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1.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz da
Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro,
S.A., realizado nos termos da legislação em vigor correspondente ao regime jurídico de
Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro.
A Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos localiza-se no distrito de Aveiro, nos
concelhos de Espinho (freguesia de Paramos) e de Ovar (freguesia de Esmoriz), mais
concretamente junto à zona costeira, entre a Praia de Paramos e a Praia de Esmoriz e a
cerca de 2,7 km a Sul da área urbana da cidade de Espinho. Na FIG. 1 apresenta-se a
localização do projeto.
Com o Projeto de Requalificação e Valorização da Barrinha de Esmoriz pretende-se
desenvolver um conjunto de ações, enquadradas no programa Polis Litoral Ria de Aveiro,
que permitirão a melhoria do estado ambiental desta zona de elevado valor ecológico e a
promoção da sua vivência pela população.
De modo a serem atingidos os objetivos acima referidos, o projeto contempla a realização
das seguintes intervenções:
•

Execução de ações de desassoreamento (remoção de sedimentos) com vista à
recuperação do sistema aquático e à melhoria das condições de funcionamento
hidrodinâmico da Lagoa, com deposição dos dragados em destino final adequado;

•

Reabilitação do dique existente;

•

Requalificação das margens da Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos e do
cordão dunar;
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•

Limpeza (eliminação das espécies exóticas infestantes) e valorização do coberto
vegetal das margens recuperando a vegetação ribeirinha local e habitats
contíguos e promovendo o estado de conservação favorável dos habitats naturais
presentes;

•

Definição de percursos pedonais e cicláveis, com pontos de paragem e de
observação de aves e com a instalação de equipamentos e mobiliário de apoio
apropriado, incluindo infraestruturas de informação e acolhimento dos visitantes e
pequeno cais para duas embarcações não motorizadas para monitorização da
zona húmida e implantação de três parques de estacionamento.

O proponente do projeto é a Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A., tendo a AGRI-PRO AMBIENTE
Consultores, S.A desenvolvido todos os estudos e avaliações que integram o Estudo de
Impacte Ambiental.
A entidade licenciadora do Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha
de Esmoriz, assim como a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P.
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tiveram início em
julho e terminaram em novembro de 2013.
O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo identificar e avaliar os impactes
associados ao Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz,
analisando o projeto e a sua integração na área envolvente, de modo a fornecer aos
decisores as informações de carácter ambiental necessárias para a sua apreciação.
De acordo com a legislação em vigor, os estudos técnicos que suportam o presente
Estudo de Impacte Ambiental têm um desenvolvimento de Anteprojeto.
O Estudo de Impacte Ambiental integrou todas as avaliações ambientais recomendadas
na legislação em vigor com interesse para o projeto em análise.
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2.

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

A Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro S.A., que visa a gestão, coordenação e execução
do investimento a realizar na Ria de Aveiro, desenvolveu um Plano Estratégico para a
Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, que foi sujeito a Avaliação
Ambiental Estratégica, incorporando as sugestões daí resultantes.
O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz, agora em
análise, encontra-se enquadrado nos projetos/ações – RA7.3 Preservação e
requalificação dos valores naturais /Requalificação e valorização do Sítio da
Barrinha de Esmoriz, o qual tem como objetivo a requalificação e valorização dos
sistemas aquáticos degradados com vista à conservação dos seus valores naturais e
promoção da sua vivência, através das seguintes ações:
̶

Execução de ações de desassoreamento com vista à recuperação do sistema
aquático, e deposição dos dragados em destino final adequado;
̶

Proceder à limpeza e valorização do coberto vegetal das margens, recuperando a
vegetação ribeirinha autóctone e habitats contíguos e promovendo o estado de
conservação favorável dos habitats naturais presentes;
̶

Definir percursos pedonais e cicláveis, com pontos de paragem e de observação
de aves, e com a instalação de equipamentos e mobiliário de apoio apropriados.

De facto, a Barrinha de Esmoriz é uma lagoa costeira com elevado valor paisagístico,
faunístico e florístico, que faz parte integrante do SIC Barrinha de Esmoriz (PTCON0018)
da Rede Natura 2000 e da Important Bird Area (IBA) Barrinha de Esmoriz / Lagoa de
Paramos mas que registou ao longo dos anos vários fatores de degradação ambiental,
entre os quais, a poluição aquática produzida pela descarga de efluentes não tratados, a
instabilidade do nível de água com consequente degradação do sistema aquático e o
constante assoreamento que tem conduzido a uma diminuição gradual do espelho de
água.
O projeto agora em avaliação ao prever uma intervenção articulada constitui um
instrumento fundamental para a requalificação e valorização ambiental da Barrinha de
Esmoriz permitindo assim a melhoria e usofruto desta importante área ecológica.
Anteriormente à execução do presente Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio”
da Barrinha de Esmoriz, foram efetuados diversos estudos da Barrinha de Esmoriz –
Lagoa de Paramos, que estabeleceram as linhas orientadoras para as ações de
recuperação e melhoria da Barrinha e sua envolvente, de forma a permitir a sua evolução
sustentável, compatibilizada com as expectativas e pressões da população.
Para tal, foram considerados os valores naturais presentes, os objetivos de intervenção
definidos no Plano Estratégico do Programa Polis Litoral Ria de Aveiro, as orientações de
gestão definidas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) para o Sítio de
Importância Comunitária (SIC) Barrinha de Esmoriz, bem como as orientações das
autarquias locais.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO E ALTERNATIVAS

3.1

Enquadramento Geral

O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz abrange a
freguesia de Paramos, no concelho de Espinho, e a freguesia de Esmoriz, no concelho
de Ovar ambos pertencentes ao Distrito de Aveiro (FIG. 2).

