRIA, e não
sendo expectável que as características físicas dos sedimentos se venham a alterar
(são constituídos essencialmente por areias e baixas ou nulas percentagens de
materiais argilosos), não é expectável que venham a ocorrer alterações
significativas nas características e qualidade dos mesmos.
Tal como referido anteriormente, na ausência do Projecto continuarão a realizar-se
operações de dragagem nesta zona com mobilização de sedimentos. Como não se
perspectiva a possibilidade de os mesmos virem a apresentar contaminação
relevante não será expectável a ocorrência de impactes na qualidade da água.
No que respeita à ecologia, e tal como para outros factores ambientais, o cenário
previsto na ausência do projecto em estudo decorre da necessidade de dragagens
para a manutenção da cota dentro do canal de navegação e para o reforço do
cordão dunar. Tal levará, por um lado, à manutenção dos níveis de perturbação a
que a área vem sendo sujeita e, por outro, à constante eliminação das comunidades
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de macroinvetebrados que se estabeleça nos locais das dragagens. Dependendo
do sucesso da implementação do projecto de Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar o troço costeiro sul adjacente ao
Porto de Aveiro poderá representar perdas ou ganhos de habitat para algumas
espécies e aves aquáticas.
No que se refere à zona terrestre existente na envolvente do molhe Norte há a
referir o estatuto de protecção da mesma, dada pela sua integração na ZPE da ria
de Aveiro e pela presença da Reserva Natural das Dunas de S.Jacinto, que dispõe
de Plano de Ordenamento. Não será, assim, previsível que venham a ocorrer
grandes alterações ao uso do solo nesta zona, face aos condicionalismos impostos
por estas figuras legais.
A zona onde se encontra prevista a implantação do estaleiro, embora inserida
dentro destas zonas de protecção, apresenta-se actualmente artificializada e
profundamente alterada pela acção humana, não tendo sido referenciadas áreas de
relevância ecológica no local nem na envolvente imediata. Na ausência da
concretização do projecto não seria necessária a intervenção nesta área. Contudo,
estando esta zona integrada nos terrenos do actual Regimento de Infantaria nº 10,
não é expectável que a mesma possa vir a ser valorizada e recuperada para uso
conservacionista.
Relativamente à evolução do uso e ocupação do solo na área do projecto e
envolvente, referem-se, tal como mencionado no parágrafo anterior, as
condicionantes à ocupação do solo impostas pela ZPE da Ria de Aveiro e pelo
Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S.Jacinto. Por outro lado,
os principais usos do solo nas imediações da área de implantação do presente
projecto prendem-se com: i) a utilização militar e uso aeronáutico nos terrenos do
actual Regimento de Infantaria nº 10, que não se prevê que venham a ser alterados
e ii) com a eventual expansão dos aglomerados urbanos de S. Jacinto (menos
provável), a Norte do Porto de Aveiro, e da Barra e Costa Nova, a Sul (mais
provável).
Refere-se, ainda, que na ausência de projecto a ocupação dos terrenos do Porto de
Aveiro e zonas adjacentes poderia ter um desenvolvimento diferente do que se
poderia verificar com a concretização do projecto, já que alguns dos projectos
previstos poderão ficar comprometidos sem o presente projecto, como por exemplo
a Plataforma Logística de Aveiro e outros eventuais investimentos pensados em
função do desenvolvimento do Porto de Aveiro.
Não é de prever que evolução da qualidade do ar na área de estudo se altere
significativamente na ausência do presente projecto. A evolução legislativa e a
constante evolução tecnológica no que respeita às emissões industriais e emissões
do tráfego rodoviário e marítimo levam a prever um aumento do controlo das
emissões atmosféricas provenientes destas fontes, que poderão compensar
eventuais aumentos quer no tráfego quer na quantidade de indústrias que se
venham a instalar na zona.
Considera-se que os níveis de ruído na área de intervenção, de um modo geral,
poderão apresentar um acréscimo, ainda que ligeiro, devido à evolução dos usos
existentes e a usos novos. Considera-se razoável admitir possíveis aumentos da
ordem de 1 a 2 dB(A), não excedendo, mesmo assim, os limites regulamentares
estabelecidos para “zonas mistas”. Considera-se que este aumento acabará por ser
independente da concretização, ou não, do presente projecto.
Na ausência do projecto não serão expectáveis interferências com os elementos
patrimoniais identificados na zona terrestre envolventes, desde que tomadas em
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consideração as directrizes de protecção de elementos patrimoniais nos eventuais
projectos que se vierem a desenvolver em zonas próximas
Relativamente ao património subaquático, os resultados da prospecção geofísica
efectuada levaram à detecção de uma série de anomalias nas áreas a dragar no
âmbito do presente projecto que poderão corresponder a elementos patrimoniais ou
a meras alterações artificiais dos fundos. Na ausência do presente projecto uma
grande parte desta área será dragada de qualquer forma (embora a profundidades
inferiores) no âmbito do projecto de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. O acompanhamento arqueológico previsto
por esse projecto deverá permitir salvaguardar o esclarecimento destas anomalias e
a preservação dos eventuais elementos patrimoniais que existam nesta zona.
Localmente a evolução da paisagem no caso de não se concretização do projecto
de Reconfiguração da Barra, será diferente do que acontecerá no caso da
construção do prolongamento do molhe Norte. Na ausência desse prolongamento a
paisagem actual não sofrerá alterações, mantendo a amplitude e abrangência visual
que a caracterizam e as vistas sobre o canal de entrada a partir da praia da Barra
continuarão a ser similares às que são possíveis actualmente.
Será de esperar que a evolução da situação de referência na ausência do projecto
continue a estar condicionada pelas mesmas mesmas condicionantes e
restrições e servidões que actualmente incidem sobre a área de implantação do
presente projecto.
Relativamente ao ordenamento do território será de esperar que a evolução da
situação de referência, na ausência do projecto, continue a estar condicionada pelos
instrumentos de ordenamento do território actualmente em vigor e respectivas
reformulações e por outros instrumentos previstos à data da elaboração do presente
EIA. Cabe referir que a não concretização do presente projecto será responsável
por efeitos negativos significativos no que respeita à concretização dos objectivos
do Plano Estratégico do Porto de Aveiro, não permitindo a melhoria dos acessos
com uma consequente implicação negativa na articulação com as restantes
actividades dependentes do porto e no desenvolvimento do porto e da região em
geral.
Relativamente à componente sócio-económica perspectiva-se, de uma forma
geral, a continuação de um crescimento positivo, que já se tem verificado ao longo
das últimas décadas, numa zona que tem vindo a demonstrar um grande dinamismo
demográfico, mesmo superior ao da Região Centro.
Sem a reconfiguração da Barra o Porto de Aveiro permanecerá dependente das
condições naturais e impossibilitado de acolher navios de maior porte, com as
consequentes implicações que tal situação acarreta a nível do desvio de
determinado tipo de navios e de mercadorias transportadas para outros portos,
afastando eventuais promotores e clientes.
Por outro lado, sem a melhoria do acesso marítimo ao Porto de Aveiro muito
dificilmente será possível alargar o actual hinterland do porto, mesmo considerando
a melhoria das ligações rodoviárias, a ligação ferroviária à Linha do Norte e a
conclusão das plataformas logísticas de Aveiro (ZALI) e de Cacia. Sem a
componente de melhoria do acesso marítimo e sem a perspectiva de acolhimento
de navios e mercadorias até agora não transaccionadas ou movimentadas em
reduzida escala, o Porto de Aveiro permanecerá pouco competitivo e com uma
reduzida capacidade de resposta para novas solicitações.
Na ausência da concretização do presente projecto não será possível ao Porto de
Aveiro cumprir os objectivos estipulados para este porto na estratégia para os
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portos nacionais no horizonte de 2015, consignada no documento “Orientações
Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário” (MOPTC,2006a), que preconiza o
reforço da capacidade competitiva do porto através de, entre outros aspectos, um
aumento anual da carga geral fraccionada para 2,4%, e um aumento dos granéis
líquidos para 29,7% em 2005/2010.
É ainda importante referir que os projectos anteriormente mencionados,
nomeadamente os que se relacionam com a melhoria dos acessos rodoviários e
ferroviários e a instalação de importantes plataformas logísticas, implicam avultados
investimentos públicos e privados, para além dos próprios investimentos que têm
vindo a ser desenvolvidos pela Administração do Porto de Aveiro desde 2000. A não
concretização da melhoria do acesso marítimo ao Porto de Aveiro seria, certamente,
responsável por efeitos negativos no retorno desses investimentos e na
rentabilidade das empresas envolvidas.
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5

Identificação
impactes

e

5.1

Abordagem metodológica

avaliação

de

A abordagem metodológica seguida para a identificação e avaliação de impactes no
presente estudo passou, em primeiro lugar, pela identificação das principais
acções do Projecto geradoras de impactes sobre o ambiente e da fase de
projecto em que as mesmas ocorrem:
o

Na fase de construção do presente Projecto foram consideradas as
actividades e operações associadas à construção do prolongamento do
molhe Norte que incluem: i) a montagem e funcionamento do estaleiro; ii) o
transporte de materiais de e para o estaleiro; iii) a demolição da cabeça do
actual molhe Norte e iv) a execução de dragagens construtivas, bem como
as actividades de dragagem para estabelecimento do novo canal de acesso
e as operações de deposição de dragados na zona da Costa Nova.

o

Na designada fase de exploração consideraram-se as actividades
relacionadas com a utilização do novo canal de navegação (o que implicará
a possibilidade de acesso de embarcações de maior porte) e com as
operações de dragagem de manutenção e deposição de dragados na zona
da Costa Nova. Consideraram-se, ainda, as actividades potencialmente
induzidas pela fase de exploração do Projecto, associadas à potenciação de
novos desenvolvimentos para o Porto de Aveiro, em consequência da
melhoria dos acessos marítimos proporcionados pelo presente Projecto.

o

Tendo em consideração a tipologia do presente Projecto não se
considerou a fase de desactivação. No que se refere ao canal de
navegação, se não forem efectuadas as dragagens de manutenção, haverá
tendência para o seu assoreamento pelas areias transportadas de Norte
para Sul por efeito das condições naturais de transporte litoral de
sedimentos. A eventual desactivação da obra de prolongamento do molhe
Norte apenas faria sentido no contexto da desactivação do Porto de Aveiro
e remoção das suas infra-estruturas, o que não se perspectiva que venha a
acontecer.

Seguidamente identificaram-se os potenciais impactes por componente
ambiental, ou descritor, tendo-se dado especial destaque aqueles que, em função
da caracterização do ambiente afectado, se concluiu serem mais críticos, e que o
projecto, dadas as suas características, mais interfere ou altera.
Discriminaram-se os impactes susceptíveis de ocorrerem durante a fase de
construção e durante a fase de exploração, fases que apresentam algumas
características diferenciadas na tipologia de intervenções (como acima se
descreveu), na sua duração e na sua área de incidência. Por exemplo os impactes
associados às operações de dragagem para estabelecimento do canal de
navegação e deposição de dragados apenas se farão sentir durante metade do
período previsto para as obras (6 meses em cada ano de obras) essencialmente
durante o período de Verão. Os impactes associados à operação do estaleiro por
outro lado, já se farão sentir ao longo dos 2 anos previstos para a obra. Já no que
se refere às dragagens de manutenção, pelo carácter periódico que apresentam, os
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seus efeitos serão sentidos durante um período muito alargado. Em termos de
áreas de incidência refere-se que os impactes poderão ser bastante localizados e
circunscritos à área de implantação do projecto (como é o caso dos impactes na
qualidade da água ou na ecologia) ou, pelo contrário estender-se a zonas
fisicamente mais alargadas (como é o caso dos impactes na hidrodinâmica e
dinâmica sedimentar) ou fazer-se sentir a nível ainda mais abrangente (como é o
caso dos impactes na componente social e económica).
Sempre que se justificou, os impactes, quantificados ou não, foram classificados de
acordo com:
o

Sentido: positivo, negativo, neutro ou indeterminado;

o

Efeito (ou relação com o projecto): directo ou indirecto

o

Probabilidade de ocorrência (associada à possibilidade de um impacte
ocorrer ou não): improvável/pouco provável, provável, certo

o

Duração (reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte):
temporário ou permanente

o

Reversibilidade (reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado):
reversível, parcialmente reversível, irreversível

o

Escala (geográfica): localizado ou extensivo

o

Prazo em que se fazem sentir os efeitos: imediato, a médio ou longo
prazo

Aos impactes detectados tentou-se atribuir uma magnitude (reflecte a grandeza do
impacte) de: nula, reduzida, média ou elevada e um grau de significância,
subjectivo, de: muito significativo, significativo, pouco significativo e não significativo.
Estes valores assim atribuídos não são valores absolutos mas sim graus de
importância, que permitem comparar a importância dos diversos impactes
considerados.

5.2

Clima
Tendo em consideração as características e tipologia de intervenções incluídas no
projecto em análise, considera-se que o mesmo não será susceptível de originar
qualquer interferência no clima, nem a nível local nem a nível regional.

5.3

Geomorfologia e Geologia e Topo-hidrografia
Os principais impactes susceptíveis de se virem a fazer sentir sobre estes factores
ambientais estão essencialmente relacionados com a necessidade de realização de
dragagens (canal interior e canal exterior e zona de fundação da obra de
prolongamento do molhe Norte) e com a deposição do material dragado. Assim
sendo, estes impactes tanto se farão sentir na fase de construção como na fase de
exploração (nesse caso associados à dragagem de manutenção).
Actualmente as cotas dos fundos na zona da barra oscilam entre os -8 m (ZH) e os 10m (ZH), o que não permite o acesso de embarcações de maior porte. A
necessidade de obtenção de maiores profundidades constitui-se como uma das
razões principais para o estabelecimento do novo canal. De acordo com o presente
Projecto, as cotas de dragagem serão de -13,20 m (ZH) no canal exterior e -11,50 m
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(ZH) no canal interior (as áreas a dragar encontram-se representadas em todas as
peças desenhadas incluídas neste EIA).
Assim sendo, a concretização deste objectivo do Projecto originará,
necessariamente, a alteração dos fundos nos locais onde os materiais serão
dragados, e nos locais onde os materiais dragados serão depositados, ou seja
ocorre uma alteração da topo-hidrografia local
As dragagens correspondem, assim, a um impacte sobre a topo-hidrografia local
que se pode considerar como negativo, directo, certo, localizado e de efeito
imediato. Contudo este impacte acaba por ser temporário e reversível (já que
serão necessárias dragagens de manutenção para manter as profundidades do
canal dentro destes valores face à tendência para o assoreamento), apresentando
uma magnitude reduzida e sendo pouco significativo à escala local. Com efeito,
localizando-se esta intervenção numa área de elevado dinamismo e sujeita a
operações de dragagem frequentes (na sequência das actividades de manutenção
do Porto de Aveiro), a topo-hidrografia existente num determinado momento acaba
por ser o reflexo dessa mesma dinâmica.
De acordo com os resultados das análises granulométricas e químicas efectuadas
aos sedimentos recolhidos no âmbito da campanha de recolha de sedimentos (no
Anexo E apresenta-se o relatório desta campanha) concluiu-se que os materiais a
dragar são constituídos, maioritariamente, por areias finas a médias e não
apresentam contaminação química (podendo ser classificados em materiais da
Classe 1). Estas características permitem que o destino final dos materiais a dragar
possa ser a imersão no mar, neste caso na zona de praia submersa da Costa Nova,
a Sul da Barra. Neste local ocorrerá, igualmente, uma alteração da morfologia dos
fundos e da hidro-topografia local. Como o sistema praia-duna desta zona se
encontra em erosão, considera-se que a deposição destes dragados contribui para
a minimização desse processo erosivo, constituindo um impacte positivo, directo,
certo, parcialmente permanente e parcialmente reversível (já que nem toda a
quantidade dos sedimentos depositados permanecerá no local), potencialmente
extensivo, com efeito imediato e a prazo, de magnitude média a elevada e
muito significativo no robustecimento do sistema praia-duna, e na minimização
dos fenómenos erosivos.
Na fase de exploração é expectável a ocorrência do mesmo tipo de impactes sobre
estes factores ambientais, que foi atrás descrito, associado às dragagens de
manutenção do canal de acesso ao Porto de Aveiro. É previsível que as dragagens
de manutenção venham a ser efectuadas anualmente e que envolvam volumes
similares aos que são agora estudados.
No que se refere à geologia considera-se não haver lugar a qualquer impacte já
que as formações afectadas correspondem, unicamente, às camadas de
sedimentos que se encontram depositadas sobre a plataforma continental, de
formação recente e sujeitas a elevado dinamismo, não representando a operação
de dragagem mais do que um processo de transferência desses sedimentos, neste
caso entre a zona da Barra e a zona da Costa Nova, a Sul. Refere-se, ainda, que os
materiais existentes no local da dragagem acabam por ser similares aos existentes
no local da deposição dos dragados.
A presente intervenção será, ainda, responsável por um aumento do alcance do
jacto de vazante, para uma posição mais avançada do que a actual, devido ao
deslocamento para o exterior da extremidade do molhe, o que determinará a
correspondente progressão do banco e do canal natural. As simulações
hidrodinâmicas, com actuação da maré e deste agente combinado com a agitação
marítima, mostraram que o prolongamento segundo o alinhamento final da obra
existente, não induz uma significativa inflexão a sul do jacto de vazante. As
Imp – 5007_R2

Página 300

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Identificação e avaliação de impactes
alterações, embora pouco acentuadas, poderão trazer uma ligeira melhoria às
condições de transposição da embocadura.
Salienta-se que, de acordo com EPIA, Nemus, 2007 (...) conforme evidenciado pelo
modelo matemático, não se espera um aumento da perda de sedimentos para o
largo, porque a ondulação incidente na costa deverá minimizar a capacidade do
jacto de vazante em veicular sedimentos para fora do sistema (...).

5.4

Dinâmica Costeira

5.4.1

Enquadramento geral
Neste capítulo apresenta-se a análise dos impactes do presente projecto sobre o
regime de agitação, a hidrodinâmica e dinâmica sedimentar.

5.4.2

Regime de agitação
Um dos principais objectivos do presente projecto prende-se com a necessidade de
garantir condições de abrigo na entrada da barra do Porto de Aveiro para o tráfego
de embarcações, especialmente de grande porte. No capítulo 4.2.2 foi feita a
caracterização do regime de agitação ao largo e local, tendo-se concluído que,
localmente, predominavam os rumos WNW e que o escalão de altura de ondas
mais frequente é entre 1 e 2m. Considerou-se, ainda, que as actuais condições de
agitação à entrada da barra dificultavam a entrada na barra em condições de
segurança, especialmente para os navios de grande porte.
De acordo com os estudos efectuados no âmbito do Estudo Prévio concluiu-se que
a presente intervenção, contribuirá para uma diminuição acentuada das alturas da
agitação marítima na entrada dos molhes, devido ao abrigo proporcionado pelo
prolongamento do molhe Norte. Este melhoramento da protecção contra a agitação
marítima permitirá que, na sua entrada, os navios estejam já abrigados pelo molhe
Norte antes de fazerem a aproximação ao molhe sul.
Os impactes originados pelo projecto a este nível fazem-se sentir, essencialmente,
de forma indirecta, essencialmente a nível do descritor sócio-economia, já que
implicam a melhoria das condições de segurança da navegação do canal.

5.4.3
5.4.3.1

Hidrodinâmica e dinâmica sedimentar
Enquadramento
Neste capítulo são avaliados os impactes do presente Projecto sobre as condições
hidrodinâmicas e dinâmica sedimentar da zona costeira adjacente à Barra do Porto
de Aveiro. Esta análise baseou-se nos estudos e simulações já efectuados no
âmbito dos Estudos de Reconfiguração da Barra de Aveiro, levados a cabo pelo
consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em fase precedente do presente Projecto e
que justificaram a adopção da presente solução de projecto, designadamente:
o
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o

o Estudo Prévio de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra
do Porto de Aveiro (Consulmar/Hidromod/Nemus, Outubro de
2007), onde se procedeu ao aprofundamento dos efeitos da
solução seleccionada no âmbito da fase anterior, e que
corresponde à solução agora alvo de Projecto de Execução e EIA.

5.4.3.2

Modelação hidrodinâmica

5.4.3.2.1

Aspectos relevantes
Tendo em consideração a especificidade da ria de Aveiro e a localização do
presente Projecto, na zona da embocadura da mesma, no desenvolvimento do
presente Projecto teve-se em particular atenção que qualquer obra de
reconfiguração da barra teria de tentar cumprir, pelo menos, os seguintes quatro
objectivos fundamentais, não necessariamente facilmente conciliáveis:
o

Melhorar as condições de manobra dos navios em termos de exposição a
correntes e ondas desfavoráveis;

o

Manter a capacidade de limpeza do jacto de vazante para não agravar custos
de manutenção do canal;

o

Não alterar significativamente o prisma de maré a fim de evitar impactes para o
interior da Ria.

o

Não criar obstáculos que reduzam de forma significativa o trânsito litoral.

Assim, tanto as soluções alternativas que foram estudadas (em Fase de Estudo
Prévio), como a solução que veio a ser adoptada no presente Projecto de execução
(prolongamento numa extensão de 200 m do Molhe Norte segundo o mesmo
alinhamento do troço final da molhe actual) foram simuladas, utilizando o modelo
matemático da Ria de Aveiro, considerando o efeito combinado de ondas e
correntes.
Salienta-se, ainda, que as soluções alternativas consideradas numa fase anterior
dos estudos de reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram analisadas em
termos comparativos tendo em consideração os prismas de maré, as correntes de
enchente e vazante e a protecção em relação à agitação incidente.
5.4.3.2.2

Simulações (efeito das correntes de maré e das ondas)

a) Condições de simulação
Tendo em consideração a tipologia do presente projecto assume particular interesse
a simulação do campo de correntes na zona da embocadura após o prolongamento
do molhe Norte, dada, não só, a sua influência na evolução e no comportamento
hidrodinâmico e sedimentar da barra como também por constituir um factor
importante em termos de navegabilidade (objectivo principal do presente projecto).
165

Na fase anterior de Estudo Prévio recorreu-se ao modelo matemático da Ria
Aveiro (Consulmar/Hidromod) para caracterizar de forma detalhada o campo
correntes na zona da barra do Porto de Aveiro, tendo em consideração o efeito
agitação marítima e o efeito das correntes de maré. Pretendeu-se avaliar
165
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potenciais impactes da reconfiguração da barra do Porto de Aveiro na hidrodinâmica
e transporte sedimentar. Neste estudo foram efectuadas simulações para a situação
de referência (ausência de projecto), tendo por base a batimetria de 1987 e de 2007
e a batimetria de 2007 com a solução de projecto. Foram consideradas situações só
com a agitação marítima e situações com a acção combinada da agitação marítima
e marés (enchente e vazante).

b) Acção unicamente da agitação marítima
Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados das simulações efectuadas das
correntes de deriva litoral para a batimetria de 2007, considerando apenas a
agitação marítima para duas situações: (i) ondas com direcção de 300º, com altura
significativa de 1,5m e 3,0m e com período de 12 segundos e (ii) ondas com
direcção de 315º, com altura signficativa de 1,75 m e período de 12 segundos, de
forma a avaliar as potenciais alterações nos padrões do transporte Norte-Sul com a
existência do projecto.
Uma vez que se pretendeu com a simulação da acção das ondas avaliar as
potenciais alterações nos padrões do transporte sedimentar Norte-Sul, não foram
simuladas situações de ondas provenientes de sectores rodados a Sul.
Foram simuladas situações com e sem o projecto, e uma situação em que se
mostram as diferenças entre as duas situações.
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 110 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_300º,
Hs=1,5m e Tp=12s. Batimetria de 1987
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 111 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_300º,
Hs=1,5m e Tp=12s. Batimetria de 2007 (sem projecto – situação de referência)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 112 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_300º,
Hs=1,5m e Tp=12s. Batimetria de 2007 (com o projecto de prolongamento do molhe
Norte)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 113 - Diferenças entre as situações de projecto e de referência nos módulos
das correntes promovidas por ondas provenientes de Dir=300º, Hs=1.5 m e Tp=12s
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 114 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_315º,
Hs=3m e Tp=12s. Batimetria de 1987
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 115 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_315º,
Hs=3m e Tp=12s. Batimetria de 2007 (sem projecto – situação de referência)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 116 - Campo de correntes promovido por ondas provenientes de Dir_315º,
Hs=3m e Tp=12s. Batimetria de 2007 (com o projecto de prolongamento do molhe
Norte)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)
Figura 117 - Diferenças entre as situações de projecto e de referência nos módulos
das correntes promovidas por ondas provenientes de Dir=300º, Hs=3 m e Tp=12s
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Os resultados obtidos mostram que a redução do banco sul introduz uma alteração
muito significativa nos campos de correntes produzidos pelas ondas. Os aspectos
mais relevantes que resultam da análise são os seguintes:
•

Em 1987 existia um “prolongamento” natural do molhe Norte traduzido
numa zona de baixas profundidades que constituía uma zona de transporte
natural das areias provenientes do trecho a Norte. Este transporte era
promovido pelas correntes identificadas no modelo junto à cabeça do molhe
Norte (ver Figuras 110 e 114);

•

Em 1987, a presença de um banco sul bastante desenvolvido, promovia
uma refracção significativa das ondas que se traduzia na formação de um
padrão de circulação intenso que também pode ser identificado nas Figuras
110 e 114.

•

A análise dos padrões de circulação para a batimetria de 2007 (ver Figuras
111 e 115) mostra que a corrente sobre a cabeça do molhe Norte se
reduziu consideravelmente, tendo deixado de ser evidente o prolongamento
do processo de transporte numa zona que acompanhava o prolongamento
da cabeça do molhe, e que a circulação sobre o banco sul também deixou
de ser marcada como anteriormente.

•

No caso dos resultados relativos às ondas de 3 metros (Figura 115)
aparece uma forte corrente a sul do banco, mas é referido que esta corrente
é simplesmente devida ao facto de haver uma descontinuidade nos dados
batimétricos, já que o levantamento de 2007 não cobriu integralmente a
zona do banco no respectivo desenvolvimento para sul.

•

O projecto de prolongamento do molhe Norte não introduz alterações
significativas nos resultados relativamente à situação actual (ver Figuras
113 e 117).

