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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

O presente documento constitui o Volume 1 - Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto para a 

Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, em fase de Projeto de Execução, cuja elaboração 

foi adjudicada à COBA, S.A. pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, neste documento abreviadamente 

designada como CIRA. 

As soluções projetadas foram aprovadas pela CIRA com base em Notas Técnicas desenvolvidas previamente à elaboração 

do Projeto de Execução.  

O conjunto das infraestruturas incluídas no Projeto de Execução abrangem o Sistema Primário de Defesa Contra Marés 

(SPDCM) e o Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), e incluem os diques de defesa contra 

marés, os diques do rio Vouga e do rio Velho de defesa contra cheias, as estruturas hidráulicas primárias nas linhas de 

água, as estruturas secundárias de drenagem e de entrada de água para complemento de humedecimento dos solos, as 

estruturas hidráulicas especiais, os caminhos associados às infraestruturas, bem como, o projeto da estrutura verde primária.    

No Desenho 40486-EA-0200-DE-0000 apresentado no Volume 2 – Desenhos, identificam-se as infraestruturas projetadas 

no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar abrange áreas das freguesias de Beduído, União das 

Freguesias de Canelas e Fermelã e Salreu, no concelho de Estarreja, de Angeja no concelho de Albergaria-a-Velha e a 

freguesia de Cacia no concelho de Aveiro. 

O Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL), com uma área de 2 934 ha, é limitado a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo 

Rio Vouga e Rio Novo do Príncipe a jusante de Angeja, a poente pelo lago Laranjo e eixo Vilarinho/Esteiro de Estarreja e a 

nascente por uma fronteira que se desenvolve aproximadamente, a sul, junto à EN109 e à A25 e a Norte, junto à linha de 

Caminho de Ferro do Norte.  

Este território integra solos agrícolas de elevada fertilidade constituindo um agroecossistema de grande vulnerabilidade, 

onde a gestão da água e do solo se revela estratégica para assegurar a manutenção de todo um sistema que foi criado pelo 

homem, em que a diversidade biológica tem uma expressão singular.  

1.2 LOCALIZAÇÃO 

A área abrangida pelo projeto em avaliação insere-se nos concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja. De entre 

estes concelhos, é Estarreja aquele que apresenta maior número de freguesias beneficiadas: Beduído, Salreu, Canelas e 

Fermelã. Relativamente a Aveiro e Albergaria-a-Velha apenas uma freguesia de cada um destes concelhos é abrangida, 

respetivamente Cacia e Angeja. 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROJETO 

O enquadramento legal da avaliação de impacte ambiental de projetos rege-se pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto e pelo 

Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpõem para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2011/92/UE, do 
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parlamento europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos 

públicos e privados no ambiente.  

Nos termos do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 47/2014, 

de 24 de março, nº 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, a aprovação de 

projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização, se considerem suscetíveis de provocar efeitos significativos no 

ambiente, fica sujeita a um processo prévio de AIA, como formalidade essencial e cuja decisão tem caráter vinculativo, a 

qual é da competência do membro do Governo responsável pela área do Ambiente.  

Os critérios e limiares estabelecidos para decisão de submissão dos projetos a procedimento de AIA são definidos nos 

Anexos I, II e III do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual versão (Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de 

dezembro), destacando-se, atendendo ao âmbito do projeto objeto do presente estudo: 

▪ o Ponto 10 - Projetos de Infraestruturas do Anexo II, alínea k) 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 ação do mar, 

excluindo a sua manutenção e reconstrução; AIA obrigatória: Todas. 

No presente contexto importa referir que a área em estudo para a implantação do projeto do Sistema Primário de Defesa do 

Baixo Vouga Lagunar se encontra completamente inserida no Sítio Rede Natura Ria de Aveiro (PTCON0061), na ZPE Ria 

de Aveiro (PTZPE0004), na ZEC Ria de Aveiro (PTCON0061), tendo em atenção o entendimento expresso no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, nomeadamente: 

i) “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios de Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos 

do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas nºs 79/409/CEE, do Conselho, de 3 de abril de 1979, 

relativa à conservação das aves selvagens e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maior de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;  

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados, ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei nº 

107/2001, de 8 de setembro.” 

iv) Relativamente a áreas classificadas mais distantes, há a assinalar que a uma distância de cerca de 6,5km para 

Oeste se encontra a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto. A cerca de 7km para Este localiza-se a ZEC Rio 

Vouga (PTCON0026). 

No que respeita a outras áreas relevantes, verifica-se que a área em estudo para a implantação do projeto encontra-se 

completamente inserida na IBA Ria de Aveiro (PT007). 

Na elaboração do presente EIA, foram igualmente consideradas as diretrizes apontadas no Caderno de Encargos que 

superintende o presente estudo, bem como a vasta legislação específica aplicável a cada uma das componentes ambientais 

consideradas, apresentadas nos capítulos específicos dos mesmos. 

1.4 PROPONENTE DO PROJETO  

O proponente do presente projeto, a submeter a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), é a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com sede na Rua do Carmo, n. 20 | 3800-127 Aveiro, titular do Número de 

Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 508 771 935 e cujos contatos são: 
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▪ Dr. José Eduardo Matos (Secretário Executivo Intermunicipal) 

▪ Email: geral@regiaodeaveiro.pt e jematos@regiaodeaveiro.pt 

▪ Telefone: 234 377 650  

▪ Telefax: 234 377 659 

1.5 ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA 

A entidade competente para autorização do presente projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da 

Administração da Região Hidrográfica do Centro..  

A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do artigo 8º, alínea a), subalínea ii) do 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 

1.6 METODOLOGIA GERAL E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO EIA 

1.6.1 Aspetos Gerais 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia geral adotada no desenvolvimento do EIA do projeto do Sistema Primário de 

Defesa do Baixo Vouga Lagunar, em fase de Projeto de Execução. 

Na Figura 1.1 apresenta-se, esquematicamente, a metodologia adotada, a qual está de acordo com as principais etapas 

contempladas em estudos desta natureza, complementadas por capítulos de enquadramento e de justificação do projeto. 

Há a referir que, como base de apoio e orientação, foram também seguidas as diretrizes apontadas no Caderno de Encargos 

que superintende o presente estudo.  

geral@regiaodeaveiro.pt
jematos@regiaodeaveiro.pt
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Figura 1.1 - Metodologia Geral do Estudo de Impacte Ambiental 

1.6.2 Identificação de Áreas e Aspetos Críticos 

De acordo com a metodologia aplicável, os estudos ambientais devem ser direcionados para os aspetos mais relevantes 

e/ou sensíveis, de forma a permitir a avaliação da relevância/exequibilidade do projeto. Esta abordagem tem como objetivo 

assegurar a racionalização dos recursos, direcionados para uma tomada de decisão sustentada nos aspetos relevantes. 

Assim, em concordância com estes objetivos, identificaram-se os aspetos considerados mais relevantes, de acordo com o 

EIA anterior e pareceres da equipa técnica e a vasta experiência detida pela equipa coordenadora dos estudos ambientais. 

A identificação de áreas e aspetos ambientais considerados críticos tem como objetivo orientar os estudos ambientais para 

as questões de maior relevância, procedendo à seleção prévia das áreas para as quais poderão ser esperados impactes 

mais significativos e que, consequentemente, deverão ser objeto de estudos mais cuidados, tendo presente a análise prévia 

da região de implantação, bem como as características específicas de conceção do projeto em apreço. 

Assim, através do levantamento expedito e análise preliminar da informação existente sobre o projeto e da área de inserção 

do mesmo, de visitas de reconhecimento ambiental no local, contactos com entidades e da avaliação preliminar de zonas 

sensíveis, aspetos ambientais críticos e impactes ambientais potencialmente importantes, foram definidos, no início dos 

estudos ambientais, os objetivos e o âmbito do estudo ("scoping"). 

De acordo com a análise efetuada nesta fase, identificaram-se como aspetos ambientais mais sensíveis a impactes 

negativos os ecossistemas aquáticos com destaque para a ecologia fluvial, os solos, os recursos hídricos em particular 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  1-5 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

no que respeita à qualidade das águas, e a paisagem. Na perspetiva dos impactes positivos, a sócio economia e a 

segurança de pessoas e bens são os aspetos mais relevantes, tendo em consideração a tipologia do projeto em avaliação. 

1.6.3 Descrição e Justificação do Projeto 

O conhecimento do projeto nas várias componentes, incluindo os objetivos que lhe estão subjacentes, visa sustentar a 

avaliação de impactes, na medida em que serão as suas características intrínsecas, em função das características da área 

de implantação, que permitem a determinação de impactes e a avaliação da magnitude e significância dos mesmos, bem 

como a proposta de medidas, que constituem um dos objetivos primordiais do EIA. 

1.6.4 Caracterização da Situação Ambiental de Referência 

Esta etapa tem como principal objetivo estabelecer o quadro de referência das condições ambientais da área a ser 

intervencionada, cenário que é desenvolvido a partir da caracterização ambiental atual projetada para o ano horizonte do 

projeto sem a sua implementação, e que constitui igualmente a designada Alternativa Zero ou Opção Zero. 

Será essa projeção da situação atual, para o ano horizonte do estudo, que constituirá a situação ambiental de referência, a 

qual será confrontada com a situação perspetivada tendo em consideração a realização do projeto, visando a determinação, 

análise e avaliação de impactes. 

Esta metodologia implica um determinado grau de incerteza, dada a dificuldade em estabelecer, para a totalidade dos 

aspetos ambientais estudados, cenários de projeção para o ano horizonte do projeto, a partir da situação atual.  

Este aspeto assume particular sensibilidade no caso do projeto em avaliação, dado que o tempo de vida do projeto em 

avaliação se estima em várias décadas.  

▪ Área de Estudo 

Por outro lado, a definição da Área de Estudo considerada na análise dos diversos fatores ambientais variou consoante o 

grau de detalhe exigido para a avaliação, sendo que se optou por definir a área de intervenção direta do projeto para aspetos 

ambientais com expressão territorial, enquanto para outros aspetos se tornou importante considerar um enquadramento 

espacial mais alargado, nomeadamente ao nível concelhio e/ou regional. Faz ainda parte da área de estudo a relativa às 

três manchas de empréstimo previstas explorar no âmbito do presente projeto. 

Assim, para aspetos como sejam os solos, usos do solo, ecologia - com particular destaque para os sistemas aquáticos - ou 

o património, considerou-se uma área de estudo mais restrita, correspondente às zonas que serão diretamente sujeitas a 

intervenções para implantação do projeto e sua envolvente na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. Para uma escala de 

abordagem menos detalhada e para questões que extravasam o contexto local, nomeadamente clima, recursos hídricos, 

qualidade do ar e aspetos socioeconómicos, entre outros, considerou-se uma área de estudo mais vasta. 

A caracterização ambiental fundamentou-se no levantamento, análise e interpretação de informações obtidas através de 

pesquisa bibliográfica, medições e levantamentos de campo, contactos com entidades locais e regionais, de forma a 

identificar e avaliar as zonas sensíveis e os aspetos ambientais críticos, tendo em vista as incidências ambientais 

potencialmente importantes. 
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▪ Documentos de interesse geral 

Entre os documentos de interesse geral utilizados na caracterização ambiental da região de influência do projeto em 

apreço, destacam-se os seguintes: 

▪ Projeto de Execução; 

▪ Documentos técnicos existentes e disponíveis (estatísticas, relatórios, entre outros) desenvolvidos para a área do 

projeto e respetiva região de inserção;  

▪ Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do Bloco 

do Baixo Vouga Lagunar. IHERA (2000); 

▪ Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar (2001), adiante 

designado como EIA 2001; 

▪ Bases de dados específicas, nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), do Instituto para a 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB, I.P.), da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR), da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), entre outras entidades; 

▪ Cartas Militares do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000; 

▪ Cartografia temática existente e disponível, nomeadamente os dados abertos no sítio do IGEO;  

▪ Planos Municipais de Ordenamento do Território com destaque para os Planos Diretores Municipais de Aveiro, 

Estarreja e Albergaria-a-Velha; 

▪ Outros Planos, Programas e Projetos (regionais, sectoriais ou especiais) em vigor, ou em elaboração, com incidência 

na área em estudo. 

A consulta documental referida foi ainda complementada por outras atividades para recolha de informação, tais como: 

▪ Contactos diretos com entidades locais, nomeadamente com as Câmaras Municipais de Aveiro, Albergaria-a-Velha e 

Estarreja; 

▪ Medições e análises de parâmetros de qualidade do ambiente;  

▪ Levantamentos locais e visitas de reconhecimento de campo.  

Através do levantamento expedito e análise preliminar da informação existente sobre o projeto e da área de inserção do 

mesmo, de visitas de reconhecimento ambiental no local, contactos com entidades e da avaliação preliminar de zonas 

sensíveis, aspetos ambientais críticos e impactes ambientais potencialmente importantes, identificaram-se como aspetos 

ambientais mais sensíveis os seguintes: 

▪ Solos; 

▪ Recursos hídricos, em particular no que respeita à qualidade das águas superficiais, mas também subterrâneas; 

▪ Dinâmica das marés; 

▪ Aspetos ecológicos com destaque para a ecologia fluvial, e a inserção da área em estudo na Zona de Proteção Especial 

Ria de Aveiro (ZPE004 – Ria de Aveiro) e no Sítio Ria de Aveiro, incluído na Lista Nacional de Sítios; 

▪ Aspetos de paisagem. 
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A lista das entidades consultadas no âmbito do presente EIA, bem como a identificação dos contributos obtidos 

encontram-se no Anexo 1 do Volume 3 – Anexos. 

Refira-se, ainda, que a fase de caracterização integra todos os fatores ambientais habitualmente considerados em estudos 

desta natureza, sendo, porém, mais detalhada e dirigida para os aspetos onde são esperados impactes de maior significado, 

de forma a apoiar a posterior avaliação das alterações induzidas pelo projeto. Entre os temas e aspetos ambientais 

analisados na caracterização da situação ambiental de referência, consideram-se os apresentados no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1 - Descritores ambientais avaliados 

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS DESCRITORES  

Aspetos Biofísicos 

Clima 

Geologia e Geomorfologia 

Solos 

Recursos Hídricos 

Aspetos Ecológicos (Fauna, Flora, Vegetação, Habitats) 

Qualidade do Ambiente 

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Ambiente Acústico 

Qualidade do Ar 

Paisagem 

Aspetos  
Sociais e Culturais 

Componente Social 

Património Cultural  

Gestão de Resíduos  

Uso Atual do Solo e  
Ordenamento do Território 

Uso Atual do Solo e Ordenamento do Território 

Condicionantes ao Uso do Solo 

Planeamento Regional e Urbano 

1.6.5 Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

O objetivo principal desta etapa consiste na identificação e avaliação dos impactes ambientais mais significativos associados 

ao projeto, distinguindo-se aqueles que terão incidência na fase de construção, dos que se encontram associados à fase de 

exploração.  

Foram então estudadas as ações, ou atividades, relacionadas com o projeto e suscetíveis de causarem impactes, ou seja, 

alterações ambientais expressivas, recorrendo-se a técnicas apropriadas para a sistematização da análise e avaliação de 

impactes. 

Assim, esta etapa do estudo fundamenta-se, essencialmente, na análise conjunta dos seguintes elementos: 

▪ Resultados da etapa de "scoping", que respeita à inventariação dos aspetos ambientais críticos e áreas sensíveis, de 

acordo com as características do projeto e da área de implantação; 

▪ Situação ambiental de referência (e projeção da situação ambiental atual);  

▪ Informações sobre o projeto, particularmente no que se refere a ações potencialmente geradoras de impactes 

importantes (nas fases de construção e de exploração); 
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▪ Expetativas da população face ao projeto. 

Em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos impactes associados a um determinado projeto é 

estabelecida a partir de dois cenários: 

▪ O cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projeção da situação atual do ambiente para 

o ano horizonte considerado sem implementação do projeto; 

▪ O cenário esperado no ano horizonte, considerando as alterações que a implementação do projeto induzirá. 

A essência da avaliação de impactes reside na elaboração e comparação dos cenários ambientais referidos, ou seja, 

aquele que reflete o quadro ambiental sem o projeto, ou cenário da situação de referência (opção zero), face ao qual será 

confrontado o cenário que considera as tendências ambientais com a implantação do projeto, de forma a possibilitar a: 

▪ identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes associados às ações geradoras consideradas; 

▪ previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos impactes; 

▪ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em relação ao fator ambiental afetado; 

▪ valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, quando comparado aos demais 

impactes associados a outros aspetos ou fatores ambientais. 

As principais caraterísticas dos impactes ambientais, consideradas de forma sistemática na análise, foram: 

▪ Natureza: negativo, positivo; 

▪ Ordem: direto, indireto; 

▪ Duração: permanente, temporário; 

▪ Magnitude (ou grau de afetação da componente ambiental): baixa, moderada, elevada. 

Na análise de impactes, e para alguns aspetos específicos, poderão ser pontualmente adotadas outras características no 

sentido de promover uma melhor caracterização e compreensão dos mesmos. 

A avaliação global dos impactes permite estabelecer a respetiva classificação, de acordo com a sua significância (ou 

importância) relativa aos demais impactes, admitindo-se as seguintes categorias: 

▪ Pouco Significativo; 

▪ Significativo; 

▪ Muito Significativo. 