FIG. 2 – Enquadramento Administrativo

A Barrinha de Esmoriz, também designada por Lagoa de Paramos, é uma lagoa costeira
de água salobra, com cerca de 1500 m de comprimento e 1000 m de largura máxima
(FIG. 3) alimentada por dois cursos de água: a ribeira de Rio Maior, também designada
por Ribeira das Lamas, que desagua na extremidade Norte e a Vala de Maceda, que
desagua na extremidade Sul.
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FIG. 3 – Perspetiva da Barrinha de Esmoriz

A ligação da Barrinha ao Oceano Atlântico é efetuada de forma artificial através de um
canal com um dique fusível, cuja abertura e encerramento depende da intervenção
humana, o que impede que a lagoa esteja sobre influência das marés. Na FIG. 4
apresenta-se uma perspetiva do atual dique fusível.

FIG. 4 – Perspetiva do Dique Fusível

De referir que até 2004, a Barrinha de Esmoriz comunicava com o mar através de um
canal sem qualquer tipo de controlo. Em 2004 foi construído o dique fusível com a
finalidade de proteger a praia de Esmoriz das descargas da Barrinha, na época balnear.
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A Barrinha de Esmoriz apresenta um elevado valor paisagístico e ecológico, tendo sido
classificada como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Rede Natura 2000, SIC
“Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos” pela Decisão da Comissão 2006/613/CE, de
19 de julho, publicitada pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto encontrando-se
também classificada como IBA (Important Bird Area).
Na zona da Barrinha de Esmoriz e sua envolvente destaca-se a presença de importantes
habitats classificados devido ao seu valor ecológico embora as formações vegetais
ocorrentes apresentem atualmente degradação, face às pressões a que estão sujeitas.
No caso das areias de praia/sistema dunar, os principais fatores de degradação são o
forte pisoteio, que degrada as espécies vegetais, o que consequentemente facilita o
processo erosivo. Por outro lado, a subida do nível médio das águas do mar e a respetiva
intensificação dos fenómenos erosivos, conduz a uma regressão do sistema dunar e dos
respetivos habitats.
Além disso regista-se ainda a invasão por acácias e chorão-das-areias, bem como o
despejo de entulhos/lixo, que contribuem também para a degradação deste importante
habitat.
No caso dos habitats associados ao sistema húmido, os principais fatores de degradação
são a qualidade da água que chega à Barrinha, que ao longo de anos apresentou
contaminação (com a consequente transferência de contaminação para os sedimentos) e
o assoreamento do meio.
As características hidrodinâmicas da Barrinha (abertura e fecho da barra) associadas à
forma como a gestão da abertura é efetuada, contribuem para um empobrecimento do
número e qualidade dos habitats importantes, sobretudo devido às alterações na
dinâmica salina e períodos de submersão das espécies de vegetação.
Na zona periférica da Barrinha assiste-se a uma invasão de alguns habitats por espécies
exóticas com destaque para as acácias.
Na FIG. 5 apresenta-se uma perspetiva da vegetação na área envolvente da Barrinha de
Esmoriz.
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FIG. 5 – Perspetiva da Vegetação na Área Envolvente da Barrinha de Esmoriz

Do ponto de vista da fauna, as aves constituem o grupo mais representativo da Barrinha
de Esmoriz, em termos de diversidade e de importância conservacionista, sendo que a
maior parte depende da zona húmida, nomeadamente dos lodaçais e areais a descoberto
na maré baixa, plano de água e dos caniçais. No que respeita aos peixes, devido às
pressões a que a Barrinha tem sido sujeita, tem-se registado uma perda da riqueza e
diversidade, verificando-se atualmente a ocorrência de espécies mais resistentes e
menos valiosas, quer do ponto de vista ecológico, quer económico.
Constata-se assim que atualmente a Barrinha de Esmoriz apresenta uma estrutura
ecológica que se encontra desequilibrada com alterações significativas em termos das
espécies de fauna e flora presentes face à situação original.
Esta situação foi tida em consideração no Projeto de Requalificação e Valorização do
“Sítio” da Barrinha de Esmoriz, agora em estudo, o qual integra intervenções no meio
aquático e meio envolvente, com o objetivo final de requalificar e valorizar este espaço
lagunar nas suas diferentes valências e promover o seu usufruto pela população.
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As intervenções previstas no projeto incluem:
•

•

Intervenções no meio aquático, englobando:
-

A execução de ações de dragagem (remoção de sedimentos do fundo) da
Barrinha de Esmoriz para promover a recuperação e melhoria do sistema
aquático;

-

A reabilitação do dique de forma a condicionar a ligação da Barrinha ao mar,
não permitindo o “esvaziamento” da lagoa rapidamente e permitindo uma
renovação gradual da água interior, minimizando a variação de salinidade no
interior da lagoa aquando da abertura do dique no final da época balnear.