Apesar do modelo não prever diferenças significativas nos padrões de correntes
resultantes do prolongamento do molhe, cruzando os resultados do modelo com os
levantamentos batimétricos será razoável esperar que, durante um período inicial,
se observe uma redução nos fluxos de transporte provenientes do trecho a Norte da
barra.
Como já referido, actualmente a Norte do molhe Norte existe um prolongamento da
“praia submersa” até junto da cabeça actual que permitirá que as areias
provenientes de Norte ultrapassem o molhe para sul em condições de corrente
compatíveis. Com o prolongamento do molhe esta “praia submersa” ficará mais
longe da cabeça e portanto será de esperar que, após a construção da obra, se
observe um período de acumulação de areias a Norte até que condições similares
às actuais sejam atingidas. No entanto, tendo em atenção que já actualmente as
profundidades logo a Sul da cabeça já são da ordem dos 10 metros, não será
expectável que, uma vez concluído o processo de enchimento, as taxas de
transporte Norte-Sul venham a ser significativamente diferentes das actuais.
5.4.3.2.3

Acção combinada de agitação marítima e marés
Os resultados das simulações efectuadas com a acção combinada da agitação
marítima e das marés são apresentados nas figuras seguintes. Pretende-se com
esta simulação avaliar os potenciais efeitos da obra sobre a hidrodinâmica local em
condições mais realistas.
Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos para condições de
agitação de W30S (uma direcção que faz com o Oeste um ângulo de 30º medido no
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sentido de Sul), Hs=3m, T=12s e de W45N (uma direcção que faz com o Oeste um
ângulo de 45º medido no sentido de Norte), Hs=3m e T=12s. A introdução da
agitação marítima no cálculo da hidrodinâmica introduz um forçamento adicional,
que terá tendência a modificar o jacto de vazante e actuar como uma barreira à sua
livre saída. A fim de avaliar este efeito foram efectuadas simulações para as
condições de agitação atrás referidas, conjugadas com ciclos maré morta - maré
viva.
Os resultados então obtidos, mostram que, à semelhança do que indiciavam os
resultados anteriores, a implementação da solução de projecto tenderá a ter um
impacte mais significativo ao nível dos processos de transporte que ocorrem na
área da cabeça do molhe Norte. Com o prolongamento do molhe Norte a corrente
de enchente que actualmente roda sobre a cabeça é afastada, apresenta-se menos
atravessada em relação ao canal.
Como consequência, tal como se concluiu anteriormente, tendo em conta
unicamente a acção da agitação marítima, é razoável prever que os sedimentos que
actualmente são transportados para o canal por efeito desta corrente deixem de o
ser, até que a zona do prolongamento do molhe Norte atinja um processo de
enchimento semelhante ao que existe actualmente. Tendo em atenção que
actualmente as profundidades logo a sul da cabeça já são da ordem dos 10 metros
será expectável esperar que a “praia submersa”, que actualmente se prolonga até à
cabeça do molhe, venha a adquirir uma forma semelhante na situação de projecto,
crescendo até próximo da posição da futura cabeça.
Prevê-se que a manutenção de um canal de navegação com profundidades da
ordem dos 13 metros faça com que as areias passem a ter maior dificuldade em
atravessar para Sul, uma vez que terão de atravessar o canal.
Em qualquer dos casos, e atendendo ao já referido processo de perda de areias do
banco sul, e ao desaparecimento do banco de areias no prolongamento do molhe
Norte que se pode observar no levantamento de 1987, é provável que o fluxo de
sedimentos que cruzam o molhe Norte já seja actualmente reduzido. A
3
Hidroprojecto (2005) estimou este fluxo em cerca de 500 mil m por ano mas, em
função das características da agitação que têm prevalecido nos últimos anos e da
análise dos últimos levantamentos de 2007, é razoável supor que este fluxo seja
efectivamente menor.
Em termos de circulação de sedimentos a sul do molhe Norte não são de prever
alterações significativas já que, como o prolongamento se fará na continuação do
actual alinhamento, não são expectáveis alterações nem na direcção nem na
intensidade do jacto de vazante (Figuras 121 e 125).
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 118 – Prolongamento do molhe Norte - Campo de correntes de enchente
promovido pela acção conjunta da maré e das ondas provenientes do rumo 240º (Hs
= 3 m, Tp = 12 s)

(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 119 – Diferenças calculadas entre as situações de projecto (preto) e de
referência (vermelho) para correntes de enchente. Acção conjunta da maré e ondas
provenientes do rumo 240º (Hs = 3 m, Tp = 12 s)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 120 – Prolongamento do molhe Norte. Campo de correntes de vazante
resultante da acção conjunta da maré e ondas provenientes do rumo 240º (Hs = 3
m, Tp = 12 s

(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 121 – Diferenças calculadas entre as situações de projecto (preto) e de
referência (vermelho) para correntes de vazante. Acção conjunta da maré e ondas
provenientes do rumo 240º (Hs = 3 m, Tp = 12 s)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 122 – Prolongamento do molhe Norte. Campo de correntes de enchente
resultante da acção conjunta da maré e ondas provenientes do rumo 315º (Hs = 3
m, Tp = 12 s)

(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 123 – Diferenças calculadas entre as situações de projecto (preto) e de
referência (vermelho) para correntes de enchente. Acção conjunta da maré e ondas
provenientes do rumo 315º (Hs = 3 m, Tp = 12 s)
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(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 124 – Prolongamento do molhe Norte. Campo de correntes de vazante
resultante da acção conjunta da maré e ondas provenientes do rumo 315º (Hs = 3
m, Tp = 12 s)

(Fonte: Consulmar/Hidromod/Nemus. Outubro, 2007)

Figura 125 – Diferenças calculadas entre as situações de projecto (preto) e de
referência (vermelho) para correntes de vazante. Acção conjunta da maré e ondas
provenientes do rumo 315º (Hs = 3 m, Tp = 12 s)
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5.4.3.2.4

Influência sobre o prisma de maré
Um dos aspectos que importa salvaguardar na alteração da reconfiguração actual do
molhe da Barra de Aveiro é a garantia de não introduzir modificações significativas
no prisma de maré. Tal como definido no capítulo 4.3.3.2, o prisma de maré pode ser
definido como o volume total de água que passa numa determinada secção durante
uma enchente (maré). No caso da ria de Aveiro, o prisma de maré total é o caudal
que penetra na laguna através da respectiva secção da barra numa enchente de
maré, o qual varia em função do nível de preia-mar atingido pela maré.
Tal como descrito no capítulo 4.3.3.2 as obras de fixação da barra de Aveiro e o
posterior prolongamento do molhe Norte na década de 80 fizeram com que o prisma
de maré na ria sofresse um acréscimo significativo. Este acréscimo traduziu-se em
impactes nos níveis de água no interior da Ria que afectam margens e zonas
intertidais. Ainda de acordo com o que foi descrito neste capítulo, em resultado do
aprofundamento da zona da barra entre 1987 e 2001, o prisma de maré terá sofrido
um importante incremento tendo evoluído de um volume da ordem dos 70 milhões de
3
3
m em 1987 para um volume da ordem dos 80 milhões de m em 2001 (Figura 126 e
Figura 127).

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 126 – Prisma de maré na barra considerando a geometria de 1987
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(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 127 – Prisma de maré na barra considerando a geometria de 2001
Para avaliar de que forma a solução de prolongamento do molhe Norte da Barra do
Porto de Aveiro poderá influenciar o prisma de maré foram simulados os caudais que
cruzam a barra na situação de projecto, e comparados com os valores que se
verificam actualmente.
Na Figura 128 apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a
situação de referência (a azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste
caso, os caudais correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não
são visíveis no gráfico por serem equivalentes aos da situação de referência. Na
Figura 129 apresentam-se os caudais que cruzam a barra de Aveiro com o
prolongamento do molhe Norte, considerando diferentes condições de agitação e
maré.
De acordo com os resultados da modelação efectuada concluiu-se que a solução de
prolongamento do molhe Norte, para além de não alterar a área da secção da
barra, terá um impacte reduzido nos caudais que cruzam a barra (como se pode
observar nas figuras acima referidas) e, consequentemente, não terá impacte no
prisma de maré. Esta constatação não surpreende, dada a moderada dimensão da
intervenção e a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior.
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(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 128 – Caudais que cruzam a barra. Comparação da Situação actual e da Situação após
prolongamento do molhe Norte

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 129 – Comparação dos caudais que cruzam a barra considerando diferentes condições
de agitação. Solução de prolongamento do molhe Norte
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5.4.3.2.5

Síntese conclusiva
Os resultados das simulações em modelo matemático efectuadas a nível do Estudo
Prévio (Consulmar/Hidromod/Nemus, 2007) e acima descritas, apontam para as
seguintes conclusões:
Prolongamento do molhe Norte
o A primeira consequência das intervenções de prolongamento do molhe
Norte será um novo processo de enchimento da zona adjacente ao
molhe Norte face ao aumento do seu comprimento e, consequentemente,
da sua capacidade de retenção.
o É referido que dada a relativamente curta distância envolvida no
prolongamento desta estrutura (200 m num comprimento total actual de
cerca de 1 300 m, dos quais cerca de 600 m para além da praia emersa),
admite-se que esse processo de enchimento terá características
semelhantes ao processo que se verifica actualmente no troço final do
molhe, na praia submersa, que se traduz pela existência de uma língua de
areia com cotas de coroamento cerca de -2 a -3 m (ZH) e ligeiramente
destacada do molhe.
o A estimativa do volume envolvido nesse enchimento (equivalente a uma
translação das batimétricas definidoras da referida língua de areia cerca de
3
200 m para SW) conduziu a um valor de cerca de 350 000 m . Para
incorporar algumas incertezas neste processo, admitiu-se que o volume
3
acumulado no Molhe Norte será da ordem de 500 000 m .
o Como esta acumulação é da mesma ordem de grandeza da taxa de
transposição anual, em teoria, se a transposição da barra só se verificasse
após o completo enchimento do prolongamento do molhe significaria que
durante 1 ano não haveria passagem de areias para sul. Contudo na prática
tal não acontece pois não só ocorrem transposições parciais do molhe com
o processo de enchimento não será linear, esperando-se sucessivos
avanços e recuos.
o Estima-se que o processo de adaptação ao novo comprimento do molhe
Norte seja relativamente rápido e que ao fim de poucos anos estejam
repostas, por translação para SW, as actuais condições morfológicas e de
funcionamento do sistema.
Dragagem do canal de acesso
o Os resultados da modelação matemática indicam que este aprofundamento
não deverá afectar significativamente as actuais condições de transposição
da barra. Se se tiver em conta que o aprofundamento em causa
corresponde a cerca de 10% da actual profundidade, esta conclusão é
razoável, tanto mais que é sabido que se trata aqui de médias de valores
que apresentam alguma variabilidade.
o Por outro lado, como também foi anteriormente visto, a evolução natural do
sistema, que nada indica tenha atingido actualmente um situação final de
estabilidade, tem sido no sentido do aprofundamento desta faixa de
transposição, não envolvendo a dragagem proposta um rebaixamento que
se desenquadre muito de tal evolução natural.
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5.4.4

Avaliação de impactes
Foi conclusão da modelação efectuada - quer na fase dos Estudos Preliminares,
quer na fase do Estudo Prévio - que as intervenções em causa não deverão alterar
qualitativamente o funcionamento hidrodinâmico e sedimentar do sistema ria –
embocadura – costa adjacente e, dada a sua reduzida escala, também não foi
considerado que ocorressem alterações quantitativas do seu funcionamento.
Concluiu-se, ainda, que não haveria alterações significativas do prisma de maré
nem dos caudais na secção da barra. Estas conclusões são relevantes em termos
de análise dos impactes indirectos do projecto sobre a zona mais interior da ria,
permitindo antever que as intervenções em causa não serão susceptíveis de
originar impactes negativos a esse nível.
De uma forma geral o prolongamento do molhe Norte constituirá uma barreira
adicional ao transporte sólido litoral de Norte para Sul e o reflexo do processo de
enchimento do molhe Norte (com o respectivo prolongamento) na orla marítima
circundante ao Porto de Aveiro terá as seguintes consequências:
o Uma acumulação dos sedimentos em trânsito na costa, a barlamar do
molhe Norte, que se traduzirá num aumento da retenção na praia de
S.Jacinto. São esperados impactes positivos, directos, prováveis,
permanentes na sua essência, e com algum grau de irreversibilidade,
localizados, imediatos e a prazo, de magnitude moderada mas pouco
significativos sobre a geometria e perfis desta praia.
o Um aumento transitório (previsivelmente durante o período transitório de
enchimento do molhe Norte prolongado) do défice de areias nas praias a
sul, devido a essa retenção a Norte, o que originará impactes negativos,
directos, prováveis, permanentes na sua essência, potencialmente
reversíveis, localizados, imediatos e a prazo, de magnitude moderada e
bastante significativos, sobre a geometria das praias a Sul, embora
minimizáveis pela deposição de dragados nesta zona.
As praias a sul da Barra, onde se desenvolve um processo erosivo desde há um
3
3
largo período, poderão ser afectadas, de forma negativa, pela falta dos 500 x 10 m
de areias retidas pelo molhe Norte, que deixarão de as alimentar. Para minorar os
efeitos deste processo, os estudos efectuados consideram fundamental que os
materiais dragados do estabelecimento no canal de navegação e aqueles
provenientes da sua futura manutenção não sejam retirados do sistema, mas
repostos a sul da zona de influência da Barra.
A utilização dos dragados para mitigação do processo erosivo em curso foi
analisada em estudo anterior, tendo sido imposta a sua deposição entre o 3º e o 5º
166
esporões da praia da Costa Nova . No âmbito do presente Projecto esta é também
a solução recomendada. Esta solução de deposição dos dragados no sistema praiaduna da zona da Costa Nova permitirá, assim, compensar o défice anteriormente
referido e contribuir para uma redução do processo erosivo em curso. Constitui-se
um impacte positivo, certo, de elevada magnitude e significado.

166

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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5.5

Recursos hídricos e qualidade da água

5.5.1

Drenagem Superficial e Subterrânea, Disponibilidades Hídricas

5.5.1.1

Fase de Construção
O Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, desenvolve-se
exclusivamente em meio marítimo, mais concretamente em águas costeiras e na
embocadura da ria de Aveiro, verificando-se, apenas, a ocupação temporária em
meio terrestre da área correspondente à instalação do estaleiro.
A área prevista para a instalação do estaleiro situa-se na margem Norte da
embocadura da ria, numa zona de topografia aplanada onde não há nenhuma linha
de água. A instalação do estaleiro não perspectiva, assim, qualquer interferência
com linhas de água superficiais. Não obstante, verificar-se-á o escoamento de
águas pluviais na área do estaleiro durante as épocas de maior pluviosidade, não
sendo, no entanto, previsível a produção de caudais importantes, tendo em conta a
natureza dos terrenos e o facto de que o estaleiro não irá provocar uma
impermeabilização importante dos solos.
Da mesma forma, não se prevê qualquer afectação ao nível do escoamento
subterrâneo devido à implantação do estaleiro, uma vez que não se irá verificar
qualquer impermeabilização importante do terreno, da qual resulte a diminuição
expressiva da área de recarga do aquífero superficial. Para além disso trata-se de
uma ocupação temporária do solo.
Prevê-se que o funcionamento do estaleiro, designadamente no que respeita à
construção dos blocos Antifer, obrigue a um consumo importante de água para o
fabrico do betão. Atendendo ao volume de betão necessário para o fabrico dos
3
3
blocos de betão Antifer, entre cerca de 94.637 m e de 97.647 m , e ao facto de que
para o fabrico do betão se necessitará de cerca de 16% de água em percentagem
3
do volume de betão, o consumo esperado de água será entre cerca de 15.000 m e
3
16.000 m , distribuídos por um período de cerca de dois anos de construção,
3
resultando num consumo diário de cerca de 30 m de água, cerca de 1 l/s se
considerarmos um período de 8 horas.
Para o abastecimento de água ao estaleiro prevê-se recorrer ao mesmo sistema
utilizado em situações anteriores, designadamente durante a obra de
prolongamento do molhe Norte em 1987, em que foi instalado um sistema de
captação de água subsuperficial que consistiu na colocação de reservatórios
enterrados “crepinados” para a recolha das águas subterrâneas superficiais
munidos de bombas para a extracção da água.
Na área de instalação do estaleiro o nível freático encontra-se próximo da superfície
como se pode comprovar pela existência de uma pequena lagoa localizada a
pequena distância a norte desta área. A unidade aquífera superficial, instalada nas
dunas, é frequentemente explorada por poços tradicionais e por pequenos furos
cravados, produzindo caudais da ordem dos 5 l/s. sendo recarregado directamente
pela precipitação (PBH Vouga, 1999). Trata-se, por outro, lado de um aquífero
bastante vulnerável à poluição (ver capítulo 4.4.2).
Face ao exposto pode concluir-se que a extracção de água do aquífero para
alimentação do estaleiro da presente obra, constituirá um impacte negativo,
directo, provável, de efeito imediato e temporário e reversível ao nível da
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disponibilidade de água do aquífero superficial. Pela experiência das obras
anteriores e atendendo às características do aquífero, face aos caudais que serão
extraídos, perspectiva-se um impacte com uma magnitude reduzida.
Independentemente do rebaixamento do nível freático provocado pela captação de
água, não se verificará a afectação de captações particulares, as quais se
encontram a grande distância da área prevista para a localização do estaleiro. Da
mesma forma não será afectada a captação de S. Jacinto, que se localiza a mais de
1 km a Nordeste, e que capta no aquífero mais profundo, prevendo-se, assim que o
impacte seja pouco significativo. Não obstante o que foi referido, recomenda-se
no capítulo 6 como medida cautelar a instalação de um medidor para contabilização
dos consumos de água e a vigilância dos níveis freáticos.
5.5.1.2

Fase de Exploração
A fase de exploração projecto caracteriza-se pela execução de dragagens anuais de
manutenção e pelo acréscimo de tráfego marítimo e da possibilidade de acesso de
navios de maior porte.
As operações de dragagem não terão naturalmente qualquer impacte ao nível da
drenagem superficial ou subterrânea, nem ao nível das disponibilidades hídricas.
Por outro lado não se perspectiva que o acréscimo de tráfego marítimo e/ou acesso
de navios de maior porte possa ser responsável por um acréscimo relevante nos
consumos de água a nível local.

5.5.2

Qualidade da Água

5.5.2.1

Enquadramento
As principais acções associadas ao projecto de que podem resultar impactes
negativos ao nível da qualidade das águas são as seguintes:
o

Dragagem de sedimentos

o

Deposição de Sedimentos

o

Actividades de Estaleiro

As operações de dragagem e deposição de sedimentos podem resultar em
impactes na qualidade das águas da área envolvente ao local das operações devido
à ressuspensão de sedimentos para a coluna de água, resultando num aumento
temporário da concentração de sólidos em suspensão e do aumento da turbidez da
coluna de água. Por outro lado, a ressuspensão de sedimentos, poderá
disponibilizar para a coluna de água, nutrientes, matéria orgânica e outros poluentes
adsorvidos nos sedimentos.
As operações de dragagem e deposição de sedimentos podem resultar em
impactes na qualidade das águas da área envolvente ao local das operações devido
à ressuspensão de sedimentos para a coluna de água, resultando num aumento
temporário da concentração de sólidos em suspensão e do aumento da turbidez da
coluna de água. Por outro lado, a ressuspensão de sedimentos, poderá
disponibilizar para a coluna de água, nutrientes, matéria orgânica e outros poluentes
adsorvidos nos sedimentos.
As análises que foram efectuadas aos sedimentos no âmbito do presente projecto –
15 amostras distribuídas pelas áreas de dragagem - revelam que os sedimentos são
constituídos maioritariamente por areias (mais finas na zona do canal interior e
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médias a grossas no canal exterior) e que as concentrações de metais pesados
(Arsénio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Crómio, Mercúrio, Níquel e Zinco) e de
compostos orgânicos (PCB, PAH e HCB) são muito baixas, permitindo concluir que
os sedimentos não se encontram contaminados e possam ser classificados como
“material limpo” de acordo com a Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro.
No que respeita às águas costeiras, a actual legislação que estabelece as normas
de qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e o Decreto-Lei
n.º 77/2006, de 30 de Março) apenas estabelece normas de qualidade em relação
às águas balneares e às águas para fins conquícolas.
No que respeita aos sólidos em suspensão, apenas em relação ao uso conquícola é
estabelecido como valor máximo admissível o aumento do teor em sólidos em
suspensão provocado por uma descarga que não deve, nas águas conquícolas
afectadas por essas descargas, exceder em mais de 30% o teor medido nas águas
não afectadas.
Os dados relativos às espécies com interesse comercial referem que os principais
bancos de bivalves, com interesse comercial se situam a sul, afastadas das áreas
de dragagem.
Por outro lado, a área afectada pela ressuspensão de sedimentos, em que se irá
verificar um acréscimo de sólidos em suspensão é bastante limitada, diminuindo as
concentrações de sólidos rapidamente com a distância ao local de dragagem, como
será analisado adiante, em grande medida devido às características dos sedimentos
compostos essencialmente por areias. Não será, assim, de prever a afectação dos
principais bancos de bivalves devido ao aumento do teor em sólidos em suspensão
resultante das dragagens
A ressuspensão de sedimentos depende de vários factores, designadamente do tipo
de draga (draga hidráulica, draga mecânica), do tipo de cabeça da draga que pode
incorporar sistemas que permitem minimizar a perda de sedimento para a coluna de
água, da velocidade de movimentação da cabeça da draga, das características dos
fundos e dos sedimentos e da intensidade das correntes e da agitação marítima.
Admite-se que draga que será utilizada na dragagem do canal será uma draga de
sucção, podendo ser uma draga de corte e sucção com descarga em batelão com
abertura de fundo, ou uma draga de arrasto e sucção com descarga de porão.
As dragas de sucção efectuam a remoção dos sedimentos através da aspiração do
sedimento por meio de um sistema de bombagem composto por bombas
centrífugas. No capítulo 3.3.3.6 é descrita, de forma simplificada, as principais
componentes da dragagem por sucção. De uma forma geral, a aspiração do
sedimento transporta uma grande quantidade de água, estando as dragas autotransportadoras ou as barcaças munidas de um sistema que permite, se necessário
eliminar o excesso de água fazendo-a transbordar para fora da embarcação através
de um processo designado por “overflow”.
Na Figura 16 (capítulo 3.3.3.6) e na Figura 130 é possível visualizar as
componentes de uma draga de arrasto bem como o sistema de “overflow”.
Dependendo do teor em finos da água que sobrenada os sedimentos no porão ou
barcaça, a descarga de água por “overflow“ poderá resultar num aumento do teor de
sólidos em suspensão na coluna de água, próximo da superfície.
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Figura 130 – Potencial efeito de uma situação de overflow se a água do porão
evidenciar uma concentração elevada de sólidos em suspensão.
5.5.2.2

Fase de Construção

5.5.2.2.1

Operações de dragagem e deposição de sedimentos
Os materiais a dragar na zona das valas de fundação dos taludes do prolongamento
no molhe e na zona do canal de navegação serão, depois, descarregados entre o 3º
e 5º esporões da praia da Costa Nova, numa zona submersa a cotas entre os -2 m
e os -5 m (ZH), a partir de um batelão com descarga de fundo ou da draga de
arrasto com descarga de porão, prevendo-se que a deposição dos dragados seja
efectuada durante a preia-mar, no sentido de obter uma profundidade que permita o
acesso da draga ou do batelão ao local.
Para quantificar o impacte na qualidade da água provocado pela resuspensão dos
sedimentos durante o processo de dragagem e durante o processo de deposição
dos dragados foram utilizados modelos de simulação destes processos, que
permitem estimar as concentrações de sólidos em suspensão na coluna de água.

a) Descrição dos modelos de simulação
Para a simulação dos processos de ressuspensão de sedimentos e cálculo das
concentrações de sólidos em suspensão na coluna de água foi utilizado o programa
ADDAMS (Automated Dredging and Disposal Alternatives Modeling System)
Schroeder and Palermo, 1995, distribuido pelo U.S. Army Corps of Engineers, que
consiste num conjunto de módulos de simulação dos vários aspectos relacionados
com as operações de dragagem e deposição de sedimentos. Dos vários módulos
que compõem o programa ADDAMS, foi utilizado o módulo DREDGE e o módulo
STFATE.
O módulo DREDGE consiste num modelo desenvolvido para a predição de
impactes associados a operações de dragagem, permitindo:
o calcular a taxa de ressuspensão de sedimentos para a coluna de água
resultante do processo de dragagem;
o efectuar a estimativa da concentração de sólidos em suspensão na
envolvente da área de dragagem;
o calcular as concentrações de poluentes que se encontrem eventualmente
presentes nos sedimentos.
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Como parâmetros de entrada do modelo, referem-se as características dos
sedimentos, as características da draga, designadamente da cabeça da draga, bem
como a velocidade das correntes.
O módulo STFATE permite simular o comportamento dos dragados desde a sua
descarga até à sua deposição no fundo da área de deposição, no sentido de obter
concentrações de poluentes eventualmente presentes nos sedimentos, bem como o
teor de sólidos em suspensão disponibilizados para a coluna de água durante o
processo de sedimentação dos dragados. Este é função das características dos
sedimentos, designadamente a sua granulometria, as características da descarga,
velocidade das correntes e do batelão ou draga.

b) Condições de Simulação e Resultados
Operações de dragagem
Para a simulação das concentrações de sólidos em suspensão durante as
operações de dragagem utilizando o modelo DREDGE foram considerados os
seguintes dados de entrada:
o

Tipo de draga – Draga de sucção com cabeça de corte

o

Diâmetro da cabeça de corte – 1,2 metros

o

Comprimento da cabeça de corte- 1,5 metros

o

Profundidade da coluna de água - 11 metros

o

Velocidade da corrente – 1,0 m/s

o

Velocidade de movimento da cabeça da draga – 0,3 m/s

o

Dimensão média das partículas dos sedimentos de acordo com o
boletim de análise relativo ao ponto de sondagem S1 localizado no
canal interior – 200 µm

o

Fracção de partículas inferior a 74 µm – 0,02

De acordo com os resultados do modelo, tendo em conta as condições de
simulação consideradas, estimou-se uma taxa de ressuspensão de sedimentos para
a coluna de água da ordem de 26 kg/s equivalente a uma perda de cerca de 7%.
No gráfico da Figura 131 apresenta-se a variação das concentrações de sólidos em
suspensão, com a distância à zona de dragagem, na direcção das correntes
relativamente ao local da dragagem.
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Figura 131 – Concentrações de sólidos em suspensão na vizinhança da zona de
dragagem, e variação com a distância (junto ao fundo, à profundidade da
dragagem)
Os resultados mostram um aumento da turbidez elevado nas imediações da zona
de dragagem (até uma distância entre 10 e 15 metros), que diminui rapidamente
com a distância, situação que se deve em grande medida ao facto dos sedimentos
(areias) evidenciarem velocidades de sedimentação elevadas.
Na Figura 132 mostra-se a representação em planta da área de dispersão dos
sólidos em suspensão junto ao fundo numa situação de dragagem, com os
pressupostos acima enumerados, correspondente a uma situação de enchente (na
vazante a área de dispersão será simétrica à apresentada na figura). O local de
dragagem corresponde ao ponto de amostragem S1.
A análise da Figura 132 mostra, tal como a figura anterior, que as concentrações
mais elevadas de sólidos em suspensão se verificam na proximidade imediata da
zona de dragagem diminuindo acentuadamente com a distância, sendo as fracções
mais finas dos sedimentos as que sofrem maior dispersão.
A forma da área de dispersão reflecte o tipo de draga considerado (draga de sucção
com cabeça de corte) em que o braço da draga efectua um movimento semicircular
no sentido transversal ao navio durante a dragagem (ver Figura 133).
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Figura 132 – Concentrações de sólidos em suspensão na vizinhança da zona de
dragagem, e variação com a distância (junto ao fundo, à profundidade da
dragagem)

Figura 133 – Movimento do braço da draga
A pluma de sólidos em suspensão gerada durante o processo de dragagem fica
confinada junto ao fundo, sendo a dispersão no sentido vertical, em direcção à
superfície, praticamente inexistente.
A velocidade da corrente constitui um factor importante na resuspensão dos
sedimentos da pluma, verificando-se para velocidades mais elevadas, uma maior
dispersão dos sólidos em suspensão devido ao transporte advectivo.
Note-se que as simulações efectuadas referem-se a um cenário de dragagem dos
sedimentos que, de acordo com os ensaios analíticos, evidenciam maior
percentagem de areias finas, correspondente ao ponto de amostragem S1
localizado no interior da embocadura da ria de Aveiro. Trata-se assim do cenário
mais desfavorável no que respeita aos potenciais impactes na qualidade da água,
pelo que em relação ao cenário de dragagem no canal exterior as concentrações
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serão inferiores às simuladas para o canal interior e a área de dispersão será
bastante mais reduzida.
Estas simulações não entraram em consideração com uma situação hipotética de
“overflow”, podendo em tais casos, se não houver uma sedimentação considerável
dos sedimentos no batelão, conduzir a uma descarga de águas com teores
elevados de sólidos em suspensão, situação que poderá conduzir a um aumento
das concentrações em toda a coluna de água desde a superfície.
Neste sentido recomenda-se, como medida cautelar, que se evite o “overflow”
durante a execução das dragagens no canal interior, onde os sedimentos
apresentam teores mais elevados de areias finas e dada a proximidade
relativamente à praia da Barra (cerca de 400 metros).
Atendendo aos resultados obtidos nas simulações, poderá concluir-se que as
operações de dragagem no âmbito do presente projecto, provocarão um impacte
negativo na qualidade da água, directo, certo, temporário e reversível, muito
localizado, imediato, de magnitude elevada apenas na proximidade imediata
da cabeça de dragagem, diminuindo rapidamente de intensidade com a distância à
draga, classificando-se assim o impacte como pouco significativo.
Refira-se que os sedimentos não apresentam contaminação por metais pesados ou
por compostos orgânicos, pelo que a ressuspensão dos sedimentos para a coluna
de água não irá originar acréscimos da concentração destes poluentes. Não são,
assim, expectáveis impactes negativos na qualidade da água no que a estes
poluentes diz respeito. Não são, ainda, de perspectivar acréscimos significativos de
nutrientes na coluna de água já que se está em presença de sedimentos (areias)
com uma reduzida presença de matéria orgânica para além de se verificar um forte
hidrodinamismo sedimentar que impede a acumulação de nutrientes.