1.6.6 Formulação de Medidas Minimizadoras e Potenciadoras e Diretrizes para a Elaboração de 
Programas de Monitorização  

Os principais impactes ambientais negativos identificados e para os quais se justifica a adoção de medidas minimizadoras, 

foram objeto de análise adicional no sentido de se identificarem aquelas que serão potencialmente mais eficazes e viáveis, 

por forma a assegurar a sua minimização, justificando impactes residuais de reduzida significância. Assim, analisaram-se 

ações e mecanismos capazes de evitar, atenuar ou compensar os impactes negativos significativos. 
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Por outro lado, foram também recomendadas medidas que possam contribuir para potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos 

positivos do projeto, maximizando os seus benefícios.  

A formulação das medidas fundamentou-se, em grande parte, na experiência adquirida e na opinião de especialistas. 

As medidas recomendadas, desenvolvidas a um nível compatível com a fase de Projeto de Execução, respeitam às 

diferentes fases de materialização do projeto, seja ao nível da sua construção e/ou da sua exploração, e assumem expressão 

conforme se identifica seguidamente: 

▪ Medidas recomendadas para a fase de construção - compreendem aspetos maioritariamente relacionados com 

procedimentos a adotar no decurso das obras, seja ao nível da gestão das frentes de obra, de estaleiros, de áreas de 

depósito e/ou empréstimo de materiais, ou de acessos de obra, devendo ser integradas no Caderno de Encargos da 

Obra, de modo a assegurar a sua adoção pelo empreiteiro geral e por todos os intervenientes nas ações construtivas; 

compreendem no essencial a adoção de boas práticas ambientais em obra; 

▪ Medidas a adotar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas com a gestão do aproveitamento 

hidroagrícola e cuja aplicação será da responsabilidade da entidade gestora e respetivos beneficiários. 

Sempre que se manifeste necessário, são estabelecidas as diretrizes para a elaboração de programas de monitorização, 

com o objetivo de acompanhar a evolução de determinados parâmetros ambientais e, desta forma, validar a avaliação dos 

potencias impactes decorrentes da construção e/ou exploração do projeto em estudo. 

1.6.7 Conclusões 

No final do estudo são apresentadas as principais conclusões do EIA, evidenciando as questões mais relevantes, de forma 

a possibilitar uma visualização das consequências do projeto no ambiente onde o mesmo será inserido. 

1.7 ESTRUTURA GERAL E CONTEÚDO DO EIA 

A estrutura e conteúdo do presente EIA contemplam o previsto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, n.º 179/2015, de 27 de agosto e nº 152-B/2017, de 

11 de dezembro, que regulam o regime de Avaliação de Impacte Ambiental, e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, 

que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer alguns procedimentos previsto no regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo diploma legal já referido. 

Tendo presente a dimensão dos documentos produzidos, considerou-se a seguinte organização para o Estudo de Impacte 

Ambiental: 

Volume 1 - Relatório Síntese – Documento no qual se apresentam as informações, conclusões e recomendações 

consideradas relevantes e produzidas no decurso dos estudos ambientais efetuados. 

Volume 2 - Desenhos - integra desenhos com a representação cartográfica, preferencialmente à escala 1/25 000, dos 

principais elementos ambientais avaliados, para apoio à compreensão dos estudos efetuados. 

Volume 3 - Anexos - compreendem elementos complementares de apoio à compreensão de temáticas abordadas no 

Relatório Síntese. 

Volume 4 - Resumo Não Técnico (RNT) - apresentado como documento autónomo, constitui o suporte à Consulta Pública 

do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido desenvolvido de acordo com as normas legais 
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vigentes, incorporando elementos escritos e desenhados, de uma forma tão clara quanto possível, de modo a 

assegurar uma boa compreensão do projeto, da área de estudo, dos principais impactes identificados e 

principais medidas propostas no âmbito dos estudos ambientais efetuados. 

Volume 5 - Gestão Ambiental da Obra – este documento apresenta, de forma sistematizada, as principais linhas que 

orientam a Gestão Ambiental da Obra, a adotar na fase de construção do empreendimento, por forma a 

estabelecer o planeamento integrado que oriente a correta implementação das medidas ou ações ambientais, 

preconizadas para o presente projeto. 

No que respeita ao presente Relatório Síntese, no qual se apresentam as informações, conclusões e recomendações 

consideradas relevantes e produzidas no decurso dos estudos ambientais efetuados, a estrutura geral adotada é, de forma 

resumida, a seguinte:  

▪ Capítulo 1 – Introdução - compreende uma breve apresentação geral do projeto em avaliação, do proponente, da 

entidade competente para autorização e da autoridade de AIA, bem como dos objetivos, enquadramento legal, 

metodologia, equipa técnica afeta à realização dos estudos ambientais e indicação do período de elaboração dos 

mesmos. 

▪ Capítulo 2 - Objetivos e Justificação do Projeto - neste capítulo desenvolve-se o enquadramento estratégico e 

ambiental que sustenta o projeto em apreço. Enunciam-se ainda, de modo abreviado, os instrumentos legais, sectoriais 

e de gestão territorial que sustentam a justificação do projeto em apreço. 

▪ Capítulo 3 – Antecedentes do Projeto - neste capítulo, por forma a assegurar a compreensão do presente projeto, 

por um lado e a avaliação de impactes, por outro, descrevem-se os vários componentes e especialidades relevantes 

do Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar (IHERA, 2000) e do 

Estudo de Impacte Ambiental (2001). Para além da indicação da sua localização, será feita uma descrição geral das 

infraestruturas incluídas no projeto, bem como de eventuais estudos complementares. 

▪ Capítulo 4 – Descrição do Projeto – neste capítulo caracteriza-se em detalhe os principais componentes do Projeto 

de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, bem como o programa de execução dos 

trabalhos.   

▪ Capítulo 5 - Projetos complementares e Intervenções relevantes para o BVL – onde se identificam e caraterizam 

sumariamente os projetos ou intervenções na área do Baixo Vouga Lagunar, com relevância para o presente projeto.  

▪ Capítulo 6 - Caracterização da Situação Ambiental de Referência - neste capítulo desenvolve-se a caracterização 

ambiental da área de estudo para os diversos fatores ambientais habitualmente considerados em estudos desta 

natureza.  

▪ Capítulo 7 – Projeção da Situação Ambiental de Referência sem a implementação do Projeto – Define-se o 

quadro de referência ambiental no ano horizonte do projeto, sem o seu desenvolvimento (Situação de 

Referência/Alternativa Zero). 

▪ Capítulo 8 – Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais - respeita à identificação e avaliação de impactes 

desenvolvida, contemplando todos os descritores considerados na caracterização ambiental, tendo como objetivo 

apresentar os principais impactes, positivos e negativos, associados ao projeto nas fases de construção e exploração.  

▪ Capítulo 9 – Medidas de Minimização e Valorização dos Impactes Identificados – este capítulo compreende a 

apresentação, com o detalhe necessariamente adaptado à fase de Projeto de Execução, de medidas a considerar para 

prevenir, reduzir, ou compensar os impactes negativos durante a execução da obra ou, posteriormente, na fase de 
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exploração do aproveitamento hidroagrícola. Sempre que justificável, são também propostas medidas que visam 

potenciar os impactes positivos do projeto. 

▪ Capítulo 10 - Monitorização - com base na avaliação de impactes efetuada, no âmbito do presente estudo, 

apresentam-se os programas de monitorização estabelecidos para os descritores que justificam um acompanhamento 

no decorrer da construção e/ou exploração do projeto.  

▪ Capítulo 11 - Conclusões - capítulo onde se apresentam as principais conclusões do EIA, evidenciando as questões 

mais relevantes, de forma a possibilitar uma perceção global das consequências resultantes da implantação do projeto 

no meio ambiente em que se insere. 

Para além dos capítulos referidos, o Relatório Síntese contém ainda Bibliografia, onde se apresentam as referências 

bibliográficas e web gráficas utilizadas. 

1.8 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

1.8.1 Identificação dos técnicos responsáveis pela elaboração do EIA 

Para a realização do presente EIA foi mobilizada uma equipa pluridisciplinar de técnicos especializados nos diversos temas 

abordados, com longa experiência na realização de estudos desta natureza e no trabalho conjunto. 

No Quadro 1.2 apresenta-se a equipa que realizou os estudos ambientais do projeto e que culminaram com a edição do 

presente EIA. 

Quadro 1.2 - Equipa Técnica Afeta à Realização do Estudo de Impacte Ambiental 

Nome Formação Responsabilidade / Função 

Cristina Simões  
Licenciada em Geografia e Planeamento Regional 

Pós-Graduação em Urbanismo e Ordenamento do Território 

Coordenadora dos Estudos Ambientais  
Socio economia, Ordenamento do 
Território, Alterações Climáticas,  

Análise de Riscos e Aspetos de Qualidade  

Estrela do Rosário 
Licenciada em Engenharia Civil 

Mestre em Hidráulica e Recursos hídricos 
Coordenadora do Projeto de Execução 

Recursos Hídricos 

Alexandre Duarte  
Licenciado em Engenharia Mecânica 

Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos 
Doutoramento em Hidráulica  

Modelação hidrodinâmica  

Rui Abreu 
Licenciado em Engenharia Geológica; 

Mestre em Geologia de Engenharia 
Geologia e Hidrogeologia 

Emanuel Ribeiro 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

Aspetos Ecológicos: 
 

Gestão de Ecossistemas 
Biodiversidade de Conservação 

Ecologia Aplicada 
Ecologia das Zonas Costeiras 

Recursos Agroflorestais e Ambientais 

Rafael Marques Licenciado em Biologia 

Maria Rodriguez 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Biodiversidade e conservação 

Isabel Passos 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia Aplicada 

Helena Coelho 
Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas 

Costeiras 
Doutorada em Biologia 

Joana Santos 
Licenciada em Biologia Ambiental 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

João Paula 
Licenciado em Biologia 

Pós-Graduação em Sistemas de Informação Geográfica, 
Recursos Agroflorestais e Ambientais 
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Nome Formação Responsabilidade / Função 

Miguel Mascarenhas 
Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada 

Mestre em Avaliação de Impacte Ambiental 
Pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica SIG 

Rui Abreu 
Licenciado em Engenharia Geológica; 

Mestre em Geologia de Engenharia 
Geologia e Hidrogeologia 

Inês Guerra 
Engª Ambiente 

Mestre em Engenharia Ambiental 
Qualidade do Ambiente 

Otília Freire Arquiteta Paisagista Geomorfologia e Paisagem 

José Raposo Licenciado em Engenharia Agronómica Solos e Usos do Solo 

Madalena Briz Licenciada em Gestão do Ambiente Gestão de Resíduos e Gestão Ambiental  

Cândida Simplício 
Licenciada em História, com Variante de Arqueologia; 

Pós-graduação em Geo arqueologia 
Património Terrestre e Subaquático 

Paulo Marques  Desenhador Produção cartográfica 

Sandra Andrade Técnica auxiliar Edição de texto 

1.8.2 Período de Elaboração do EIA 

O presente estudo foi desenvolvido entre março de 2020 e fevereiro de 2021, culminando com a edição do presente EIA. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DA BACIA DO VOUGA 

No âmbito do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga (PDAV), criado no início dos anos 80 do século XX sob tutela 

do Ministério da Agricultura, foi delimitada na região do Baixo Vouga uma área de 12 000 ha para o Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vouga, a qual se organizou em 11 blocos hidráulicos, objeto de estudos para obras de aproveitamento 

hidroagrícola, associados a processos de estruturação fundiária, com vista à melhoria das condições de utilização agrícola 

dos solos. 

A área de intervenção do PDAV localiza-se na região Centro Litoral, distrito de Aveiro, estando inserida na Bacia Hidrográfica 

do Rio Vouga – região do Baixo Vouga. Abrange áreas de solos agrícolas localizadas abaixo da cota 10 m dos concelhos 

de Albergaria-a-Velha, Estarreja, Aveiro, Águeda, Murtosa, Ovar, Vagos e Oliveira do Bairro. 

Foi dada prioridade de intervenção ao bloco 3 – Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL), que corresponde a uma zona muito 

plana, de solos formados nas margens dos troços finais de entrega dos rios Vouga e Antuã na ria de Aveiro, onde importa 

travar a degradação dos solos agrícolas devido à ação das águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro, 

preservando os ecossistemas locais e as condições necessárias à atividade agrícola de regime extensivo ou semiextensivo 

característico desta área. 

O BBVL, com uma área de cerca de 2 934 ha, é limitado a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo Rio Vouga e Rio Novo 

do Príncipe a jusante de Angeja, a poente pelo lago Laranjo e eixo Vilarinho/Esteiro de Estarreja e a nascente por uma 

fronteira que se desenvolve aproximadamente, a sul, junto à EN109 e a Norte, junto à linha de Caminho de Ferro do Norte.  

Este bloco abrange áreas das freguesias de Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha), Cacia (do concelho de Aveiro) e das 

freguesias de Beduído, Salreu, Canelas e Fermelã (do concelho de Estarreja).  

Este território integra solos agrícolas de elevada fertilidade constituindo um agro ecossistema de grande vulnerabilidade, 

onde a gestão da água e do solo se revela estratégica para assegurar a manutenção de todo um sistema que foi criado pelo 

homem, em que a diversidade biológica tem uma expressão singular.  

Face à extensão e diversidade dos problemas provocados pela intrusão das águas salgadas e poluídas da ria de Aveiro, 

pelas cheias sem controlo do rio Vouga e de diversas linhas de água que atravessam o bloco e pelas graves deficiências 

existentes nas redes viária e de drenagem, foi decidido intervir prioritariamente no bloco do BVL, cuja área de 2 934 ha se 

encontra repartida por 9300 prédios, pertencentes a 3800 proprietários (segundo dados apurados em 2000). 

Atendendo à intervenção no PDAV, prevista no final dos anos noventa, em temos de emparcelamento integral, o BBVL foi 

dividido em 10 perímetros de emparcelamento conforme representado na Figura 2.1.  
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Fonte: Relatório do Grupo de trabalho sobre o BBVL, junho 2012 

Figura 2.1 - Sistematização do Bloco do Baixo Vouga Lagunar em perímetros de emparcelamento 

2.2 NECESSIDADE DO PROJETO 

As intervenções no bloco do Baixo Vouga Lagunar são justificadas pela extensão e diversidade dos problemas provocados 

pela intrusão das águas salgadas e poluídas da ria de Aveiro, pelas cheias do rio Vouga e das diversas linhas de água que 

atravessam o BBVL e pelas graves deficiências existentes nas redes viária e de drenagem, iniciando-se esta primeira fase 

com as obras de hidráulica agrícola que servem a reconstituição da linha de defesa contra os efeitos das marés e a 

regularização e controlo das cheias do rio Vouga e do rio Velho. 

A interdependência existente no bloco do Baixo Vouga Lagunar entre as componentes de conservação da natureza e da 

atividade agrícola é consensual e relevante. Por seu lado, a progressão de água salgada no interior dos campos foi 

identificada como a questão de maior gravidade sendo que a manutenção da atuais condições são de todo desaconselhadas, 

já que a evolução do estado atual das infraestruturas tenderá no sentido da sua célere degradação, acarretando o abandono 

por parte dos agricultores em resultado da intrusão salina e consequente salinização da água e dos solos, encharcamento 

dos campos e dificuldade de circulação.
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3 ANTECEDENTES DO PROJECTO  

3.1 ENQUADRAMENTO PRÉVIO. ESTUDOS E DECISÕES 

Os campos do Baixo Vouga Lagunar (BVL) formaram-se a partir da ação dos ventos e das correntes marinhas, provocando 

uma sedimentação costeira de duas restingas de areia com orientações Sul–Norte, uma, e Norte-Sul, a outra. A ação das 

águas doces provenientes do interior levou à formação de uma bacia de receção das mesmas, o que aliado à frequente 

mudança da entrada de água salgada, dificultou o seu escoamento, originando extensas formações aluvionares de alta 

produtividade agrícola que deram origem aos campos do Baixo Vouga Lagunar. 

A partir da década de 50 do século passado, as dragagens no Porto de Aveiro para permitir o acesso a navios de grande 

calado, o alargamento da barra e, posteriormente, o desassoreamento de canais de navegação, levaram a que a capacidade 

de armazenamento de água doces da Ria fosse alterada, o que se traduziu num aumento da velocidade de escoamento e 

acréscimo da amplitude das marés, com a destruição de pequenos diques (motas) e consequente aumento da salinização 

dos campos agrícolas. 

Adicionalmente, o regime variável das linhas de água, o assoreamento progressivo e a falta de proteção das margens, 

provocam o alagamento frequente dos campos agrícolas por cheias no inverno, condicionando assim a sua utilização 

agrícola. A permanência da água nestes campos é condicionada pelo volume das marés e pela eficácia de escoamento dos 

sistemas de drenagem. 

Os campos agrícolas apresentam um parcelamento elevado por vezes de dimensão diminuta, encontrando-se as parcelas 

separadas, normalmente, por sebes constituídas por vegetação arbórea e arbustiva, que têm como função a delimitação da 

propriedade, proteção das culturas contra os ventos, parqueamento e sombra para o gado. 