Intervenções no meio envolvente, integrando:
-

A requalificação das margens da Barrinha de Esmoriz, através da remoção da
vegetação infestante e conservação e plantação da vegetação ripícola;

-

A recuperação e requalificação da vegetação dunar, nas zonas adjacentes à
Barrinha;

-

O estabelecimento de percursos e zonas de estada e lazer, com o objetivo
principal de sensibilizar e educar a população para os valores naturais
presentes e a sua preservação.

No ponto seguinte apresenta-se uma descrição de cada uma das intervenções previstas
no projeto e nas FIG. 6 e FIG. 7 apresentam-se Plantas Gerais das Intervenções a
realizar com identificação das áreas de remoção de espécies infestantes e de plantação.

3.2
3.2.1

Descrição das Intervenções
Intervenções no Meio Aquático

As intervenções no meio aquático visam, de forma direta ou indireta, a melhoria do seu
estado do ponto de vista de qualidade, química e ecológica, e do funcionamento
hidrológico e são as seguintes:

Desassoreamento da Barrinha de Esmoriz
O desassoreamento da Barrinha de Esmoriz consiste na dragagem do fundo da lagoa
para remoção dos sedimentos ligeiramente contaminados presentes em determinadas
zonas da lagoa e para o aumento do volume de água armazenada.
O Projeto contempla duas alternativas de dragagem: a Alternativa 1 e a Alternativa 2.
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A Alternativa 1 preconiza a dragagem do corpo central da lagoa. O volume total de
materiais dragados será de 301 mil metros cúbicos e a área total afetada pelas
intervenções de dragagem de 27,7 hectares.
A Alternativa 2 preconiza a dragagem de uma área superior à prevista na Alternativa 1,
que inclui para além da dragagem do corpo central da lagoa, a realização de dragagens
junto às duas principais linhas de água afluentes da lagoa. O volume total de materiais
dragados será de 373 mil metros cúbicos e a área total afetada pelas intervenções de
dragagem de 30,6 hectares.
Uma vez que o material dragado não apresenta qualidade que permita a sua deposição
no cordão dunar, o desassoreamento da Barrinha, além das dragagens envolverá ainda a
preparação de uma zona para deposição dos dragados em terra, assim como a
deposição no cordão dunar das areias escavadas nesta zona.

Reabilitação do dique fusível
A lagoa da Barrinha de Esmoriz apresenta alguns problemas de qualidade da água, que
são prejudiciais à utilização balnear quando em comunicação livre com a zona de praia, o
que torna importante proceder à reabilitação do dique fusível existente.
Esta reabilitação constitui assim uma solução provisória que se pretende manter, a prazo,
até que os problemas de poluição e consequente degradação da qualidade da água
sejam resolvidos.
Dadas as características e funcionalidade do dique existente, o projeto de reabilitação
prevê:
•

A manutenção do traçado do dique existente e da zona fusível em areia, com
introdução de um núcleo em sacos de areia, que permite uma gestão prática da
abertura / fecho controlado da Barrinha;

•

No encontro esquerdo do dique, a reabilitação com o reperfilamento dos taludes
até ao enraizamento, mantendo a solução em sacos de areia e a recarga com
areia da face interior onde existe uma depressão;

•

No encontro direito do dique, o prolongamento do perfil transversal numa
extensão aproximada de 100 m com sacos de areia, seguindo a orientação da
duna existente, e revestido de seguida com areia, de modo a manter o aspeto
visual da duna.

3.2.2

Intervenções no Meio Terrestre (envolvente à lagoa)

As intervenções no meio envolvente à Barrinha de Esmoriz têm por objetivo a
conservação e recuperação da vegetação ripícola e dunar e o usufruto do espaço em
causa pela população e envolvem:
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O controlo de espécies exóticas infestantes na Barrinha de Esmoriz e cordão dunar
envolvente
Na Barrinha de Esmoriz foram identificadas como espécies invasoras de maior impacte
ecológico, a acácia; a erva-das-pampas; chorão e a Spartina.
Estas espécies apresentam características ecológicas distintas, pelo que as técnicas de
intervenção propostas variam de espécie para espécie:
a) Controlo das Acácias
Na área de intervenção do projeto, as Acácias estão presentes essencialmente na parte
Sul da Barrinha, além da presença no limite Oeste. Adicionalmente regista-se ainda a
presença isoladamente ou em pequenos núcleos, sendo mais abundantes nas zonas de
montante da Barrinha.
Tendo em conta os resultados de estudos desenvolvidos, que demonstram que o corte e
remoção de exemplares adultos ou indivíduos jovens de acácias tem uma eficácia
limitada, devido a estas espécies desenvolverem bancos de sementes muito extensos,
que servem como fonte à renovação do acacial após uma intervenção de corte ou fogo,
as ações propostas para o controlo das acácias são de dois tipos:
•

Corte dos troncos e pincelamento com uma substância química (glifosato), nas
áreas onde as acácias ocorrem misturadas com outro tipo de vegetação;

•

Abaixamento da cota de fundo, num único local, que se localiza dentro da área
inundável, no interior da Barrinha.

A técnica de controlo das acácias por corte do tronco e pincelamento será desenvolvida
ao longo de três anos, com aplicação dos seguintes passos sequenciais:
•

1º ano: Corte dos troncos de acácia até cerca de 15 cm do solo, seguido de
pincelagem. Este procedimento será realizado no Outono num período seco;

•

2º ano: Corte da rebentação nos exemplares adultos remanescentes e nova
pincelagem. Arranque manual dos exemplares jovens;

•

3º ano: Repetição do procedimento efetuado no ano anterior.