Operações de Deposição de Dragados
Para a simulação das concentrações de sólidos em suspensão durante as
operações de deposição de dragados, utilizando o modelo STFATE, foram
considerados os seguintes dados de entrada:
o

Batelão com um comprimento de 30 m e 12 metros de largura

o

Descarga de porão num volume de 1500 m efectuada em três
etapas

o

Tempo de simulação – 1800 segundos

o

Tempo necessário para esvaziar o batelão – 60 segundos

o

Velocidade das correntes – 0,2 m/s

o

Sedimentos compostos por 1% de areia grossa (velocidade de
queda – 0,15 m/s), 39% de areia média (velocidade de queda 0,03 m/s) e 60% de areia fina (velocidade de queda – 0,006 m/s)

3

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos nas simulações
efectuadas, representando a dispersão das areias finas durante a deposição dos
dragados na área prevista, a várias profundidades (4,6 metros – profundidade
intermédia e 7 metros – profundidade do fundo) e em vários momentos (150, 600 e
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900 segundos após a descarga) no decurso do trajecto dos dragados ao longo da
coluna de água até ao fundo.
As manchas de dispersão representam a distribuição espacial da concentração de
sólidos em suspensão tendo em conta o sentido das correntes que se observam na
área de deposição, de Sul para Norte. As maiores concentrações correspondem à
cor vermelha e as menores concentrações à cor amarela.
As Figuras 134 e 135 representam a dispersão da pluma à profundidade de 4,6
metros, em respectivamente 150 segundos e 600 segundos após a descarga dos
dragados. Na Figura 134 pode observar-se a deslocação da pluma de sólidos em
suspensão para Norte, devido à acção das correntes.
As Figuras 136, 137 e 138 mostram a dispersão da pluma junto ao fundo (a 7
metros), em respectivamente 150 segundos, 600 segundos e 900 segundos após a
descarga dos dragados.
A dispersão da pluma, tendo em conta as concentrações de sólidos em suspensão
representadas, varia entre cerca de 25 a 50 metros no sentido da largura e cerca de
80 metros no sentido do comprimento.
A análise das figuras permite concluir que, durante a queda do material, verifica-se
um aumento significativo de partículas na coluna de água, resultando em
concentrações muito elevadas, que vão diminuindo com a distância ao centro da
pluma de dispersão correspondente à deposição dos sedimentos.
De acordo com os resultados obtidos, para fracção dos sedimentos de dimensões
mais reduzidas - as areias finas - verifica-se que ao fim de 900 segundos (15
minutos) as concentrações reduzem-se praticamente a zero na coluna de água no
local de deposição. Durante a queda do material ao longo da coluna de água, por se
tratar de areias e dada a reduzida profundidade dos locais de queda, este
permanecerá praticamente agregado até à queda no fundo, não se verificando uma
elevada dispersão, quer devido à advecção quer devido à difusão.
Note-se que as simulações foram efectuadas tendo em conta a deposição dos
sedimentos, cujos ensaios analíticos revelaram a maior percentagem de areias
finas, no total das 15 amostras efectuadas, pelo que na grande maioria das
situações de deposição de dragados que se irão verificar, as concentrações de
sólidos em suspensão serão mais reduzidas.
Face ao exposto conclui-se que a deposição de dragados irá provocar um impacte
negativo na qualidade da água, directo, certo, temporário e reversível, muito
localizado e imediato. Este impacte apresenta uma magnitude elevada apenas
num curto espaço de tempo, não pondo em causa qualquer tipo de utilização da
água, considerando-se por isso como não significativo.
Conclui-se assim que, quer as operações de dragagem, quer as operações de
deposição de dragados não irão afectar a qualidade da água, para além da área
circunscrita à imediata vizinhança das operações e evidenciando um carácter
temporário, apenas enquanto dura a operação. Assim sendo, não se perspectivam
impactes negativos significativos ao nível da qualidade da água tendo em conta a
sua utilização para fins balneares ou para fins conquícolas, devendo no entanto terse em atenção para a necessidade de cumprimento das medidas de minimização
recomendadas. Este é um aspecto relevante face à procura que estes dois usos
têm na área de estudo, nomeadamente no que se refere às praias da Costa Nova e
da Barra.
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Figura 134 – Concentração de sólidos em suspensão à profundidade de 4,6 metros
150 seg após a deposição de dragados

Figura 135 – Concentração de sólidos em suspensão à profundidade de 4,6 metros
600 seg após a deposição de dragados

Figura 136 – Concentração de sólidos em suspensão à profundidade de 7 metros
150 seg após a deposição de dragados
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Figura 137 – Concentração de sólidos em suspensão à profundidade de 7 metros
600 seg após a deposição de dragados

Figura 138 – Concentração de sólidos em suspensão à profundidade de 7 metros
900 seg após a deposição de dragados
5.5.2.2.2

Actividades de estaleiro
A área da prevista para a implantação do estaleiro localiza-se na margem Norte da
embocadura da ria de Aveiro. As acções de que poderão resultar impactes
negativos na qualidade das águas de drenagem superficial são:
o

Produção de águas residuais domésticas nos sanitários do
estaleiro;

o

Produção de águas de lavagem de betoneiras contendo cimento;

o

Manuseamento e armazenamento inadequados de substâncias
perigosas no estaleiro (combustíveis, lubrificantes);

o

Operações de manutenção de máquinas de que possa resultar o
derrame para o solo de substâncias perigosas;

o

Acidentes, envolvendo por exemplo a ruptura do sistema hidráulico
de uma máquina.

Todas estas situações são geradoras de águas residuais ou susceptíveis de gerar
águas pluviais contaminadas. Desde que adoptadas as medidas de minimização e
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as boas práticas recomendadas no capítulo 6 considera-se que o potencial impacte
associado à contaminação das águas da ria será não significativo.
Relativamente às águas residuais domésticas produzidas no estaleiro e às águas de
lavagem produzidas na central de betão indicam-se no capítulo 6 as medidas de
minimização consideradas relevantes para mitigar os seus efeitos no ambiente.
Considera-se que a potencial ocorrência de derrames de substâncias perigosas
para o solo, que possam contaminar águas superficiais, será devidamente
minimizada com a implementação das medidas preventivas e de mitigação
indicadas no capítulo 6.
Da análise efectuada conclui-se, assim, que se forem adoptadas as medidas de
minimização adequadas não serão expectáveis impactes negativos significativos na
qualidade das águas superficiais.
5.5.2.3

Fase de Exploração
A fase de exploração do presente Projecto caracterizar-se-á pela utilização futura do
canal da barra, com uma nova reconfiguração do Molhe Norte e com um novo canal
de acesso. Com a execução desta obra verificar-se-á uma melhoria das condições
de segurança e de navegabilidade no acesso ao Porto de Aveiro, permitindo o
acesso de navios de maiores dimensões e um maior crescimento do tráfego
marítimo.
O aumento do tráfego de navios no acesso ao Porto e a possibilidade de acederem
navios de maiores dimensões resultará num aumento do volume de águas residuais
que eventualmente poderão ser descarregadas no Porto de Aveiro. As águas
residuais descarregadas no Porto de Aveiro pelos navios são, depois de prévia
autorização notificação MARPOL (Convenção Internacional para a Prevenção da
Poluição por Navios), descarregadas nas redes de drenagem de águas residuais da
APA, SA. O Porto de Aveiro dispõe, tal como referido no capítulo 4.5.1.3, duas
estações de tratamento de águas residuais, não se perspectivando assim a
ocorrência de impactes negativos significativos na qualidade das águas induzidos
pelo projecto na fase de exploração.
O previsivelmente maior tráfego de navios poderia perspectivar um maior risco de
verificação de acidentes, de que pudesse resultar o derrame de substâncias
perigosas, designadamente hidrocarbonetos transportados pelos navios, nas águas
costeiras ou estuarinas. Note-se porém que a construção do prolongamento do
molhe Norte irá proporcionar melhores condições de segurança no acesso ao Porto
de Aveiro, pelo que não se perspectiva, em termos globais um acréscimo do risco
de ocorrência de acidentes.
Acresce-se ainda que o Porto de Aveiro dispõe dos meios necessários para o
combate a derrames de hidrocarbonetos e outras substâncias, de dimensão local,
nomeadamente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Recuperadores gravimétricos;
Recuperadores oleofílicos;
Barreiras de contenção;
Bombas de trasfega;
Tanques de armazenagem temporária;
Máquina de floculação;
Batelão de combate à poluição;
Lanchas auxiliares semi-rígidas e rígidas;
Instalação de armazenagem e tratamento prévio de águas oleosas
(ETPO).
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Quanto à execução das dragagens anuais de manutenção do canal de navegação,
e a consequente deposição de dragados na zona da Costa Nova, verificar-se-ão
impactes similares aos que se descreveram na fase de construção.
Deste modo não se perspectivam impactes negativos significativos na qualidade
das águas, decorrentes das operações de dragagem de manutenção, devendo ser
cumpridas as medidas de minimização recomendadas bem como o plano de
monitorização.

5.5.3

Qualidade das Águas Subterrâneas

5.5.3.1

Fase de Construção
A área prevista para a instalação do estaleiro localiza-se numa zona de areias de
duna, verificando-se a presença de um aquífero superficial associado a estas
formações que evidencia uma elevada permeabilidade e, por isso, uma elevada
vulnerabilidade à poluição.
As actividades próprias de estaleiro, designadamente o abastecimento de máquinas
e equipamentos, a armazenagem de substâncias perigosas, designadamente
combustíveis e lubrificantes, a produção e manuseamento de resíduos, bem como
eventuais operações de manutenção de máquinas, poderão levar à ocorrência de
derrames de substâncias perigosas para o solo, situação que a verificar-se poderá
resultar na contaminação das águas subterrâneas. Poderão, ainda, ocorrer
situações acidentais que possam envolver o derrame de substâncias perigosas.
Embora se trate de um impacte incerto e de magnitude de difícil determinação, a
eventual ocorrência de um derrame de substâncias perigosas para o solo,
designadamente de óleos, gasóleo e outras substâncias perigosas constituirá um
impacte negativo significativo na qualidade das águas subterrâneas dada a
elevada vulnerabilidade do aquífero à poluição na zona onde se localiza o estaleiro.
Neste sentido recomenda-se a adopção de um conjunto de medidas de minimização
de carácter preventivo, relacionadas com a armazenagem e manuseamento de
substâncias perigosas, operações de manutenção de máquinas que não possam
deixar de ser efectuadas no estaleiro e manuseamento e armazenagem de resíduos
e resíduos, cuja implementação permite considerar que os impactes residuais, no
global, não serão significativos.
Outras actividades típicas de estaleiro, designadamente a prevista instalação de
uma central de betão, a instalação de sanitários e balneários, serão responsáveis
pela produção de águas residuais domésticas. Considera-se que se, forem
adoptadas as medidas de minimização previstas, não se perspectiva a ocorrência
de impactes negativos significativos na qualidade das águas.

5.5.3.2

Fase de Exploração
Durante a fase de exploração do projecto não se verificarão quaisquer acções
susceptíveis de gerarem impactes negativos na qualidade das águas subterrâneas.

5.6

Ecologia

5.6.1

Enquadramento
Neste capítulo pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais
impactes resultantes da construção e exploração do empreendimento em análise
nos componentes ecológicos dos ecossistemas. No Anexo F-7 apresenta-se a
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descrição da metodologia específica de avaliação de impactes utilizada e os
quadros com a quantificação e avaliação dos impactes sobre a flora e vegetação e
comunidades faunísticas do meio aquático e meio terrestre, para as fases de
construção e de exploração. Nos capítulos seguintes procede-se à descrição e
avaliação dos impactes identificados.

5.6.2

Fase de construção

5.6.2.1

Meio Aquático
Os principais impactes expectáveis para a flora e para a fauna do meio aquático
consequentes do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
decorrem, directa ou indirectamente, das seguintes acções:

5.6.2.1.1

o

Operações de dragagens e deposição do material dragado;

o

Movimentação de máquina, veículos pesados e pessoas em locais
potencialmente sensíveis a nível ecológico.

Flora
Relativamente aos impactes esperados para a flora do meio aquático, refere-se
desde já que a utilização de dragas de sucção poderá contribuir para que ocorra
uma menor perda de sedimentos para a coluna de água, apesar de ser expectável
que ocorra a ressuspensão de matéria sólida do fundo.
De uma forma geral os potenciais impactes resultantes das operações de
dragagens sobre a flora presente na área das dragagens podem ser considerados,
por um lado, como impactes directos, quando associados à destruição directa de
organismos e, por outro lado, como impactes indirectos, quando ocorrem em
resultado de alterações na qualidade da água que possam afectar os organismos.
Assim, prevê-se que as operações de dragagem resultem na destruição de bancos
de algas associados às zonas menos profundas (bancos de algas normalmente
associados às zonas menos profundas na proximidade dos molhes). Devido às suas
características bentónicas, o microfitobentos e as macroalgas (tal como
demonstrado em trabalho de campo a expressão das macroalgas na área de estudo
é reduzida) serão os outros grupos florísticos potencialmente mais afectados pelas
operações de dragagem nestes locais. Esta destruição por mortalidade dos
organismos constitui um impacte negativo, directo, certo, na flora aquática
Tal destruição constituirá um impacte negativo, directo por mortalidade dos
organismos, certo, imediato, localizado (a área afectada será muito reduzida e
pontual), irreversível e potencialmente permanente (já que pela frequência das
operações de dragagem a levar a cabo na fase de exploração sempre nos mesmos
locais é muito pouco provável que possa haver recuperação das zonas). Considerase, contudo, que este impacte apresenta uma magnitude baixa, face à reduzida
área a ser afectada e um significado reduzido.
A ressuspensão de sedimentos na coluna de água, originada pelas operações de
dragagem e deposição de dragados, poderá resultar numa redução da penetração
da radiação solar na água, e consequente redução da actividade fotossintética das
algas macrófitas e microalgas pelágicas e bentónicas, nas áreas intervencionadas e
na sua zona envolvente. Nestas situações o fitoplâncton é normalmente a
componente da flora mais susceptível de ser afectada.
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No entanto, para além de não ser expectável um aumento significativo da turbidez
da coluna de água, atendendo ao facto dos sedimentos a dragar serem constituídos
essencialmente por areias e à tipologia da draga que se prevê ser utilizada (tal
como se conclui no capítulo 5.5.2.2, referente à qualidade da água na fase de
construção), verifica-se que este impacte tem um carácter temporário e reversível
(havendo uma grande probabilidade de readaptação do sistema após o término das
obras). Por outro lado, este impacte por incidir sobre uma área diminuta e pontual
assumirá uma reduzida magnitude.
Neste contexto, considera-se que os impactes ao nível da vegetação aquática
devido à redução da actividade fotossintética podem ser classificados como
negativos, indirectos, prováveis, temporários, muito localizados, imediatos e
com uma magnitude baixa e pouco significativos.
Ainda no que se refere a potenciais impactes indirectos sobre a vegetação aquática
local durante a fase de construção há a considerar o efeito de enriquecimento da
coluna de água com nutrientes e matéria orgânica, em resultado da ressuspensão
de sedimentos motivada pelas operações de dragagem. Face à reduzida
percentagem de matéria orgânica presente nos sedimentos a dragar considera-se
que este impacte embora positivo, será indirecto e de magnitude reduzida e não
significativo.
As medidas de minimização previstas, no sentido de controlar a qualidade das
águas pluviais com origem no estaleiro, permitem perspectivar que os potenciais
impactes resultantes da introdução na ria de águas de escorrência assumirão
reduzida magnitude na flora aquática local, podendo ser considerados não
significativos.
5.6.2.1.2

Fauna
No que concerne à fauna aquática, e à semelhança do que foi referido para a
vegetação aquática, os potenciais impactes resultantes das operações de
dragagens sobre a fauna presente na área das dragagens podem ser considerados,
por um lado, como impactes directos, quando associados à destruição directa de
organismos e, por outro lado, como impactes indirectos, quando ocorrem em
resultado de alterações na qualidade da água que possam afectar os organismos.
Salienta-se o facto de os sedimentos a dragar não evidenciarem qualquer tipo de
contaminação por metais pesados e compostos orgânicos, de acordo com os
ensaios analíticos efectuados no âmbito do presente Projecto, pelo que não se
verificará a libertação deste tipo de compostos para a coluna de água no decorrer
das operações de dragagem e deposição de sedimentos.
A elevada mobilidade dos macroinvertebrados nectónicos e peixes pelágicos ou
demersais acaba por torná-los pouco susceptíveis aos impactes associados ao
aumento da turbidez da coluna de água devido às operações de dragagem. De igual
modo, os organismos bentónicos, e os macroinvertebrados em particular são menos
afectados de forma directa pela ressuspensão de partículas sedimentares. Pelo
contrário, o aumento do material em suspensão na coluna de água causa a
dispersão e absorção de luz, reduzindo a zona eufótica, afectando negativamente o
fitoplâncton. No entanto, face à reduzida extensão do impacte e ao carácter pontual
e localizado no espaço e no tempo das dragagens e às medidas de minimização
previstas, não se prevê que o impacte em análise afecte as comunidades animais
das áreas de estudo de modo significativo. Assim este impacte pode ser
considerado como negativo, indirecto, certo, temporário, reversível, muito
localizado, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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As alterações no padrão de circulação da água e dos sedimentos induzidos pelo
prolongamento do molhe Norte apresentam um impacte pouco expressivo no
contexto geral da ria. Por outro lado, não são esperadas alterações no prisma de
maré devido às obras de reconfiguração da barra. Neste sentido não são
expectáveis impactes negativos significativos na fauna aquática ou ao nível da
migração dos organismos.
A dragagem de sedimentos irá provocar a mortalidade e afectação directa dos
habitats de organismos presentes no substrato que for localmente removido,
particularmente no que se refere aos macroinvertebrados bentónicos, originando
impactes negativos, directos, certos, permanentes no local das dragagens e
potencialmente irreversíveis, localizados e imediatos e a prazo. Apesar de
diversos estudos realizados em comunidades perturbadas de macroinvertebrados
bentónicos apontarem para a sua rápida regeneração (Silva et al., 1999), no
presente caso, a frequência de dragagens previstas para a fase de exploração leva
a considerar que essa regeneração será bastante difícil. Como a área de
intervenção evidencia uma reduzida biodiversidade e abundância em termos de
macrofauna bentónica, consideram-se estes impactes de magnitude média e
pouco significativos.
Os dados relativos às espécies com interesse comercial referem que os principais
bancos de bivalves com interesse comercial se situam a sul da área a dragar. No
caso da ameijôa-branca, principal espécie de bivalve comercialmente explorada, o
seu pico de abundância situa-se a uma profundidade de cerca de 20m, fora também
das áreas a dragar. Neste contexto não são espectáveis impactes negativos
significativos ao nível das espécies com interesse comercial.
Poderá verificar-se a mortalidade directa de crustáceos decápodes (sobretudo
caranguejos) e peixes bentónicos, principalmente estados larvares e juvenis das
espécies que ocorrem na área, dado que apresentam em muitos casos reduzida
capacidade de fuga e/ou uma maior associação ao substrato. Podem, assim,
originar-se impactes negativos, directos, certos, localizados e imediatos,
embora temporários e reversíveis, dada a reduzida abrangência espacial das
actividades de dragagem, pelo que a sua magnitude será considerada média e
serão pouco significativos. Pelo contrário, a maior mobilidade dos restantes
invertebrados e peixes pelágicos ou demersais torna-os pouco susceptíveis aos
impactes directos associados à dragagem dos sedimentos, levando-os apenas a
evitar temporariamente o local das obras.
O ruído associado ao funcionamento da draga, designadamente o ruído produzido
pelos motores e bombas de dragagem, poderá induzir alguma perturbação das
comunidades aquáticas, podendo levar ao afastamento dos animais com maior
mobilidade e afectar aqueles que possuem menor mobilidade. Considera-se,
contudo, que face às características da zona onde se vai realizar a obra (zona de
influência do Porto de Aveiro, com tráfego constante de embarcações e, portanto, já
bastante perturbada) e à reduzida área de intervenção, não são expectáveis
impactes a este nível.
No que se refere à avifauna aquática, considera-se que o facto de a área de
intervenção apresentar, actualmente, uma elevada ocupação humana e reduzida
disponibilidade de habitat para este grupo, conduz a que a movimentação de
máquina, veículos pesados, pessoas e o ruído, como consequências das obras de
construção, não constitua um impacte negativo significativo nestas comunidades. À
semelhança do que foi referido para a flora, o impacte na qualidade da água
associado às actividades do estaleiro terá uma significância muito reduzida
admitindo-se que são implementadas as medidas de minimização adequadas
durante as obras, no sentido controlar a qualidade das águas pluviais com origem
no estaleiro. Note-se que as águas residuais domésticas não serão descarregadas
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na ria. Considera-se, assim, que os potenciais impactes sobre estas comunidades
serão pouco significativos.
As operações de deposição de dragados implicam a descarga de uma coluna de
sedimentos sobre um determinado fundo marinho, acção que pode provocar a
morte, por asfixia, dos macroinvertebrados bentónicos existentes no local onde essa
intervenção se processa. No presente caso as espécies potencialmente mais
afectadas serão as que ocorrem em maior abundância às profundidades típicas a
que será efectuada a deposição na zona da Costa Nova, nomeadamente a
cadelinha e a navalha, não obstante tratar-se de uma zona de rebentação, com um
número muito limitado de espécies devido à energia libertada pelas ondas que
impede a fixação dos organismos bentónicos aos fundos.
Deve, no entanto, salientar-se que a área de deposição de dragados será a mesma
que a utilizada no “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar” cuja obra terá início ainda no corrente ano.
Neste contexto, assume-se que a deposição dos dragados provenientes do
presente Projecto será efectuada numa zona que, na altura em que esta deposição
vier a ocorrer, estará recentemente perturbada (um impacte cumulativo dos dois
projectos em causa). Assim sendo, ainda que possa ter havido alguma recuperação
das comunidades, considera-se que este impacte associado à deposição de
material dragado do presente Projecto na zona da Costa Nova pode ser
considerado negativo, directo, certo, temporário e potencialmente reversível,
localizado, imediato e a prazo e assumirá uma magnitude muito reduzida e será
considerado como pouco significativo.
Para além do referido, serão expectáveis impactes positivos, indirectos,
prováveis, permanentes e extensivos, fazendo-se sentir a longo prazo pelo facto
do reforço do cordão dunar permitir contrariar a erosão costeira a Sul, que poderia
pôr em causa a disponibilidade de habitats nessa zona.
5.6.2.2

Meio Terrestre
Os principais impactes expectáveis para a flora e para a fauna terrestres
consequentes da implantação do projecto decorrem directa ou indirectamente das
seguintes acções:

5.6.2.2.1

o

Desmatação, limpeza e preparação do terreno para a implantação
do estaleiro e dos acessos temporários à frente da obra de
construção do prolongamento do molhe;

o

Deposição temporária dos blocos recuperados da demolição da
cabeça do actual molhe Norte junto à zona Norte desse mesmo
molhe para posteriores acções de manutenção;

o

Movimentação de máquinas, veículos pesados e pessoas e o
acréscimo de ruído em locais potencialmente sensíveis a nível
ecológico.