O Projeto de Desenvolvimento do Baixo Vouga Lagunar começou a ser desenvolvido no início da década de 70 do século 

passado, quando a Comissão de Planeamento da Região Centro apresentou uma proposta de aproveitamento do Rio Vouga, 

a qual foi inserida no IV Plano de Fomento. Mais tarde foi elaborado o plano geral do “Aproveitamento Hidráulico da Bacia 

do Vouga”, realizado pela COBA, que procedeu à análise das potencialidades agrícolas dos campos situados a jusante doa 

foz do Caima, para uma área de cerca de 12000 ha que englobava os terrenos a cota inferior a 10m. 

No âmbito do 3º Plano de Trabalho para a Cooperação Técnica, entre Portugal e a Holanda, em 1983, o Projeto do BVL foi 

retomado, tendo sido, mais tarde, criado um Gabinete de Estudos do Baixo Vouga através de um despacho ministerial 

conjunto, para um projeto integrado de desenvolvimento regional. O “Esquema Geral do Aproveitamento do Baixo Vouga 

Lagunar” contemplava obras de drenagem, redes de rega e viária, associados a projetos de restruturação fundiária, tendo 

em vista o emparcelamento das propriedades, para permitir um melhor aproveitamento das potencialidades agrícolas da 

região. Em 1986, dos 11 blocos delimitados na região do Baico Vouga, só o Bloco do BVL foi considerado prioritário, 

envolvendo os seguintes perímetros agrícolas: Angeja, Fermelã, Canelas, Rio das Mós, Ilha Nova, Salreu e Beduído. 

Em 1991, a ex-Direção Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola (DGHEA) promoveu a realização do “Anteprojeto de 

Desenvolvimento do Baixo Vouga Lagunar”, que foi elaborado pela COBA, que incluiu o Anteprojeto para execução do dique 

de defesa contra marés (1992), com base no qual foi construído o troço médio do dique, com cerca de 4 km, compreendido 

entre o rio Velho e o rio Antuã, e uma das estruturas hidráulicas previstas, designadamente a Estrutura Hidráulica Primária 

do esteiro de Barbosa. 
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Em 1994, na sequência do referido projeto, o então Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural (IEADR), 

solicitou um processo de licenciamento à então Junta Autónoma do Porto de Aveiro, para a construção do referido troço 

médio do dique. Embora esta entidade tenha manifestado a necessidade de sujeição a um processo de AIA para o efeito, o 

IEADR solicitou ao INAG a isenção de AIA para este projeto, a qual foi autorizada, uma vez que se tratava da reconstrução 

de estruturas existentes. 

Na sequência do despacho favorável do Ministério do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza (ICN) emitiu um 

parecer desfavorável à obra e a Fundação para a Proteção dos Animais Selvagens solicitou a suspensão urgente do projeto. 

Foram também apresentadas várias queixas à Comissão Europeia, contudo, as obras do troço médio do dique tiveram início 

em setembro de 1995 e decorreram até junho de 1999. 

Em junho de 1998 foi publicado um Despacho conjunto entre o Ministério do Equipamento, do Planeamento e da 

Administração do Território, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e o Ministério do Ambiente 

que criava uma Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) do Baixo Vouga Lagunar, cujas competências eram, 

relativamente à área de estudo, essencialmente as seguintes: 

▪ Levantamento de todas as intervenções e todos os estudos técnicos e projetos efetuados; 

▪ Emissão de parecer sobre os estudos que possam servir de base à elaboração de estudos prévios e dos projetos de 

intervenção dos organismos e serviços intervenientes; 

▪ Análise de planos, programas e projetos de intervenção naquela área. 

Em 2000, o ex‐Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA) elaborou um novo estudo, o Anteprojeto dos 

Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do bloco do Baixo Vouga Lagunar (“Projeto de Desenvolvimento Agrícola do 

Vouga – Baixo Vouga Lagunar”), o qual foi sujeito, juntamente com os diversos estudos de emparcelamento deste Bloco, a 

um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) coordenado pela Universidade de Aveiro.  

Dando cumprimento à legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em vigor à data, acompanhando o Projeto de 

Desenvolvimento do Vouga - Bloco do Baixo Vouga Lagunar, foi apresentado pelo ex‐IHERA, ao Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território ((MAOT), o respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que desencadeou o procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

3.2 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Como referido, visando o cumprimento da legislação em vigor à data sobre o processo de AIA, nomeadamente o Decreto-

Lei nº 69/00, de 3 de maio, com as retificações introduzidas pela Declaração de Retificação nº 7 – D/00, de 2 de junho, o ex-

IHERA, na qualidade de entidade com competência para autorizar o projeto, apresentou ao MAOT, através do Ofício nº7724 

de 24/07/2001, o EIA relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga – Baixo Vouga Lagunar. 

Atendendo às suas características, o referido projeto em fase de Estudo Prévio, encontrava-se abrangido pelo Anexo II do 

Decreto-Lei nº 69/00, de 3 de maio, encontrando-se, como tal, sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo do nº 2 do Artigo 1º 

do mesmo diploma. 

A ex-Direção Geral do Ambiente (DGA), autoridade de AIA, ao abrigo do disposto no artigo 9º do referido Decreto-Lei, 

nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), através do ofício circular nº 5844 de 01/08/2001, constituída por 
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representantes da Direção Geral do Ambiente (IA), do Instituto de Promoção Ambiental, das Direção Regional do Ambiente 

e Ordenamento do Território do Centro (DRAOT Centro), do Instituto da Água, do Instituto da Conservação da Natureza 

(ICN), do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR). 

O IPPAR justificou a sua não participação no processo de avaliação, tendo, no entanto, enviado o seu parecer. 

A CA solicitou parecer à Comissão Técnica de Acompanhamento do Baixo Vouga Lagunar (CTA) e, ainda, pareceres às 

seguintes entidades: Instituto de Meteorologia, Instituto dos Resíduos, Instituto Geológico e Mineiro, Instituto de Investigação 

das Pescas e do Mar, Direção Geral das Florestas e Comissão de Coordenação da Região Centro. 

A CA, a 20 de agosto de 2001 suspendeu o prazo do procedimento de AIA, de acordo com o Ponto 3, do Artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 69/00, uma vez que após apreciação técnica da documentação recebida e ao abrigo do Ponto 4, do Artigo 

13º do referido Decreto-Lei, considerou indispensável a apresentação de elementos adicionais, assim como a reformulação 

do Resumo Não Técnico (RNT), com o objetivo de permitir uma melhor compreensão e clarificação do EIA. 

A 3 de outubro do mesmo ano, por solicitação do proponente, a CA reuniu-se com ele e com a equipa que elaborou o EIA 

para apresentação dos elementos adicionais e esclarecimento de algumas dúvidas relativas a esses mesmos elementos.  

Na sequência da entrega dos elementos adicionais solicitados, a CA concluiu pela Conformidade do EIA e em cumprimento 

do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei nº 69/00, de 3 de maio, o IA promoveu a Consulta Pública do “Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Bloco do Baixo Vouga Lagunar”, a qual decorreu durante 30 dias úteis, tendo o seu 

início a 6 de dezembro de 2001 e o seu final no dia 18 de janeiro de 2002. 

O EIA, incluindo o RNT, foi disponibilizado para consulta no Instituto de Promoção Ambiental, na Direção Geral do Ambiente, 

na DRAOT-Centro e nas Câmaras Municipais de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja. O RNT foi ainda disponibilizado, 

para consulta, nas Juntas de Freguesia de Angeja, Cacia, Beduído, Canelas, Fermelã e Salreu. 

A divulgação desta consulta foi feita, entre outros, pelos meios habituais nesta situação, como sejam, afixação e publicação 

de anúncio nas Câmaras Municipais e imprensa e envio de notas de imprensa e do RNT para outros meios de comunicação 

social. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidos 63 pareceres, tomando posição com base nos três componentes do 

Sistema Bloco Baixo Vouga Lagunar e com a seguinte proveniência: 

▪ Administração Central: 

− Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) – Direção Regional de Coimbra. 

▪ Administração Local: 

− Câmara Municipal de Aveiro; 

− Câmara Municipal de Estarreja; 

− Junta de Freguesia de Cacia; 

− Junta de Freguesia de Fermelã (Estarreja); 

− Junta de Freguesia de Beduído (Estarreja); 

− Junta de Freguesia de Salreu (Estarreja); 
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− Junta de Freguesia de Angeja (Albergaria-a-Vellha). 

▪ Associação Profissional: 

− Associação Portuguesa de Geólogos; 

− Agrolarix – Sociedade Agrícola e Florestal, Lda.; 

− Agro-pecuária Angejense – Angeja (Albergaria-a-Velha); 

− Agrupamento de Defesa Sanitária, Cooperativa Agrícola de Estarreja - A.D.S (Estarreja); 

− Associação de Lavoura do Distrito de Aveiro – ALDA; 

− Cooperativa Agrícola de Estarreja, CRL (Estarreja); 

− Associação de Beneficiários do Baixo Vouga (Angeja / Albergaria-a-Velha); 

− Associação da Criadores de Bovinos da Raça Marinhoa (Quinta da Medela – Vermedilho – Aveiro); 

− Instituto Egas Moniz (Beduído); 

− Rotary Club de Aveiro e Rotary Club de Estarreja; 

− Ordem dos Engenheiros. 

▪ Organização Não Governamental de Ambiente – ONGA: 

− Liga para a Proteção da Natureza – LPN; 

− QUERCUS. 

▪ Particulares: 42 pareceres. 

Da análise dos pareceres recebidos, verificou-se não haver oposição à realização do projeto, com exceção da LPN e da 

Quercus. A LPN foi claramente contra a realização do projeto, enquanto que a Quercus argumentou que a conjugação 

escolhida para os três componentes do projeto não era a amais adequada, apresentando, contudo, uma alternativa. 

A análise efetuada pelas diversas entidades e particulares demonstraram algumas preocupações, independentemente da 

opção de projeto, embora tenham emitido também opinião sobre a opção considerada mais favorável, em cada caso, para 

cada uma das componentes do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

A CA realizou ainda uma visita de reconhecimento à área de inserção do Projeto, nos dias 15 e 16 de janeiro, com a presença 

do proponente (IHERA) e da equipa responsável pela elaboração do EIA (Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro), bem como de representantes da Associação de Beneficiários do Baixo Vouga Lagunar (ABBV). 

Após apreciação das diferentes alternativas apresentadas para os Sistemas Primários de Drenagem e de Defesa Contra as 

Marés e dos resultados da consulta pública, a CA procedeu então à elaboração do seu parecer final. 

Como resultado do procedimento de AIA, foi emitida em 4 abril de 2002, a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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3.3 CONCLUSÕES DO PROCEDIMENTO DE AIA 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 69/00, de 3 de maio, o IHERA apresentou ao MAOT, em julho de 2001, 

o EIA relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga – Baixo Vouga Lagunar, abrangido pelo Anexo II do referido 

diploma legal e, como tal, enquadrável na tipologia de projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). 

O EIA foi, então, submetido ao procedimento de AIA, que decorreu entre agosto de 2001 e abril de 2002. 

De acordo com as alternativas apresentadas para as várias componentes do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e como 

resultado do procedimento de AIA, em 4 de abril de 2002, foi emitida a respetiva DIA (Anexo 2 do Volume 3 - Anexos), nos 

seguintes termos: 

1. “Tendo por base o parecer final elaborado no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo 

ao Projeto “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo Vouga Lagunar”, emito parecer favorável a: 

− Alternativas Marés 2, para o Sistema de Defesa contra as Marés; 

− Sistema Primário de Drenagem Barbosa 2/Canelas 2; 

− Implementação da Estrutura Verde Primária; 

− Rede de infraestruturas rurais secundárias; 

condicionado ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela Comissão 

de Avaliação, bem como das medidas descritas no Parecer da Comissão de Avaliação. 

2. A apreciação da conformidade do Projeto de Execução “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar” com esta Declaração de Impacte Ambiental deve ser efetuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), 

nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio”. 

3. As Medidas Mitigadoras a adotar, listadas em anexo a esta DIA, serão especificadas no Projeto de Execução e, 

consequentemente, objeto de implementação. 

Relativamente às outras componentes do Projeto, apenas é emitido parecer favorável às seguintes intervenções: 

▪ Sistema Primário do Vouga – reabilitação das infraestruturas existentes e à derivação de caudais previstas para o Rio 

Velho e das Mós; 

▪ Sistema primário de Drenagem do Antuã – limpeza e desassoreamento do leito, bem como reabilitação das motas 

existentes. Os mecanismos de controlo de cheias designadamente os descarregadores laterais devem ser adaptados 

a este novo cenário. A derivação de caudais para o Esteiro de Estarreja não deve ser equacionada para nenhuma 

situação; 

▪ Restruturação Fundiária (Tipo 4) – não deve ser implementada em áreas de “Bocage” designadamente nos perímetros 

de Fermelã e Angeja; 

▪ As intervenções Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4 devem ser mantidas no interior das parcelas. 

De acordo com o Ponto 2 da DIA, “a apreciação da conformidade do Projeto de Execução “Projeto de Desenvolvimento 

Agrícola – Bloco do Baixo Vouga Lagunar” com esta DIA deverá ser efetuada pela Autoridade de AIA…”, motivo pelo qual 

foi elaborado e concluído em julho de 2018, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, de acordo com 

a legislação em vigor.  
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No entanto, no âmbito da entrega do RECAPE para avaliação, a CIRA foi informada de que a DIA estaria caducada 

determinando a extinção do procedimento de avaliação de impacte ambiental e a necessidade de sujeição do projeto a novo 

procedimento, contexto em que surge o presente EIA. 

3.4 ESTUDOS AMBIENTAIS DESENVOLVIDOS EM SEDE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

No âmbito dos Estudos Ambientais em sede do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, foi atualizada a caracterização da situação de referência, tendo em vista apresentar os novos dados existentes 

relativos à dinâmica ambiental da área de intervenção e evidenciar as alterações verificadas por análise comparativa com o 

anterior estudo de impacte ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga – Bloco do Baixo Vouga Lagunar 

elaborado em 2001.   

Durante a elaboração do projeto de execução foi incluída ainda, no âmbito dos Estudos Ambientais, a caracterização da 

fauna e flora através de 2 campanhas de recolha de dados espaçadas de 6 meses, a recolha de amostras e análises dos 

parâmetros de qualidade da água em 20 pontos de amostragem e análise de parâmetros característicos dos solos em 40 

amostras de solos, para além dos essenciais trabalhos auxiliares de campo de topografia, de geologia e geotecnia e do 

levantamento cadastral. 

No pressuposto da revalidação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em abril de 2002, na sequência do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar, em fase de Anteprojeto e Estudo Prévio, foi elaborado no âmbito do projeto de execução o Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). No seu desenvolvimento atendeu-se ao Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – o Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei nº 

47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de 

dezembro – sendo que o RECAPE procura descrever e justificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução do 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar e o cumprimento das condições resultantes do procedimento de AIA 

e impostas na referida DIA.  

É de referir, que o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar está a ser executado de 

forma faseada, iniciando-se com as obras de reconstituição do dique de defesa contra as marés e a regularização e controlo 

das cheias dos rios Vouga e Velho, que descarregam os caudais transportados da sua bacia hidrográfica na ria de Aveiro, 

pelo que apenas parte das medidas da DIA são aplicáveis ao presente projeto. 

Nas fases seguintes do projeto serão incluídas as intervenções para o controlo e a regularização fluvial das diversas linhas 

de água que atravessam o BBVL a norte e a leste, como sejam: o rio Antuã, o rio Fontão, o esteiro de Barbosa, a vala da 

Ribª dos Amiais, Ribas da Agra e do Regato do Corgo, vala da Linha, o esteiro de Canelas, o rio Jardim, bem como as obras 

de restituição das restantes comportas secundárias associadas a estas linhas de água para a descarga final das redes de 

drenagem interna do bloco e para a recarga do mesmo durante o estio, com água doce proveniente das linhas de água.  

Pretende-se também promover a continuação ou melhoria dos sistemas culturais praticados em campo aberto e “Bocage” 

(campos agrícolas compartimentados por sebes vivas) e as condições de preservação ou melhoria da vegetação ripícola e 

palustre e a biodiversidade presente no BBVL. 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  3-7 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Nesta fase do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar também não se encontra 

incluída a restruturação fundiária do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

3.5 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO DE EXECUÇÃO  

3.5.1 Soluções em estudo na fase de Anteprojeto / Estudo Prévio  

O procedimento de AIA incidiu sobre o Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do Baixo Vouga Lagunar, 

os Estudos Prévios de Emparcelamento dos perímetros de Angeja, Fermelã, Canelas, Rio das Mós, Ilha Nova, Longa, Salreu 

e Beduído, e sobre o documento “Contributo para o Estudo da Definição de uma Rede Principal de Compartimentação de 

Sebes no Baixo Vouga Lagunar”. 