Nestes locais, as ações de controlo das acácias serão complementadas com as ações de
recuperação da vegetação ripícola, que são descritas no ponto seguinte, dado que a
plantação de árvores e arbustos típicos da zona poderá ajudar a diminuir a densidade de
acácias através do ensombramento que provocam.
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O controlo das acácias por abaixamento da cota de fundo envolverá o corte prévio dos
exemplares existentes, por forma a facilitar as operações, seguido da remoção de fundos,
de modo à cota de fundo baixar 50 cm nessa área.
b) Controlo da Erva-das-Pampas
Na área de intervenção do projeto, a Erva-das-Pampas ocorre essencialmente a Este da
Barrinha, fora da área lagunar e numa zona com aproximadamente 0,8 hectares de área.
A intervenção proposta para controlo desta espécie teve em conta o facto de na Erva-das-Pampas os tecidos que promovem o crescimento das folhas estarem debaixo do
solo, pelo que o corte é facilmente compensado pela planta através da continuação do
crescimento e a planta acumular elevadas quantidades de cristais de sílica nas margens
das folhas, o que as torna cortantes ao toque.
O plano de intervenção para o controlo desta espécie contempla as seguintes ações:
•

1º ano: No início do Verão, corte de todas as plantas, rente ao solo, com meios
mecânicos (ex. motorroçadora). Na sequência do corte, arranque das raízes
/caules recorrendo a máquinas de escavação (retroescavadora ou “bobcat”). Os
exemplares jovens poderão ser retirados manualmente. As raízes e caules
deverão ser depositados no terreno em pilha e transferidos para aterro.
No Outono, o terreno deverá ser vistoriado, de forma a identificar os exemplares
que recuperaram a partir das raízes/caules ou exemplares jovens que
germinaram. Esses exemplares devem ser sujeitos a nova intervenção de
remoção.
No final do Outono, o terreno deve ser plantado com freixo e salgueiro-preto,
espécies locais, em elevada densidade, por forma a que o crescimento da ervadas-pampas seja diminuído por ensombramento.

•

2º ano: No início do Verão, arranque do solo das raízes / caules remanescentes
que poderão ser identificados pela presença de novas folhas. É expectável, que
esta intervenção não necessite do corte prévio da parte aérea, que será muito
diminuta.

•

3º ano: No final do Inverno, deverá ser efetuada uma última vistoria, verificando-se a presença ou a ausência desta espécie. No caso de se detetar algum
exemplar deverá proceder-se à sua remoção.

De salientar que o plano de intervenção não prevê a utilização de herbicidas, apenas no
caso das ações de monitorização concluírem desta necessidade deverá ser aplicado um
produto químico adequado (glifosfato), sobre as folhas, no início do Outono, em períodos
sem pluviosidade.
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c) Controlo do Chorão
Na área de intervenção do projeto, o chorão ocorre de forma pouco densa e dispersa em
toda a área de dunas adjacente à Barrinha (numa área aproximada de 8 hectares). Além
de poderem ser encontrados exemplares isolados mais para o interior.
Para o controlo desta espécie é recomendada a remoção manual dos exemplares
existentes na área acima indicada, tendo o cuidado de arrancar do solo não apenas a
parte aérea mas também a raiz. Após o arranque, os chorões devem ser colocados a
secar em pilhas com uma altura de cerca de 1,5 m durante um período de 2 meses. Após
a secagem, as plantas serão transportadas para aterro.
d) Controlo da Spartina
As populações de Spartina existentes na Barrinha de Esmoriz localizam-se em quatro
núcleos situados próximo da margem Norte da lagoa, que no total ocupam uma área de
1,2 hectares.
Como estas áreas encontram-se próximo das áreas que irão ser dragadas, foram
integradas no projeto de dragagem da Barrinha, ação que garante a remoção mecânica
de Spartina pois a dragagem nestes locais irá até uma profundidade de 50 cm,
garantindo a remoção das raízes/caules das plantas.

Conservação e Recuperação da Vegetação Ripícola
A restauração da galeria ripícola (vegetação existente junto das margens da Barrinha)
integra-se com as ações de controlo das espécies invasoras, nomeadamente da erva-das-pampas e de acácias dado que a presença de espécies ripícolas locais aumenta a
competição por nutrientes.
O plano de recuperação da vegetação ripícola teve em consideração as características
particulares de salinidade da Barrinha, ou seja:
•

As espécies mais tolerantes à salinidade, a utilizar na recuperação, serão
plantadas em todos os locais, onde atualmente não existem espécies ripícolas
sensíveis à salinidade. Ou seja, a plantação de espécies mais sensíveis à
salinidade será efetuada nos locais onde estas espécies já ocorrem, em baixa
densidade, porque a sua presença indica que os níveis de salinidade nos solos
são baixos;

•

Nos restantes locais foi proposta a plantação de espécies tolerantes à salinidade,
salientando-se a tamargueira, uma espécie sub-arbórea.
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A recuperação e requalificação da vegetação dunar
Tendo em conta os fatores de degradação identificados, o projeto prevê como
intervenções para recuperação e requalificação da vegetação dunar:
a)

Vedação do acesso à zona dunar e colocação de painéis informativos

Embora a vegetação dunar se apresenta degradada, não se prevê a necessidade de
plantação de novos exemplares, uma vez que existe ainda a possibilidade de vir a
reocupar as suas áreas naturais a partir das plantas existentes, dado que existe
conhecimento que a vegetação dunar recupera facilmente, se for evitado o pisoteio, nos
casos em que não desapareceu completamente e existem ainda plantas que forneçam
sementes.
b)

Execução da ação de limpeza da zona dunar

No âmbito da recuperação e requalificação da vegetação da zona dunar será
desenvolvida uma ação de limpeza geral de lixos e detritos do sistema dunar.