Flora
Tal como referido anteriormente, o local previsto para a implantação do estaleiro
tem sido recorrentemente utilizado pelo Porto de Aveiro para a colocação de
estaleiros das várias intervenções de que o molhe Norte foi alvo. Durante o trabalho
de campo específico que foi realizado nesta zona verificou-se o domínio de
espécies exóticas como a acácia (Acacia sp.) e o chorão (Carpobrotus edulis). Esta
constatação, aliada ao facto de que os acessos ao molhe Norte já se encontrarem
abertos, levam a que o impacte resultante desta acção seja considerado negativo,
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directo, certo, temporário e reversível (apenas durante o período de
funcionamento do estaleiro), localizado e tenha uma magnitude reduzida e,
consequentemente, seja pouco significativo.
No que se refere ao armazenamento temporário dos blocos recuperados que
poderão vir a ser utilizados em futuras obras e manutenção do molhe, destaca-se
que os locais previstos para a sua deposição são áreas intervencionadas (intradorso
do molhe actual) e áreas com elevado grau de degradação ecológico (acacial).
Desta forma, considera-se que os impactes decorrentes desta acção são
negativos, directos, certos, potencialmente temporários e reversíveis
(desconhece-se quanto tempo é que estes blocos poderão vir a permanecer no
local), localizados e fazendo-se sentir de forma imediata e a prazo (caso os
mesmos permaneçam no local durante muito tempo). Face à reduzida importância
ecológica da zona onde se prevê a acumulação destes materiais considera-se que a
magnitude do impacte será reduzida e pouco significativo.
As actividades de estaleiro, designadamente o funcionamento da central de betão,
serão responsáveis pela emissão de poeiras para a atmosfera, com especial
incidência nos períodos secos do ano, podendo a posterior deposição das partículas
sobre a vegetação afectar a sua capacidade fotossintética (a adopção de medidas
de minimização adequadas permitirá diminuir a intensidade deste efeito). O impacte
será negativo, indirecto, provável, temporário e reversível e localizado
(circunscrito à fase de funcionamento do estaleiro e apenas à envolvente imediata
da área do estaleiro) e, em grande medida, minimizável se adoptadas as medidas
de minimização adequadas, não sendo, por isso, considerado significativo.
5.6.2.2.2

Fauna
No que concerne à fauna terrestre, será expectável um incremento dos níveis de
ruído, resultante do movimento e operação de máquinas durante a fase de
construção (estaleiro e zona entre o estaleiro e a zona do molhe). As consequências
do aumento do ruído na envolvente da área do estaleiro e dos caminhos de
circulação mais próximos (nomeadamente o caminho que se localiza no interior dos
terrenos do Regimento de Infantaria nº 10 que atravessa uma zona com menor
ocupação humana) poderão resultar no afastamento temporário de espécies de
avifauna e mamíferos. Não obstante o sentido negativo e provável do impacte, o
carácter temporário, reversível e localizado das acções e a possibilidade de
minimização dos efeitos levam a considerar este impacte como de reduzida
magnitude, sendo expectável e pouco significativo.
A circulação e movimentação de maquinaria e camiões de transporte de materiais
poderão provocar a morte de vertebrados terrestres por atropelamento. Embora seja
um impacte negativo, directo, provável e localizado, o seu carácter temporário e a
baixa densidade de répteis nos biótopos terrestres nesta zona leva a considerar
uma magnitude reduzida e o impacte como pouco significativo.

5.6.3

Fase de exploração
Os principais impactes expectáveis para a flora e para a fauna consequentes da
exploração do projecto decorrem directa ou indirectamente das seguintes acções:
o
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Intensificação da taxa de transporte de sedimentos na vizinhança
da cabeça do molhe Norte, particularmente junto a essa
extremidade, assim como intensificação do transporte em direcção
a terra no sector sul do molhe Sul, e diminuição da taxa de
transporte sobre a zona de dragagem.
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o

Dragagens de manutenção do canal de navegação e deposição de
dragados na zona da Costa Nova.

o

Possibilidade de acesso ao Porto de Aveiro de navios de maior
porte e aumento do tráfego de navios.

5.6.3.1

Meio Aquático

5.6.3.1.1

Flora
Durante a fase de exploração os impactes sobre a flora do meio aquático,
resultantes das dragagens de manutenção, serão equivalentes aos impactes
mencionados anteriormente para a fase de construção.
De acordo com o que está estabelecido no presente Projecto, prevê-se a
necessidade de realização de dragagens de manutenção anuais. Tal facto,
associado à elevada taxa de perturbação que já ocorre no local, perspectiva que a
regeneração das comunidades nessas zonas será, na prática, um processo quase
impossível, condicionando, portanto, a riqueza, do ponto de vista da flora, ao nível
do canal de navegação. Constitui-se, assim, um impacte negativo, directo, certo,
permanente e irreversível, localizado. Face à relativa reduzida riqueza do meio e
ao carácter localizado das acções considera-se que o impacte terá uma magnitude
média e será pouco significativo.

5.6.3.1.2

Fauna
Da mesma forma, durante a fase de exploração, os impactes resultantes das
dragagens de manutenção anuais a serem realizadas na zona da barra, serão
equivalentes aos mencionados anteriormente para a fase de construção. Os
impactes serão similares aos que foram referidos para a flora.
Não é expectável, que o previsível acréscimo no número de embarcações de maior
porte a utilizar o canal de navegação, possa ter qualquer efeito sobre as espécies
de avifauna aquática. Ainda relativamente a este aspecto, refere-se que o aumento
do tráfego marítimo poderá resultar no aumento do risco de se verificar a presença
de óleos minerais e hidrocarbonetos na água devido a fugas que possam ocorrer. A
ocorrer será considerado um impacte negativo, indirecto, pouco provável,
incerto, e de difícil avaliação, ao nível da fauna aquática. Realça-se que em
situações de derrames acidental de hidrocarbonetos, a APA, S.A. dispõe dos meios
necessários para o combate a derrames de hidrocarbonetos.
Será, também, provável, embora de forma pouco significativa, que ocorra um
incremento do ruído debaixo de água devido ao aumento do número de
embarcações no acesso ao porto. Este impacte poderá ter algum impacte nas
comunidades íctias porém, tratando-se já de uma área portuária, não se prevê que
o previsível acréscimo de ruído constitua um impacte negativo significativo.
Os resultados das simulações hidrodinâmicas efectuadas mostram a não ocorrência
de interferências com o interior da ria, nomeadamente no que se refere ao aumento
do prisma de maré, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes na fauna do
seu interior, designadamente avifauna aquática, que pudessem estar associados a
mudanças de salinidade da água e perda de habitat.

5.6.3.2

Meio Terrestre
Os impactes expectáveis para a flora e fauna do meio terrestre durante a fase de
exploração do projecto resultam sensivelmente das modificações introduzidas na
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estrutura do molhe Norte, que terão consequências na alteração na quantidade de
sedimentos carregados ao longo da linha de costa, bem como da deposição de
dragados ao largo da Costa Nova.
Tendo em consideração que a deposição do material dragado resultante do
presente Projecto, bem como das acções de reforço do cordão dunar a executar no
âmbito do projecto de “Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e
Reforço do Cordão Dunar” visam o reforço do sistema da praia da Costa Nova e,
indirectamente, um reforço do sistema dunar associado (traduzindo-se num impacte
cumulativo a este nível), considera-se que, ao nível terrestre, os impactes sobre as
comunidades florísticas e faunísticas serão positivos, uma vez que a integridade
deste sistema é assegurada por estas operações e que permitirá um aumento da
fixação de espécies de flora em zonas dunares, indirectos, prováveis,
permanentes e extensivos, fazendo-se sentir a prazo e assumindo uma
magnitude média e sendo significativos.

5.7
5.7.1

Solos e uso do solo
Enquadramento
Tal como referido no capítulo 4.8 da caracterização da situação actual, na área de
implantação do presente projecto não se pode falar de solos propriamente ditos já
que o Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro contempla o
prolongamento do Molhe Norte, em zona marítima, e a execução de dragagens para
melhoramento das condições de navegabilidade, igualmente em zona marítima. Os
dragados serão depositados na orla costeira a sul do molhe Sul, na zona de praia
submersa entre os 3º e 5º esporões na zona da Costa Nova, igualmente em zona
marítima.
Atendendo a que a intervenções para a execução do projecto propriamente ditas
ocorrem, essencialmente, em zona marítima, apenas serão expectáveis
interferências com o meio terrestre no que se refere à implantação e operação do
estaleiro de apoio à obra, ao armazenamento dos blocos Antifer e tetrápodos junto à
zona Norte do actual molhe Norte, e ao transporte de materiais de e para esse
estaleiro.
De uma forma geral estes impactes apenas se farão sentir durante a fase de
construção, já que durante a fase de exploração não haverá qualquer interferência
do presente projecto com o meio terrestre. Refere-se, contudo, que o
armazenamento dos blocos Antifer e dos tetrápodos junto ao actual molhe Norte,
embora seja considerado como temporário (já que se destina a actividades de
manutenção do molhe actual) terá que ser encarado como a ocupação de uma zona
por um período indeterminado.

5.7.2

Identificação de impactes
Na Figura 17 apresenta-se a localização prevista para o estaleiro que, tal como
referido anteriormente, se situará no interior dos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, numa zona já utilizada como estaleiro para anteriores obras
realizadas na zona do molhe Norte.
No capítulo 4.8 foram caracterizados os solos e os principais usos dos mesmos na
zona envolvente ao presente projecto. Os solos em questão são constituídos,
essencialmente, por formações sedimentares com predomínio dos regossolos,
apresentando uma capacidade de uso baixa. De acordo com o levantamento de
campo efectuado nesta zona constatou-se o elevado grau de artificialização que
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esta zona apresenta, sendo visíveis no local os vestígios da anterior ocupação com
estaleiro e zona de deposição de materiais. Regista-se, ainda, a deposição de
resíduos e entulhos variados nesta zona.
Neste contexto os impactes nos solos associados à implantação do estaleiro e zona
de armazenamento de blocos e tetrápodos podem ser classificados como
negativos, directos, certos, reversíveis e temporários (no caso da ocupação da
área do estaleiro, enquanto que no caso do armazenamento dos blocos e
tetrápodos o carácter temporário e, consequentemente, de reversibilidade se afigura
de difícil estimativa), localizados, imediatos, com uma magnitude baixa e um
significado igualmente reduzido. Estes impactes poderão ser minimizados através
da implementação das medidas listadas no capítulo 6.
Relativamente aos usos ou ocupação do solo na área envolvente ao presente
Projecto, há a referir que a instalação do estaleiro no interior da área militar do
Regimento de Infantaria nº 10 e a respectiva zona de armazenamento de blocos
Antifer e de tetrápodos implicará, necessariamente, uma afectação do uso do solo
desta zona. Como actualmente a zona não apresenta qualquer uso definido,
encontrando-se pontuada por deposição de resíduos e entulhos diversos e
registando evidências de anteriores ocupações com estaleiros ou actividades
similares, considera-se que a ocupação da mesma com estas actividades se
constitui como um impacte neutro, directo, certo, temporário e reversível (no
caso da ocupação da área do estaleiro, enquanto que no caso do armazenamento
dos blocos e tetrápodos o carácter temporário e, consequentemente, de
reversibilidade se afigura de difícil estimativa) localizado e imediato. Face à
caracterização efectuada para a zona considera-se que o impacte no uso do solo
apresenta uma magnitude reduzida e é pouco significativo. Apresentam-se no
capítulo 6 algumas medidas de minimização/recomendações relativamente a este
aspecto, nomeadamente no que se refere à desactivação do estaleiro de forma a
repor a situação original.
Há ainda a referir que o reforço sedimentar da praia da Costa Nova resultante da
deposição de materiais dragados na zona do canal exterior e do canal interior
poder-se-á constituir como um impacte positivo, indirecto, provável, permanente,
potencialmente extensivo no uso do solo já que contribuirá para a protecção do
cordão dunar e dos núcleos urbanos existentes a Sul da Costa Nova, e
consequentemente dos solos desta zona.

5.8

Qualidade do ar

5.8.1

Fase de construção
As principais actividades associadas à fase de construção do presente Projecto
susceptíveis de gerar impactes negativos na qualidade do ar, prendem-se com:
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o

As actividades de instalação e operação do estaleiro,
designadamente as descarga de materiais, o funcionamento da
central de betão e o funcionamento e movimentação de veículos
dentro do estaleiro e no acesso à obra.

o

As actividades de transporte de materiais de/para a obra, ao longo
da EN 327 até uma zona a Norte de S.Jacinto e depois ao longo
das vias locais, até à entrada no interior dos terrenos do Regimento
de Infantaria nº 10.

o

As actividades e funcionamento de equipamentos para a construção
do prolongamento do molhe Norte.
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o

O funcionamento da draga.

De uma forma geral as actividades de transporte de materiais em veículos
pesados, a movimentação de veículos (p.e. autobetoneira para transporte de betão
da central até à zona do molhe Norte) e maquinaria (p.e. gruas para colocação do
enrocamento e para manipulação dos cubos e carregamento dos camiões) de apoio
à obra e o funcionamento da draga serão responsáveis pela emissão de
poluentes atmosféricos provenientes dos motores de combustão tais como o
monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx),
compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas, designadamente partículas
respiráveis (PM10). Por outro lado, o funcionamento da central de betão, no
estaleiro, será responsável pela emissão de poeiras. Estes são os principais
aspectos que foram tomados em consideração nesta análise.
As emissões geradas por centrais de betão são essencialmente constituídas por
poeiras, resultantes dos processos unicamente físicos de produção de betão. As
operações de enchimento de balanças, de mistura mecânica e de carga dos silos de
cimento, assim como as actividades associadas de transporte e descarregamento
de inertes, são responsáveis pela emissão de quantidades expressivas de material
particulado para a atmosfera. Por outro lado, também a acção do vento sobre a
superfícies destes materiais armazenados provoca o levantamento de poeiras, que,
atendendo à diversidade de factores que caracterizam estas emissões difusas torna
bastante difícil a sua quantificação.
Segundo estudos efectuados e descritos em bibliografia da especialidade, a carga
de uma betoneira para produção de betão pode emitir para a atmosfera cerca de 67
gramas de partículas “respiráveis” - PM10 (National Ready Mixed Concrete
Association, 2003) por cada tonelada de cimento carregado. No entanto, a utilização
de sistemas de controlo de emissões poderá reduzir este valor, sendo referidos
valores da ordem de 22 gramas de PM10 por tonelada.
A dispersão de partículas na atmosfera depende de processos de natureza
essencialmente física como a advecção e a difusão turbulenta. A deposição
gravimétrica (função da dimensão das partículas) e a deposição por via húmida são
factores limitantes da dispersão de partículas. O transporte de partículas na
atmosfera, função do seu diâmetro e da velocidade média do vento, varia do
seguinte modo (USEPA, 1995):
o

para uma velocidade média do vento típica de 16 km/h as partículas
com diâmetros superiores a 100 µm depositam a distâncias da
ordem da dezena de metros do local de emissão;

o

partículas com diâmetros entre 30 e 100 µm, dependendo da
turbulência atmosférica, depositarão expectavelmente a distâncias
até algumas dezenas de metros da origem da sua emissão;

o

as partículas de dimensão reduzida, PM10, com velocidades de
deposição muito menores, são mais susceptíveis de serem
afectadas pela turbulência atmosférica, podendo ser transportadas
a grandes distâncias desde a centena de metros até distâncias da
ordem dos quilómetros.

Realça-se que, do ponto de vista mássico, a maioria das partículas emitidas terão
dimensões superiores a 30 µm, verificando-se a sua rápida deposição, o que implica
que a grande maioria das partículas emitidas ficará circunscrita às áreas adjacentes
aos locais onde são emitidas. Note-se porém que o cimento é constituído
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maioritariamente por partículas de diâmetro inferior a 30 µm podendo a fracção
inferior a 10 µm ser da ordem dos 25 %.
A fase de construção poderá, assim, ser responsável por alterações na qualidade
do ar, dependendo genericamente de uma série de variáveis, das quais se
destacam as condições meteorológicas do local, a topografia da zona e tipologia de
ocupação do solo, a natureza e o período de duração das várias operações, assim
como o tipo e características dos equipamentos utilizados. A quantificação dos
impactes decorrentes desta fase é um processo difícil, tendo em conta os inúmeros
factores e variáveis que poderão influenciar a magnitude dos impactes identificados.
Salienta-se, contudo, que o aumento esperado da concentração de material
particulado no ar ambiente, podendo assumir pontualmente elevada magnitude nas
condições mais desfavoráveis anteriormente descritas, e ser potencialmente indutor
de incómodos para as populações vizinhas, tendo em conta o carácter temporário
da fase de construção, e desde que adoptadas as medidas de minimização
adequadas, não perspectiva a ocorrência de impactes negativos significativos.
As áreas residenciais localizadas na proximidade da área de desenvolvimento do
projecto, por constituírem receptores sensíveis à poluição atmosférica de uma forma
geral e à deposição de poeiras, são as mais susceptíveis à verificação de impactes
negativos na qualidade do ar.
As zonas habitadas mais próximas do local previsto para o estaleiro (em terrenos do
Regimento da Infantaria nº10, junto à zona inicial do actual molhe Norte,
apresentando-se na Figura 17 esta localização prevista), distam cerca de 360m Sul,
no que respeita ao aglomerado da Barra (que se situa na margem Sul do Canal
Principal) e cerca de 1350m Nordeste, no que respeita ao aglomerado de S.Jacinto.
De acordo com a caracterização climática efectuada no capítulo 4.1, verifica-se que
na área de estudo o vento sopra predominantemente dos quadrantes N e NW,
encontrando-se esta zona sujeita a ventos fortes que proporcionam condições
favoráveis para a dispersão dos poluentes atmosféricos.
Não será, assim, expectável a ocorrência de impactes significativos junto do
aglomerado de S.Jacinto em consequência da emissão de poluentes provenientes
do estaleiro. O aglomerado da Barra, que se localiza mais ou menos em linha
directa relativamente ao estaleiro, na direcção dos ventos predominantes, do outro
lado do Canal Principal, poderá apresentar uma maior probabilidade de ser
afectado, essencialmente pela emissão de partículas de reduzida dimensão.
Os impactes gerados pela emissão de poeiras restringir-se-ão assim, em grande
medida, às vizinhanças dos locais de construção, não obstante as emissões de
partículas na central de betão poderem ser transportadas a distâncias da ordem das
centenas de metros.
Pode, assim, concluir-se que em relação ao funcionamento do estaleiro se verificará
um impacte negativo na qualidade do ar, indirecto, provável, temporário e
reversível, localizado no espaço, de magnitude reduzida e não se
perspectivando que seja significativo se forem adoptadas as medidas de
minimização adequadas. A este respeito assume particular importância a
necessidade de a central de betão dispor de equipamentos adequados de controlo
das emissões de partículas. No capítulo 6 são explicitadas as medidas de
minimização preconizadas.

Relativamente ao transporte de materiais de e para o estaleiro prevê-se um
tráfego de pesados da ordem de 9 viagens por hora (ver capítulo 3.4). O percurso
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de acesso ao estaleiro (ver capítulo 3.3.5.4) será feito por via terrestre, através da
EN 327 (que consiste na única ligação viária a S.Jacinto), até uma zona
imediatamente a Norte deste aglomerado, contornando a povoação por Oeste,
evitando o seu atravessamento, seguindo por uma estrada de acesso local, onde se
verifica apenas a existência de algumas casas de habitação, até entrar nos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10. Refere-se, ainda, que o troço deste percurso que
se desenvolve na proximidade da povoação de S. Jacinto encontra-se pavimentado
pelo que não haverá lugar à emissão de poeiras pelos rodados dos veículos. No
entanto assistir-se-á à emissão de poluentes típicos associados aos motores de
combustão interna, designadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto
(NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas respiráveis (PM10).
Com base no programa de referência da Agencia Europeia do Ambiente COPERT
4, desenvolvido pela Universidade Aristotle de Thessaloniki (Grécia) baseado nas
metodologias desenvolvidas no âmbito do projecto MEET- Methodologies to
Estimate Emissions from Transpor (Hickman et al., 1999), e acção COST 139 - The
Estimation of Emissions from Transport (Joumard R., 1999), foram estimados os
factores de emissão de poluentes associados ao tráfego de pesados, tendo em
conta a estrutura do parque automóvel relativamente aos veículos pesados, no que
respeita às normas EURO de emissão, estimada para o ano 2010 (PTEN, 2006).
Os factores de emissão calculados através do programa COPERT 4 encontram-se
no Quadro 72.
Quadro 72- Factores de emissão associados ao tráfego de pesados
(g/km/veículo):
CO

NOx

PM10

VOC

1,29

5,17

0,26

0,57

No sentido de avaliar os impactes do tráfego de pesados ao nível da qualidade do
ar na proximidade imediata da estrada, foi efectuada uma estimativa da
concentração de NO2 e PM10 a 5 metros da estrada, considerando os factores de
emissão calculados e o tráfego de 9 veículos por hora, utilizando o modelo
matemático de dispersão de poluentes associados à emissão por fontes lineares
CALINE 4 (Caltrans, 1984), desenvolvido nos EUA, pelo California Department of
Transportation, e cuja versão revista data de 1998.
Na simulação efectuada considerou-se apenas o cenário mais desfavorável à
dispersão de poluentes (Classe de estabilidade atmosférica F, velocidade do vento
1 m/s, variabilidade da direcção do vento de apenas 5º e altura da camada de
3
mistura de 500 metros). O valor de concentração de NO2 obtido foi de 5,7 µg/m e o
3
valor de PM10 de 0,2 µg/m , valores muito inferiores aos valores limite no ar
ambiente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril para o NO2 (200
3
3
µg/m para uma hora em 2010) e para as PM10 (50 µg/m ).
Conclui-se assim que o impacte negativo na qualidade do ar do Projecto devido à
circulação de pesados para o transporte de materiais para o estaleiro será
indirecto, certo, temporário e reversível, assumindo uma reduzida magnitude,
sendo considerado como não significativo.

A operação da Draga será responsável pela emissão de poluentes associados ao
funcionamento dos motores de combustão interna, designadamente CO, NOx, SO2
e partículas PM10, para além de compostos orgânicos voláteis e metais pesados. Os
quantitativos emitidos dependerão, sobretudo, da potência dos motores, tipo de
combustível utilizado e regime de funcionamento dos motores.
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Normalmente as dragas possuem, para além do motor de propulsão, motores para
o funcionamento das bombas de dragagem. A potência total instalada numa draga
de tipologia das normalmente utilizadas em trabalhos de dragagem semelhantes
situa-se entre 3000 kW e 6000 kW. O consumo específico de combustível situa-se
normalmente entre 200 e 220 g/kWh, dependendo do tipo de combustível para além
da tecnologia do motor.
Foi efectuada uma estimativa das emissões de NOx, SO2, PM10 e VOC para uma
draga de 4000 kW utilizando os factores de emissão do estudo desenvolvido pela
Entec UK para a Comissão Europeia sobre as emissões poluentes de navios na
União Europeia (ENTEC, 2005).
No Quadro 73 apresentam-se os factores de emissão aplicáveis ao funcionamento
de motores principais de navios e no Quadro 74 apresenta-se a emissão horária de
poluentes associada a uma draga com uma potência instalada de 4000 kW.
Quadro 73- Factores de emissão associados ao funcionamento de motores
principais de navios até 4000 kW
Tipo de
Combustível

NOx (g/kWh)

SO2 (g/kWh)

VOC (g/kWh)

PM10 (g/kWh)

Fuel-óleol com 1,5%
de enxofre

14,6

6,4

0,53

1,3

Diesel com 0,2% de
enxofre

8,8

1,0

0,24

0,2

Tendo em conta estes factores de emissão, e considerando uma draga com uma
potência de 4000 kW, as emissões horárias destes poluentes seriam as seguintes:
Quadro 74- Emissão horária de poluentes associada a uma draga com uma
potência instalada de 4000 kW.
Tipo
Combustível

de

NOx (kg/h)

SO2 (kg/h)

VOC (kg/h)

PM10 (kg/h)

Fuel-óleol com 1,5%
de enxofre

58,4

25,6

2,12

5,2

Diesel com 0,2% de
enxofre

35,2

4,0

0,96

0.8

A análise do quadro acima permite concluir que os valores de emissão estimados
são relativamente reduzidos no contexto local, correspondendo, em termos médios
globais, às emissões de cerca de 1000 veículos ligeiros, tendo em conta os
poluentes NOx e PM10. A utilização de fuelóleo, devido aos teores mais elevados de
enxofre que apresenta, é responsável por emissões mais elevadas de dióxido de
enxofre. Não obstante não se perspectivarem impactes negativos significativos na
qualidade do ar, recomenda-se que, quando a draga estiver acostada deverá
recorrer ao abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em detrimento da utilização
dos motores.
Tendo em conta a distância mínima a que a draga se situará relativamente a
potenciais receptores sensíveis, cerca de 500 metros relativamente às casas da
Barra durante a dragagem do canal interior, não se perspectivam impactes
negativos directos significativos na qualidade do ar junto desses receptores. Para
além disso trata-se de um impacte temporário na qualidade do ar.
De uma forma geral os potenciais impactes na qualidade do ar durante a fase de
construção, sendo negativos, directos, prováveis, caracterizam-se pela sua
limitação quer em termos de período de ocorrência (apenas durante a fase de
construção do empreendimento), sendo reversíveis e temporários, quer em
termos espaciais, uma vez que terão uma incidência localizada. Evidenciando na
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globalidade uma magnitude média a reduzida, consideram-se pouco
significativos desde que sejam implementadas as medidas de minimização
recomendadas.