O projeto submetido a processo de AIA tinha como objetivo, para além da defesa dos campos contra cheias e marés, a 

promoção nas áreas reservadas ao uso agrícola, de um conjunto de melhorias rurais ao nível de rega, drenagem, caminhos 

e estrutura verde, bem como a restruturação da propriedade mediante a implementação do emparcelamento rural, 

encontrando-se dividido nas seguintes componentes:  

▪ Sistemas de Defesa contra as Marés;  

▪ Sistemas Primários de Drenagem;  

▪ Estrutura verde principal; 

▪ Infraestruturas rurais secundárias (drenagem, rega e viárias); 

▪ Restruturação fundiária. 

Como referido introdutoriamente, o projeto dos sistemas primários de defesa e drenagem do Baixo Vouga Lagunar foi 

apresentado sob a forma de Anteprojeto e as ações de estruturação fundiária, as quais incluíam intervenções nas 

infraestruturas secundárias e a reorganização da propriedade, foram definidas em Estudos Prévios aplicados a cada 

perímetro de emparcelamento individualmente (Angeja, Beduído, Canelas, Fermelã, Ilha Nova, Rio das Mós e Salreu).  

Justificadamente, para os restantes perímetros que constituem o Bloco do Baixo Vouga Lagunar (Longa, Murraceira e 

Polder) não foram ponderadas quaisquer intervenções. Todo o perímetro da Longa é ocupado por sapal e classificado como 

área protegida, com uso do solo associado à conservação da natureza. O perímetro da Murraceira pertence a um número 

reduzido de proprietários, estando sob a responsabilidade dos mesmos quaisquer intervenções ali levadas a cabo. O Polder 

constituía um projeto piloto com características e condicionantes próprias que serão mantidas. 

O Anteprojeto contemplou três cenários de intervenção mais prováveis nos sistemas primários de drenagem e no sistema 

de defesa contra marés do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, resultantes de combinações entre as diferentes alternativas 

previstas para cada um dos sistemas de drenagem e defesa contra marés, correspondentes  às alternativas, denominadas 

por Marés 1 e Marés 2, Vouga 1, Vouga 2 e Vouga 3, Barbosa 1 – Canelas 1 e Barbosa 2 - Canelas 2, Antuã 1, Antuã 2 e 

Antuã 3, que em seguida se caracterizam.  

3.5.1.1 Sistema de Defesa contra as Marés 

Para a defesa dos efeitos das marés no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, o Anteprojeto preconizou a fixação de uma zona de 

interface entre os campos agrícolas interiores ao Bloco (aquífero doce ou salobro) e a ria de Aveiro (aquífero salgado), a ser 
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conseguida pela intervenção na situação existente constituída por um conjunto relativamente disperso e descontínuo de 

diques em contínua degradação devido às marés e crescentes dificuldades de manutenção e reparação. Neste sentido, 

propunham-se intervenções de reforço dos diques de terra existentes e o seu complemento de forma a dar continuidade à 

linha de defesa contra marés. O reforço consistia em altear e proteger os taludes dos diques existentes de forma a evitar o 

seu galgamento habitual e aumentar a sua resistência à erosão. O complemento do sistema de defesa contra marés incluía 

não só a construção de dois pequenos troços de ligação entre diques existentes, mas também a execução de estruturas 

hidráulicas permanentes nas linhas de água primárias, nas zonas onde estas cruzam o alinhamento do sistema de defesa 

contra marés, nomeadamente no rio Velho, no esteiro de Canelas, no esteiro de Salreu e no rio Antuã. 

As estruturas provisórias montadas anualmente nas linhas de água no início de cada época seca seriam substituídas pelas 

estruturas hidráulicas primárias, constituídas nomeadamente por estruturas munidas de comportas ou açudes, com maior  

flexibilidade de operação e evitando a montagem e desmontagem anual das estruturas provisórias, devendo permitir a 

realização das seguintes funções: 

▪ escoamento gravítico para a ria de Aveiro dos caudais de cheia produzidos nas bacias hidrográficas de montante, bem 

como dos caudais resultantes da drenagem interna do bloco do Baixo Vouga Lagunar;  

▪ limitação da entrada de água salgada durante os períodos de maré cheia, quando conjugados com afluências 

reduzidas de água doce; 

▪ retenção periódica de água doce ou salobra durante a época estival, quando as afluências das bacias hidrográficas 

são reduzidas ou quase nulas; 

▪ gestão da abertura e fecho das comportas para compatibilizar os objetivos de defesa dos solos agrícolas e da 

drenagem e rega das redes primária e secundária do bloco do Baixo Vouga Lagunar com os objetivos da conservação 

da natureza, acautelando nomeadamente os requisitos relativos à ictiofauna, devendo os detalhes do sistema de 

gestão ser definidos posteriormente;  

▪ continuação da navegação de pequeno porte onde exista, pela conceção de comportas ou açudes que possibilitem a 

passagem deste tipo de embarcações.  

O sistema de defesa contra marés não permite o total isolamento do Bloco contra a entrada de água salgada, visto que os 

diques de proteção não impedem a percolação profunda de água através dos solos das fundações. Esta percolação de água 

salgada vai permitir a manutenção das características dos sistemas húmidos existentes nos solos adjacentes aos diques, 

favorecendo uma toalha freática muito próxima da superfície do solo e com teores salinos elevados. A influência desta 

percolação de água salgada restringe-se aos sistemas húmidos contíguos aos diques, não afetando os solos agrícolas do 

bloco, localizados nas áreas a montante da zona de interface. 

Caracterização das intervenções preconizadas no sistema primário de defesa contra marés: 

▪ Dique Sul – desenvolve-se desde o limite sul, no rio Vouga, até à margem esquerda do rio Velho, permite a defesa da 

zona Sul do Bloco, os designados campos agrícolas da Ilha Nova; a intervenção preconizada consiste no reforço do 

dique da Ilha Nova e construção do troço complementar de dique até à estrutura hidráulica primária a instalar no rio 

Velho; 

▪ Estrutura Hidráulica do rio Velho – esta estrutura dá continuidade ao sistema de defesa contra marés na zona do 

cruzamento com o rio Velho, ligando o Dique Sul ao Dique Médio, e vai permitir a descarga de caudais provenientes 

do rio Vouga e das redes de drenagem dos campos agrícolas envolventes do rio Velho. Esta estrutura vai substituir o 
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açude que anualmente é montado no rio Velho no período estival em simultâneo com o do rio Novo do Príncipe, em 

Vilarinho, para impedir a entrada de água salgada proveniente da ria, e permitir a conservação de água doce para o 

abastecimento dos campos marginais, através das valas de drenagem, e da fábrica da Navigator (ex-Portucel) em 

Cacia;  

▪ Dique Médio (já construído)– protege a zona central e sul do Bloco (campos da Longa, rio das Mós, Canelas e 

Fermelã), desenvolve-se desde a margem do rio Velho (junto ao dique Sul) até ao esteiro de Barbosa, continuando 

depois ao longo das margens do esteiro de Canelas, no seu troço terminal, até ao rio Antuã; dado que tinham sido, 

recentemente, concluídas obras naquele dique, não se preconizavam novas intervenções; 

▪ Estrutura Hidráulica do esteiro do Barbosa (já construída) – esta estrutura está integrada no Dique Médio e permite 

a descarga dos caudais drenados pelo esteiro de Barbosa, que por sua vez escoa os caudais do rio Fontão que é uma 

das linhas de água primárias que cruzam o Bloco. Esta estrutura substituiu um açude de terra que era construído 

anualmente, numa secção a montante, na época estival, para permitir manter o nível necessário na toalha freática para 

o humedecimento dos solos agrícolas. Não se previram intervenções nesta estrutura; 

▪ Diques da zona central (esteiros de Canelas e de Salreu) – o dique do sistema de defesa na zona central era 

considerado uma das intervenções mais importantes neste sistema, uma vez que reduziria os efeitos das marés numa 

parte substancial do Bloco, intensamente afetada com a entrada livre da onda de maré através do esteiro de Canelas 

e do esteiro de Salreu que se desenvolvem até ao limite interior do bloco. Preconiza-se uma intervenção na zona 

central do sistema de defesa contra marés do Baixo Vouga Lagunar segundo uma de duas alternativas: Marés 1 e 

Marés 2 (Figura 3.1): 

− A alternativa Marés 1: consiste na construção de uma estrutura hidráulica primária no esteiro de Canelas a jusante 

da secção de confluência do esteiro de Salreu, entre as secções terminais do dique Médio existente;  

− A alternativa Marés 2 consiste na construção de duas estruturas hidráulicas primárias, uma no esteiro de Canelas, 

em seção imediatamente a montante da confluência do esteiro de Salreu, e a outra estrutura hidráulica, na seção 

média do esteiro de Salreu, com o reforço do dique da margem esquerda do esteiro de Canelas, desde o dique 

Médio até à estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas, e da margem direita do esteiro de Canelas até final 

do dique da margem esquerda do esteiro do Salreu, junto da estrutura hidráulica do esteiro de Canelas. 

▪ Estrutura Hidráulica do rio Antuã - esta estrutura visa dar continuidade ao sistema de defesa contra marés, sendo 

implantada na continuação da seção final do dique médio existente, na travessia do rio Antuã. Vai permitir a descarga 

dos caudais de cheia transportados pelo rio Antuã, estando o seu dimensionamento intimamente ligado ao sistema 

primário de drenagem do Antuã. Esta estrutura substitui um açude que era construído anualmente, numa secção a 

montante, na época estival; 

▪ Dique Norte – este dique tem como objetivo defender os campos de Salreu e Beduído e desenvolve-se na margem 

esquerda do esteiro de Estarreja, desde uma secção a jusante do porto fluvial de Estarreja até uma secção a montante 

da sua descarga terminal no Lago Laranjo; consiste no reforço deste dique e no seu complemento, com a ligação até 

à estrutura hidráulica do rio Antuã, junto do dique médio. O dimensionamento deste dique bem como das novas 

estruturas hidráulicas está dependente da alternativa escolhida para o sistema primário de drenagem do Antuã. 
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Figura 3.1 – Sistema de Defesa Contra Marés (EIA; IHERA, 2001) 
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3.5.1.2 Sistemas Primários de Drenagem 

Os sistemas primários de drenagem tem os seguintes objetivos fundamentais: 

▪ Garantir o nível freático necessário ao humedecimento dos solos do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, em particular no 

período estival. Deste modo, visa-se assegurar a continuidade dos sistemas húmidos, das pastagens e do “Bocage” 

e, complementarmente, evitar o excesso de água na superfície dos solos cultivados.  

▪ Diminuir a frequência das cheias no Bloco e minimizar os efeitos nefastos que estas provocam:  

− Nas linhas de águas interiores do bloco que correspondem a bacias hidrográficas de pequena dimensão preconiza-

se o dimensionamento de cheias para períodos de retorno de 5 e 2 anos, respetivamente para os troços de montante 

das linhas de água, no limite do bloco, e para os troços de jusante. Assim, as cheias continuarão a ocorrer, mas 

descarregadores laterais permitem a regulação dos níveis máximos admitidos nos troços das linhas de água a 

jusante; 

− No rio Vouga, com maiores volumes de cheia e poder erosivo, o dimensionamento hidráulico é efetuado para os 

períodos de retorno de 25 e 15 anos, respetivamente para o galgamento generalizado do dique da margem direita 

do rio Vouga e início de funcionamento do descarregador lateral do rio das Mós.    

As principais funções atribuídas aos sistemas primários de drenagem resumem-se da seguinte forma: 

▪ Condução dos caudais de drenagem dos campos interiores do Bloco e descarga final em linhas de água e/ou 

diretamente na ria de Aveiro. Esse nível de drenagem é estruturado em torno das redes secundárias de drenagem de 

cada perímetro de emparcelamento, que têm um ponto de descarga terminal no sistema primário;  

▪ Condução até à descarga final na Ria dos caudais de cheia produzidos nas bacias hidrográficas das linhas de água 

que atravessam ou envolvem o Bloco; 

▪ Assegurar a permanência dos sistemas húmidos através do controlo dos níveis de água nas linhas de água primárias 

e secundárias de drenagem, permitindo a redistribuição da água nos terrenos nas épocas de estiagem, assegurando 

o nível necessário da toalha freática para o humedecimento dos solos. 

De forma geral, o Anteprojeto preconiza intervenções que mantém o leito das linhas de água, sem rebaixamento da sua 

rasante, prevendo alargamentos apenas nos troços das linhas de água com capacidade de vazão reduzida, face aos caudais 

de projeto.  

O sistema global de drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar encontra-se dividido em quatro sistemas primários de 

drenagem:  

▪ Sistema Primário de Drenagem do Vouga; 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Barbosa; 

▪ Sistema Primário de Drenagem de Canelas; 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Antuã. 

Como referido anteriormente o presente projeto a submeter a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

corresponde à primeira fase do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. Assim, nesta 

fase do projeto estão incluídas todas intervenções previstas no sistema de defesa contra marés e as intervenções no sistema 

primário de drenagem do rio Vouga. As intervenções propostas no Anteprojeto para os restantes sistemas primários de 
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drenagem não se encontram incluídas no âmbito do presente projeto. No entanto, as alternativas a considerar para estes 

sistemas de drenagem condicionam o dimensionamento hidrológico e hidráulico do sistema de defesa contra marés, 

nomeadamente das estruturas hidráulicas primárias do esteiro de Canelas, do esteiro de Salreu e do rio Antuã. Nestas 

condições, as alternativas assumidas corresponderam às alternativas indicadas na DIA na sequência do procedimento de 

AIA anterior.  

 

Figura 3.2 – Sistemas primários de drenagem (EIA; IHERA, 2001) 
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Caracterização das intervenções preconizadas nos sistemas primários de drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Vouga: O rio Vouga constitui a fronteira sul do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e 

permite escoar para a Ria os caudais de cheia gerados na sua bacia hidrográfica. O seu dique da margem direita é 

uma das principais estruturas de defesa do bloco, tendo sido previsto o seu reforço e alteamento entre a ponte 

rodoviária da EN109 até ao dique Sul do sistema de defesa contra marés. Preconiza-se a reabertura do descarregador 

lateral do rio das Mós para manter a ocorrência controlada  de cheias na zona do rio das Mós. Deste sistema faz 

também parte o rio Velho, preconizando-se manter a sua capacidade de vazão atual como leito secundário de cheias 

e a drenagem dos perímetros de Ilha Nova, Murraceira, Polder e unidades 2 e 4 do Rio das Mós; 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Barbosa: com descarga na Ria através da estrutura hidráulica do esteiro de 

Barbosa (já existente), um pouco a montante da sua confluência com o esteiro de Canelas. Drena os perímetros de 

Angeja, zona Sudoeste de Fermelã, unidade 5 do Rio das Mós e Longa. Foram previstas 2 alternativas, Barbosa 1 e 

Barbosa 2. Na alternativa Barbosa 1 para além da drenagem interna dos perímetros inclui-se a drenagem dos caudais 

de cheia provenientes da bacia hidrográfica do rio Fontão, enquanto na alternativa Barbosa 2 apenas se prevê a 

drenagem interna dos campos adjacentes e de parte do caudal de cheia do rio Fontão, limitado à capacidade de vazão 

existente no esteiro; 

▪ Sistema Primário de Drenagem de Canelas: com descarga na Ria através da estrutura hidráulica de Canelas-jusante 

ou estrutura hidráulica de Canelas-montante, respetivamente nas alternativas Marés 1 ou Marés 2. Este sistema de 

drenagem constitui o principal canal de ligação do Bloco do Baixo Vouga Lagunar à ria de Aveiro e nele confluem  

diversas linhas de água primárias e as redes secundárias dos perímetros da área restante de Fermelã, Canelas e 

Salreu. O dimensionamento hidrológico e hidráulico deste sistema e da estrutura hidráulica primária do esteiro de 

Canelas depende fundamentalmente da alternativa selecionada para o sistema de drenagem do Barbosa.  

▪ Sistema Primário de Drenagem do Antuã: Desenvolvendo-se o rio Antuã na proximidade do esteiro de Estarreja, 

com capacidade de vazão considerável, foram estudadas 3 alternativas para a descarga dos caudais na Ria, sendo 

que a alternativa Antuã 1 considera a regularização do rio no seu traçado atual e as outras 2 alternativas, Antuã 2 e 

Antuã 3, incluem a utilização do esteiro de Estarreja, através de novas estruturas hidráulicas, permitindo a descarga 

de caudais de cheia excedentes no esteiro de Estarreja.  

Assim, o Anteprojeto analisou para cada sistema primário de drenagem duas ou mais alternativas de conceção das 

intervenções. Existindo alguma independência no funcionamento hidráulico dos diferentes sistemas primários drenagem, o 

IHERA apresentou em conclusão três cenários possíveis de intervenção, conjugando cada cenário 4 alternativas, 

respeitantes cada uma a um dos sistemas primários de drenagem. 