O estabelecimento de percursos e zonas de estada e lazer
O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz inclui a
instalação de infraestruturas ao longo da Barrinha, articuladas com as áreas urbanas e
passadiços existentes com o objetivo de promover e valorizar as utilizações de recreio,
valor cultural e de fruição ambiental.
A prossecução desses objetivos é alcançada com a execução das seguintes
intervenções:
•

Uma rede de percursos mista (pedonal e ciclável) executada em materiais
permeáveis e duráveis;

•

Criação de zonas de estadia e lazer que incluem a construção de um Quiosque
com 135 m2 e um Observatório de Aves;

•

Infraestruturas de apoio compostas por três parques de estacionamento (parque
de estacionamento de Espinho para apoio ao Quiosque, parque de
estacionamento do recinto da feira – Ovar e parque de estacionamento da
estação de caminho-de-ferro);

•

Pequeno cais flutuante com capacidade para acostagem de duas embarcações
não motorizadas utilizadas na monitorização da zona húmida pelas entidades com
jurisdição no local.
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3.3

Fases de Construção e Exploração

No que respeita à fase de construção do projeto prevê-se que tenha uma duração de
aproximadamente 9 meses. A construção envolverá uma média de 10 trabalhadores,
podendo atingir nas alturas de maior carga de trabalho um pico de cerca de 20.
Ao longo da fase de construção do projeto, o tráfego rodoviário associado sofrerá
oscilações, face às características dos trabalhos a executar. Prevê-se que o pico de
tráfego rodoviário ocorra durante a fase de preparação da área de deposição dos
dragados, que envolverá um tráfego diário da ordem dos 10 camiões/dia. Esta fase terá a
duração de aproximadamente 4,5 meses. No restante período de obra prevê-se um
tráfego rodoviário inferior.
Em termos dos circuitos de circulação dos camiões durante a fase de construção podemse distinguir os circuitos externos (para acesso aos estaleiros) e os circuitos internos na
área de intervenção do projeto para execução das obras. Na FIG. 8 apresenta-se o mapa
com a indicação das vias rodoviárias locais que serão utilizadas pelos camiões para
acesso aos estaleiros Norte e Sul. Como se pode constatar da análise da referida figura,
os veículos pesados utilizarão as vias existentes.
As principais vias rodoviárias que serão utilizadas pelos veículos pesados durante a fase
de construção são o IC1/A29, rua da Estrada Nova, Av. 29 de Março, Avenida dos
Correios, rua do Caminho-de-Ferro e rua da Praia.
Os estaleiros de obra associados ao projeto ficarão localizados em espaços sem valor
natural e sem restrições do ponto de vista regulamentar. O projeto prevê a localização de
um estaleiro numa área situada a Sul da Barrinha de Esmoriz, mais concretamente
imediatamente a Sul do local do parque de estacionamento de Ovar, e outro estaleiro de
menor dimensão na periferia Norte da Barrinha, na área do parque de estacionamento de
Espinho.
A fase de exploração corresponderá à utilização, de forma racional, das potencialidades
da Barrinha de Esmoriz como área de recreio e espaço natural de grande interesse sob o
ponto de vista da conservação da natureza.
Esta utilização dará origem potencialmente à produção de alguns resíduos sólidos
urbanos e equiparados, os quais serão previsivelmente integrados no sistema de gestão
de resíduos dos concelhos abrangidos pelo projeto (Ovar e Espinho).
Adicionalmente, a exploração do Quiosque dará origem à produção de águas residuais
domésticas nas instalações sanitárias, as quais serão encaminhados para a rede pública
de drenagem de águas residuais, que os conduz a um sistema de tratamento adequado
antes da descarga no meio natural.
Durante o período de vida do projeto é expectável que pontualmente exista a abertura
temporária do dique fusível, como aliás já acontece atualmente, com o objetivo de
renovação gradual da água armazenada na Barrinha, minimizando o gradiente de
salinidade que resulta da entrada de água salgada.
De salientar que, na fase de exploração, não é expectável a necessidade de realização
de dragagens de manutenção, mas apenas simples ações de manutenção dos
equipamentos a instalar.
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4.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as
componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais relevantes,
tendo em conta as características locais e regionais da área. Foi estudada uma área que
integra a área de implementação do projeto e abrange uma zona de maior dimensão que
foi definida nos diferentes descritores em função das características do projeto e seus
potenciais impactes.
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que refletem as políticas
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades,
de modo a caracterizar detalhadamente a região. No local do projeto não foram
identificadas quaisquer condicionantes impeditivas à implantação do mesmo.
Do ponto de vista geológico, a área de estudo insere-se em termos de grandes unidades
estruturais, na Zona Centro Ibérica do Maciço Hespérico. Em termos de litoestratigrafia, a
área de projeto é relativamente homogénea, predominando os Depósitos Modernos
(Halocénico), nomeadamente os Aluviões Atuais (a) e Areias de Duna (Ad).
No que respeita aos solos, na área de projeto predominam solos pobres e pouco
desenvolvidos.
Relativamente ao uso do solo, a área de estudo enquadra-se numa zona costeira
densamente povoada, localizada entre as zonas urbanas de Espinho, a Norte, e a zona
urbana de Esmoriz, a Sul. A área de projeto corresponde a um plano de água (Barrinha
de Esmoriz – Lagoa de Paramos) ladeada por zonas húmidas (zona da bacia de
inundação), praia e dunas (a Oeste), áreas florestais (com maior relevância a Nascente e
Sul), área social urbana (que envolve toda a área de intervenção a Sul e Nascente) e
vegetação exótica (em manchas existentes a Norte, Sul e Poente).
Em termos climáticos, a região em estudo apresenta um clima moderado, em que a
temperatura média anual é de 14,3 °C e a precipitação total é de 960,60 mm.
Do ponto de vista dos recursos hídricos, e de acordo com o Índice Hidrográfico e
Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, das sete regiões hidrográficas
em que foi dividido o território de Portugal Continental, o projeto insere-se na Região
Hidrográfica n.º 7 – Mondego e Vouga.
De acordo com os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas de Portugal Continental,
a área do projeto integra-se no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro,
inserindo-se na sub-bacia das Costeiras entre o Douro e o Vouga. O projeto insere-se na