5.8.2

Fase de exploração
A fase de exploração do presente projecto incluirá todas as actividades associadas
à utilização futura do canal da barra, com uma nova reconfiguração do Molhe Norte
e com um novo canal de acesso. Será, assim, expectável que este canal mantenha
uma utilização semelhante à actual, embora em condições de segurança e
navegabilidade melhoradas, ou seja, assegurando o tráfego de navios de maiores
dimensões que os que actualmente acedem ao Porto de Aveiro.
Neste contexto, o expectável acréscimo das emissões de poluentes atmosféricos
estará apenas indirectamente relacionada com a presença física da obra construída,
e directamente relacionada com o previsível crescimento de tráfego em termos
globais, e com o tráfego de navios de maiores dimensões que passará a aceder ao
porto, sendo impossível a sua quantificação.
A execução de dragagens anuais de manutenção do canal de navegação, e a
consequente deposição na zona da Costa Nova, originarão impactes similares aos
que se descreveram na fase de construção.

5.9
5.9.1

Ambiente sonoro
Enquadramento
Prevê-se que a construção da presente obra ocorra em 2 anos e inclua as seguintes
actividades, com potenciais efeitos no ambiente sonoro:
Fase de construção
o

Montagem e desmontagem do estaleiro.

o

Demolição do farolim e zona terminal do molhe Norte existentes.

o

Actividades de construção do prolongamento do molhe Norte.

o

Operações e equipamentos em estaleiro, tais como funcionamento
da central de betão, de compressores; de martelos pneumáticos,
etc.

o

Transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, em
viaturas pesadas.

o

Operações de dragagem (canal exterior, canal interior e fundação
da obra de prolongamento do molhe Norte) e deposição de
dragados entre o 3º e o 5º esporões da Costa Nova.

Fase de exploração
o

Utilização do canal de acesso

o

Realização de dragagens de manutenção do canal e deposição de
dragados entre o 3º e o 5º esporões da Costa Nova.

O aglomerado urbano mais próximo das zonas a dragar é a povoação da Barra, que
se localiza a cerca de 440 m a Oeste da área a dragar no canal interior e a cerca de
1110m a Oeste da área a dragar no canal exterior. No que se refere à zona de
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deposição dos materiais dragados, o aglomerado mais próximo é a Costa Nova do
Prado, que se situa a cerca de 300m desta zona. Ambos os aglomerados acima
referidos correspondem a áreas urbanas com habitação, estabelecimentos
hoteleiros, comércio diverso e estabelecimentos de lazer. O aglomerado mais
próximo do local previsto para o estaleiro é a povoação de S.Jacinto, que se prevê
venha a ser contornada na sua zona limite de Oeste pelos veículos afectos à obra.
Esta zona do aglomerado de S.Jacinto corresponde a uma zona eminentemente
residencial (embora se saliente a existência do Complexo Desportivo Dr. Pereira
Girão e o Centro de Formação do Centro Nacional de Escutas) que apresenta
valores sonoros reduzidos.
De acordo com o que está previsto no presente projecto, a selecção dos
equipamentos de dragagem e de transporte para depósito dos produtos de
dragagem, incluindo a respectiva deposição ou repulsão, é da responsabilidade da
Entidade Executante ou Empreiteiro que vier a ser seleccionado para a execução da
obra. No entanto tais equipamentos, e consequentes métodos de dragagem e de
transporte e deposição dos produtos de dragagem, deverão ser submetidos à
aprovação do Dono da Obra.
Para efeitos de avaliação de impactes do projecto no ambiente sonoro considerouse a utilização de dragas de sucção em arrasto que poderão, ou não, dispensar a
utilização de batelões. As dragas de sucção em arrasto a utilizar nas operações
3
poderão ser de capacidade de sucção variável. Caso sejam até 5000 m de
capacidade os níveis de potência sonora poderão oscilar entre os 95 dB(A) e 100
dB(A).
Prevê-se, ainda, que as operações de dragagem decorram apenas entre os meses
de Maio e Outubro (de forma a evitar as situações meteorológicas mais
desfavoráveis e evitar interferências com as actividades de apanha de bivalves).
Assim, estas operações terão uma duração previsível de cerca de 6 meses em cada
ano, trabalhando a draga em contínuo, quando estiverem reunidas as condições
meteorológicas favoráveis. Atendendo a que a draga poderá funcionar 24 horas por
dia será de equacionar, por parte do Empreiteiro, o pedido de Licença Especial de
Ruído (LER) aos municípios competentes.Estimou-se, ainda, que existirá uma
duração mínima do ciclo de dragagem / transporte / imersão / retorno ao local de
dragagem, de cerca de 1 hora.
Tal como referido no capítulo anterior, prevê-se que o estaleiro da presente obra se
venha a localizar em terrenos do Regimento da Infantaria nº10, junto à zona inicial
do actual molhe Norte (Figura 17). Esta zona dista cerca de 360m do aglomerado
da Barra (que se situa a Sul, na margem Sul do Canal Principal) e a 1350m do
aglomerado de S.Jacinto (que se situa a Nordeste).
O transporte de materiais de e para o estaleiro será feito por via terrestre,
através da EN 327, até uma zona a Norte de S.Jacinto, seguindo depois por uma
via local, que limita a Oeste a povoação de S.Jacinto, e terminando num caminho
que se desenvolve no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº 10.

5.9.2

Fase de construção
De forma a estimar o ruído gerado pelas operações de dragagem junto dos
receptores assumiram-se, como dados acústicos de base para o tipo de draga a
utilizar, níveis de potência sonora “LAw “entre 95 dB(A) e 100 dB(A).
Estimativas sonoras efectuadas para obras semelhantes revelaram que a
propagação sonora resultante da laboração da draga apenas se faz sentir numa
faixa muito reduzida, não ultrapassando as centenas de metros. Verificou-se, ainda,
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que dragas de sucção em arrasto não são significativamente ruidosas, sendo que,
em laboração emitem valores sonoros a 25 m de distância da ordem dos 75 dB(A).
A dispersão da energia sonora proveniente das operações de dragagens faz-se em
geometria esférica, sendo o decaimento da energia sonora inversamente
proporcional ao quadrado da distância, ou seja, diminui 6 dB(A) por dobro da
distância à fonte. Associados a este efeito de atenuação devem também ser
considerados efeitos de outros mecanismos de atenuação sonora, tais como a
atenuação devida à atmosfera, às condições atmosféricas, ao tipo e geometria do
terreno e a eventuais obstáculos presentes. Considera-se que este acréscimo
sonoro será localizado e temporário (terá a duração de apenas 4 a 7 meses)
Os receptores sensíveis, na envolvente da área de implantação do projecto,
encontram-se a elevadas distâncias da fonte, sendo que os receptores mais
próximos se encontram a distâncias superiores a 400 metros. Assim sendo, não se
prevê qualquer agravamento do ambiente sonoro nas zonas urbanas e praias
adjacentes à área de dragagens e deposição dos dragados.
Relativamente à zona terrestre, é previsível que sejam geradas emissões de ruído
em resultado das operações de demolição da cabeça do actual molhe Norte, e da
operação do estaleiro (funcionamento da central de betão, circulação de veículos e
maquinaria pesada de apoio à obra e transporte de materiais de/para o estaleiro).
De uma forma geral os trabalhos de construção envolverão operações diversas
susceptíveis de induzirem emissões de ruído. As operações que podem ser
responsáveis por induzir maior impacte acústico prendem-se com a preparação e
funcionamento do estaleiro, e com as actividades que aí ocorram, como demolição
de elementos em pedra, por recurso a martelos pneumáticos, funcionamento da
central de betão, transporte de materiais de/para o estaleiro, transporte de
máquinas e de materiais em veículos pesados, etc. Outras operações geram níveis
de ruído mais baixos – designadamente nas fases de acabamentos e pósconstrução, incluem a remoção dos estaleiros, a recolha de materiais e a reposição
da situação inicial. De um modo geral, estas operações têm duração limitada no
tempo e serão localizadas, não se prevendo que venham a afectar a área vizinha.
À semelhança das operações de dragagem, a dispersão da energia sonora
proveniente das operações de construção com a distância faz-se em geometria
esférica e respectivo decaimento da energia sonora de 6 dB(A) por dobro da
distância à fonte. Medições feitas em obras similares permitem estimar os níveis
sonoros em LAeq produzidos por máquinas pesadas e pela movimentação e
transporte de terras, em cerca de 75 dB(A) a 80 dB(A), a 15 metros de distância
aproximadamente, em condições de propagação de espaço livre. A 50 metros de
distância, estes valores decrescem para um intervalo de 65 a 70 dB(A). Este
intervalo não excederá os 65 dB(A) a partir dos 100 m a 200 m.
Considerando que os receptores se encontram afastados do local de estaleiro mais
do que 200 metros de distância não é previsível virem a ser afectados, pelo menos
no período diurno, único período durante o qual se prevê a laboração do estaleiro.
A movimentação dos veículos pesados afectos à obra é uma fonte de ruído
complementar, podendo gerar impacte sonoro negativo, indirecto, provável em
especial fora da zona de influência do projecto propriamente dito, pelo facto do
acesso ao local de obra se processar através de uma via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto. Este impacte será temporário e reversível (unicamente
durante a fase de construção), extensivo, expectavelmente de magnitude média
na zona de S.Jacinto que é atravessada (prevê-se a necessidade de 9 viagens de
veículos pesados por hora) e potencialmente significativo a nível local, embora
minimizável.
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De uma forma geral, não é expectável a ocorrência de impactes negativos
signfiicativos no ambiente sonoro devido à construção do Projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, dado que a localização dos receptores
sensíveis existentes se encontra a uma distância superior a 200 metros. O impacte
associado à circulação dos veículos pesados é susceptível de ser minimizado com a
implementação das medidas de minimização previstas no capítulo 6.

5.9.3

Fase de exploração
Durante a fase de exploração do presente projecto os potenciais impactes no
ambiente acústico estarão essencialmente relacionados com o aumento de tráfego
marítimo que se venha a registar. Na ausência de informação concreta relativa a
estes potenciais aumentos de tráfego marítimo assume-se que, a este nível, a fase
de exploração do presente projecto não será susceptível de originar impactes
negativos significativos no ambiente sonoro.
Na fase de exploração prevê-se, ainda, a realização de dragagens de manutenção
no canal exterior, e deposição dos materiais dragados na zona da Costa Nova. Na
zona do canal interior, que se encontra numa maior proximidade das zonas
habitadas da Barra, não ocorrerão dragagens de manutenção. Dada a elevada
distância a que se situa o canal exterior e a localização zona de deposição de
dragados, não é expectável a ocorrência de impactes no ambiente sonoro nas
zonas habitadas existentes nas proximidades.
Não se estima ocorrer ultrapassagem dos limites de exposição sonora para
zonas mistas ou zonas não classificadas, nem haver lugar a incomodidade
devida à exploração do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro.

5.9.4

Análise conclusiva
De uma forma geral não se prevê que a fase de construção do projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro venha a induzir impacte sonoro
negativo significativo no ambiente sonoro. Contudo, poderá ocorrer um impacte
negativo, indirecto, temporário, reversível, de magnitude reduzida a média
devido à circulação de veículos pesados afectos à obra, com significado local, na
zona limite Oeste do aglomerado de S.Jacinto que é atravessada. Este impacte será
minimizável desde que adoptadas medidas de minimização preconizadas.
Na fase de exploração, considerando as potenciais fontes sonoras identificadas,
não se prevê a ocorrência de impacte sonoro negativo.

5.10

Resíduos
Apenas durante a fase de construção do presente projecto será expectável a
produção de resíduos, associados às obras de construção civil e ao funcionamento
do estaleiro. Os resíduos que se prevê venham a ser produzidos na obra,
170
englobando estas duas situações, e respectivo código LER
são os que foram
enumerados na fase de projecto (capítulo 3.5). Desde que asseguradas as boas
práticas, ss medidas de gestão indicadas e o cumprimento do Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos que virá a ser lançado com esta empreitada, não se prevê a
produção de resíduos em estaleiro venha a consituir um impacte negativo
signficativo.

170

LER – Lista Europeia de Resíduos
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Da operação de demolição da parte final do actual molhe Norte resultarão materiais
diversos. O destino destes materiais removidos poderá ser distinto consoante o seu
estado de conservação:
o

Aqueles que se encontrem partidos ou degradados (estima-se que a
quantidade de tetrápodos e de blocos Antifer que após a sua remoção se
apresentarão degradados será da ordem de 50%), serão demolidos no local
e integrados no núcleo da nova obra.

o

Os blocos prefabricados de betão (tetrápodos de 250 kN e blocos Antifer de
400 kN) que não se encontrem partidos ou degradados não serão aplicados
na obra de prolongamento do molhe Norte, sendo reaproveitados para
futuras actividades de manutenção do molhe existente.

No quadro seguinte apresentam-se as quantidades estimadas de virem a ser
obtidas no que se refere a estes resíduos.
Quadro 75- Quantidades expectáveis de resíduos a serem integrados na obra

Identificação dos
reciclados

Quantidade
removida da
obra
existente
(unidade/m3)

Quantidade integrada na obra (unid, t ou
m3)

Após demolição

Intactos

Quantidade
integrada
relativamente
ao total de
materiais
removidos (%)

Tetrápodos de 250
kN

330 unidades
(3 300 m3)

115 unidades
(1 150 m3)

115 unidades

50

Blocos cúbicos
Antifer

1 250 unid

440

370 unidades

65

Enrocamentos

21 000 m3

21 000 m3

100

A integração no núcleo da nova obra de uma parte significativa dos resíduos
provenientes da operação de demolição da cabeça do actual molhe Norte (a
totalidade dos enrocamentos, cerca de 50% dos tetrápodos e cerca de 65% dos
blocos Antifer) implica a reutilização desses materiais, o que se traduz num impacte
positivo. Os restantes materiais provenientes dessa demolição (que não se
encontrem em mau estado) serão armazenados localmente, tal como descrito no
capítulo 3.5.1, para utilização em eventuais acções de manutenção do actual molhe
Norte. A potencial reutilização destes materiais nas acções de manutenção evita a
necessidade de os produzir (evitando os resíduos associados a esse processo de
fabrico). Assim, do ponto de vista da gestão de resíduos, constituiu-se também um
um impacte positivo.
Regista-se, ainda, que estes materiais não apresentam quaisquer características de
perigosidade e a zona onde se procederá ao seu armazenamento não apresenta
qualquer ocupação relevante, susceptível de ser afectada pelo mesmo.
De uma forma geral a produção de resíduos constitui-se como um impacte
negativo, directo, certo, temporário, irreversível, localizado. A consideração de
medidas de gestão dos resíduos (como a integração destes materiais no núcleo da
obra de prolongamento do molhe Nortemedidas de controlo do seu destino final e
de minimização da sua produção permitirão reduzir a magnitude e significado deste
impacte e torná-lo pouco significativo.
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5.11

Património

5.11.1

Enquadramento
No presente capítulo procede-se à avaliação dos impactes sobre o património
cultural e património arqueológico subaquático. A análise de impactes incidiu sobre
o meio terrestre e sobre o meio aquático.
As principais actividades do Projecto com potenciais impactes sobre elementos
patrimoniais prendem-se com:

5.11.2

o

Implantação do estaleiro e zona de depósito de materiais e movimentação
de maquinaria e viaturas

o

Prolongamento do molhe Norte

o

Operações de dragagem de sedimentos

Fase de construção
Será durante a fase de construção que serão expectáveis os impactes mais
relevantes sobre os elementos patrimoniais.
Na área de estudo há apenas a registar a ocorrência de um elemento patrimonial
classificado que corresponde ao Forte da Barra. Este elemento, cuja localização
pode ser observada na Figura 73, capítulo 4.11.3, encontra-se classificado como
Imóvel de Interesse Público (Decreto-Lei nº735/74 DG297 de 21 de Dezembro) e,
como tal, encontra-se protegido legalmente (Decreto-Lei 107/01, artigo 43º). Os
restantes elementos patrimoniais identificados na pesquisa documental não
apresentam classificação legal.
Todos os elementos patrimoniais identificados na pesquisa documental localizam-se
a distâncias elevadas da área de implantação do Projecto e/ou da área prevista
para a implantação do estaleiro. Não se prevê, assim, a ocorrência de quaisquer
impactes negativos sobre estes elementos.
No caso do património subaquático, a fase de construção engloba um conjunto de
intervenções a executar potencialmente geradoras de impactes negativos,
essencialmente no que se refere às operações de dragagem de sedimentos. No
caso de presença de elementos patrimoniais no interior da massa de sedimentos
até às profundidades de dragagem, estes serão destruídos por acção da draga.
De uma forma geral a probabilidade de ocorrência de património no local é reduzida
uma vez que os trabalhos irão decorrer numa zona de deposição de sedimentos
recentes, de acordo com cartografia do século XIX (onde são apresentadas, de um
modo geral, profundidades entre os -11.9 e os -14.50). Por outro lado, os trabalhos
de dragagem irão decorrer numa área já bastante intervencionada, não só pela
construção dos actuais molhes e sucessivas dragagens de manutenção, como pela
dragagem à cota -12.50 que irá ser realizada sobre a mesma área que é agora alvo
do presente EIA. Esta intervenção insere-se no âmbito da obra do “Estudo de
Intervenção na Zona da Barra de Aveiro e Reforço do Cordão Dunar” e a sua
realização encontra-se prevista a curto prazo, ainda durante o ano 2009.
Os trabalhos de prospecção geofísica levados a cabo para a caracterização da
situação actual (ver capítulo 4.11) permitiram, no entanto, a identificação de uma
série de anomalias magnéticas, topográficas e estratigráficas na área a ser dragada
as quais poderão, eventualmente, corresponder à presença de património (ver
Quadros 34, 35, 36 e 37 do capítulo 4.11 e Anexo I). Apenas ocorrerão impactes
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negativos no património caso as anomalias identificadas correspondam a elementos
patrimoniais. Nessa eventualidade o impacte associado à sua eventual
afectação/destruição pode ser classificado como negativo, directo, permanente e
irreversível, embora incerto e de significado e magnitude variável dependendo
da importância dos eventuais elementos patrimoniais.
As dragagens do “Estudo de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro e Reforço do
Cordão Dunar” vão ser executadas antes da dragagem objecto do presente Projecto
(embora sejam executadas a profundidades inferiores às que se encontram
previstas neste projecto). Estas dragagens poderão, assim, vir a ser responsáveis
pela afectação de algumas destas anomalias, sendo encarado como um impacte
negativo cumulativo com o presente projecto.
Tal como referido no capítulo 6, o acompanhamento arqueológico previsto deverá
permitir a salvaguarda destas situações e a minimização dos potenciais impactes.

5.11.3

Fase de exploração
Durante a fase de exploração as únicas actividades com potencial interferência nos
elementos patrimoniais prendem-se com a execução das dragagens de
manutenção.
Uma vez que a área que será submetida a essas dragagens de manutenção
corresponderá à área que foi intervencionada na fase de construção, não serão
espectáveis impactes negativos decorrentes destes processos já que a cota de
dragagem será a mesma.

5.12
5.12.1

Paisagem
Enquadramento
De acordo com a caracterização efectuada, a paisagem local apresenta “elevada
fragilidade face a potenciais intervenções não apresentando qualquer capacidade
de absorção visual” (ver capítulo 4.12).
Ainda conforme o que se refere neste capítulo, “a avaliação da qualidade visual da
paisagem é o resultado da manifestação cénica do território determinada pela
presença dos principais factores estruturais do espaço e pela dinâmica que estes
factores, quando interrelacionados e intrarrelacionados, proporcionam”. Dependente
do observador e da leitura que este faz do território, a sua valoração acarreta
sempre algum carácter subjectivo que deverá ser assumido na leitura da avaliação
dos efeitos que se apresenta seguidamente, na qual se pretende identificar os
principais elementos ou factores de alteração da paisagem actual.
Neste contexto foram, assim, identificados os impactes de escala mais local
evidenciados pela implantação do projecto.

5.12.2

Fase de construção
Nesta fase foram considerados os impactes com carácter temporário, resultantes
dos diferentes trabalhos previstos para a implementação do projecto.
A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos,
sejam a área de estaleiro, os depósitos de materiais ou a movimentação de
maquinaria e pessoas afectas à obra, são considerados factores perturbadores e de
desqualificação da paisagem pelo que se traduzem num impacte negativo, certo,
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directo, localizado, reversível e temporário (apesar de permanente durante todo
o período de obra), de magnitude e significado dependentes do período de duração
dos trabalhos e da proximidade a receptores mais sensíveis, como sejam as
habitações.
Estes impactes serão, assim, mais significativos junto da frente urbana do
aglomerado da Barra, principalmente na frente virada para o canal principal da Ria,
e para quem se posicione na praia da Barra e passeie no Molhe Central e/ou Sul.
O facto de se prever que a obra decorra essencialmente em época estival ao longo
de, pelo menos, dois anos constitui um factor indutor de uma ampliação do
significado do potencial impacte, uma vez que este período coincide com a época
de maior procura da frente marítima.
Refere-se, por sua vez, que a localização do estaleiro, prevista para uma área
anteriormente já utilizada para o mesmo fim e que se encontra semi “escondida”
pela vegetação circundante, constitui por si só um factor de minimização do
potencial impacte. Outro factor que contribui para a minimização da significância do
potencial impacte resulta do facto de não ser necessário efectuar a abertura de
novos acessos para aceder ao local da obra.
Por outro lado, a concretização do projecto irá impor alterações estruturais na
paisagem que se iniciarão nesta fase de construção com a demolição da cabeça do
actual molhe Norte e do respectivo farolim e com a deposição dos blocos préfabricados de betão (tetrápodos e blocos Antifer), a serem armazenados ao longo
da parte Norte do actual molhe Norte (em terra). A demolição da cabeça do molhe e
respectivo farol será a acção de maior impacte visual, uma vez que conduz a uma
perca de referência e identidade da paisagem actual.
Os trabalhos de dragagem não irão provocar impactes visuais relevantes uma vez
que estes apenas estarão associados à presença das dragas no local.
Em síntese, durante a fase de construção registar-se-ão impactes visuais
negativos, certos, directos, directos, temporários e reversíveis e de âmbito
local, sendo que a magnitude e significado dos impactes diminui com o afastamento
ao local da obra e em função do avanço das mesmas.

5.12.3

Fase de exploração
Na fase de exploração assume-se que algumas das acções assinaladas na fase de
construção ganham carácter definitivo e tornam-se elementos presentes de uma
nova paisagem. Salientam-se as intervenções no molhe Norte, o armazenamento
dos blocos pré-fabricados de betão (tetrápodos e blocos Antifer), a serem
armazenados ao longo da parte Norte do actual molhe Norte (em terra) e a
deposição dos materiais dragados.


Intervenções no Molhe Norte

A percepção visual do prolongamento do molhe Norte e da sua nova orientação
varia em função dos pontos de observação. Na Figura 139 apresenta-se a
localização dos pontos de observação utilizados para as três simulações visuais da
concretização do prolongamento do molhe Norte, de acordo com os principais locais
de observação.
Da leitura das simulações efectuadas constata-se que o maior impacte visual resulta
da percepção do fecho da barra. De facto, quanto mais o observador se coloca na
praia da Barra junto ao molhe Sul, maior é a sensação de estar numa zona fechada
sem ligação ao mar. A visão, neste local, é de um plano de água cercado por muro.
Imp – 5007_R2

Página 355

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Identificação e avaliação de impactes
Trata-se de um impacte negativo e significativo mas de magnitude reduzida em
resultado da pequena dimensão em que tal visão ocorre.
Já caminhando mais para Sul o impacte visual resultante não é considerado
relevante. Este é resultado da visualização da maior extensão do molhe o que com
a distância deixa de ser perceptível.


Armazenamento dos blocos pré-fabricados de betão (tetrápodos e
blocos Antifer),

Apesar do armazenamento destes materiais estar previsto ocorrer numa zona de
cota mais baixa que o coroamento do actual molhe Norte, de forma alinhada e
encostada ao mesmo, a altura dos materiais, em particular dos tetrápodos com
3,29 m, leva a que estes sejam visíveis para além do coroamento do molhe,
passando a constituir um novo elemento na paisagem.
A forma irregular dentada dos tetrápodos aparecerá associada ao coroamento do
molhe, mas como um novo e distinto elemento que será visível e individualizado de
forma ritmada. A leitura da paisagem passará a ser também pautada de um
elemento vertical de três em três metros.
Trata-se de um impacte visual negativo, directo, localizado, reversível e
temporário (apesar de permanente durante todo o tempo de armazenamento), mas
de magnitude e significado reduzido pelo facto dos principais observadores,
habitantes do aglomerado da Barra, se encontrarem a cerca de 350m de distância.


Deposição de dragados

A deposição dos materiais dragados na zona entre o 3º e o 5º esporão da Costa
Nova permitirá manter a zona de praia, contribuindo deste modo para a redução da
erosão costeira e, indirectamente, favorecendo a manutenção dos ecossistemas
dunares. Pode, assim, considerar-se que na zona poder-se-á traduzir num impacte
positivo, indirecto, localizado, de magnitude reduzida a média na paisagem.
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Sem Projecto

Com Projecto

Local 1 (acesso ao Molhe Norte)

Local 2 (no Molhe Central)

Local 3 (junto ao Farol da Barra/Praia da Barra)
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Figura 139 – Localização dos pontos de observação
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5.13

Condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública
No que se refere aos impactes relacionados com a potencial afectação das
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública identificadas no capítulo 4.13,
não faz sentido a distinção entre fase de construção e fase de exploração, interessando
apenas avaliar os efeitos da concretização e presença física do Projecto sobre as
mesmas. Neste capítulo procedeu-se à distinção entre os componentes do projecto que
serão implantados em meio marítimo (dragagens, prolongamento do molhe Norte e
deposição de dragados) e em meio terrestre (zona de armazenamento de blocos e zona
do estaleiro).