Por existir uma diferença importante nos caudais de vazão e dimensões das bacias hidrográficas, os sistemas primários de 

drenagem foram analisados, separadamente, em dois grupos: 

▪ Sistema primário de drenagem do rio Vouga, cuja área da bacia hidrográfica determina a definição de critérios 

diferentes quanto ao nível de proteção a garantir. Neste caso foram estimados períodos de retorno de cheias de 25 e 

15 anos, respetivamente para o galgamento generalizado do dique marginal e início de funcionamento do 

descarregador lateral do rio das Mós; 

▪ Sistema primário de drenagem do Barbosa, de Canelas e do Antuã que drenam bacias hidrográficas de montante de 

menor dimensão, nomeadamente Fontão (23.79 km2), ribª dos Amiais (7,55 km2), ribas da Agra e do Regato do Corgo 

(16,85 km2), rio Jardim (18.81 km2) e rio Antuã (145.83 km2), pelo que o dimensionamento hidrológico e hidráulico 

destes sistemas atendeu a períodos de retorno de cheias de 5 e 2 anos, respetivamente para os troços iniciais (no 

limite montante do bloco) e terminais. Cada troço contempla geralmente um ou dois descarregadores laterais que 
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permitem a limitação do caudal transmitido para jusante. O troço terminal é limitado a jusante pelos níveis estimados 

no lago Laranjo. 

3.5.1.2.1 Sistema Primário de Drenagem do Vouga 

Rio Vouga 

O Anteprojeto previa a proteção e o controlo das cheias do rio Vouga no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, mediante o reforço 

e alteamento do dique da margem direita do rio, que tem sofrido roturas e descargas não controladas nos períodos de 

cheias, provocando elevados prejuízos nos terrenos envolventes. 

Assim, propunha-se uma intervenção no troço desde a ponte rodoviária da EN 109, até o dique sul, em cerca de 6000 m. 

O descarregador do rio das Mós (desativado pela Junta Autónoma do Porto de Aveiro) seria reaberto para que se mantenha 

controlada a ocorrência de cheias nessa zona.  

O rio Velho manter-se-ia com a sua capacidade de vazão, como leito secundário do rio Vouga. O troço do rio Vouga a jusante 

do rio Velho, designado normalmente por rio Novo do Príncipe, mantinha-se como leito principal. Para tal previa-se a 

instalação de uma estrutura na entrada do rio Velho, sob o dique da margem direita do rio Vouga, para regular o nível 

máximo e o caudal admitidos. Esta estrutura substituiria o pontão existente que dá continuidade à circulação viária. 

À data de elaboração do EIA sujeito a processo de AIA, previa-se a construção do Projeto da Pista Olímpica e Internacional 

de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe, ainda em fase de Estudo de Avaliação Ambiental, o que obrigou a que as 

cotas de coroamento do dique de reforço da margem direita do rio tivessem em consideração as três seguintes  alternativas 

de intervenção: Vouga 1 sem alargamento do leito e Vouga 2 e Vouga 3, com o alargamento do leito, para construção da 

pista de remo. Em qualquer caso, o rio Velho funcionaria apenas como canal secundário do rio Vouga.  

Todo o dique da margem direita do rio Vouga, seria reforçado independentemente da construção da pista de remo, 

mantendo-se como um dos caminhos principais de acesso ao Bloco, pelo que estavam ainda incluídas as intervenções 

necessárias à reconstituição do pavimento no seu coroamento e duas passagens hidráulicas para restabelecer a 

continuidade de tráfego junto às novas estruturas - descarregador do Rio das Mós e estrutura de entrada no rio Velho.  

Rio Velho 

Para além da instalação da estrutura hidráulica de regulação do caudal derivado do rio Vouga, foram previstas as seguintes 

intervenções: 

▪ aumento da capacidade de vazão da estrutura de descarga onde conflui o sistema secundário de drenagem das 

unidades do perímetro do Rio das Mós; 

▪ instalação de uma nova estrutura de descarga da rede secundária de drenagem na vala de Vilarinho, junto à 

confluência com o rio Velho. A vala de Vilarinho constitui o principal eixo de drenagem dos campos da Ilha Nova. 

3.5.1.2.2 Sistema Primário de Drenagem do Barbosa 

O rio Fontão é a linha de água primária deste sistema de drenagem e tem continuação pelo esteiro do Barbosa. A intervenção 

prevista no sistema de drenagem do Barbosa considerou o rio Fontão/esteiro do Barbosa subdividido em duas partes: 

▪ Na 1ª parte (PK 0+000 a PK 3+410): desde a entrada do rio Fontão no Bloco, na secção de saída do pontão existente 

junto ao Lavadouro Municipal de Angeja, até à Linha do Norte da CP, as intervenções previam o reforço da capacidade 
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de vazão do rio Fontão. Isso exige um alargamento do leito e alteamento das margens através de: a) aumento da 

secção de vazão do troço inicial do rio para o caudal de dimensionamento de 34 m3/s, com recurso ao alargamento do 

rasto e alteamento ou reconstrução dos caminhos-diques marginais; b) construção de um descarregador lateral de 

cheias com descarga para as duas margens entre os PK 1+622 e PK 1+652; c) aumento da capacidade de vazão do 

troço de rio até ao caminho de ferro e das passagens hidráulicas sob a EN 109 e aos PK 1+695 e PK 2+766 para o 

caudal de máxima cheia de período de retorno de 2 anos, de 23 m3/s; d) instalação de estruturas de descarga dos 

sistemas secundários de drenagem nas margens esquerda e direita dos campos de Angeja, entre o IP5 e a EN16; e) 

e estrutura na margem esquerda de uma parte dos campos de Fermelã; f) construção de 2 pontões novos nos campos 

de Angeja, de forma a dar continuidade aos caminhos agrícolas principais desses perímetros de emparcelamento 

(PK 0+865 e PK 1+198); 

▪ Na 2ª parte (PK 3+410 ao PK 7+813): desde a linha de Caminho de Ferro até à descarga terminal do esteiro no Lago 

do Laranjo, foram colocadas duas alternativas de intervenção, que implicam diferentes intervenções no sistema 

primário de drenagem do Barbosa, mas também no contíguo sistema primário de drenagem de Canelas: 

− Alternativa Barbosa 1: (regularização da linha de água mantendo o traçado atual) - Consiste na regularização do 

rio Fontão no seu traçado atual, de modo que a sua descarga na ria de Aveiro se faça através do esteiro do Barbosa 

e da estrutura que já está instalada. Implicaria o reforço da capacidade de vazão ao longo de todo o traçado e a 

instalação ou remodelação de diversas estruturas para o caudal de dimensionamento de 23 m3/s; 

− Alternativa Barbosa 2: (limpeza da linha de água no traçado atual e derivação de caudais excedentes do rio Fontão 

para o sistema de drenagem de Canelas) - Nesta alternativa seria instalada uma estrutura junto à linha da CP para 

possibilitar uma ligação do rio Fontão ao esteiro da Linha que tem continuação pelo esteiro de Canelas. Essa 

estrutura deveria possibilitar a derivação para o esteiro da Linha dos caudais de cheia que excedem a capacidade 

de vazão do atual circuito do rio Fontão (5 m3/s), desde a linha do Caminho de Ferro até ao esteiro do Barbosa, 

mantendo-se ao mesmo tempo em funcionamento o rio Fontão até à sua descarga terminal no esteiro do Barbosa, 

de acordo com a capacidade de vazão atual. Como o sistema do esteiro de Canelas tem uma maior capacidade de 

vazão do que o circuito atual, esta alternativa reduziria a dimensão e o impacto da obra, comparativamente à 

alternativa Barbosa 1. 

3.5.1.2.3 Sistema Primário de Drenagem de Canelas 

O esteiro de Canelas constitui o principal canal de ligação do Bloco à Ria. Desenvolve-se na parte central deste e recebe 

vários afluentes e as redes secundárias de drenagem dos campos dos perímetros agrícolas de Canelas, Fermelã e parte do 

Salreu. 

Forma consideradas duas alternativas de intervenção neste sistema que são consequência das alternativas previstas para 

o sistema de drenagem do Barbosa:  

▪ Alternativa Canelas 1 (corresponde à alternativa Barbosa 1): contempla a limpeza e regularização das diferentes linhas 

de água primárias que atualmente confluem ao esteiro de Canelas (vala da ribª dos Amiais, ribas de Agra e do Regato 

do Corgo e rio Jardim) e o reforço pontual da capacidade de vazão do esteiro de Canelas, de acordo com os critérios 

assumidos. 

▪ Alternativa Canelas 2 (corresponde à alternativa Barbosa 2): além da regularização das linhas de água referidas na 

alternativa Canelas 1, contempla o reforço da capacidade de vazão do esteiro da Linha e Canelas considerando a 

contribuição do subsistema do rio Fontão em períodos de cheia, conforme descrito na alternativa Barbosa 2. 
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Vala da Linha 

Será necessário melhorar a capacidade de vazão desta vala e da sua descarga terminal no porto fluvial do esteiro de 

Canelas. Para a alternativa Canelas 1, as intervenções na vala da Linha devem concentrar-se no troço a jusante da 

confluência com a vala da ribª dos Amiais, com a descarga de um caudal de 5 m3/s, admitindo-se que o primeiro troço do 

esteiro da Linha funcione como simples canal de descarga das duas redes secundárias de drenagem afluentes, e que o 

segundo troço garanta adicionalmente a vazão dos caudais afluentes da vala da ribª dos Amiais até ao esteiro de Canelas 

e a descarga do sistema secundário de drenagem da zona norte dos campos da Fermelã. 

A alternativa Canelas 2 pressupõe a derivação para o esteiro de Canelas, através da vala da Linha, dos caudais excedentes 

do rio Fontão em período de cheia. Neste caso, além da desmatação prevista em Canelas 1, será necessário, no troço a 

montante da confluência com a vala da ribª dos Amiais, a elevação do dique da margem direita da vala da Linha, de forma 

a garantir a vazão dos caudais excedentários derivados do rio Fontão de 18 m3/s. As obras acessórias e o troço de jusante 

da vala Linha serão intervencionados tendo em conta o acréscimo de caudal derivado do rio Fontão.  

Esteiro de Canelas 

Os estudos referem-se à verificação da sua capacidade de vazão para os caudais de projeto, que são distintos consoante 

se trate da alternativa Canelas 1 (sem rio Fontão) ou da alternativa Canelas 2 (com rio Fontão). Este esteiro possui diques 

marginais que funcionam como as principais vias de penetração no Bloco e acesso às parcelas adjacentes. O estudo desta 

linha de água desenvolveu-se em 3 troços, considerando-se períodos de retorno de 2 anos para os caudais de cheia de 

dimensionamento.  

▪ 1º troço: do antigo porto fluvial até ao açude de terra. As intervenções serão: a) reforço importante dos diques 

marginais pelo que será necessário construir novos caminhos na base dos taludes interiores dos diques; b) remoção 

do açude de terra atualmente existente e construção de uma ponte para a ligação viária entre as duas margens do 

esteiro, que atualmente se faz pelo coroamento do açude; 

▪ 2º troço: do açude de terra, a ser destruído, até à confluência com o rio Jardim. As intervenções consistirão em: a) 

melhoramento do piso dos diques marginais; b) reparação ou reconstrução de 2 estruturas de descarga das redes 

secundárias de drenagem associadas às passagens viárias nas margens esquerda e direita, ao PK 1+291; c) 

construção de uma passagem hidráulica tubular, que dê continuidade ao caminho do dique da margem direita do 

esteiro de Canelas, desaparecendo as comportas atuais da obra de descarga do rio Jardim no esteiro; 

▪ 3º troço: da confluência do rio Jardim até à estrutura hidráulica no dique de proteção contra as marés. As intervenções 

dependem da alternativa escolhida para o complemento do sistema de defesa contra as marés na zona central do 

bloco, Marés 1 ou Marés, uma vez que as duas alternativas preveem localizações diferentes para as estruturas 

hidráulicas de descarga desses esteiros na Ria. As intervenções consistirão a) verificação e eventual reparação das 

estruturas de descarga de redes secundárias de drenagem a jusante da confluência com o rio Jardim e b) reparação 

da estrutura de descarga da rede secundária dos campos de Canelas instalada na confluência da vala dos Moleiros 

com o esteiro de Canelas.  

Rio Jardim 

Os estudos de dimensionamento hidrológico e hidráulico desta linha de água foram realizados considerando dois troços: o 

troço inicial (PK 0+000 a PK 0+540) dimensionado para o caudal máximo de cheia de período de retorno de 5 anos de 

21 m3/s e o troço final (PK 0+540 a PK 1+868) dimensionado para o caudal máximo de cheia de período de retorno de 
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2 anos, de 13 m3/s. As intervenções previstas são as seguintes: a) execução de um descarregador de cheias duplo, o qual 

deverá funcionar de modo que os caudais excedentes correspondentes a cheias entre os períodos de retorno de 2 e 5 anos, 

sejam descarregados nos campos agrícolas confinantes (campos de Salreu); b) alargamento do rasto atual para 6 m no 

troço entre PK 0+540 e PK 1+540, e 7 m, no troço entre PK 1+540 e PK 1+870 (confluência com o esteiro de Canelas; 

c) aumento da secção de vazão é feito não só com o  alargamento do leito, mas também com o alteamento das margens 

em toda a extensão do rio sujeito a intervenção. 

Esteiro de Salreu 

As intervenções neste esteiro dependem da alternativa selecionada para o sistema de defesa contra marés na zona central 

do bloco do Baixo Vouga Lagunar.  

Na alternativa Marés 1 prevê-se uma única estrutura hidráulica primária no esteiro de Canelas, localizada numa secção a 

jusante da confluência do esteiro do Salreu. Além desta estrutura, as intervenções preconizadas são as seguintes:  

▪ Reforços localizados nos diques marginais, para compatibilizar as cotas de coroamento com os níveis máximos do 

plano de água da cheia de dimensionamento na parte terminal do esteiro de Canelas;  

▪ Construção ou reparação de duas estruturas de descarga inseridas no dique da margem direita ao PK 1+387 e 

PK 2+955, referentes a sistemas secundários de drenagem do perímetro de Salreu nas áreas a norte e sudoeste;  

▪ Desmontagem do sifão que foi montado para permitir o abastecimento das redes de valas de rega da zona sudeste do 

perímetro a partir da rede norte;  

▪ Construção de uma nova estrutura de descarga das redes secundárias de drenagem na margem esquerda para a área 

sudeste do perímetro de Salreu, ao PK 1+619.  

Na alternativa Marés 2 prevêem-se, como referido anteriormente, 2 estruturas hidráulicas primárias, uma no esteiro de 

Canelas, localizada numa secção a montante da confluência do esteiro do Salreu, e outra estrutura hidráulica, numa secção 

média do esteiro do Salreu, pelo que nesta alternativa o sistema de drenagem de Salreu funciona de forma independente 

do sistema de drenagem de Canelas. Além destas estruturas prevêem-se as seguintes intervenções  

▪ No troço de montante do esteiro de Salreu, entre o PK 0+000 e o PK 1+634, como na alternativa Marés 1, em duas 

estruturas de descarga das redes secundárias de enxugo dos campos de Salreu, uma na margem direita do esteiro de 

Salreu, ao PK 1+387 e a outra na margem esquerda do esteiro de Salreu, ao PK 1+619, e ainda na chamada vala da 

Marinha, que irá permitir que os caudais descarregados na margem esquerda do rio Antuã drenem para o esteiro de 

Salreu e a desmontagem do sifão. Neste troço os diques marginais tiveram intervenções recentes por parte da 

Administração do Porto de Aveiro, não se propondo intervenções;  

▪ No troço de jusante do esteiro, entre o PK 1+634 e o PK 3+147, que está incluído nesta alternativa no sistema de 

defesa contra marés, prevê-se o reforço dos diques marginais de acordo com os critérios adotados para o sistema de 

defesa contra marés e ainda a construção ou reparação de uma estrutura de descarga das redes secundárias de 

drenagem na margem direita do esteiro, ao PK 2+955. 

3.5.1.2.4 Sistema Primário de Drenagem do Antuã 

Este sistema de drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar compreende apenas o rio Antuã. Para este rio Antuã foram 

previstas 3 alternativas de intervenção, Antuã 1 que prevê a regularização do rio Antuã no seu traçado atual, e Antuã 2 e 

Antuã 3, que dada a proximidade do esteiro de Estarreja, que é um canal com capacidade de vazão considerável e 

praticamente paralelo ao rio Antuã, incluem uma ligação a esse esteiro. Cada uma das alternativas tem implicações 
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diferentes no sistema de defesa contra marés, nomeadamente no número, dimensionamento e localização das estruturas 

hidráulicas de saída no Lago Laranjo e nas ligações entre o rio Antuã e o esteiro de Estarreja.  