Massa de Água Costeira Barrinha de Esmoriz (PT03NOR0732).
Esta lagoa é alimentada por duas ribeiras que aqui desaguam: ribeira do Rio Maior,
designada também como ribeira das Lamas, do lado de Espinho e Vala de Maceda, do
lado de Esmoriz.
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Sendo a Barrinha de Esmoriz uma lagoa costeira, atualmente não se encontra sob a
influência das marés pois a comunicação com o mar não é permanente, dado que a
abertura e fecho do canal dependem do nível de água atingido na Barrinha ou da
intervenção humana.
De acordo com o estudo de caracterização da qualidade da água da Barrinha de
Esmoriz, a água superficial apresenta má qualidade, o que seria expectável dada a carga
de poluentes nas linhas de água afluentes.
Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo insere-se na Massa de
Água Subterrânea Quaternário de Aveiro (O1), a qual segundo o Plano de Gestão da
Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, apresenta uma qualidade medíocre.
Em termos de hidromorfologia e regime sedimentar, ao longo dos últimos anos, a
evolução da Barrinha de Esmoriz tem-se caracterizado por um progressivo
assoreamento.
Em termos de hidrodinâmica, a Barrinha de Esmoriz funciona, a maior parte do tempo,
como uma lagoa interior, sem comunicação com o mar. Nestas condições o nível de água
da barrinha resulta do equilíbrio entre os caudais afluentes, as perdas por evaporação e
as perdas por percolação através do cordão dunar.
No que respeita à qualidade do ar na zona em estudo, os dados monitorizados na
estação mais próxima revelam que as concentrações de poluentes cumprem os valores
definidos na legislação aplicável.
Na área de estudo existem sistemas de gestão de resíduos, que permitirão um
encaminhamento e destino final adequado dos resíduos produzidos durante as fases de
construção e exploração do projeto.
No que concerne ao ambiente sonoro, e em função das campanhas de medição
efetuadas, conclui-se que as áreas monitorizadas cumprem em geral os limites legais
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Do ponto de vista ecológico, embora inserida numa área de interesse conservacionista, a
área de projeto encontra-se bastante degradada em termos florísticos, embora ainda
mantenha alguns núcleos mais conservados, sobretudo no cordão dunar. As espécies
exóticas infestantes dominam a área, competindo com as espécies locais e reduzindo o
interesse dos habitats existentes.
A avifauna é variada mas com uma elevada probabilidade desta diversidade ir diminuindo
ao longo do tempo devido à má qualidade das águas e sedimentos, assoreamento da
lagoa, substituição dos biótopos locais por outros menos adequados e os inúmeros
detritos existentes nas margens e o desordenamento do acesso ao local.
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As comunidades aquáticas apresentam-se muito pobres em diversidade e abundância,
devido à reduzida estabilidade do sistema aquático, com alterações de salinidade,
contaminação e área disponível.
Em termos de paisagem da avaliação desenvolvida verifica-se que a área do projeto
apresenta uma qualidade visual média e uma capacidade de absorção visual baixa,
resultando numa elevada sensibilidade a alterações estruturais.
A nível administrativo, a Barrinha de Esmoriz abrange os concelhos de Espinho
(freguesia de Paramos) e Ovar (freguesia de Esmoriz). O concelho de Espinho tem-se
pautado por um crescimento populacional negativo, bem como a freguesia de Paramos.
Já o concelho de Ovar tem registado um aumento populacional ao nível do concelho,
mas também ao nível da freguesia de Esmoriz muito significativo. Este aumento resulta
da dinâmica socioeconómica associada a indústrias aquícolas e atividades associadas à
pesca, agricultura e serviços, instaladas nesta freguesia.
O sector terciário é o que emprega maior número de população, seguindo-se o sector
secundário. Entre 1991 e 2011 registou-se um acréscimo da população desempregada,
situação comum em todo o território nacional.
No que concerne ao património foram referenciados dois sítios na área do projeto,
nomeadamente, dois pegões em cantaria que suportavam a antiga ponte em madeira
sobre o canal da Barrinha e o antigo cais da Barrinha construído no século XIX. Deste
último não foi possível identificar qualquer estrutura relacionável durante os
levantamentos de campo.
A área de projeto está abrangida por um vasto número de instrumentos de ordenamento
de caracter nacional e regional, sendo de destacar o Plano Setorial da Rede Natura 2000
(PSRN2000). As intervenções previstas estão enquadradas com as orientações de
gestão destas áreas, tendo o próprio Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas se pronunciado favoravelmente às mesmas aquando da elaboração do projeto.
No âmbito municipal, destacam-se os Planos Diretores Municipais (PDM) de Ovar e
Espinho, sendo que as intervenções previstas estão de acordo com os usos dos espaços
onde o projeto está inserido.
Em termos de condicionantes, na área do projeto destacam-se as áreas de Reserva
Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN).
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5.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foram analisados e avaliados os efeitos
ambientais provocados pela construção e exploração do Projeto de Requalificação e
Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz da Polis Litoral Ria de Aveiro para as duas
alternativas de dragagem.
Pelas características do projeto e em qualquer uma das alternativas, verifica-se que os
impactes negativos estão associados à fase de construção derivados das atividades
inerentes à fase de obra. Na generalidade, estes impactes são classificados de não
significativos e de carácter temporário.
Já na fase de exploração, os impactes são para ambas as alternativas de dragagem
estudadas, de uma forma geral, positivos gerados pela própria requalificação e
valorização da Barrinha enquanto espaço natural e de lazer para usufruto da população.
Assim, em termos gerais na fase de construção, ao nível da geologia, dos solos, da
hidrogeologia, da qualidade da água subterrânea, da qualidade do ar, dos resíduos, do
ambiente sonoro, dos sistemas ecológicos e da paisagem, os impactes são, de uma
forma geral, negativos mas não significativos. Ao nível do clima, os impactes derivados
da fase de construção são inexistentes.
Em termos do uso do solo, os impactes são em geral positivos com uma significância
variável uma vez que se tratam de alterações de uso que irão contribuir para a
valorização local enquanto espaço natural e de lazer. Os impactes negativos estão
associados a alterações superficiais de uso do solo, que a longo prazo são restituídos, e