O presente projecto será implantado parcialmente em área de jurisdição da
171
Administração do Porto de Aveiro (APA) . Nessa zona a APA tem competências para
o estabelecimento das condições de navegabilidade nas águas sob sua jurisdição,
garantindo, nomeadamente, a manutenção de fundos nas vias navegáveis, nos canais de
acesso e nas zonas de manobra, junto aos cais e terminais, bem como nas áreas de
fundeadouros. A parte final do prolongamento do molhe Norte e o canal exterior a dragar
não se encontram abrangidos pela delimitação da área de jurisdição da APA. A zona de
deposição dos dragados, junto às praias da Costa Nova, também não se encontra inserida
nos limites da área de jurisdição da APA. As dragagens e actividades de deposição de
dragados necessitarão de licenciamento, a ser obtido junto da Administração da Região
Hídrica do Norte (ARH), na sequência do presente processo de Avaliação de Impacte
Ambiental.
O presente Projecto será implantado em Domínio Público Marítimo na categoria “ leito
de águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência da maré”.
Considera-se não haver alterações aos usos de Domínio Público Marítimo, não havendo a
registar impactes negativos a este nível
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional
(RAN) há a referir que:
o

Nem o Projecto nem a área proposta para o estaleiro e zona de armazenamento
de blocos interferem com solos classificados como RAN, não havendo a registar
impactes a este nível.

o

O Projecto será implantado integralmente em zona classificada como REN,
correspondendo ao ecossistema “faixa marítima de protecção costeira”. De acordo
com o diploma legal que regulamenta a REN, é referido no Anexo II, que a
concretização de projectos deste tipo (e) Beneficiação de infra-estruturas
portuárias e de acessibilidades marítimas existentes”) em zonas classificadas
como REN estará sujeita a licenciamento prévio. A zona proposta para o estaleiro
e a zona de armazenamento dos blocos não se encontra inserida em solos
classificados como REN.

Relativamente a áreas classificadas há a referir o seguinte:
o

171

Tanto o Projecto como a área do estaleiro e zona de armazenamento de
blocos inserem-se, na sua globalidade, numa zona de protecção especial
ao abrigo da Directiva Aves - a ZPE da Ria de Aveiro. Embora estas
actividades não se encontrem consideradas no diploma legal que cria a
ZPE, o facto de as mesmas não ocuparem nenhuma área ecológica
relevante dentro desta área protegida leva a considerar que não ocorrerão
impactes negativos relevantes decorrentes desta ocupação, que não os
que decorrem da ocupação de uma área classificada. Salienta-se que os
impactes sobre os valores ecológicos são abordados no capítulo 5.6

Definida pelo Decreto-Lei nº 40/2002, de 28 de Fevereiro.
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o

Nem o Projecto em estudo nem a área do estaleiro e área de
armazenamento de blocos se localizam na zona delimitada da Reserva
Natural das Dunas de S.Jacinto, não havendo a registar impactes a este
nível.

A área de implantação do Projecto não se encontra abrangida pela pela servidão militar do
actual Regimento de Infantaria nº 10. Já o local proposto para a implantação do estaleiro
de apoio à obra e a zona de armazenamento dos blocos situa-se dentro dos terrenos
desta zona militar, estando abrangido por esta servidão. Tal como descrito anteriormente,
a servidão geral compreende a proibição de executar determinadas actividades sem
licença da autoridade militar competente. Independentemente do facto de este local já ter
utilizado anteriormente como estaleiro para obras que se realizaram neste mesmo molhe
Norte, a localização do estaleiro e zona de armazenamento de blocos nesta zona deverá
ser precedida de um pedido de autorização à autoridade militar competente.
Uma extensão signficiativa do Projecto em análise insere-se na zona de servidão
aeronáutica do anterior Aeródromo de S.Jacinto (actual Aeródromo Municipal de
Aveiro) (no que se refere ao prolongamento do molhe Norte, área de dragagem do canal
interior e parte do canal exterior e estaleiro e área de armazenamento de blocos). Estas
diferentes componentes do Projecto serão implantadas em diferentes zonas da área de
desobstrução definida para esta infra-estrutura aeronáutica, tal como se pode observar na
Figura 75, capítulo 4.13.8. Como anteriormente definido as diferentes zonas apresentam
diferentes restrições altimétricas.
Pelas características do Projecto não se perspectiva a ocorrência de qualquer interferência
do mesmo com esta servidão. O único aspecto a considerar prende-se com a eventual
necessidade de implantação de estruturas elevadas na zona do estaleiro. A localização
prevista para o estaleiro situa-se, grosso modo, no limite entre duas zonas de
desobstrução (com cotas máximas que podem variar entre 7 e 52 m) devendo o
Empreiteiro adequar os equipamentos a utilizar e a suas localizações às condicionantes
expressas no Decreto nº 42239, de 28 de Abril de 1959.
Face ao que foi acima referido não será expectável que o Projecto venha a interferir com
esta servidão devendo, contudo, ser tidas em consideração as condicionantes existentes e
obtidos os pareceres necessários.

Relativamente a servidões associadas a faróis e sinais marítimos, sendo a presente
intervenção uma obra portuária haverá, naturalmente, interferências com a sinalização
marítima. Em primeiro lugar salienta-se que não ocorrerão quaisquer interferências com o
Farol da Barra. De acordo com o projecto ocorrerão alterações ao assinalamento marítimo
existente nesta zona do Porto de Aveiro, que se traduzirão em interferências nas
servidões actuais destas estruturas:
•

Transladação da marca “Molhe N” da sua actual posição para o extremo do
prolongamento no molhe Norte, ou seja, cerca de 200m para SW. A coluna
existente será, assim, demolida, sendo construída nesta posição uma nova coluna
idêntica à existente.

•

Transladação das marcas dos enfiamentos de entrada na barra (“Aveiro (ant.)” –
coluna vermelha com 4m de altura instalada na raiz do molhe Norte - e “Aveiro
(post.)” – coluna vermelha de 13 m de altura) para Oeste das suas posições
actuais, de modo a definir o novo enfiamento de entrada na barra. Tal implicará a
demolição das actuais colunas e a construção de novas colunas nos locais
indicados.
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Estas alterações estão devidamente previstas no Plano de Assinalamento Marítimo que
faz parte integrante do presente Projecto e as estruturas interferidas serão devidamente
repostas, noutras localizações, de acordo com as novas necessidades a este nível. O
Projecto prevê, ainda, a instalação de uma sinalização provisória para assinalar
devidamente a zona dos trabalhos, constituída pela fundeação de 3 bóias pintadas de
amarelo com luz amarela cintilante e alvo em forma de cruz (Marcas Flutuantes Especiais)
envolvendo a cabeça do molhe Norte e que vão sendo deslocadas à medida que progride
a obra.
Na zona proposta para o armazenamento dos blocos pré-fabricados provenientes da
demolição da cabeça do actual molhe Norte foi tomada em consideração a localização das
estruturas de assinalamento existentes, de forma a que este armazenamento não
comprometesse a sua utilização.
Neste contexto não são de esperar quaisquer impactes negativos relativamente a
estas servidões, devendo apenas ser consultada a Direcção de Faróis para comunicação
do novo Plano de Assinalamento.

Não são expectáveis interferências do presente Projecto com:
o

As servidões rodo e ferroviárias existentes. A Rede Ferroviária
Nacional, EP (REFER) informa que o presente Projecto não conflitua com
a rede de caminho de ferro existente ou prevista e a Rede Ferroviária de
Alta Velocidade, SA (RAVE) informa que não há qualquer interferência do
presente Projecto com os corredores em estudo.

o

As servidões associadas às principais infra-estruturas de
abastecimento de água e drenagem/tratamento de águas residuais
existentes nas proximidades da área de implantação do projecto
(essencialmente a ETAR de S.Jacinto, o emissário submarino de
S.Jacinto, o interceptor geral do SMRIA). Face à elevada distância a que o
Projecto se localiza face a estas infra-estruturas não se perspectiva
qualquer interferência com as mesmas e, consequentemente, com as
respectivas servidões.

o

Elementos patrimoniais classificados. Existe um elemento patrimonial
classificado na zona envolvente ao projecto – o Forte da Barra - que se
encontra classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) através do
Decreto-Lei nº 735/74 de 21 de Dezembro, não existindo qualquer
interferência ou impacte sobre o mesmo, face à elevada distância a que o
Projecto se localiza.

o

Servidão associada ao vértice geodésico identificado na zona da Barra.

5.14

Ordenamento do território

5.14.1

Enquadramento
No que se refere aos impactes no ordenamento do território, e à semelhança do que foi
referido no capítulo anterior, não faz sentido a distinção entre fase de construção e fase de
exploração, interessando apenas avaliar os efeitos da concretização e presença física do
projecto nos vários instrumentos de gestão territorial identificados no capítulo 4.14.
Também à semelhança do que foi referido no capítulo anterior, procedeu-se à distinção
entre os componentes do projecto que serão implantados em meio marítimo (dragagens,
prolongamento do molhe Norte e deposição de dragados) e em meio terrestre (zona de
armazenamento de blocos e zona do estaleiro).
Analisaram-se os potenciais impactes do presente Projecto com os instrumentos de
gestão do território em vigor na área de implantação do projecto, bem como com outros
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5.14.2

Instrumentos de gestão do território em vigor

5.14.2.1

Planos Municipais
Relativamente aos Planos Directores Municipais de Aveiro e Ílhavo constata-se que,
embora o presente Projecto não esteja previsto nas propostas de ordenamento destes
dois instrumentos de gestão territorial, a sua concretização física não interfere com as
propostas de ordenamento existentes.
A carta de ordenamento do PDM de Ílhavo delimita uma área como “Área Portuária” que
corresponde, grosso modo, à área de jurisdição do Porto de Aveiro, onde se insere a
quase totalidade da obra de prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal
interior. Nesta área o PDM de Ílhavo inclui “as actuais instalações portuárias e as
respectivas áreas de expansão”. A área de deposição de material dragado localiza-se
junto a uma zona que se encontra inserida na classe de espaços “Espaço Natural de
Protecção”.
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Aveiro a zona prevista para o
estaleiro e armazenamento de blocos localiza-se na classe de espaços “Equipamentos”,
correspondente à área da antiga Base Militar de S.Jacinto. De acordo com o Regulamento
do PDM de Aveiro estas zonas (...) não podem ter destino diverso do definido no Plano
Director Municipal (...). Considera-se, assim, que embora o estaleiro e a zona de
armazenamento de blocos não se enquadrem com os usos especificamente previstos no
PDM de Aveiro para esta zona – equipamentos – não serão de esperar impactes
negativos no ordenamento do território destas zonas. Com efeito, tanto o estaleiro como a
zona de armazenamento de blocos serão temporários (embora a utilização do espaço
para armazenamento dos blocos se estenda, certamente, por um período de tempo mais
prolongado, que no caso da utilização do espaço para o estaleiro) e não interferem
directamente com a actividade praticada neste espaço.
A nível do ordenamento do território municipal não são, assim, esperados quaisquer
impacte negativos decorrentes da implantação do presente projecto.

5.14.2.2

Planos Intermunicipais
No que respeita ao Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (PIORA)
constata-se que o presente Projecto se enquadra no Objectivo de Renaturalização de
Áreas Degradadas - realização de obras de defesa costeira e recarga de areias em praias
sujeitas a um grau significativo de erosão, potenciando, desta forma, impactes positivos
na concretização dos objectivos deste plano.

5.14.2.3

Planos Sectoriais
Parte do presente Projecto (incluindo o prolongamento do molhe Norte, área de dragagem
do canal interior e parte da área de dragagem do canal exterior) encontra-se excluído da
área de intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar – Marinha
Grande (POOC Ovar Marinha – Grande, por ser área de jurisdição do Porto de Aveiro,
(ver Desenho 10). A zona prevista para a implantação do estaleiro e do armazenamento
dos blocos pré-fabricados também se encontra excluída da área de intervenção deste
POOC.
A restante área de dragagem do canal exterior e a área de deposição dos dragados
encontra-se inserida na área de intervenção do POOC Ovar – Marinha Grande,
sobrepondo-se a uma classe designada por “Áreas Naturais - Nível I. De acordo com o
Regulamento do POOC as áreas naturais correspondem aos “espaços com importância
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para a conservação dos recursos e do património natural existente e, num sentido mais
lato, para a preservação da integridade biofísica do território”.
O Artigo 44º refere que na área de intervenção do POOC são interditos, entre outros, (...)
extracção de materiais inertes, quando não se tratem de dragagens necessárias à (...)
manutenção de áreas portuárias e respectivos canais de acesso (...). Assim sendo,
conclui-se que o POOC Ovar - Marinha Grande prevê a execução de dragagens na sua
área de intervenção desde que se destinem à manutenção da actividade portuária, o que
acontece com as dragagens acima referidas. Considera-se, assim, que a realização de
dragagens na área de intervenção do POOC não será responsável por quaisquer impactes
neste plano. A inserção da área de deposição de dragados em “Áreas Naturais” acaba por
se enquadrar nos usos permitidos nesta classe de espaços, já que esta actividade de
deposição de dragados contribuirá, de forma indirecta, para a conservação dos recursos e
do património natural existente, ao mitigar os efeitos da erosão costeira nesta zona
costeira.
Pode-se dizer que as intervenções do presente projecto vão ao encontro dos principais
objectivos do POOC Ovar-Marinha Grande de uma forma directa, no que respeita ao
objectivo deste plano de “reforçar a capacidade das infra-estruturas portuárias”, e de uma
forma indirecta, nomeadamente no que se refere à valorização das praias marítimas e à
valorização dos usos e funções da orla costeira (através da deposição dos sedimentos a
dragar na zona da praia da Costa Nova, sujeita a erosão).
São, assim, expectáveis impactes positivos, indirectos e directos, permanentes, de
magnitude média a elevada e significativos.

O presente Projecto não está implícito nos objectivos do Plano de Bacia Hidrográfica do
Vouga e do Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Centro Litoral
(PROF CL) mas também não entra em conflito nem é incompatível com a sua
concretização. Não são, assim, expectáveis impactes negativos a este nível.

O presente Projecto não interfere com o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das
Dunas de S.Jacinto (PORNDSJ), não havendo a registar quaisquer impactes neste plano
sectorial.

5.14.3

Outros Planos e Programas com relevância na área de estudo
Relativamente a outros Planos e Programas com relevância na área de estudo há a referir
o seguinte:
o

O presente Projecto é vital para o cumprimento de um dos grandes objectivos do
Plano Estratégico do Porto de Aveiro que consiste na melhoria da oferta de
serviços portuários, contribuindo para a maior competitividade do porto, através da
melhoria dos acessos (uma das 6 linhas estratégicas definida). Serão, assim,
expectáveis impactes positivos, certos, directos e indirectos muito relevantes a
este nível, com incidência alargada e magnitude elevada e muito significativos.

o

O presente Projecto enquadra-se nos objectivos do Programa Portugal Logístico,
nomeadamente no que se refere à implantação da plataforma logística de Aveiro e de
Aveiro-Cacia. Estas plataformas encontram-se intimamente associadas à capacidade
portuária e à sua complementaridade, promovendo a intermodalidade. Desta forma a
melhoria dos acessos marítimos promovida pelo presente projecto constitui-se como
um importante ponto de desenvolvimento das referidas plataformas. São assim
expectáveis impactes positivos, certos, indirectos, permanentes, extensivos, de
magnitude elevada e muito significativos.
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o

A deposição de dragados na zona da Costa Nova vai ao encontro de um dos
objectivos definido no Polis Litoral como “recuperação dunar e lagunar/protecção e
recuperação do sistema dunar (Entre Costa Nova e Mira)”, contribuindo para a sua
prossecução e, desta forma, potenciando impactes positivos, certos, indirectos,
permanentes e irreversíveis, extensivos, de magnitude elevada e significativos.

o

O presente Projecto enquadra-se nos objectivos do Programa Operacional
Regional do Centro (PORC), contribuindo para a sua prossecução, nomeadamente
no que se refere à linha prioritária de intervenção relacionada com qualificação dos
factores de competitividade da economia regional, potenciando impactes positivos,
extensivos, de magnitude e significado elevado.

o

O presente Projecto não está implícito nos objectivos do Plano Municipal da
Água (PMA) e do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de Aveiro (PMADSA) mas também não entra em conflito nem é incompatível
com a sua concretização.

Salienta-se, ainda, o PROT Centro que, tal como anteriormente referido, se encontra em
elaboração. Embora não se disponha de informação que permita avaliar a compatibilidade
deste projecto com este instrumento de gestão territorial, será de prever que um projecto
que potencia o desenvolvimento do Porto e, associado ao mesmo, o desenvolvimento de
toda uma série de projectos, infra-estruturas (ligação ferroviária do Porto de Aveiro à Linha
do Norte e à Plataforma de Cacia) e áreas de desenvolvimento (Plataforma Multimodal de
Cacia e Plataforma Logística do Porto de Aveiro) com reflexos positivos na Região, venha
a ser integrado no referido Plano.

De uma forma geral a concretização do presente Projecto terá impactes genericamente
positivos em termos do ordenamento do território. Esses impactes são directos nuns
casos e indirectos noutros, prováveis e permanentes, imediatos e a prazo (consoante
os planos) e extensivos, de magnitude e significado elevado para alguns planos e
pouco significativos para outros.
Não se registaram impactes negativos a este nível, ou seja, planos com os quais o
presente projecto entre em contradição ou inviabilize de forma irreversível os
respectivos objectivos.

5.15
5.15.1

Componente sócio-económica
Enquadramento
Para a identificação e avaliação dos impactes sobre a componente social e económica
consideraram-se as várias componentes principais do Projecto de Reconfiguração da
Barra do Porto de Aveiro: o prolongamento do molhe Norte, a dragagem de sedimentos e
a deposição do material dragado. Fez-se, ainda, menção à zona prevista para a instalação
do estaleiro e armazenamento dos blocos.

5.15.2

Fase de construção
De uma forma geral a fase de construção do Projecto de Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro, como em qualquer empreendimento, será responsável por impactes
essencialmente negativos, gerados pelas actividades inerentes à construção da obra e
operação do estaleiro. Os únicos impactes positivos durante esta fase prendem-se com a
geração de emprego.
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5.15.2.1

Geração de emprego
A fase de construção do Projecto da Reconfiguração do Porto de Aveiro poderá gerar
impactes positivos sobre algumas das actividades económicas, fruto de um maior afluxo
ao sector da restauração, comércio e hotelaria em resultado da presença dos
trabalhadores afectos à obra. Poderão também ser criados alguns postos de trabalho a
nível local, esperando-se, contudo, um efeito pouco significativo a este nível, dada a
natureza muito especializada dos trabalhos a realizar.
Estes impactes, embora positivos, indirectos, prováveis nuns casos e pouco
prováveis noutros, serão sempre localizados, temporários, reversíveis, pouco
significativos e de magnitude reduzida e não significativos, sem expressão a uma
escala regional.

5.15.2.2

Perturbações e/ou afectação temporárias na qualidade de vida da população que reside
na proximidade dos locais em obra
A obra de prolongamento do molhe Norte propriamente dita será executada em meio
aquático, bastante afastada de zonas habitadas (a mais de 1km do aglomerado da Barra e
a cerca de 3km do aglomerado de S.Jacinto). Não será, assim, expectável que as obras
do prolongamento do molhe propriamente ditas, possam vir a causar perturbações na
qualidade de vida da população que reside nestes dois aglomerados.
O estaleiro localizar-se-á no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº 10, a
cerca de 1350 m do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m do aglomerado da Barra.
As actividades que poderão interferir com a qualidade de vida da população residente nos
principais aglomerados incluem o funcionamento do estaleiro e o transporte de materiais
de e para o estaleiro. No que respeita ao funcionamento do estaleiro, a circulação de
veículos pesados em vias não pavimentadas e o funcionamento da central de betão serão
responsáveis pela emissão de poeiras.
De acordo com a análise dos impactes na qualidade do ar constatou-se que, face à
direcção predominante dos ventos, o aglomerado de S.Jacinto dificilmente seria afectado
por estas fontes. O aglomerado da Barra, por se situar em linha directa com o estaleiro, na
direcção predominante dos ventos, poderá ser mais susceptível aos efeitos do
funcionamento da central de betão, que poderão ser potencialmente mais relevantes no
período estival, altura em que a quantidade de pessoas que frequenta esta zona aumenta
substancialmente.
Relativamente ao transporte de materiais de e para o estaleiro, de acordo com as
estimativas que constam do capítulo 3.4, considerando o funcionamento do estaleiro
apenas nos dias úteis e num período de 8 horas por dia, considerou-se a necessidade de
um total diário de 71 viagens ou movimentos de veículos pesados, ou seja, cerca de 9
movimentos por hora, para transportar os principais materiais necessários à obra.
O tráfego destes veículos pesados será responsável pela emissão de poeiras e poluentes
atmosféricos provenientes dos escapes dos veículos e pelo aumento dos níveis de ruído
Estes efeitos far-se-ão sentir de uma forma generalizada ao longo das vias utilizadas para
o transporte dos materiais, desde o local de produção até ao local do estaleiro, onde se
procede ao seu armazenamento e utilização.
Nas imediações da área de implantação do presente Projecto considera-se que a
população residente no aglomerado de S.Jacinto será aquela que poderá vir a ser mais
afectada. Na Figura 140 apresenta-se o percurso de acesso ao estaleiro no limite Oeste
do aglomerado de S.Jacinto.Para aceder ao local da obra será necessário percorrer a
EN327 até um ponto a Norte do aglomerado de S.Jacinto, a partir do qual o tráfego
passará em frente à ETAR de S.Jacinto, cruzando depois o caminho de acesso à praia de
S.Jacinto e o acesso ao Complexo Desportivo Dr.Pereira Girão e Corpo Nacional de
Escutas, e seguindo uma via local com habitações do lado esquerdo, até entrar em

Imp – 5007_R2

365

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro
Relatório Base
Identificação e avaliação de impactes
terrenos do Regimento de Infantaria nº 10. Assim sendo, apenas uma pequena parte do
aglomerado de S.Jacinto poderá vir a ser afectado por este tráfego.
A análise das potenciais emissões de poluentes atmosféricos associados ao tráfego de
veículos pesados durante a fase de construção (capítulo 5.8.1) permitiu concluir que os
efeitos sobre a degradação da qualidade do ar são não significativos. Relativamente ao
ambiente sonoro, face aos reduzidos níveis sonoros registados nesta zona poderão vir a
ocorrer impactes negativos com algum significado local, embora minimizáveis.
Considera-se, assim, que os impactes do funcionamento do estaleiro e transporte de
materiais de e para o estaleiro sobre a qualidade de vida das populações serão
responsáveis por situações de incomodidade junto das populações que residem nas
imediações e, como tal, são classificados como negativos, certos e extensivos (em
alguns casos), apresentam um carácter temporário e reversível. A sua magnitude do
impacte pode ser considerada como reduzida a média e pouco significativo, face à
baixa ocupação humana da zona e ao reduzido número de habitantes do aglomerado de
173
S.Jacinto (população residente de 1114 habitantes
em 2001) e à hipótese de
minimização.

Figura 140 – Percurso de acesso ao estaleiro na zona do aglomerado de S.Jacinto
Relativamente às áreas a dragar, a zona de ocupação humana mais próxima corresponde
ao aglomerado da Barra/Praia da Barra (que apresenta uma população residente de 1777
habitantes em 2001) que se localiza a mais de 400 m da zona do canal interior a dragar.
173

De acordo com os dados dos Censos de 2001
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Poderão ocorrer situações de potencial incomodidade nas zonas mais próximas da praia
da Barra, motivadas por aumento de ruído e degradação pontual da qualidade do ar,
embora temporárias e reversíveis e pouco significativas.
No que se refere às áreas de deposição de dragados, a zona de ocupação humana
mais próxima corresponde ao aglomerado da Costa Nova do Prado (que apresenta uma
população residente de 1084 habitantes em 2001). Face às distâncias a que as operações
de dragagem serão efectuadas relativamente a este aglomerado (cerca de 300m) e ao
facto de o transporte dos materiais (neste caso os sedimentos dragados) ser feito por via
marítima, não serão de esperar impactes negativos relevantes sobre a qualidade de vida
da população da Costa Nova.
5.15.2.3

Interferência com as acessibilidades rodoviárias e condições de circulação
O transporte de materiais de e para o estaleiro, com o recurso a veículos pesados, será
responsável pelo acréscimo de veículos pesados em circulação e poderá causar
constrangimentos à circulação rodoviária e interferências no tráfego normal da área.
Embora o volume de tráfego previsto durante os 2 anos que durará a obra seja
relativamente reduzido (cerca de 9 movimentos por hora), durante os períodos de Verão,
altura em que a obra estará a funcionar em pleno, poderão registar-se situações de
congestionamento, especialmente na zona onde o percurso previsto para o tráfego pesado
cruza o caminho de acesso à praia de S.Jacinto. Na restante zona urbana de S.Jacinto
propriamente dita não será expectável que se façam sentir os impactes associados a este
transporte.
Considera-se que o impacte do Projecto nas acessibilidades rodoviárias e condições de
circulação associadas a este tráfego será negativo, indirecto, provável, extensivo (mas
com maior incidência na zona Oeste do aglomerado de S.Jacinto), embora temporário e
reversível. Face ao que foi anteriormente referido considera-se que este impacte
apresenta uma magnitude reduzida e é pouco significativo.
No capítulo 6 apresentam-se as medidas de minimização consideradas adequadas para a
minimização deste impacte.

5.15.2.4

Interferências com actividades
No capítulo 4.5.2 foram identificados os principais usos da água na área de estudo e no
capítulo 4.15 as principais actividades económicas existentes. A fase de construção do
presente projecto é susceptível de interferir de forma negativa com alguns dos usos e
actividades existentes na área de estudo.
Uma vez que o período previsto para a conclusão das intervenções do presente projecto
será de 2 anos, as obras abrangerão, previsivelmente, duas épocas balneares. Face à
proximidade de duas praias bastante procuradas e frequentadas na região (praia da Barra
e praia da Costa Nova) considera-se que as operações de dragagem (essencialmente do
canal interior) e de deposição do material dragado poderão gerar conflitos com o usufruto
dessas praias.
Poderão, ainda, ocorrer interferências temporárias com a navegação no canal da Barra e
com as actividades de pesca comercial e lúdica, bem como com actividades náuticas.