▪ Alternativa Antuã 1 - consiste na regularização do rio Antuã entre o PK 0+000 e o PK 4+970 no seu traçado atual, sem 

qualquer ligação ao esteiro de Estarreja, com aumento geral da sua capacidade de vazão, pelo alargamento da secção 

e alteamento das margens. Para tal, definiram-se quatro troços, onde serão levadas a cabo intervenções de 

alargamento do leito e alteamento dos diques em função do reforço da capacidade de vazão, limitada por 

descarregadores de cheias laterais:  

− No troço entre o PK 0+000 e o PK 0+331, o rasto com 6 a 10 m é alargado na margem direita para 25 m, o dique 

da margem esquerda é alteado e o da margem direita é reconstruído a cotas superiores. O caudal de 

dimensionamento corresponde ao máximo da cheia de período de retorno 5 anos (195 m3/s);  

− No troço entre o PK 0+331 e o PK 1+033, o rasto com 8,5 a 10 m é alargado na margem direita para 25 m, com 

intervenções nos diques marginais de forma semelhante ao do troço anterior. A montante está previsto um 

descarregador na margem esquerda, sendo o caudal de dimensionamento do troço dado pelo valor intermédio entre 

o máximo das cheias de período de retorno 5 e 2 anos (170 m3/s);  

− No troço entre o PK 1+033 e o PK 3+610, o rasto com 7 a 8,5 m é alargado na margem direita para 15 m, com 

intervenções nos diques marginais de forma semelhante ao dos troços anteriores. A montante estão previstos 

descarregadores em ambas as margens, sendo o caudal de dimensionamento do troço o caudal máximo de cheia 

de período de retorno 2 anos (130 m3/s); 

− No troço entre o PK 3+610 e o PK 4+970, o rasto com 7 a 8 m é alargado na margem direita para 20 m, com 

intervenções nos diques marginais de forma semelhante ao dos troços anteriores. A montante estão previstos 

descarregadores em ambas as margens, sendo o caudal de dimensionamento do troço inferior ao caudal máximo 

de cheia de período de retorno 2 anos (90 m3/s); 

− Nestes troços estão previstos 3 descarregadores laterais de cheias aos PK 0+0331, PK 0+948 e PK 3+610;  

− Prevê-se ainda a construção da estrutura hidráulica primária no cruzamento do rio Antuã com o sistema de defesa 

contra marés para a descarga de um caudal de 90 m3/s, a reconstrução de 2 pontes e do açude e tomada de água 

da  estação elevatória da Quimigal devido ao alargamento do rio Antuã e ainda a remodelação/reconstrução de 3 

estruturas de descarga dos sistemas secundários de drenagem no rio Antuã.  

▪ Alternativa Antuã 2 - inclui uma ligação ao esteiro de Estarreja para derivação de caudais de cheia excedentes do rio 

Antuã. Para tal preconiza-se uma intervenção no primeiro troço do rio Antuã para a cheia de período de retorno de 5 

anos e a construção de um canal de derivação, onde se instala um descarregador de cheias para funcionar para as 

cheias entre 5 e 2 anos. Este canal desenvolve-se entre o PK 0+287 do rio Antuã (a jusante da ETAR ) e o PK 0+297 

do esteiro de Estarreja (a jusante do porto fluvial). Nesta alternativa o dimensionamento do dique Norte do sistema de 

defesa contra marés (dique da margem esquerda do esteiro de Estarreja) tem de considerar a onda de maré que entra 

no esteiro mas também a curva de regolfo devida ao caudal de cheia do rio Antuã. Devido à derivação dos caudais de 

cheia o dique da margem direita do esteiro de Estarreja também tem de ser intervencionado. 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  3-19 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Intervenções no Rio Antuã: 

− No troço entre o PK 0+000 e o PK 0+287, o rasto com 6 a 10 m é alargado na margem direita para 25 m, o dique 

da margem esquerda é alteado e o da margem direita é reconstruído a cotas superiores, prevê-se ainda a 

construção de uma estrutura para limitação do caudal a escoar no troço seguinte do rio Antuã (195 m3/s);  

− No troço entre o PK 0+287 e o PK 3+610, prevêem-se reparações ligeiras nos diques marginais, incluindo um ligeiro 

alteamento em zonas localizadas, sendo o caudal de dimensionamento de 38 m3/s; 

− No troço entre o PK 3+610 e o PK 4+970, o rasto com 7 a 8 m é alargado na margem direita para 15 m, e o dique 

da margem direita é reconstruído a cotas superiores. A montante está previsto um descarregador na margem 

esquerda, sendo o caudal de dimensionamento do troço bastante inferior ao caudal máximo de cheia de período de 

retorno 2 anos (de 25 m3/s); 

− Prevêem-se ainda a construção da estrutura hidráulica primária no cruzamento do rio Antuã com o sistema de 

defesa contra marés para a descarga de um caudal de 25 m3/s e ainda a remodelação/reconstrução das 3 estruturas 

de descarga dos sistemas secundários de drenagem no rio Antuã.  

Construção do Canal de Derivação do PK 0+000 (no rio Antuã) ao PK 0+374 (no esteiro de Estarreja):  

− Construção do canal de derivação com uma extensão de 374 m e 15 m de largura de rasto para um caudal de 

dimensionamento de 157 m3/s e de um descarregador na margem esquerda ao PK 0+102 sendo o caudal entrado 

no esteiro de Estarreja de 130 m3/s; 

− Instalação de um açude na entrada do esteiro (PK 0+348) para evitar a progressão da onda de maré para o rio 

Antuã no verão (normalmente fechado) e permitir a derivação dos excedentes no período de cheias (normalmente 

aberto); 

− Construção de uma ponte para restabelecer a ligação viária entre Estarreja e o perímetro do Beduído.  

Intervenções no esteiro de Estarreja (PK0+000 ao PK 4+028 no Lago laranjo: 

− Na secção de jusante do porto fluvial, a montante da secção de confluência do canal de derivação, está prevista 

uma estrutura com comportas para evitar o alteamento dos diques na zona do porto fluvial; 

− Alteamento dos diques marginais com a reconstrução dos respetivos caminhos; 

− Instalação de 2 descarregadores laterais de cheia na margem esquerda aos PK 1+057 e PK 2+135, sendo o caudal 

descarregado de 15m3/s em ambos os descarregadores. 

▪ Alternativa Antuã 3 - inclui também uma ligação ao esteiro de Estarreja para derivação dos caudais excedentes do rio 

Antuã para o esteiro de Estarreja, mas numa secção a jusante da proposta na alternativa Antuã 2, numa secção em 

que os traçados do rio e esteiro mais se aproximam.  

Intervenções no Rio Antuã: 

− No troço entre o PK 0+000 e o PK 0+331, o rasto com 6 a 10 m é alargado na margem esquerda para 25 m e são 

alteados os diques marginais. O caudal de dimensionamento corresponde à cheia de período de retorno 5 anos 

(195 m3/s);  
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− No troço entre o PK 0+331 e o PK 0+948, o rasto com 8,5 a 10 m é alargado na margem direita para 25 m e são 

alteados os diques marginais. A montante está previsto um descarregador na margem esquerda, sendo o caudal 

de dimensionamento do troço o valor intermédio entre o valor máximo das cheias de período de retorno 5 e 2 anos 

(170 m3/s);   

− No troço entre o PK 1+033 e o PK 3+040 e PK 3+230 e o PK 3+610 o rasto com 7 a 8,5 m é alargado na margem 

direita para 15 m e são alteados os diques marginais. Ao PK 0+948 está previsto um descarregador na margem 

esquerda, sendo o caudal de dimensionamento do troço a jusante o máximo de cheia de período de retorno de 2 

anos (130 m3/s). Ao PK 3+040 está previsto um descarregador na margem direita para o esteiro de Estarreja, sendo 

o caudal de dimensionamento do troço de jusante do rio Antuã inferior ao caudal máximo de cheia de período de 2 

anos (92 m3/s). Ao PK 3+610 está previsto um descarregador na margem esquerda, sendo o caudal de 

dimensionamento do troço de jusante do rio Antuão inferior ao máximo de cheia de período de  2 anos (70 m3/s); 

− Nestes troços estão previstos 4 descarregadores laterais de cheias aos PK 0+0331, PK 0+948, PK 3+040 e 

PK 3+610; 

− Prevê-se a reconstrução de 2 pontes e do açude e tomada de água da estação elevatória da Quimigal devido ao 

alargamento do rio Antuã, a remodelação/reconstrução de 3 estruturas de descarga dos sistemas secundários de 

drenagem no rio Antuã e a construção da estrutura hidráulica primária no cruzamento do rio Antuã com o sistema 

de defesa contra marés para a descarga do caudal de 70 m3/s.  

Construção do Canal de Derivação do PK 0+000 (no rio Antuã no PK 3+072) ao PK 0+193 (no esteiro de Estarreja ao 

PK 2+025)  

− Construção do canal de derivação com uma extensão de 193 m e 12 m de largura; 

− Não foram preconizadas intervenções no esteiro de Estarreja para aumento da sua capacidade de vazão, uma vez 

que se adotou um caudal de dimensionamento que não excede a atual capacidade de vazão do esteiro no troço 

terminal. 

O sistema de drenagem do Antuã contemplava ainda um conjunto de intervenções comuns às três alternativas, entre as 

quais se salienta: 

▪ A construção de um sifão para ligação do esteiro Velho à margem direita do Antuã (PK 3+030) e respetiva estrutura 

de descarga;  

▪ A instalação de uma estrutura de descarga na margem esquerda do rio Antuã (PK 0+610) e outra na margem direita 

do Antuã que receberá a drenagem do sistema de valas da zona Sudoeste desde a estação elevatória da Quimigal 

até ao dique da defesa contra marés (PK 4+694).  

3.5.1.2.5 Cenários de intervenção no Bloco 

Tal como já foi referido, as várias alternativas atrás descritas foram apresentadas com diferentes combinações dando origem 

à proposta de três cenários possíveis de intervenção (Quadro 3.1). 
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Quadro 3.1 – Cenários de Intervenção (Anteprojeto, IHERA, 2001) 

ALTERNATIVAS CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III 

Vouga 1 x   

Vouga 2  x  

Vouga 3   x 

Barbosa 1/ Canelas 1 x   

Barbosa 2/ Canelas 2  x x 

Antuã 1 x   

Antuã 2   x 

Antuã 3  x  

Marés 1  x x 

Marés 2 x   

a) Cenário I  

O Cenário I proposto corresponde à combinação de alternativas apresentadas para os quatro sistemas primários de 

drenagem na perspetiva da manutenção dos traçados atuais dos principais circuitos hidráulicos (Figura 3.3). 

No sistema do Vouga considerou-se a não execução da pista internacional de remo no rio Novo do Príncipe (Vouga 1), mas 

com a possibilidade de limitação do caudal máximo admitido no rio Velho, como nas demais variantes. 

No sistema Barbosa, Canelas e Antuã, considerou-se a alternativa Barbosa 1 – Canelas 1 e Antuã 1, que consideravam a 

manutenção do traçado atual das respetivas linhas primárias sem derivações de caudais excedentes para outras linhas de 

água. 

No sistema de defesa contra as marés, esta variante corresponde à alternativa Marés 2 de complemento do sistema na zona 

central do bloco. 

b) Cenário II 

Neste cenário (Figura 3.4) considerou-se a combinação de alternativas respeitantes aos sistemas primários de drenagem 

com algumas alterações relativamente à situação atual. 

No sistema do Vouga considera-se o alargamento do rio Novo do Príncipe, com opção de execução da pista internacional 

de remo com rasante à cota –2 m (alternativa Vouga 2). 

Nos sistemas do Barbosa e Canelas considera-se a alternativa de derivação dos caudais excedentes do rio Fontão para o 

circuito esteiro da Linha – esteiro de Canelas (alternativa Barbosa 2 - Canelas 2), com a opção de descarga final na EH de 

Canelas jusante (alternativa Marés 1). 

No sistema do Antuã considerou-se a possibilidade de derivação de uma parte dos caudais do rio Antuã para o esteiro de 

Estarreja, em períodos de cheia, através de um novo canal que faz a ligação junto ao troço terminal do rio Antuã. Como os 

caudais derivados não excedem a capacidade de vazão atual do esteiro no troço em causa, não haverá necessidade de 

intervenções (alternativa Antuã 3).  
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c) Cenário III 

Este cenário (Figura 3.5) também considera a combinação de alternativas respeitantes aos sistemas primários de drenagem 

com algumas alterações relativamente à situação atual. 

No sistema do Vouga considerou-se o alargamento do rio Novo do Príncipe, com a execução da pista de remo à cota de –

3 m (alternativa Vouga 3). 

Nos sistemas do Barbosa e Canelas considera-se a alternativa de derivação dos caudais excedentes do rio Fontão para o 

circuito esteiro da Linha – esteiro de Canelas (alternativa Barbosa 2 - Canelas 2), com a opção de descarga final na EH de 

Canelas jusante (alternativa Marés 1). 

No sistema do Antuã considera-se a possibilidade de derivação de parte dos caudais de cheia do rio Antuã para o esteiro 

de Estarreja, através de um canal novo que faz a ligação junto à ETAR de Estarreja (alternativa Antuã 2). Os caudais 

derivados são os que excedem a capacidade de vazão atual do rio Antuã a jusante dessa derivação e implicam intervenções 

de reforço da capacidade de vazão do esteiro de Estarreja. 

 

 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  3-23 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

 

Figura 3.3 - Cenário I (Vouga 1 – Barbosa 1-Canelas 1 – Antuã 1 – Marés 2). (EIA; IHERA, 2001)



 

  

 

3.24 40486-EA-0100-ME(0) PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE. 

 

 

Figura 3.4 – Cenário II (Vouga 2 – Barbosa 2-Canelas 2 – Antuã 3 – Marés 1). (EIA; IHERA, 2001)
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Figura 3.5 – Cenário III (Vouga 3 – Barbosa 2-Canelas 2 – Antuã 2 – Marés 1). (EIA; IHERA, 2001) 
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3.5.1.3 Estrutura verde principal 

O Estudo Prévio previa a instalação de uma estrutura verde principal, de compartimentação da paisagem, constituída por 

sebes implantadas em áreas de domínio público a preservar para o efeito ao longo do dique de proteção contra marés, 

linhas de água, caminhos e valas (Figura 3.6). A esta, acrescerá a existência/manutenção de áreas de bosquetes, também 

obtidas através de áreas públicas a salvaguardar para esse fim. A definição, localização e configuração apenas será definida 

em fase de projeto tomando em consideração os lotes de emparcelamento. 

Prevê-se que o sistema de sebes tenha a seguinte tipologia: 

▪ Estrutura verde de compartimentação ao longo de todo o dique de proteção contra as marés na base do talude interior 

e contíguo aos terrenos por ele protegidos, bem como ao longo do caminho da margem direita do rio Vouga na sua 

berma/talude norte ocupando uma faixa de 3-4 metros de largura; 

▪ Estrutura verde de compartimentação ao longo das margens das restantes linhas de água principais, linha de caminho 

de ferro e eixos rodoviários, ocupando uma faixa de 2-3 metros de largura; 

▪ Estrutura verde de compartimentação ao longo de alguns caminhos e valas planeadas ocupando uma faixa de 

1-2 metros de largura; 

▪ Estrutura verde de áreas de bosquetes. 

Foi também referido que a tipologia e localização de sebes deverá procurar minimizar o ensombramento das zonas de cultivo 

e maximizar o ensombramento dos caminhos e valas. Na composição florística das sebes arbóreo-arbustivas foram 

preconizadas espécies autóctones associadas a zonas húmidas como: Alnus glutinosa (amieiro), Crataegus monogyma 

(pilriteiro), Frangula alnus (amieiro-negro), Fraxinus angustifolia (freixo), Laurus nobilis (loureiro), Populus nigra (choupo), 

Quercus robur (carvalho), Salix sp. (salgueiros) e Tamarix sp. (tamargueiras). 

3.5.1.4 Infraestruturas Rurais Secundárias (drenagem, rega e viárias) 

Para além do sistema de defesa contra marés e cheias, previu-se a implementação das infraestruturas rurais de rega, 

drenagem e caminhos no interior do Bloco, com vista a melhorar as condições de trabalho e de produção agrícola, uma vez 

que estes aspetos, entre outros, foram identificados como limitações associadas ao subaproveitamento do Bloco e comuns 

aos diferentes perímetros. 

O grau de implementação de novas infraestruturas rurais secundárias em cada perímetro, depende diretamente do uso do 

solo previsto, sendo considerados quatro tipos de intervenção de acordo com a amplitude de atuação nas infraestruturas. 

A classificação em diferentes tipos de intervenção tem diretamente a ver com as subcategorias de uso do solo propostas 

(conservação da natureza predominante, uso agrícola associado à conservação da natureza e uso agrícola predominante), 

sendo estas resultantes das diferentes características das zonas a intervir. Desta forma o IHERA considerou intervenções 

gradativas relativamente ao uso agrícola e à conservação da natureza. Assim, os quatro tipos de intervenção preconizados 

são os seguintes: 

▪ Intervenção do Tipo 1 (intervenção nula ou excecional): preconizou-se a sua aplicação nas zonas onde não são 

previstas nenhumas intervenções nas infraestruturas rurais e correspondem em grande parte aos sistemas húmidos; 
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Figura 3.6 – Estrutura verde principal (EIA; IHERA, 2001) 

▪ Intervenção do Tipo 2 (intervenção mínima) - As intervenções propostas nestas zonas são reduzidas, sendo 

mantidas, regra geral, as infraestruturas existentes, procedendo-se unicamente à sua reabilitação (limpeza de valas, 

reforço de diques marginais existentes, reabilitação de caminhos, etc); 
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▪ Intervenção do Tipo 3 (intervenção média) - Nestas zonas propõe-se uma maior intervenção ao nível das 

infraestruturas rurais. Embora se mantenham, no essencial, as redes de drenagem e de caminhos existentes, prevêem-

se novas valas e caminhos complementares, o alargamento da secção de vazão das linhas de águas nos troços mais 

estrangulados e a consequente reconstrução dos taludes marginais. As alterações das condições de drenagem nestas 

zonas (tal como nas de intervenção tipo 2) visam essencialmente controlar o plano de água nas valas por forma a 

manter a toalha freática próximo da superfície; 

▪ Intervenção do Tipo 4 (intervenção máxima) - Nestas zonas a obtenção de lotes de emparcelamento com formas 

regulares obrigará à construção de novas valas e caminhos, com o consequente abandono de algumas infraestruturas 

existentes. A melhoria das condições de drenagem levará à alteração dos caudais circulantes nas linhas de água, o 

que poderá levar ao redimensionamento das respetivas secções de vazão. 