como tal, são não significativos.
Na hidrologia, os impactes são negativos mas de significância variável, consoante a
intervenção seja no meio aquático ou terrestre, significativos e não significativos,
respetivamente.
Na qualidade da água superficial da Barrinha, os impactes derivam sobretudo das
intervenções no meio aquático e estão ligados às atividades que irão gerar ressuspensão
de sedimentos. Estes impactes são negativos e significativos, embora sejam temporários
e minimizáveis. A qualidade da água balnear, consequentemente, será afetada aquando
da abertura do dique durante os trabalhos de reabilitação, pelo que terá um impacte
negativo e significativo, embora igualmente temporário.
Os impactes positivos na hidrodinâmica da Barrinha começam a fazer-se sentir logo na
fase de construção. A única incidência negativa prende-se uma vez mais com a abertura
do dique durante os trabalhos de reabilitação.
Ao nível dos sistemas ecológicos, para além dos impactes negativos e não significativos
já referenciados, são identificados outros impactes positivos e significativos ou mesmo
muito significativos.
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Os impactes na socioeconomia são, regra geral, positivos e significativos na fase de
construção na medida em que nesta fase a mão-de-obra necessária será
preferencialmente recrutada a nível local, contribuindo para um aumento do emprego
local. Também nas atividades económicas, haverá um impacte positivo uma vez que da
mesma forma, os materiais e serviços necessários serão adquiridos preferencialmente na
região.
Relativamente ao património, os impactes derivados da fase de construção são, regra
geral, negativos mas com significância variável, pois a afetação de vestígios patrimoniais
não é certa e como tal o seu valor é variável.
Ao nível do ordenamento, os impactes derivados da fase de construção são positivos na
medida em que as intervenções inerentes ao projeto se enquadram nos objetivos dos
planos de ordenamento.
Ao nível das condicionantes, destacam-se as áreas RAN e REN, as quais são afetadas
pelo projeto e como tal serão instruídos os processos, de acordo com a legislação em
vigor de forma a dar cumprimento à mesma. Pelo que os impactes nas condicionantes
locais são negativos mas não significativos.
Na fase de exploração e para qualquer uma das alternativas, ao nível da geologia, do
clima, da hidrogeologia, da qualidade da água subterrânea, da qualidade do ar, do
ambiente sonoro e do património, não são expectáveis impactes. Ao nível dos solos e
gestão de resíduos, os impactes são negativos mas não significativos.
Relativamente ao uso do solo, o impacte é positivo e muito significativo, dada a
requalificação e valorização ambiental e ecológica do meio aquático e terrestre e a
rentabilização económica do espaço atualmente desocupado.
Quanto à hidrologia, qualidade da água superficial, qualidade dos sedimentos e
hidrodinâmica na Barrinha, os impactes derivados, sobretudo, das intervenções no meio
aquático são positivos e muito significativos uma vez que todos estes fatores ambientais,
atualmente degradados, irão comportar uma melhoria significativa.
No que diz respeito aos sistemas ecológicos, os impactes na fase de exploração são
positivos e significativos a muito significativos devido à maior qualidade e disponibilidade
da zona lagunar e ordenamento do acesso ao local, que as intervenções irão
proporcionar.
Na fase de exploração, os impactes na paisagem são positivos e a significância é
variável, consoante o impacte da modificação das características da paisagem resultante.
Os impactes na socioeconomia, resultantes da fase de exploração da Barrinha, são
positivos e muito significativos na medida em que o projeto contribuirá de forma
significativa para a melhoria da qualidade de vida da população e das atividades
económicas locais.
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No que diz respeito ao ordenamento, o projeto, para além de manter a conformidade com
os instrumentos de gestão territorial, ainda contribui para os objetivos dos mesmos, pelo
que o seu impacte é positivo e significativo.
Em termos de condicionantes, destaca-se a afetação de condicionantes legais como a
REN e RAN. A afetação destas áreas constitui um impacte não significativo, dado que o
projeto se insere em áreas compatíveis com uma requalificação com poucas alterações
face ao existente.
Tal como descrito anteriormente, foram estudadas duas alternativas para a dragagem
tendo-se concluído das que apesar das duas alternativas serem viáveis e positivas
ambientalmente, a Alternativa 1 apresenta-se globalmente mais favorável, embora
ligeiramente face à Alternativa 2.
Para a redução dos impactes negativos, foram propostas as “Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção” indicadas no documento normativo da APA, I.P a serem
aplicadas nas fases de pré-construção e construção, que incluem entre outras, a
divulgação do programa de obras, o atendimento público para esclarecimento de dúvidas,
a formação dos trabalhadores em obra, a implementação de um Plano de Gestão
Ambiental da Obra e de um Plano de Gestão de Resíduos, a adoção de normas de
segurança adequadas, a utilização de acessos existentes e a sua limpeza regular dos
mesmos.
Como medidas específicas da fase de construção, destacam-se ainda assegurar o
acompanhamento técnico especializado de um biólogo e o acompanhamento
arqueológico das ações de mobilização de solos, entre elas, as dragagens.
Para a fase de exploração foram propostas medidas no sentido de se manterem as boas
condições das infraestruturas implementadas com o Projeto de forma a manter-se a área
em bom estado de conservação para usufruto da população.
Foi ainda definido um programa de monitorização do ambiente sonoro, da qualidade da
água superficial, da qualidade dos sedimentos, da flora, vegetação e habitats, da
avifauna e dos ecossistemas aquáticos para a fase de pré-construção, construção e
exploração, com exceção do ambiente sonoro que apenas será monitorizado na fase de
construção.
A Alternativa Zero, ou seja a não concretização do projeto, implica, de uma forma geral,
impactes negativos na medida em que com a não implementação do Projeto de
Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz, manter-se-ão as
condições atuais de assoreamento da lagoa, má qualidade da água, vegetação autóctone
em estado degradado e colonização de vegetação infestante, pisoteio e deposição de
detritos de forma não controlada.
Para além disso, não será possível tornar este espaço atualmente degradado num
espaço natural de grande interesse do ponto de vista da conservação da natureza e de
recreio.