5.15.2.4.1 Dragagem e prolongamento no molhe Norte
De acordo com as Estatísticas da Pesca (2007), no Porto de Aveiro existiam em 2007 um
total de 1592 pescadores matriculados, tal como descrito no capítulo 4.15.5.4.2 e um total
de 921 embarcações. Dados da Capitania do Porto de Aveiro apontavam para a existência
de cerca de 3500 embarcações dedicadas à pesca (pesca local, pesca auxiliar, pesca
costeira e pesca do alto). Ainda de acordo com dados do INE, em 2007 foram
descarregadas cerca de 10 000 toneladas de pescado no Porto de Aveiro,
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correspondendo a cerca de 6,2 % do total em Portugal, incluindo essencialmente peixes
marinhos e moluscos. A Direcção Geral das Pescas e Aquicultura informou que em 2008
foram licenciadas 632 embarcações da frota local de Aveiro destinadas à pesca. Estes
números traduzem a importância local e regional que o Porto de Aveiro e toda a zona
adjacente detém neste sector de actividade.
Os potenciais impactes do presente Projecto com a actividade piscatória apenas se
poderão fazer sentir na fase de construção, e associados às operações de dragagem e
deposição de sedimentos. Com efeito, durante as operações de dragagem fica
impossibilitada a colocação de qualquer tipo de rede de pesca no local a dragar e na
envolvente mais próxima, o que se poderá traduzir em afectações temporárias da
actividade e perda de rendimentos correspondentes.
Face à localização das áreas a dragar, é provável que ocorra algum conflito com a pesca,
mas apenas no que respeita à zona do canal exterior, já que na zona a dragar
considerada como canal interior existem, actualmente, interdições, tal como referido no
capítulo 4.15.5.4.2, não sendo permitida a pesca. No actual molhe Norte ocorre a pesca à
linha por parte dos locais, como actividade informal, actividade que ficará definitivamente
comprometida durante a fase de construção do molhe. A zona envolvente à obra também
se encontra incluída na área de interdição de pesca, pelo que a execução da obra não terá
qualquer interferência negativa a este nível.
Na Figura 102 constante do capítulo 4.15.5.4.2, representam-se as zonas interditas à
pesca comercial e lúdica, definidas em edital da Capitania do Porto de Aveiro a 17 de
Janeiro de 2008. Da análise dessa figura constata-se a zona de prolongamento do molhe
Norte e parte da área a dragar (essencialmente o canal interior) se encontram abrangidos
por esta interdição da pesca.
Considera-se que, de um modo geral a afectação da actividade piscatória não será muito
relevante face ao carácter temporário e reversível do impacte e ao facto de, em parte da
zona de intervenção, a pesca ser actualmente interdita.
Além das embarcações de pesca anteriormente mencionadas a Capitania do Porto de
Aveiro informou acerca da existência de 7798 embarcações de recreio registas em 2007,
tal como referido no capítulo 4.15.5.4.2. De acordo com informação constante da APA, SA
em 2007 entraram no Porto de Aveiro 977 navios. Esta informação permite constatar a
relevância desta zona nas movimentações de embarcações relacionadas com a pesca,
actividade portuária e recreio e lazer e a importância do canal da barra, enquanto único
ponto de entrada e saída na ria de Aveiro e de acesso ao Porto de Aveiro.
Não se poderá excluir a hipótese de virem a ocorrer eventuais impactes negativos a nível
das acessibilidades marítimas durante a fase de obras em virtude dos trabalhos de
dragagem, com eventual condicionamento, em determinados períodos, da navegação no
canal da Barra. De acordo com os procedimentos usuais em operações de dragagem as
zonas de trabalho serão devidamente assinaladas e interditadas e a Capitania procederá
aos avisos às embarcações, através da publicação de editais (tal como referido no
capítulo 3.3.5.2, avisando os utilizadores do canal das eventuais interdições e/ou
condicionamentos que venham a existir.
Os potenciais impactes na navegação no canal da Barra poderão ser classificados como
negativos, incertos, indirectos, temporários e reversíveis, não sendo possível prever
a sua ocorrência nem extensão, mas sendo possível minimizá-los através dos referidos
avisos à navegação e publicação de editais.

A operação de dragagem poderá, ainda, dependendo do plano de trabalhos, interferir com
actividades de cariz aquático que sejam organizadas localmente como por exemplo, o
Campeonato Europeu do Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra, Ílhavo,
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organizado pela Associação de Surf de Aveiro, que costuma decorrer no final de
Agosto/princípio de Setembro, devendo estes aspectos serem discutidos com as
entidades promotoras dos eventos.
5.15.2.4.2 Deposição de materiais dragados
Durante a operação de deposição dos materiais dragados e respectivo período de
estabilização do perfil de praia, a utilização do plano de água da praia da Costa Nova
entre os 3º e 5º esporões poderá, eventualmente, vir a ser condicionada, por questões de
segurança. Refere-se contudo, que embora a deposição do material dragado possa vir a
inviabilizar temporariamente o usufruto do plano de água, não impedirá a utilização do
areal pelos banhistas.
De uma forma geral os impactes negativos na utilização balnear gerados pela deposição
entre o 3º e 4º esporões serão mais relevantes que os associados à deposição a efectuar
entre o 4º e o 5º esporões. Com efeito a utilização balnear da praia da Costa Nova
apresenta-se bastante mais intensa na primeira zona referenciada que na zona entre o 4º
e o 5º esporões. Nesta última zona há, contudo, a referir a existência do Parque de
Campismo da Costa Nova, que se localiza sensivelmente em frente ao 5º esporão e cujos
utentes utilizarão, certamente, esta zona da praia. Estes impactes são, no entanto,
temporários, reversíveis e localizados.
A deposição de materiais dragados entre o 3º e o 5º esporão da Costa Nova poderá,
ainda, interferir com as actividades piscatórias e apanha de bivalves nesta zona
específica. Embora as profundidades a que aparecem os principais bancos de bivalves
seja superior, de uma forma geral, às profundidades de deposição dos sedimentos, face
ao carácter da intervenção e à sua previsível frequência considera-se que estão reunidas
condições para a criação de uma zona de menor produtividade (em que os organismos
não terão muito tempo de recuperação). Constituir-se-á, assim, um impacte negativo,
provável, incerto, localizado, parcialmente reversível e parcialmente temporário (já
que pelo menos uma vez por ano esta zona será perturbada durante a deposição dos
materiais provenientes das dragagens de manutenção).
5.15.2.5

Interferências com estruturas construídas
A implantação do presente projecto não implicará a necessidade de demolição de
qualquer estrutura relevante e/ou edifício. Exceptua-se apenas a necessidade de
demolição da cabeça do actual molhe Norte (para construção do respectivo
prolongamento) e do farolim que se encontra colocado no final desse mesmo molhe.
Salienta-se que o referido farolim será reconstruído na parte final do prolongamento do
molhe Norte. Os impactes associados podem ser considerados como não significativos.

De uma forma geral os impactes negativos susceptíveis de virem a ser originados durante
a fase de construção do presente projecto sobre a componente sócio-económica podem
ser classificados como directos nuns casos e indirectos noutros, prováveis nalguns
casos e pouco prováveis noutros, localizados ou extensivos consoante as situações,
temporários e reversíveis. A sua magnitude pode ser média a elevada e, embora
minimizáveis, podem assumir um significado local.

5.15.3

Fase de exploração
De uma forma geral os impactes do presente projecto na componente sócio-económica
durante a designada fase de exploração serão, na sua maioria, positivos, certos, de
âmbito alargado, de magnitude e significado elevado.
Para efeitos da avaliação dividiram-se os impactes entre os impactes que são directa ou
indirectamente originados pelo prolongamento do molhe Norte e estabelecimento do novo
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canal de acesso – que no fundo traduzem a intervenção física propriamente dita - e os
impactes que são originados pela deposição dos materiais dragados.
5.15.3.1

Prolongamento no molhe Norte e estabelecimento do novo canal de acesso – Melhoria do
acesso marítimo ao Porto de Aveiro
Na zona da Barra, a dragagem e estabelecimento de um novo canal de acesso a cotas de
-13,20 (ZH) possibilitará a navegação de embarcações de calado superior a 10 m,
traduzindo-se num impacte positivo muito relevante já que a obtenção destas
profundidades é uma condição fundamental para o pleno aproveitamento das condições já
existentes nos cais e terraplenos do Porto de Aveiro e para a sua viabilidade. É este o
grande objectivo do projecto, pelo que a sua concretização se traduzirá num efeito positivo
muito relevante.
Por outro lado, a obtenção de condições de maior segurança para o tráfego de navios,
especialmente os de maior porte, conseguida através da criação de condições de maior
abrigo, permitirá um aumento da segurança na entrada da Barra não só para esses navios
de maior porte, como também para as restantes embarcações que utilizam este canal para
entrada e saída da ria de Aveiro (incluem-se aqui as embarcações destinadas à pesca e
as que se destinam a actividades náuticas e pesca lúdica).
Assim sendo, na sua globalidade, o presente projecto potencia melhores condições de
acesso ao mar a embarcações de grande porte, beneficiando a actividade portuária, e
beneficiando também a actividade piscatória e lúdica, constituindo-se, por isso, como um
impacte positivo, indirecto muito relevante, certo, extensivo, de magnitude e significado
elevado.
Estas intervenções permitirão diversificar o tipo de embarcações a aceder ao Porto de
Aveiro, contribuindo de forma decisiva para o incremento da movimentação de
mercadorias, o que é classificado como um impacte positivo, certo, permanente, de
incidência regional e nacional, de magnitude elevada e muito significativo.
A dinamização e rentabilização das capacidades instaladas no actual Porto,
nomeadamente em termos de movimentação de carga geral fraccionada e do segmento
dos granéis, são linhas de acção que se enquadram e concretizam os vectores
estratégicos definidos para a especialização do Porto de Aveiro, quer no âmbito das
Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário (MOPTC, 2007) quer no âmbito
do próprio Plano Estratégico do Porto de Aveiro.
Cumulativamente, o desenvolvimento do Porto de Aveiro faz parte integrante de um
conjunto de acções e projectos estratégicos de âmbito nacional dos quais se destacam os
investimentos públicos na área das acessibilidades, especialmente na área ferroviária, das
interfaces modais, bem como ainda na área da rede logística. Trata-se de projectos com
forte impacte no desenvolvimento de um vasto território, muito além da região do Baixo
Vouga, que se estendem pelo eixo Aveiro – Guarda – Salamanca e que possuem fortes
sinergias e complementaridades.
Garantir a segurança de navegabilidade na barra de Aveiro para navios de maior calado é,
por isso, essencial para a concretização da visão de desenvolvimento estratégico da
região, delineada em termos nacionais.
Desta forma, o impacte gerado pela concretização das intervenções previstas pelo
Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro pode ser classificado como
impacte positivo, indirecto, certo, permanente, de âmbito geográfico extensivo à
região, ao país e potenciando ligações a Espanha, de magnitude elevada e muito
significativo em termos socioeconómicos.

5.15.3.2

Deposição do material dragado
A deposição do material a dragar na zona entre o 3º e o 5º esporão da Costa Nova
resultará no reforço sedimentar da praia, potenciando, indirectamente, a protecção das
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dunas e dos núcleos urbanos existentes a Sul da Costa Nova, numa zona que tem estado
sujeita ao longo do tempo a processos de erosão. Esta alimentação da praia
proporcionará, ainda, melhores condições para a prática balnear.
Consideram-se estes impactes como positivos, indirectos, certos, permanentes,
localizados embora não confinados ao local de deposição e com um âmbito regional
(tendo em consideração a importância estratégica do Porto de Aveiro na região e a
relevância do turismo balnear na economia regional) e muito significativos.
Acresce ainda que a continuação das operações de dragagem e deposição de materiais
dragados no mesmo local – dragagens de manutenção – contribuirão para um
prolongamento dos efeitos positivos do projecto, quer a nível do desimpedimento do canal
de acesso e, consequentemente, do pleno funcionamento do Porto de Aveiro, quer no que
diz respeito à manutenção da alimentação às praias da Costa Nova, contribuindo para a
minimização dos problemas de erosão no cordão dunar a Sul da Costa Nova.
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6

Medidas de gestão e minimização
Apresentam-se seguidamente (Quadro 76) as medidas de minimização consideradas
relevantes para minimizar os principais impactes identificados no capítulo 5. Optou-se por
apresentar as medidas previstas para mitigar as diferentes actividades do projecto
susceptíveis de originarem impactes sobre os vários factores ambientais ou componentes
ambientais em que essa medida se faz sentir. Desta forma, o ênfase é dado sobre a
medida em si, que poderá ter um efeito positivo em mais do que um descritor ou
componente ambiental.
Algumas destas medidas são medidas genéricas, passíveis de se virem a fazer sentir
sobre vários factores ambientais ou componentes ambientais, enquanto que outras dizem
respeito a medidas específicas.
Refere-se que o presente Projecto inclui, como peças integrantes do mesmo, o Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e o Plano de Gestão
Ambiental, prevendo-se a sua implementação por parte do Empreiteiro a quem vier a ser
adjudicada a obra, traduzindo-se numa mais-valia para um correcto acompanhamento
ambiental dos trabalhos. Salienta-se que o Plano de Gestão Ambiental deverá incluir as
medidas e recomendações que vierem a resultar da emissão da DIA (Declaração de
Impacte Ambiental) que vier a ser emitida para o presente projecto.

Quadro 76- Medidas de Minimização
MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES SOBRE
AS QUAIS SE FAZ
SENTIR O EFEITO
POSITIVO DA MEDIDA

INSTALAÇÃO E GESTÃO DO ESTALEIRO
Fase de Construção
Delimitação e vedação do estaleiro em toda a sua
área e parque de materiais

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à obra.

Delimitação dos caminhos de acesso ao molhe
Norte e da área de trabalhos recorrendo ao seu
isolamento com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador.

- Impedir a circulação de pessoal e maquinaria
fora dos caminhos ou locais previstos

- Criação de uma barreira visual que permita, de
alguma forma “esconder” o estaleiro.

- Papel dos trabalhadores no âmbito da gestão
ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de materiais.
- Cuidados a ter com resíduos nomeadamente
no seu armazenamento em contentores
específicos e seu encaminhamento para destino
final adequado.
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- Minimizar a afectação de áreas adicionais de
forma a preservar as comunidades vegetais aí
presentes

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores acerca
de:
Realização de Acções de Sensibilização ambiental
para os trabalhadores

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/ Solos
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES SOBRE
AS QUAIS SE FAZ
SENTIR O EFEITO
POSITIVO DA MEDIDA

- Manuseamento correcto de óleos no estaleiro
e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
derrame de produtos tóxicos (em terra ou na
água).
- Importância ecológica da zona
intervencionada (ZPE de Aveiro).
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
- Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e
dos acessos à obra
- Sempre que se preveja efectuar desvios de tráfego
deverão ser previamente apresentados os planos de
alteração, a submeter à entidade competente;
- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos
das vias de acesso à obra

a

ser

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às frentes
de obra.
- Assegurar as acessibilidades à população.
- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de viaturas
e equipamentos em obra.
- Minimizar situações de congestionamento de
tráfego e dificuldades na circulação viária,
especialmente durante o período balnear.

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e ambiente
sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente
relevante
face ao atravessamento do
aglomerado de uma via
local que margina o
aglomerado de S.Jacinto a
Oeste, necessário para
aceder
ao
local
do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura
relevante
para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

Transporte de materiais para a obra

O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das
seguintes medidas de minimização:
- Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro
- Transportar os materiais de natureza pulvurolenta ou
do tipo particulado em veículos adequados, com a
carga coberta

- Minimizar impactes sobre a população
residente
nas
proximidades
das
vias
(especialmente relevante no caso da zona limite
a Oeste do aglomerado de S.Jacinto)

Sócio-economia
/
Qualidade do ar / Resíduos
/ Ambiente sonoro

- Minimizar emissão de poeiras
- Minimizar emissões de ruído

- Na travessia de zonas habitadas deverão ser
adoptadas velocidades moderadas, podendo vir a ser
implementadas medidas que permitam uma redução
efectiva dessa velocidade através, por exemplo, da
colocação de bandas sonoras nas zonas mais
sensíveis.
- As actividades relativas à construção do molhe Norte
e ao transporte de materiais de e para o estaleiro em
viaturas pesadas, não deverão ocorrer no período
nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20
horas.
- Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que
as operações mais ruidosas não se desenvolvam nos
períodos de entardecer e nocturno.
Assegurar a boa operação, manutenção e
abastecimento dos equipamentos afectos à obra

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do ar

Ambiente
sonoro
/Qualidade
do
ar
/
Qualidade da água

- Controlar o nível de água no aquífero

Recursos hídricos

O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento do
estipulado na legislação em vigor relativo aos níveis de
ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos
utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento
Geral sobre Ruído e Regulamento das Emissões
sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
Controlo da quantidade da água consumida no
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MEDIDA

estaleiro

OBJECTIVO

COMPONENTES SOBRE
AS QUAIS SE FAZ
SENTIR O EFEITO
POSITIVO DA MEDIDA

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal e
águas subterrâneas

- Recursos hídricos e
qualidade
da
água/
Ecologia

superficial

O Empreiteiro deverá assegurar:
- a instalação de um medidor de caudais para
contabilização dos consumos de água no estaleiro
- a observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
na zona, nomeadamente através da observação do
nível de água na água da lagoa existente na
proximidade) bem do estaleiro, no sentido de avaliar a
existência, ou não, de rebaixamento do nível freático
em consequência da captação de água para o fabrico
de betão.
Gestão correcta dos efluentes gerados no estaleiro

O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das
seguintes medidas de minimização
- As águas residuais domésticas deverão ser
conduzidas a um reservatório estanque de recolha
destas águas e destino final adequado. Em alternativa
poder-se-ão
instalar sanitários
portáteis
com
reservatório próprio contendo um produto químico
bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.
- É interdita a instalação de fossas sépticas tradicionais
dada a vulnerabilidade dos aquíferos
- A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao
estritamente necessário. As águas das lavagens
deverão ser recolhidas e transportadas juntamente
coma as águas do sistema de tratamento das águas da
central de betão.
- Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento
e tratamento das águas de lavagem das betoneiras e
dar-lhe um destino final adequado
- Interditar a descarga na ria das águas provenientes
da central de betão
Manuseamento
perigosas

adequado

de

substâncias

O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das
seguintes medidas de minimização:
-As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão respeitar
as seguintes condições:

- Minimizar contaminação dos solos adjacentes
- Minimizar infiltração de substâncias perigosas
no aquífero e/ou águas superficiais
- Minimizar possíveis impactes negativos sobre
a fauna

Área impermeabilizada;
Bacia de retenção com uma capacidade não inferior a
50% do volume armazenado
Abrigada de águas pluviais
- O abastecimento das máquinas deverá ser efectuada
com o máximo cuidado. Para o abastecimento de
grandes volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se
de um sistema de bombagem para a trasfega do
combustível do recipiente para o depósito da máquina.
No caso de se utilizar um recipiente para pequenos
abastecimentos deverá utilizar-se sempre um funil e
um tabuleiro para conter eventuais derrames. Em
qualquer dos casos deverá estar disponível o kit de
combate a derrames.
- No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de
conter eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos –
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES SOBRE
AS QUAIS SE FAZ
SENTIR O EFEITO
POSITIVO DA MEDIDA

produtos
absorventes
hidrófobos
e
mantas
absorventes, tabuleiros de recolha de derrames ou
fugas.
- No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações
de manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá
dispor-se
de
recipientes
adequados para a recolha de óleos, estanques e com
fecho hermético, devidamente rotulados tabuleiros
para contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado
Gestão correcta dos resíduos produzidos em obra
(implementação do Plano de Prevenção e Gestão
dos Resíduos de Construção e Demolição)

O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das
seguintes medidas de minimização:
- Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos
- Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento
- Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção
e coberto.

- Minimizar impactes sobre os solos e meio
hídrico (águas superficiais e subterrâneas).
- Minimizar impactes sobre as comunidades
faunísticas e florísticas
- Minimizar impactes sobre população residente
nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
Resíduos
/
Recursos
hídricos e Qualidade da
água / Solos / Sócioeconomia/ Ecologia
- Minimizar a produção de resíduos e maximizar
a reciclagem de resíduos

- Resíduos

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente relevante
na zona de S.Jacinto que é atravessada
(apenas uma pequena parte da zona Oeste do
aglomerado, junto ao seu limite).

Sócio-economia
Qualidade da Água
Resíduos

- Minimizar a emissão de
provenientes da central de betão.

- Qualidade do ar / Sócioeconomia / Ecologia

- Definição de área com semelhantes características
para abastecimentos de combustível, mudanças de
óleo e manutenções em equipamentos e veículos
- Integrar na obra os resíduos de betão provenientes
da demolição da cabeça do molhe actual de acordo
com o que se encontra estabelecido no presente EIA.
Assegurar a limpeza da via pública

- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das
frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua
afectação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos.

Controlo das emissões provenientes da central de
betão

partículas

/
/

- Consideração de sistema de filtragem na central de
betão
OPERAÇÃO DE DRAGAGEM E DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS

- Recorrer preferencialmente a dragas de sucção
- A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e
deverá ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo
adequado (environment-friendly cutter)..
Evitar o “overflow” (escoamento para fora da
embarcação, da água transportada com os sedimentos
e acumulada nos porões ou batelão) durante as
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- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a minimizar os
impactes sobre a comunidade aquática evitando
quebras na produtividade primária pelágica e
nos restantes elos tróficos que nela se baseiam.
- Minimizar situações de elevada turbidez da
água em zona balnear
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COMPONENTES SOBRE
AS QUAIS SE FAZ
SENTIR O EFEITO
POSITIVO DA MEDIDA

operações de dragagem no canal interior

- Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito
de forma correcta, de forma a evitar derrames na água,
de acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar impactes sobre a qualidade da água e
comunidades faunísticas e florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

- Na draga devem estar disponíveis meios de
contenção de substâncias poluentes. Os trabalhadores
deverão ter formação adequada nesse sentido
- Apenas será permitida a realização de dragagens a
partir Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia / Sócio-economia

- Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do ar
(populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

- A execução dos trabalhos deverá minimizar a
perturbação
das
actividades
actualmente
desenvolvidas, como sejam: a pesca, actividades
associadas ao Porto de Aveiro, actividades balneares e
de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior da ria
e que usam o canal de acesso e a barra como
única forma de entrara e sair da ria.

- Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do
Porto

- Acautelar condições de segurança para pessoas
e actividades

Sócio-economia

- Assinalar devidamente a zona do plano de água
afectada pela dragagem e deposição de sedimentos.
Acompanhamento
dragagem

arqueológico

das

obras

de

- Minimizar os impactes sobre o património
subaquático.

Durante
a
operação
de
dragagem
para
estabelecimento do canal de navegação e para a
fundação das valas do prolongamento do molhe Norte
dever-se-á
proceder
ao
acompanhamento
arqueológico das operações de dragagem, por uma
equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção
já que na fase de exploração, associada às dragagens
de manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da
cota agora em causa.
Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada
quando
este
projecto
for
implementado não será possível, no contexto deste
projecto, avaliar as anomalias e/ou conjuntos de
anomalias identificadas na pesquisa geofísica, cujas
coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e 36 do
presente
EIA.
Contudo,
no
âmbito
do
acompanhamento arqueológico previsto dever-se-á ter
em consideração a caracterização que foi efectuada na
prospecção geofísica para o presente EIA.
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INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO e A UTENTES DE
ACTIVIDADES

- Divulgar e esclarecer os habitantes das áreas
urbanas mais próximas da intervenção (S.Jacinto,
Barra e Costa Nova), relativamente aos trabalhos de
dragagem a desenvolver e dos objectivos do projecto,
nomeadamente através de documento informativo a
afixar na(s) Junta(s) de Freguesia”
- Assegurar a informação aos estabelecimentos
comerciais e hoteleiros e aos utentes das zonas
balneares sobre os trabalhos a realizar e os objectivos
do projecto.

Minimizar
as
interferências
e/ou
condicionalismos das obras com as actividades
existentes na ria.
- Informar a população acerca dos trabalhos.

Sócio-economia

- Avisar as colectividades e/ou instituições organizadoras
de eventos de cariz náutico e/ou de lazer acerca das
restrições existentes à prática destas actividades (p.e o
Campeonato Europeu do Surf e Bodyboard
Feminino na Praia da Barra, Ílhavo, organizado pela
Associação de Surf de Aveiro, que costuma decorrer
no final de Agosto/princípio de Setembro).
- No decurso da deposição do material dragado entre o
3º e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinar
de forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona
balnear sobre a interdição da área.
DESMOBILIZAÇÃO DO ESTALEIRO

Após conclusão das obras de prolongamento do molhe
Norte o Empreiteiro deverá assegurar:
- Remoção de todos os equipamentos, materiais e
substâncias não utilizadas durante as obras.
- Remoção de todos os resíduos, produtos da
realização dos trabalhos ou da própria desmontagem
do estaleiro
- Reposição das condições existentes antes do início
das obras

- Minimizar impactes sobre os solos e meio
hídrico (águas superficiais e subterrâneas).
- Minimizar impactes sobre as comunidades
faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

- Limpeza de todos os elementos que possam ter sido
afectados pelos trabalhos realizados
- Reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam
afectadas no decurso da obra.
- Reposição dos caminhos de acesso que possam ter
sido danificados no decurso dos trabalhos
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7

Plano de Monitorização

7.1

Enquadramento
O presente Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro incide sobre uma
área geográfica que, grosso modo, coincide na sua quase totalidade com a área a
intervencionar no âmbito projecto do “Estudo de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro
com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”. Ambos os projectos implicam a dragagem de
sedimentos na zona da barra de Aveiro e a sua deposição na zona da Costa Nova, entre o
3º e o 5º esporão. Estes dois projectos acabam, assim, por ter objectivos complementares
e incidir em áreas comuns (embora no caso do presente Projecto a dragagem seja mais
profunda, até aos - 13,20 m).
Tendo em atenção que as dragagens do “Estudo de Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar” irão ocorrer antes do presente
Projecto se concretizar, e que este Estudo teve já um Plano de Monitorização aprovado
em sede de AIA, alvo de uma DIA favorável condicionada, considerou-se que o Plano de
Monitorização a implementar no âmbito do presente Projecto, no que às operações
de dragagem e deposição de dragados diz respeito, deveria seguir o que se
encontra estipulado para o Plano de Monitorização do “Estudo de Intervenção na
Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”.
Tendo em consideração que a APA, SA será responsável pela implementação da
monitorização dos dois projectos, considerou-se adequado que as acções fossem
similares, de forma a concentrar os esforços e a permitir obter informação comparável.
Assim sendo, no capítulo 7.2 apresentam-se os factores ambientais a monitorizar para as
operações de dragagem e deposição de sedimentos de acordo com o estipulado no Plano
de Monitorização aprovado para o “Estudo de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro
com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”. A este respeito cabe apenas referir que no
caso da monitorização das comunidades bentónicas foram tomadas em consideração as
orientações gerais constantes na DIA do referido EIA, tendo-se detalhado o plano de
monitorização a seguir para esta componente. As restantes componentes seguem na
íntegra o que a este nível estava previsto na DIA do EIA do “Estudo de Intervenção na
Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”.