No Quadro 3.2 apresenta-se a distribuição percentual das áreas dos diversos perímetros que constituem o Bloco de acordo 

com o tipo de intervenções previstas para cada área. 

Quadro 3.2 - Tipos de intervenção previstos e respetiva distribuição  

Tipo de Intervenção Perímetro Área (ha) % da área 

Tipo 1 

Salreu 169 22 

Beduído 55 31,6 

Ilha Nova 69 46 

Longa 104 100 

BBVL1 397 14,7 

Tipo 2 

Salreu 38 5 

Fermelã 166 31 

Canelas 222 44,3 

BBVL1 426 15,9 

Tipo 3 

Salreu 36 4,6 

Fermelã 235 44 

Angeja 38 44 

Ilha Nova 28 18,6 

Rio das Mós 257 62,3 

Canelas 171 34,1 

BBVL1 765 28,6 

Tipo 4 

Salreu 477 62 

Fermelã 134 25 

Beduído 120 68,4 

Angeja 49 56 

Ilha Nova 54 35,4 

Rio das Mós 156 37,7 

Canelas 108 21,6 

BBVL1 1098 40,9 

1 – Não se considerou a área da Murraceira e do Polder por serem perímetros não incluídos no Projeto  
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Praticamente todos os perímetros seriam sujeitos a intervenções do Tipo 3 e 4, exceto o perímetro do Beduído que não seria 

sujeito à intervenção do Tipo 3. A intervenção máxima abrangeria a maior área, cerca de 1100 ha. 

Os melhoramentos nas infraestruturas contemplaram a rede viária, rede secundária de drenagem e a rede de rega. 

Na Figura 3.7 apresenta-se a localização dos 4 tipos de intervenções propostas para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar, de 

acordo com o Anteprojeto (EIA; IHERA, 2001). 

As intervenções na rede viária visam globalmente a melhoria das condições de transitabilidade e o acesso a todos os prédios, 

através da reabilitação dos caminhos existentes e da abertura de novos caminhos. A situação que atualmente se verifica do 

caminho-vala pretende-se que seja totalmente extinta, separando-se a rede viária da rede de drenagem. 

A futura rede viária deverá ser composta por caminhos de diferentes categorias conforme a qualidade do pavimento 

adaptado ao tipo e intensidade de tráfego previsto, hierarquizando-se em caminhos principais, secundários e terciários. 
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Figura 3.7 – Localização dos 4 tipos de intervenção de ordenamento fundiário (EIA; IHERA, 2001) 
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No quadro seguinte, apresenta-se a rede viária prevista no Anteprojeto (EIA; IHERA, 2001). 

Quadro 3.3 – Rede viária (EIA; IHERA, 2001) 

 
Rede viária projetada 

Caminhos a beneficiar (km) Caminhos a construir 1 (km) Total (km) 

Angeja 4,5 3,5 8,0 

Beduído 0 7,9 7,9 

Canelas 15,9 2,9 18,8 

Fermelã 22,2 15 37,2 

Ilha Nova3 2,1 3,1 5,2 

Rio das Mós 12,9 11,0 23,9 

Salreu 31,8 11,8 43,6 

1 - Inclui-se neste grupo a reconstrução de caminhos especialmente degradados 

3 - Não estão incluídos nestes valores a extensão de caminhos primários associados ao dique Sul e ao dique do Vouga.  

Quanto à rede de drenagem, as intervenções nos sistemas secundários visam racionalizar e repor em funcionamento os 

sistemas existentes no interior de cada perímetro, de forma a permitir o escoamento das águas em excesso e a sua posterior 

descarga na rede primária, e manter os níveis da toalha freática elevados de modo a conservar as condições para a 

existência dos sistemas húmidos. 

O Quadro 3.4 resume as intervenções propostas na rede secundária de drenagem, no interior de cada perímetro, de acordo 

com o previsto no Estudo Prévio sujeito a procedimento de AIA. 

Quadro 3.4 – Quantificação das obras lineares do projeto da rede secundária de drenagem (EIA; IHERA, 2001) 

 
Rede secundária de drenagem projetada 

Limpeza de valas existentes (km) Abertura de novas valas (km) Total (km) 

Angeja 2,7 3,8 6,5 

Beduído 0,9 3,6 4,5 

Canelas 12,8 2 14,8 

Fermelã 18,8 5,5 24,3 

Ilha Nova 1,4 2,5 3,9 

Rio das Mós 12,2 10,0 22,2 

Salreu 12,1 13 25,1 

Por último, quanto às redes de rega, as intervenções propostas visaram garantir o acesso à água a toda a área 

tradicionalmente regada dos campos do Bloco. A conceção das alterações a implementar na rede de rega, basearam-se no 

seguinte: 

▪ uso do solo definido no Bloco; 

▪ ocupação cultural predominante das áreas abrangidas; 

▪ método de aplicação de água à parcela praticado (rega subterrânea, rega de canteiros por submersão permanente, 

rega por sulcos e rega por aspersão) 
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A sub-divisão do Bloco segundo a origem da água de rega não será alterada com a implantação do projeto.  Desta forma, 

as três principais origens de água – rio Antuã, Vouga e Afluentes (rios Fontão e Jardim, ribas Agra, Regato do Gorgo e 

Amiais) e Vouga (que inclui o rio Velho) - abastecerão a rega das seguintes áreas: 

▪ Antuã - Domina a rega do perímetro de Beduído e grande parte do perímetro de Salreu; 

▪ Vouga e Afluentes - Domina a rega do perímetro de Angeja, Fermelã, parte do Rio das Mós e parte de Canelas; 

▪ Vouga/rio Velho – Domina a rega do perímetro de Ilha Nova; 

No Quadro 3.5 resumem-se as intervenções a efetuar na rede de rega. 

Quadro 3.5 - Quantificação das obras lineares do projeto de redes de rega (EIA; IHERA, 2001) 

 
Valas de rega projetadas 

Benefício de valas existentes (km) Abertura de novas valas (km) Total (km) 

Angeja a) a) a) 

Beduído 0 6,9 6,9 

Canelas a) a) a) 

Fermelã 0 8,5 8,5 

Ilha Nova a) a) a) 

Rio das Mós a) a) a) 

Salreu 2,7 19,8 22,5 

a) O sistema de distribuição de água para rega ficará associado ao sistema secundário de drenagem. 

3.5.1.5 Restruturação fundiária 

No projeto de restruturação fundiária em fase de Estudo Prévio, também objeto do procedimento de AIA, apenas se 

encontravam definidos os objetivos e as metodologias de base em que deveria fundamentar-se o respetivo projeto de 

execução em cada perímetro do Bloco. 

O projeto de restruturação fundiária tinha como finalidade a redução do número de proprietários por perímetro, o aumento 

das áreas contíguas de exploração e a eliminação de prédios encravados. 

Nas áreas em que se preconizava os tipos de intervenção 2 e 3, a futura distribuição predial estará associada às redes de 

infraestruturas existentes, as quais serão reabilitadas. De uma forma geral, será mantida e consolidada a existência de um 

xadrez de sebes heterogéneo e os lotes obtidos terão formas pouco regulares. Nesta situação, as intervenções na rede 

viária e de drenagem poderão vir a servir de propulsor para que a reorganização da propriedade venha a surgir pela iniciativa 

dos próprios agricultores.   

Nas zonas de intervenção do tipo 4, onde se prevê uma intervenção livre, propunha-se introduzir profundas modificações na 

estrutura da propriedade, obtendo-se parcelas com configurações regulares. A configuração da estrutura de caminhos e 

valas condicionaria a posterior configuração dos novos lotes.  

O estudo de “Avaliação do potencial para emparcelamento dos campos agrícolas do Baixo Vouga Lagunar” (ISA, 1999) 

incluía uma simulação acerca da evolução da estrutura fundiária com a realização do Projeto. Este estudo apontava para 

uma redução significativa do número de parcelas por perímetro, com o consequente aumento da área média de cada parcela.  
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3.5.2 Intervenções no âmbito do Projeto de Execução 

Atendendo aos compromissos assumidos pelo proponente do anterior EIA, designadamente as medidas previstas para 

evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos esperados na sequência da implementação do projeto, o procedimento 

de AIA levou a que fosse emitida uma DIA cujo cumprimento das condições impostas na referida DIA esteve na base dos 

pressupostos em que assenta o desenvolvimento desta fase do Projeto de Execução. 

No âmbito do EIA elaborado anteriormente foram apresenta várias recomendações para as intervenções a realizar no Bloco 

do Baixo Vouga Lagunar, a partir das várias alternativas para os sistemas primários de drenagem e para o sistema de defesa 

contra marés estabelecidas pelo IHERA no Anteprojeto, para permitir alguma flexibilidade nas soluções do projeto. 

Assim, tendo por base o parecer final elaborado no âmbito do procedimento de AIA relativo “Projeto de Desenvolvimento 

Agrícola – Bloco do Baixo Vouga Lagunar”, o Projeto de Execução, objeto do presente relatório, foi desenvolvido a partir das 

alternativas anteriormente estudadas para as várias componentes do projeto e para as quais foi emitido parecer favorável, 

de acordo com as conclusões do procedimento de AIA, anteriormente transcritas (Capítulo 3.3).  

Resumidamente, o projeto desenvolvido na presente fase contempla as seguintes alternativas de intervenção delineadas no 

Anteprojeto: 

▪ Alternativa Marés 2 para o Sistema de Defesa Contra Marés – que consiste essencialmente na instalação de 

2 Estruturas Hidráulicas Primárias no sistema de defesa e drenagem da zona central do Baixo Vouga Lagunar, uma 

no esteiro de Canelas, em secção imediatamente a montante da confluência do esteiro de Salreu, e a outra estrutura 

hidráulica, na seção média do esteiro de Salreu; 

▪ Alternativa Vouga 1 para o Sistema Primário de Drenagem do Vouga – que consiste no reforço e alteamento do 

dique da margem direita do rio Vouga, entre a ponte rodoviária da EN109 até ao dique Sul do sistema de defesa contra 

marés, com a abertura do descarregador lateral do rio das Mós para manter a ocorrência controlada de cheias na zona 

do rio das Mós, preconizando-se manter a capacidade de vazão atual do rio Velho como leito secundário de cheias. A 

construção da Pista Olímpica e Internacional de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe, ligada às alternativas 

Vouga 2 e Vouga 3, foi entretanto abandonada; 

▪ Alternativa Barbosa 2 - Canelas 2 para os Sistemas Primários de Drenagem do Barbosa e de Canelas – que 

consiste essencialmente na realização de trabalhos de limpeza no esteiro de Barbosa, no traçado atual, e na 

construção de estrutura adequada entre o rio Fontão e a vala da Linha, para encaminhar os caudais de cheia 

excendentários do rio Fontão para a vala da Linha, mantendo em funcionamento o rio Fontão até à sua descarga 

terminal no esteiro do Barbosa, com a capacidade de vazão atual de 5 m3/s, e prevendo o reforço da capacidade de 

vazão do esteiro da Linha e do esteiro de Canelas para caudais excedentes do rio Fontão em períodos de cheia; 

▪ Alternativa Antuã 1 para o Sistema Primário de Drenagem do Antuã – que consiste na regularização do rio Antuã 

entre o PK 0+000 e o PK 4+970 no seu traçado atual, sem qualquer ligação ao esteiro de Estarreja, com aumento 

geral da sua capacidade de vazão, pelo alargamento da secção e alteamento das margens, até à estrutura hidráulica 

primária do rio Antuã, no dique de defesa contra marés. 

▪ Implementação da Estrutura de Verde Primária. 

Condicionado ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela Comissão de 

Avaliação, bem como das medidas descritas no parecer da Comissão de Avaliação. 

▪ A apreciação da conformidade do Projeto de Execução “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar” com a Declaração de Impacte Ambiental deve ser efetuada pela Autoridade de AIA;  

▪ Especificação e implementação no Projeto de Execução das Medidas Mitigadoras listadas em anexo à DIA. 
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Relativamente às outras componentes do Projeto é emitido parecer favorável às seguintes intervenções: 

▪ Sistema Primário Vouga – reabilitação das infraestruturas existentes e estruturas de derivação de caudais previstos 

para o Rio Velho e das Mós; 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Antuã  - não deve ser equacionada, para nenhuma situação, a derivação de caudais 

do rio Antuã para o esteiro de Estarreja;  

Relativamente às componentes do Anteprojeto descritas no Capítulo 3.5.2, fazem parte desta fase do projeto de execução, 

para as quais foi emitido parecer favorável na anterior DIA, as seguintes intervenções,: 

▪ Projeto do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) para a Alternativa Marés 2 e para os caudais de 

cheia de dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias das Alternativas Barbosa 2 / Canelas 2 e Antuã 1 -  

compreendendo as intervenções de reforço e complemento dos diques e estruturas hidráulicas primárias: dique Sul e 

estrutura hidráulica do rio Velho; diques da zona central e estruturas hidráulicas dos esteiros de Canelas e de Salreu 

e dique Norte e estrutura hidráulica do rio Antuã, que conjuntamente com o dique Médio existente entre o rio Velho e 

o rio Antuã e a estrutura hidráulica primária de Barbosa, completarão o sistema de defesa contra marés;  

▪ Projeto do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), compreendendo as intervenções 

previstas apenas para o Sistema Primário de Drenagem do Vouga na Alternativa Vouga 1, no traçado atual do rio 

Vouga, que incluem o dique da margem direita do rio Vouga, o dique da margem esquerda do rio Velho, a estrutura 

de derivação de caudais do rio Vouga para o rio Velho e o descarregador do rio das Mós, e outras intervenções em 1 

comporta secundária de drenagem (rio Velho) e em comportas de entrada de água (rio Vouga) por forma a garantir-se 

o nível freático necessário ao humedecimento dos solos; 

▪ Projeto das intervenções na beneficiação e plantação para a criação de uma Estrutura Verde Primária (sebes 

arbustivo‐arbóreas a plantar) correspondente às infraestruturas incluídas nesta fase do projeto; 

▪ Projeto dos caminhos rurais no coroamento ou na base dos diques reforçados ou completados, rampas de acesso ao 

respetivo coroamento e eventuais passagens hidráulicas e estruturas de drenagem e rega sob os caminhos a projetar. 

Na DIA foi ainda emitido parecer favorável, relativamente ao Estudo Prévio da Restruturação Fundiária, de acordo com o 

seguinte: 

▪ “Restruturação Fundiária (Tipo 4) – não deve ser implementada em áreas de “Bocage”, designadamente nos 

perímetros de Fermelã e Angeja; as intervenções Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4 devem ser mantidas no interior das parcelas.” 

No entanto, no âmbito do Projeto de Execução, face ao Anteprojeto, não está incluída qualquer intervenção ao nível da 

restruturação fundiária da área do Bloco. 

Atendendo ao exposto, constata-se que o Projeto de Execução contempla uma pequena parte das intervenções propostas 

no Anteprojeto para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar, em especial não estão incluídas todas as intervenções previstas de 

regularização e controlo de cheias nas restantes linhas de água que atravessam o Bloco, diques, caminhos, redes 

secundárias de drenagem e de rega e estrutura verde primária propostas para as áreas abrangidas pelos Sistemas Primários 

de Drenagem do Barbosa, de Canelas e do Antuã. 

Efetivamente, atendendo à solução resultante para o Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, na atual fase de 

Projeto de Execução, considera-se que, à exceção da solução adotada para o sistema primário de defesa contra marés, as 

intervenções necessárias na defesa contra cheias foram reduzidas ao mínimo indispensável, tendo em vista os objetivos de 
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proteção da área do Bloco relativamente aos efeitos sensíveis e nocivos da intrusão salina, por um lado, e das cheias do rio 

Vouga por outro. 

Também no que se refere ao projeto da Estrutura Verde Primária, o Projeto de Execução somente contempla uma estrutura 

verde de compartimentação ao longo de todo o dique de proteção contra marés na base do talude interior e contíguo aos 

terrenos por ele protegidos (incluindo no Dique Médio), bem como ao longo de todo o dique da margem direita do rio Vouga, 

no coroamento do atual dique e junto do rio Vouga, ocupando uma faixa de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos 

terrenos, ocupando uma faixa de 4 m de largura, desde a EN 109 até ao rio Velho, e de 3 m no troço final do rio Vouga. No 

rio Velho prevê-se uma estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem esquerda no 

coroamento do atual dique e junto do rio Velho, ocupando uma faixa de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos 

terrenos, ocupando uma faixa de 3 m de largura. 