28
Vol. I – Resumo Não Técnico

EIA do Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz
Maio 2014
Rev.02

Globalmente, conclui-se que em ambas as alternativas, os impactes negativos do projeto
são na generalidade reduzidos e controláveis, com a adoção das medidas de
minimização recomendadas, sobretudo na fase de construção. Na fase de exploração, o
projeto apresenta-se como muito positivo nos recursos hídricos, qualidade da água e dos
sedimentos, na hidrodinâmica, nas atividades económicas e qualidade de vida, no uso do
solo, nos sistemas ecológicos e no ordenamento do território.
Comparativamente a Alternativa 1 apresenta-se ligeiramente mais favorável do que a
Alternativa 2 em termos de impactes ambientais.

EIA do Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz
Maio 2014
Rev.02

29
Vol. I – Resumo Não Técnico

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada todos os fatores
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e
exploração dado que pelas características do projeto não se prevê a sua desativação.
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados da Alternativa Zero
(sem projeto), conclui-se objetivamente que o Projeto de Requalificação e Valorização do
“Sítio” da Barrinha de Esmoriz é claramente positivo e apresenta viabilidade ambiental,
para qualquer uma das alternativas estudadas.
De facto, o Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz
configura um conjunto de intervenções a desenvolver de forma integrada no sistema
aquático e meio envolvente, com o objetivo final de requalificar e valorizar este espaço
lagunar, nas suas diferentes valências, e promover o seu usufruto pela população.
Foi possível concluir que o projeto se insere nas figuras de ordenamento em vigor e será
desenvolvido de modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua
implantação, integrando várias medidas que permitem atingir uma proteção ambiental
adequada ao local e à região onde se insere, não pondo em risco qualquer valor
ambiental relevante.
O projeto apresenta-se muito positivo do ponto de vista da qualidade da água, qualidade
de sedimentos e ecologia pois permitirá a recuperação da qualidade ambiental de um
espaço natural de elevado valor conservacionista além de apresentar impactes
socioeconómicos e de uso do solo importantes pois permitirá a criação de condições para
o usufruto do espaço pela população contribuindo indiretamente para o desenvolvimento
sustentável da economia local.
Em termos de comparação de alternativas concluiu-se que a Alternativa 1 apresenta-se
globalmente mais favorável, embora ligeiramente face à Alternativa 2.
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