Refere-se, contudo, que o presente Projecto inclui, além das dragagens, a construção do
prolongamento do molhe Norte. Como o Plano de Monitorização do “Estudo de
Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar”
apenas incluía a monitorização de operações de dragagem, julgou-se relevante incluir a
monitorização de outros factores ambientais, entre os quais o ambiente sonoro (refere-se
que também se propõe a monitorização dos níveis de ruído durante as operações de
dragagem), bem como a monitorização da evolução da linha de costa na praia de
S.Jacinto, o grau de preenchimento do molhe Norte e levantamentosda zona do banco
exterior.
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7.2

Factores Ambientais a monitorizar no âmbito das operações
de dragagem e deposição de dragados

7.2.1

Evolução sedimentar e batimétrica
Face à tipologia do projecto em estudo e às características da sua área de intervenção
propõe-se a implementação de um programa de monitorização que cubra a evolução
batimétrica e sedimentar das áreas sujeitas a intervenção, que incluem a zona a Norte do
molhe Norte, a zona a dragar e a zona de deposição de material dragado e praia
adjacente.

7.2.1.1

Parâmetros a monitorizar
a) Batimetria dos fundos e evolução da linha de costa
Através da realização de:
- Levantamentos hidrográficos antes e após a intervenção, nas zonas a dragar;
- Levantamento topo-hidrográfico antes e após a intervenção, na área de deposição de
sedimentos.
- Levantamentos topo-hidrográficos anuais (final do Verão), após intervenção, no troço de
costa correspondente à zona de deposição (abrangendo o sector de costa onde ocorreu a
primeira deposição - entre os terceiro e quarto esporões - e também sector de costa até à
Praia da Vagueira).
b) Evolução da cobertura dunar
Através da realização de fotografias aéreas da zona costeira.

7.2.1.2

Locais e frequências de amostragem
Os locais de amostragem deverão incluir:
o

Locais a dragar;

o

Local de deposição de sedimentos (entre o 3º e o 5º esporões da Costa
Nova) e praias adjacentes;

A frequência de amostragem deverá ser a seguinte:

7.2.1.3

o

Antes e depois de cada campanha de dragagem

o

Antes de depois de cada processo de deposição de materiais dragados;

o

Levantamentos anuais, no Verão, na zona das praias adjacentes.

Técnicas e métodos de análise
Levantamentos hidrográficos antes e após a intervenção, nas zonas a dragar:
O levantamento inicial deverá ser efectuado à escala 1:2000 (extraídos perfis transversais
e longitudinais com espessamento não superior a 20 metros). O levantamento final deverá
ser realizado à escala 1:2000 (limitada do lado de terra pela linha de costa e por uma linha
norte-sul no interior da embocadura da ria, que passe pelo farol da barra, e do lado do mar
pela batimétrica -20(ZH).
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Levantamento topo-hidrográfico antes e após a intervenção, na área de deposição
de sedimentos
O levantamento que pretende estabelecer a situação de referência (antes da intervenção)
deverá abranger o sector de costa onde ocorrerá a deposição (entre os terceiro e quarto
esporões) e também sector de costa até à Praia da Vagueira. O levantamento após a
deposição dos dragados poderá abranger apenas o sector de costa onde foi efectuada a
deposição dos sedimentos. Estes levantamentos deverão abranger a área compreendida
entre o topo da duna frontal e, no máximo, a batimetria -20(ZH), localizada a cerca de 4
km para Oeste da área de depósito.
Levantamentos topo-hidrográficos anuais (final do Verão), após intervenção, no
troço de costa correspondente à zona de deposição
Estes levantamentos deverão ser realizados em preia-mar, em escalas não inferiores a
1:2000, com o mesmo âmbito espacial do levantamento da situação de referência atrás
referido (abrangendo o sector de costa onde ocorreu a primeira deposição - entre os
terceiro e quarto esporões - e também sector de costa até à Praia da Vagueira).
Análise da evolução da cobertura dunar
Execução de Fotografias Aéreas da zona costeira para analisar a evolução da cobertura
dunar.
7.2.1.4

Relação com os dados do projecto e tipo de medidas de gestão ambiental
A análise dos resultados provenientes do presente Plano de Monitorização permitirá:

7.2.1.5

o

aferir os impactes do presente projecto sobre a topo-hidrografia local e
sobre a evolução da linha de costa/perfil das praias.

o

implementar medidas potenciadoras de impactes positivos
mitigadoras de impactes negativos atribuíveis ao presente projecto.

e/ou

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Prevê-se a elaboração de um relatório de monitorização após cada campanha – antes de
cada intervenção, após cada dragagem e deposição e após os levantamentos topohidrográficos anuais.

7.2.2

Qualidade da água

7.2.2.1

Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar serão os seguintes: salinidade, oxigénio dissolvido, pH,
concentração de sólidos suspensos totais, coliformes totais e fecais, óleos minerais e
hidrocarbonetos de petróleo.

7.2.2.2

Locais e frequências de amostragem
Os locais de amostragem deverão incluir:
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Um transecto na zona de dragagem;
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o

Dois transectos na zona de deposição (entre os 3º e 4º esporões e os 4º e
5º esporões) e dois transectos paralelos aos anteriores a 100 m da zona
de deposição.

As frequências de amostragem deverão incluir:
o

Frequência semanal, no período antes da intervenção, durante e após, até
um mês após as dragagens.

o

Estas amostragens serão repetidas durante as dragagens de manutenção.

O Plano deverá ter uma duração de cinco anos.
7.2.2.3

Técnicas e métodos de análise
As análises deverão ser efectuadas atendendo aos métodos analíticos de referência
explicitados nos Anexos XIII e XV do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Os métodos
de tratamento de dados deverão obedecer ao estipulado no mesmo diploma.

7.2.2.4

Relação com os dados do projecto e tipo de medidas de gestão ambiental
Assegurar que as operações de dragagem e deposição de dragados são realizadas sem
impactes sobre a qualidade da água.

7.2.2.5

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Deverá ser elaborado um relatório de monitorização após cada campanha – antes da
intervenção, durante a intervenção e após cada operação de dragagem e após cada
operação de deposição de sedimentos.

7.2.3

Qualidade dos sedimentos

7.2.3.1

Enquadramento
No número 8 da Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, é referido que (...) A
determinação das características e composição dos materiais dragados, para efeitos de
dragagem e eliminação, integrando a imersão referida no artigo 60.º do Decreto -Lei n.º
226 -A/2007, de 31 de Maio, é realizada de acordo com o anexo III à presente portaria,
que dela faz parte integrante. O número 9 do mesmo diploma legal refere que (...) Na
recarga de praias e assoreamentos artificiais com vista à utilização balnear a que se refere
o n.º 2 do artigo 69.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio, só podem ser
utilizados materiais que se insiram na classe de qualidade 1 constante da tabela n.º 2 do
anexo III à presente portaria (...).
Embora a informação existente relativamente aos sedimentos a dragar permita afirmar que
os mesmos correspondem a material enquadrável na Classe 1 e, portanto, susceptível de
ser utilizado no combate à erosão costeira, tal como previsto no presente projecto,
recomenda-se a monitorização da qualidade dos sedimentos nas zonas a dragar e nas
zonas de deposição de sedimentos. Esta monitorização deverá ser efectuada através de
campanhas de caracterização, a executar previamente às operações de dragagem, de
acordo com o que se encontra disposto na Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro.

7.2.3.2

Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar são os constantes no Anexo II da Portaria nº 1450/2007, de
12 de Novembro:
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7.2.3.3

o

Metais pesados - arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, chumbo,
níquel e zinco.

o

Compostos orgânicos - PCB, PAH e HBC.

o

Parâmetros físicos - densidade, percentagem de sólidos, granulometria
(percentagem de areia, silte e argila) e carbono orgânico total (< 2 mm)

Locais e frequências de amostragem
Os locais de amostragem localizar-se-ão nas zonas a dragar, nas zonas de deposição e
numa área de controlo. O seu número deverá ser definido em função do volume a dragar,
de acordo com o ponto 1 da Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. Deverão ser
utilizados dos transectos referidos para a monitorização da qualidade da água.
As frequências de amostragem terão que seguir as frequências das campanhas de
dragagem, devendo ser realizada uma amostragem antes das dragagens. Estas
amostragens dever-se-ão prolongar por um período de cinco anos.

7.2.3.4

Técnicas e métodos de análise
De acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro.

7.2.3.5

Relação com os dados do projecto e tipo de medidas de gestão ambiental
Confirmação das indicações já existentes em diversas campanhas de que os sedimentos
nesta zona não se encontram contaminados podendo, por isso, ser classificados como
Classe 1 - “Material limpo” e, consequentemente, poderão ser repostos em locais sujeitos
a erosão, como é o caso das praias da Costa Nova.

7.2.3.6

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Dever-se-á elaborar um relatório de monitorização após cada campanha.

7.2.4

Comunidades bentónicas

7.2.4.1

Enquadramento
No âmbito da DIA emitida para o EIA do “Estudo de Reforço do Cordão Dunar” foi
estabelecida a necessidade de elaborar um plano de monitorização das comunidades
bentónicas, que deverá considerar, (...) entre outros aspectos, a amostragem nos locais de
dragagem e de deposição de areias, antes e após a intervenção, de modo a verificar a sua
evolução e recuperação. Esta monitorização deverá prever ainda a realização de
amostragens num terceiro local, próximo da intervenção mas não afectado, que sirva de
área de controlo (...). Era ainda referido na DIA que (...) Este plano deverá ser coordenado
com os planos de monitorização da qualidade da água e sedimentos e decorrer num
regime de campanhas anuais durante um período de 5 anos (...).
Tendo por base estas orientações apresenta-se seguidamente o conteúdo previsto para o
Plano de Monitorização das Comunidades Bentónicas.

7.2.4.2

Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar serão:
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o

7.2.4.3

A partir destes dados serão calculados os seguintes índices (que
permitirão inferir sobre a diversidade da
comunidade de
macroinvertebrados e da qualidade biológica da água da zona
monitorizada):i) Índice de diversidade de Simpson; ii) Índice de
diversidade de Shannon-Wiener e iii) Índice Biótico Marinho (AMBI).

Locais e frequências de amostragem
Os locais de amostragem deverão ser seleccionados de acordo com as áreas a ser
intervencionadas no âmbito das dragagens e das operações de deposição de dragados,
devendo ser definidos in situ. Estes locais deverão incluir:
o

zonas a dragar;

o

zonas de depósito de dragados (entre o 3º e o 5º esporão na zona da
praia da Costa Nova)

o

duas zonas controlo com as mesmas características das áreas
intervencionadas.

A frequência de amostragem deverá incluir:

7.2.4.4

o

1 campanha de amostragem antes das intervenções;

o

1 campanha no ano seguinte;

o

1 campanha dois anos após esta última.

Técnicas e métodos de análise
Em cada local de amostragem deverão ser realizadas colheitas de sedimento a bordo de
uma embarcação, em preia-mar, utilizando para o efeito uma draga tipo Day, com uma
2
área de ataque de 0,1m .
Em cada estação deverá ser efectuada uma dragagem para análise da macrofauna
bentónica e retirada uma pequena porção de sedimento para a análise sedimentológica.
As amostras de sedimento para o estudo da macrofauna deverão ser guardadas em sacos
de plástico, aos quais se deve adicionar formol diluído a 4%, corado com Rosa de Bengala
e neutralizado com borato de sódio.
As amostras recolhidas para o estudo da granulometria e teor em matéria orgânica
deverão ser processadas de imediato de forma a preservar as características do
sedimento.

7.2.4.5

Relação com os dados do projecto e tipo de medidas de gestão ambiental
Os dados obtidos durante as 2 fases consideradas (período anterior à construção e fase
de exploração) deverão ser comparados de modo a detectar quaisquer alterações na
qualidade biológica da água, o que será detectável pela composição da comunidade
As conclusões obtidas poderão ser relacionadas com as eventuais alterações resultantes
das intervenções. Permitirá, ainda, perceber a relevância do efeito destas operações de
dragagem sobre a ecologia.
As medidas de gestão ambiental a adoptar estarão dependentes dos resultados obtidos ao
longo do programa de monitorização. Caso se verifique que as intervenções têm uma
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influência acentuada na qualidade biológica da água deverão ser discutidas e adoptadas
medidas correctoras ou compensatórias.
7.2.4.6

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade anual.
O número de campanhas a efectuar estará dependente dos resultados que vierem a ser
obtidos nas campanhas realizadas nos primeiros anos

7.3

Outros aspectos a considerar no Plano de Monitorização
Adicionalmente aos aspectos já contemplados anteriormente há, ainda, a referir o
seguinte.

7.3.1

Outros aspectos
De acordo com análise efectuada o prolongamento do molhe Norte constituir-se-á como
uma barreira adicional ao transporte de sedimentos de Norte para Sul, pelo menos
transitoriamente, até se atingir uma situação de equilíbrio.
Neste contexto considera-se relevante incluir no presente Plano de Monitorização:

7.3.2

•

Avaliação da evolução da linha de costa na praia de S.Jacinto, junto ao molhe
Norte, onde deverão ser executados levantamentos periódicos com fotografias
aéreas e perfis topográficos transversais do areal, a realizar em baixa-mar.

•

Avaliação do grau de preenchimento do molhe Norte ao longo do seu
prolongamento.

•

Considera-se, ainda, relevante a execução de levantamentos periódicos da zona
do banco exterior, o que, a par do programa de observação da posição da linha
de costa (a Norte e a Sul da barra), permitiria verificar a importância relativa das
duas fontes sedimentares (trânsito Norte-Sul e banco).

Ambiente sonoro
O Plano de Monitorização previsto na DIA do EIA do “Estudo de Intervenção na Zona da
Barra de Aveiro e Reforço do Cordão Dunar” não previa a realização de uma
monitorização dos níveis de ruído.
Apesar da elevada distância a que os potenciais receptores se encontram da futura fonte
sonora (operação da draga e operações construtivas na zona do prolongamento do molhe
Norte), e de não se preverem impactes sonoros significativos decorrentes destas
operações, recomenda-se a monitorização sonora durante o período em que as
actividades de dragagem decorrerem.
Com efeito, considerando a incerteza da avaliação nesta fase, associada à dificuldade de
quantificação do acréscimo de níveis sonoros resultantes, justifica-se um
acompanhamento no que concerne ao ruído emitido para o exterior, devido à construção e
exploração do Projecto. O controlo regular do ruído gerado nas zonas sensíveis a este
parâmetro é necessário não só devido à necessidade de verificação do cumprimento do
estipulado na legislação em vigor relativo aos níveis de ruído ambiente e incomodidade,
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído, como por necessidade de aferir as
previsões de impacte negativo.
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Á partida prevê-se que a monitorização sonora seja efectuada nos três locais de medição
considerados em sede de caracterização da situação inicial (correspondendo a receptores
localizados nas proximidades das áreas a dragar e das áreas de deposição de dragados),
sem prejuízo de outros que se venham a revelar importantes, ou que decorram de
eventuais reclamações. Estes locais deverão situar-se junto aos receptores, considerando
a sua sensibilidade e a localização das frentes de obra ou equipamentos e respectiva
directividade das fontes sonoras.
O programa de monitorização proposto contempla tanto a fase de construção (onde se
procederá à dragagem de estabelecimento do canal e à construção do prolongamento do
molhe Norte), como a fase de exploração (em que ocorrerão dragagens de manutenção e
deposição dos materiais dragados na zona da Costa Nova). As acções a desenvolver para
a monitorização do ambiente sonoro nestas duas fases serão similares, a menos que se
verifique necessidade de ajustamentos decorrentes de alterações relativas às condições
da fase de construção. Quanto à sua periodicidade, terá que, necessariamente
acompanhar a periodicidade da realização das dragagens.
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor,
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2005, de 17 de
Janeiro), quer no que respeita ao critério de incomodidade quer ao de exposição máxima.
7.3.2.1

Parâmetros a monitorizar
De acordo com o RGR (Regulamento Geral do Ruído) deverá ser medido, unicamente, o
parâmetro energético, nível sonoro continuo equivalente, LAeq, em dB(A). No entanto, por
se tratar de uma zona com influência de outras fontes sonoras, como o tráfego rodoviário
e o mar, considera-se de interesse registar, igualmente, os valores estatísticos LA10,
LA50 e LA90.
Dever-se-ão registar os valores do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A,
(LAeq) dos períodos de referência diurno, entardecer e nocturno.
Os tempos de integração não deverão ser inferiores a 30 minutos, desde que este tempo
permita obter a estacionariedade dos sinais sonoros. Em simultâneo deve ser feita análise
espectral e impulsiva de forma a determinar as características do ruído emitido.

7.3.2.2

Locais e frequências de amostragem
Os locais de monitorização deverão ser seleccionados em função da proximidade dos
receptores com usos sensíveis ao ruído relativamente aos locais em obra e/ou em
dragagem. Propõe-se que os locais a monitorizar correspondam os que foram
caracterizados na ausência da obra, designadamente os pontos de medição sonora P1 e
P2, sem prejuízo de outros que se venham a revelar importantes, como por exemplo nas
imediações do local de deposição de dragados.
A frequência de amostragem deverá ser afinada em função da informação relativa à
calendarização das actividades de dragagem e à definição do tipo de draga a utilizar.
Recomenda-se que, à partida, se efectuem campanhas mensais durante o período de
construção em cada local sensível ao ruído. Esta periodicidade apenas deve ser mantida
se os valores entretanto medidos o justificarem, e se se demonstrar que os mesmos são
claramente atribuíveis aos processos de obra e de dragagem.

7.3.2.3

Técnicas e métodos de análise
Os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo IPQ
e calibrados por Laboratório Primário de Metrologia Acústica. Os procedimentos
experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas aplicáveis,
nomeadamente as constantes da NP-1730, partes 1, 2 e 3.
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Em cada campanha de medição deverão ser registadas as seguintes informações para
além dos resultados das medições acústicas: Posição de medida / Equipamento utilizado
(tipo, modelo e série) Intervalo de medida / Condições atmosféricas verificadas /:
Características da envolvente / Características do ruído (fontes sonoras presentes,
identificação das fontes sonoras e regimes de emissão) / Dados meteorológicos.
As medições acústicas deverão ser acompanhadas de contagens de tráfego, sempre que
possível, com contabilização de densidades de veículos ligeiros e pesados e estimativas
de velocidades médias de circulação.
O tratamento dos dados deverá seguir as recomendações do RGR e Norma Portuguesa
aplicáveis, nomeadamente as constantes da NP-1730, no que concerne ao cálculo dos
índices de ruído ambiente global, Lden (diurno-entardecer-nocturno), Ln indicador
nocturno e níveis estatísticos LAN%.
O cálculo dos índices terá em conta as características temporais, energéticas e espectrais
dos sinais sonoros, conforme estabelecido e especificado na NP-1730. O cálculo do LAr e
correcções devidas ao tempo de ocorrência do ruído particular deverão seguir as
recomendações do Anexo I do RGR.
7.3.2.4

Relação com os dados do projecto e tipo de medidas de gestão ambiental
Possibilidade de inferir sobre o real impacte destas acções sobre o ambiente sonoro.
Possibilidade de implementar medidas específicas de mitigação dos níveis de ruído, caso
se venha a considerar que as intervenções do presente Projecto são responsáveis por
impactes no ambiente sonoro

7.3.2.5

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Os relatórios deverão ter uma periodicidade mensal durante a fase de construção, a
menos que não se venha a justificar esta frequência com base nos resultados entretanto
obtidos.
O número de campanhas a efectuar estará dependente dos resultados que vierem a ser
obtidos nas campanhas realizadas nos primeiros anos
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Lacunas de conhecimento
A análise de impactes do Projecto na hidrodinâmica e dinâmica sedimentar foi efectuada
com base em modelação matemática desenvolvida a partir de um modelo da Ria de
Aveiro amplamente testado. Contudo, em processos tão complexos como estes, dever-seá ter em conta em que os sistemas e os agentes se encontram em permanente evolução e
que a monitorização continuada dos efeitos do projecto será uma mais-valia, no sentido de
validar as conclusões apresentadas.
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Conclusões
As condições de acesso marítimo ao Porto de Aveiro são actualmente bastante
deficientes, impedindo o acesso a navios de grande porte. Por um lado as cotas do fundo
na zona da barra são inferiores às cotas do fundo no interior do porto e, por outro, o
regime de agitação marítima à entrada da barra dificulta as manobras dos navios
(nomeadamente os de maior porte) em condições de segurança, especialmente em
situações de mau tempo. Estas condicionantes acabam, também, por condicionar a
operacionalidade do próprio porto e a sua capacidade de desenvolvimento.
O Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permitirá resolver os problemas
acima identificados, ao estabelecer um novo canal de acesso com profundidades
compatíveis com as existentes no interior do porto e ao criar condições de maior abrigo e
menor agitação marítima na zona da entrada da barra. A importância deste projecto
transcende, assim, as questões meramente técnicas de acesso e operacionalidade do
Porto de Aveiro, sendo elemento fundamental na sua estratégia de desenvolvimento, no
cumprimento dos seus objectivos e orientações e no aumento da sua capacidade
competitiva, no fundo na afirmação do Porto de Aveiro na Região e a nível nacional.
De uma forma geral a maioria dos impactes susceptíveis de virem a ser gerados pelo
projecto acabam por se fazer sentir sobre uma área bastante localizada, essencialmente
circunscrita à área marítima. Os impactes do projecto sobre o meio terrestre incidem
unicamente sobre a implantação do estaleiro (no interior dos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10), vias de acesso interiores (entre o estaleiro e a zona do prolongamento do
molhe Norte) e vias de acesso exteriores para transporte de materiais de e para o estaleiro
(nomeadamente no que se refere à EN 327 até uma zona a Norte de S.Jacinto e depois
uma via local, fora da zona central do aglomerado).
Os potenciais impactes positivos mais relevantes do projecto a nível sócio-económico
transcendem esta área física e fazem-se sentir a uma escala bastante mais abrangente,
que extravasa inclusivamente a Região onde o projecto se insere.
Durante a fase de construção:
- Ocorrerão impactes negativos associados às actividades de construção e de
funcionamento do estaleiro e transporte e materiais e ao funcionamento da draga (nas
operações de dragagem e de deposição de materiais dragados), que se traduzirão em
situações de incomodidade para a população que vive na maior proximidade (degradação
local da qualidade do ar, emissão de ruído, produção de resíduos, entre outros). Estes
efeitos serão temporários, reversíveis e minimizáveis, podendo ser considerados pouco a
significativos.
- As actividades que se desenvolvem nesta zona da Ria de Aveiro poderão ser
temporariamente afectadas durante as operações de dragagem e deposição de materiais
dragados (nomeadamente no que se refere ao uso balnear nas praias da Barra e da Costa
Nova, à pesca comercial e lúdica, às actividades náuticas, etc), propondo-se medidas de
mitigação destes efeitos. Estas mesmas actividades de dragagem e deposição de
dragados serão responsáveis por impactes negativos na ecologia (destruição e afectação
de comunidades bentónicas, ictiofauna) e na qualidade da água (essencialmente no que
se refere ao aumento localizado da concentração de sólidos em suspensão, que se traduz
num aumento da turbidez). Estes impactes embora negativos são temporários, em alguns
casos reversíveis e poderão ser considerados como localizados e, à escala global da ria,
pouco relevantes.
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Na prospecção geosfísica efectuada no âmbito deste EIA foram identificadas “anomalias”
no fundo do mar que poderão corresponder a anomalias físicas naturais ou a eventuais
elementos patrimoniais subaquáticos. A execução de dragagens que incidirão sobre a
zona alvo deste EIA e que ocorrerão antes do presente projecto se concretizar,
impossibilita a identificação prévia destas “anomalias” no âmbito do presente projecto.
Contudo, o acompanhamento arqueológico previsto deverá ter em devida consideração os
resultados obtidos na prospecção geofísica.
A fase de exploração corresponde à concretização física do projecto, ou seja, o molhe
Norte prolongado em 200m e o novo canal de dragagem estabelecido. Durante esta fase
continuarão a ser efectuadas operações de dragagem (mas agora de manutenção do
canal de acesso) e as consequentes deposições do material dragado na zona entre os 3º
e 5º esporões da Costa Nova:
As operações de dragagem que continuarão a ser necessárias para a manutenção das
cotas de serviço do canal de acesso originarão impactes similares aos anteriormente
referidos para a fase de construção, sendo pouco relevantes.
Com o prolongamento do molhe Norte a paisagem na zona entre molhes ficará
irreversivelmente alterada, constituindo-se um impacte negativo na paisagem bastante
significativo. Esta alteração paisagística será especialmente sentida na maioria da frente
de praias da Barra e haverá uma tendência para a diminuição do significado dos seus
efeitos negativos com a habituação dos observadores a esta nova realidade.
O prolongamento do molhe Norte interferirá o regime de transporte de areias no litoral,
de Norte para Sul, aumentando a retenção das areias a Norte, na zona da praia de
S.Jacinto e contribuindo para uma diminuição das areias que chegam à zona Sul, na
Costa Nova. Este impacte é considerado negativo e significativo embora transitório,
esperando que no final dos primeiros anos se reponham as condições actuais. Realça-se
que este impacte negativo será plenamente compensado pela deposição das areias
dragadas na zona de praia submersa da Costa Nova, entre o 3º e o 5º esporão. Esta
acção constitui um efeito positivo e muito significativo, contribuindo para atenuar o
processo de erosão que se verifica na frente de praias.
A influência das intervenções em estudo limitar-se-á à zona entre os molhes, banco
exterior e trechos de praia adjacentes, não se prevendo qualquer alteração
significativa do prisma de maré nem dos caudais na secção da barra. Este é um
aspecto muito importante já que permite prever que os efeitos do presente Projecto não se
estenderão para o interior da ria de Aveiro.
Em termos sócio-económicos este projecto assume uma particular relevância na
afirmação estratégica do próprio Porto de Aveiro em termos nacionais, contribuindo para a
concretização de um dos objectivos do seu Plano Estratégico. Este efeito positivo será
amplificado com os efeitos sinergéticos deste projecto com outros projectos de importância
regional e nacional que se encontram em execução nesta zona do País. Poderão, ainda,
ocorrer impactes positivos indirectos no que se prende com o potencial aumento da
concentração de empresas face à melhoria das condições de interconectividade
permitidas por este e outros projectos previstos pelo Porto de Aveiro.
As medidas de minimização e o plano de monitorização que se propõem têm como
principal finalidade mitigar as consequências deste projecto sobre o ambiente e pessoas e
controlar os aspectos mais relevantes do projecto.
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