Comparativamente ao Anteprojeto submetido ao processo de AIA, não se encontram agora previstas as seguintes 

intervenções: 

▪ Estrutura verde de compartimentação ao longo das margens das restantes linhas de água principais, linha de caminho 

de ferro e eixos rodoviários, ocupando uma faixa de 2-3 metros de largura; 

▪ Estrutura verde de compartimentação ao longo de alguns caminhos e valas planeadas ocupando uma faixa de 1-2 

metros de largura; 

▪ Estrutura verde de áreas de bosquetes. 

No que se refere às infraestruturas rurais secundárias (drenagem, rega e viárias), embora a DIA emitida na sequência do 

processo de AIA contivesse um parecer favorável à solução adotada no Anteprojeto, ou seja, à implementação das 

infraestruturas rurais de rega, drenagem e caminhos no interior do Bloco, com vista a melhorar as condições de trabalho e 

de produção agrícola, uma vez que estes aspetos, entre outros, foram identificados como limitações associadas ao 

subaproveitamento do Bloco e comuns aos diferentes perímetros, a solução adotada no Projeto de Execução apenas 

contempla a reabilitação/construção de 8 comportas secundárias de drenagem existentes no sistema secundário de 

drenagem do Baixo Vouga Lagunar (CS1 a CS8), assim como a reabilitação/construção  de 4 comportas de entrada de água 

(CEA1 a CEA4) e a construção da  estrutura especial de entrada de água em Angeja, na margem direita do Rio Vouga. 

Também o presente projeto não contempla a intervenção prevista no Anteprojeto para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar de 

limpeza e beneficiação de valas existentes e abertura de novas valas de drenagem, com o objetivo de racionalizar e repor 

em funcionamento os sistemas existentes no interior de cada perímetro, assim como a construção de novas valas de rega, 

visando garantir o acesso à água a toda a área tradicionalmente regada dos campos do Bloco. 

No Desenho 40486-EA-0202-DE-0000 (Volume 2 - Desenhos), apresentam-se as infraestruturas projetadas para o 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar.
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

4.1 ÂMBITO DO PROJETO 

O Projeto de Execução, objeto do presente EIA, envolveu diversos estudos, projetos e trabalhos auxiliares de campo para 

realizar as intervenções previstas no Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, nomeadamente os seguintes:  

▪ Projeto do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), constituído por um conjunto de diques e estruturas 

hidráulicas primárias - dique Sul e estrutura hidráulica do rio Velho; estruturas hidráulicas dos esteiros de Canelas e 

Salreu e respetivos diques marginais de ligação ao dique Médio; dique Norte e estrutura hidráulica do rio Antuã, que 

conjuntamente com o dique Médio, entre o rio Velho e o rio Antuã, e a estrutura hidráulica do esteiro de Barbosa, já 

executados, completarão o sistema de defesa contra marés; 

▪ Projeto do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), que inclui o dique da margem direita 

do rio Vouga, o dique da margem esquerda do rio Velho, a estrutura de derivação de caudais do rio Vouga para o rio 

Velho e o descarregador do rio das Mós, e outras intervenções em comportas secundárias de drenagem e em 

comportas de entrada de água por forma a garantir-se o nível freático necessário ao humedecimento dos solos; 

▪ Projeto das intervenções na beneficiação e plantação para a criação de uma Estrutura Verde Primária (sebes arbustivo‐

arbóreas a plantar) correspondente às infraestruturas a projetar; 

▪ Projeto dos equipamentos hidro e eletromecânicos, instalações elétricas e de iluminação, instalações de automação, 

sinalização, telecontrolo e telecomando; 

▪ Projeto dos caminhos rurais no coroamento ou na base dos diques projetados, rampas de acesso ao respetivo 

coroamento e eventuais passagens hidráulicas sob os caminhos a projetar; 

▪ Estudos ambientais; 

▪ Estudos complementares; 

▪ Caderno de Encargos; 

▪ Trabalhos auxiliares de campo de topografia e de geologia e geotecnia; 

▪ Programa de Execução das Obras; 

▪ Relatório de expropriações que inclui o Levantamento Cadastral das Áreas Afetadas e o Projeto de Expropriações. 

No âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) incluem-se as seguintes 

infraestruturas: 

Na zona Sul do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço / construção do dique Sul (Ilha Nova); 

▪ Construção do troço de ligação do dique Sul da Ilha Nova até à estrutura hidráulica primária do rio Velho; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1 - para 35 m3/s); 

▪ Construção da comporta secundária de drenagem (CS1) da Ilha Nova. 
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Na zona Central do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique da margem esquerda do esteiro de canelas, desde o dique Médio (já construído) até à estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3) e da margem direita do esteiro de Canelas até ao dique da margem 

esquerda do esteiro do Salreu; 

▪ Reforço dos diques das margens esquerda e direita do esteiro de Salreu, desde a estrutura hidráulica primária do 

esteiro de Salreu (EHP4) até à ligação com a EHP3 e com o dique da margem direita do esteiro de Canelas; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3); 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) de forma a permitir a navegação programada;  

▪ Reabilitação da estrutura hidráulica primária do esteiro do Barbosa (EHP2); 

▪ Construção da comporta secundária de drenagem (CS2), a situar sob o dique Médio (já construído), para dar 

continuidade à vala da Longa;  

▪ Construção da comporta secundária de drenagem CS3 situada no dique da margem esquerda do esteiro de Canelas 

(CS da Vala dos Moleiros), a jusante da confluência do esteiro de Salreu; 

▪ Construção de 3 comportas secundárias de drenagem nos diques marginais do esteiro de Salreu, a CS4 (CS do Canto 

dos Cachais‐Jusante) e a CS6  (CS do Canto dos Cachais‐Montante), no dique da margem esquerda, e a CS5 (CS 

da Praia Mole) no dique da margem direita, junto da confluência com o esteiro de Canelas; 

▪ Construção, dependendo de ponderação técnico‐económica, de uma comporta secundária de drenagem (CS7), a 

situar no dique da margem direita do esteiro de Salreu (CS Baixas da Caneira). 

Na zona Norte do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique Norte, na margem esquerda do esteiro de Estarreja; 

▪ Construção do troço de ligação desde o dique médio até à estrutura hidráulica primária do rio Antuã; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5), no ponto de cruzamento deste rio com o dique de 

defesa contra marés. 

Os Caminhos estão associados às infraestruturas agora previstas do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), 

para as Zonas Sul, Central e Norte do Baixo Vouga Lagunar.  

A Estrutura Verde Primária compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, consistindo a estrutura a projetar 

numa estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique de defesa contra marés na base do talude 

interior e contíguo aos terrenos por este diretamente protegidos, ocupando uma faixa aproximada de 3 m de largura.  

No âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) incluem-

se as seguintes infraestruturas: 

No Subsistema Primário do Vouga: 

▪ Reforço do dique da margem direita do rio Vouga, desde a secção da ponte da EN 109 sobre o Vouga até à mota da 

Ilha Nova/Dique Sul (cerca de 6 000 m); 

▪ Construção de um novo descarregador do rio das Mós, incluindo a reposição do acesso viário E‐W; 
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▪ Construção da estrutura hidráulica especial do Rio Velho para derivar o caudal de 35 m3/s, que corresponde ao valor 

máximo que foi aprovado pela CIRA para a estrutura de derivação não controlada por comportas (EH1); 

▪ Construção da estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA) em Angeja e coletor de ligação ao rio Fontão; 

▪ Reabilitação ou reconstrução de quatro comportas de entrada de água (CEA) para humedecimento dos solos da 

margem direita do rio Vouga. 

No rio Velho, as infraestruturas do SPDDCC a projetar são as seguintes: 

▪ Limpeza e desassoreamento do rio Velho; 

▪ Reforço e construção do troço final do dique da margem esquerda do rio Velho (cerca de 2 500 m); 

▪ Construção de uma comporta secundária (CS), a localizar no dique da margem esquerda (CS da vala de Vilarinho). 

A Estrutura Verde Primária compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, prevendo-se uma estrutura verde 

de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem direita do rio Vouga, no coroamento do atual dique e 

junto do rio Vouga, ocupando uma faixa mínima de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos, ocupando uma 

faixa de 4 m de largura, aproximadamente, desde a EN 109 até ao rio Velho, e de 3 m de largura no troço final do rio Vouga. 

No rio Velho prevê-se uma estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem esquerda 

no coroamento do atual dique e junto do rio Velho, ocupando uma faixa de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos 

terrenos, ocupando uma faixa de 3 m de largura. 

No âmbito dos Estudos Ambientais do projeto de execução foi atualizada a caracterização da situação de referência, tendo 

em vista verificar os dados existentes relativos à dinâmica ambiental da área de intervenção, a partir do estudo de impacte 

ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar elaborado em 2001, e foi elaborado o Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), nos termos do disposto no Decreto‐Lei n.º 151‐B/2013 de 

31 de outubro e na própria DIA. 

Prevêem-se ainda Estudos Complementares de âmbito mais limitado, mas essenciais ao adequado enquadramento 

ambiental e institucional das obras a realizar, como sejam: 

▪ Plano de segurança e saúde e compilação técnica; 

▪ Plano de gestão de resíduos; 

▪ Anteprojeto de recuperação paisagística dos locais de empréstimo de solos, areias e rochas;  

▪ Estudos de planeamento do estaleiro; 

▪ Regulamento provisório do futuro aproveitamento hidroagrícola.  

No Desenho 40486-EA-0202-DE-0000 (Volume 2 – Desenhos) identificam-se todas as infraestruturas a projetar que fazem 

parte do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, desenho relativo ao qual se apresenta na Figura 4.1, um 

extrato. 
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Figura 4.1 – Âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 
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4.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO  

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do baixo Vouga Lagunar, apresenta alguma complexidade, 

atendendo ao facto de se desenvolver ao longo de grande extensão e envolver intervenções de natureza diversa. 

Assim, de forma a assegurar uma maior facilidade de compreensão do mesmo, considerou-se relevante descrever os 

diversos componentes do projeto, itemizadas de acordo com os volumes que o compõem e cuja organização é a seguinte: 

Volume I – Projeto - relativo aos componentes do projeto de execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, compreendendo os seguintes tomos: 

▪ Tomo 1 - Diques de Defesa Contra Marés – Dique Sul, Dique dos Esteiros de Canelas e de Salreu e Dique Norte. 

Memória, Desenhos e Medições. As intervenções projetadas no âmbito deste Tomo dizem respeito aos diques do 

Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) do Baixo Vouga Lagunar, que deverão ser executados antes de 

quaisquer outras intervenções. Estas visam fundamentalmente a defesa da área beneficiada da progressão das águas 

salgadas e poluídas provenientes da Ria de Aveiro.  

▪ Tomo 2 – Estruturas Hidráulicas Primárias. Memória, Desenhos e Medições. No cruzamento das linhas de água e 

esteiros com o dique de defesa contra marés foram projetadas as Estruturas Hidráulicas Primárias, que deverão ser 

executadas antes de quaisquer outras intervenções. Estas estruturas hidráulicas permitirão, durante o inverno, a 

abertura comportas e saída rápida dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante e a 

drenagem das águas provenientes do bloco do Baixo Vouga Lagunar e, durante o Verão, as estruturas hidráulicas 

possibilitarão o armazenamento de água nas linhas de água, esteiros e valas principais para humedecimento dos solos 

do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

▪ Tomo 3 - Diques de Defesa Contra Cheias – Margem Direita do Rio Vouga e Margem Esquerda do Rio Velho. 

Memória, Desenhos e Medições. As intervenções previstas no âmbito deste Tomo dizem respeito ao projeto dos diques 

do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC) do Baixo Vouga Lagunar, constituídos pelo 

dique da margem direita do rio Vouga, entre a EN 109 e o dique Sul, e pelo dique da margem esquerda do rio Velho. 

Estes diques visam a defesa da área do bloco do Baixo Vouga Lagunar contra as inundações provocadas pelo rio 

Vouga, cujo volume das cheias é muito significativo. 

▪ Tomo 4 - Comportas Secundárias de Drenagem e de Entrada de Água e Estrutura Hidráulica Especial. Memória, 

Desenhos e Medições. Este Tomo diz respeito ao Projeto de Execução das Comportas Secundárias de Drenagem e 

de Entrada de Água e Estrutura Hidráulica Especial. As intervenções nos sistemas secundários visam racionalizar e 

repor em funcionamento os sistemas existentes, de forma a permitir a drenagem das águas em excesso e a sua 

posterior descarga na rede primária ou na ria de Aveiro, e a entrada de água para manter os níveis necessários na 

toalha freática de modo a conservar as condições para a existência dos sistemas húmidos, bem como permitir entrada 

de água a partir do rio Vouga para o humedecimento dos solos agrícolas. 

▪ Tomo 5 – Estrutura Verde Primária. Memória, Desenhos e Medições. As intervenções previstas no âmbito deste  

Tomo dizem respeito ao Projeto da Estrutura Verde Primária a implementar ao longo das infraestruturas lineares 

projetadas e do dique Médio existente, para a reabilitação da estrutura verde que acompanha este troço já construído  

do dique do sistema de defesa contra marés, não sujeito a intervenções de terraplenagens no âmbito do presente 

projeto, e que manterá o atual perfil. 

▪ Tomo 6 – Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água. Memória, Desenhos e Medições. As intervenções 

previstas neste Tomo dizem respeito  ao Projeto de Execução da Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água 

junto da ponte de Angeja (ponte sobre o Vouga de acesso ao Campo do Tojo), com a qual se pretende a admissão de 

água do rio Vouga para complemento dos regadios tradicionais das zonas de Angeja e Fermelã.  
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Volume II - Estudos Ambientais - relativo à componente ambiental do projeto de execução do Sistema Primário de Defesa 

do Baixo Vouga Lagunar, compreendendo os seguintes tomos: 

▪ Tomo 1 – Caraterização da Situação Ambiental de Referência. A caracterização da situação ambiental de referência 

efetuada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar 

data de 2001, o que, face à dinâmica ambiental da zona e, essencialmente, ao período temporal, entretanto decorrido, 

cerca de 18 anos, torna necessário proceder a uma atualização da caracterização da situação ambiental de referência, 

objeto deste Tomo. 

▪ Tomo 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução. O RECAPE teve como objetivo 

fundamental verificar a conformidade do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, 

com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em abril de 2002, na sequência do procedimento de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, em fase de 

Anteprojeto e Estudo Prévio. Neste contexto, o RECAPE procurou descrever e justificar a conformidade ambiental do 

presente Projeto de Execução e o cumprimento das condições resultantes do procedimento de AIA e impostas na DIA. 

Desenvolveram-se ainda estudos e planos enquadrados nas medidas constantes da DIA, detalhando-se os aspetos 

considerados mais relevantes associados à fase de construção e à monitorização, bem como aqueles que assumem 

expressão ao nível do projeto. Os estudos desenvolvidos foram devidamente enquadrados nos diversos elementos 

apresentados no RECAPE e no Projeto de Execução. 

Volume III – Estudos Complementares - relativo a estudos adicionais que completam o projeto de execução do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, compreendendo os seguintes tomos:  

▪ Tomo 1 - Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica – que comete ao Dono da Obra a principal 

responsabilidade na promoção da Segurança e Saúde dos trabalhadores no local de trabalho, envolvendo também 

todos os intervenientes no processo da construção. São definidos os procedimentos de Segurança e Saúde que terão 

como principal objetivo a identificação, definição e aplicação das medidas necessárias à prevenção e minimização de 

todos os riscos para os trabalhadores e para terceiros, devendo o PSS ser posteriormente complementado na fase de 

adjudicação e no decurso da execução da obra. A Compilação Técnica inclui os elementos relevantes em matéria de 

segurança e saúde disponíveis nesta fase, tendo em vista as intervenções posteriores à conclusão da obra. Deverá 

conter informações sobre a caracterização da obra, elementos técnicos, bem como informações sobre a sua execução 

e as recomendações adequadas para garantir a segurança em futuras intervenções, quer sejam obras de manutenção, 

alteração, restauro ou demolição. 

▪ Tomo 2 - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - o objetivo do PPGRCD é definir 

as orientações e procedimentos respeitantes à gestão de resíduos na obra, por forma a assegurar que durante a 

empreitada sejam adotadas as melhores práticas ambientais em matéria de resíduos. Deverá ser implementado pelo 

empreiteiro e adaptado, em situações pontuais, caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado à realidade 

da obra durante a sua execução, ou por forma a articular com as demais exigências em matéria de gestão de resíduos. 

▪ Tomo 3 - Recuperação Paisagística – o objetivo principal deste Tomo é estabelecer as orientações gerais para 

recuperação paisagística das áreas de empréstimo a explorar pelo empreiteiro, cujas caraterísticas irão sofrer 

alteração para obtenção de materiais para construção dos aterros dos diques, intervindo de modo a promover a sua 

reintegração na paisagem natural, assim como contribuir para a melhoria da qualidade ambiental, restabelecendo o 

equilíbrio físico-químico e biológico dos locais selecionados. 

▪ Tomo 4 - Planeamento do Estaleiro – o objetivo principal deste Tomo é apresentar as condicionantes ecológicas a 

ter em conta para a localização do Estaleiro, bem como os critérios gerais a adotar para a elaboração do projeto e para 

a construção do Estaleiro. 
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▪ Volume 5 - Proposta de Regulamento Provisório da Obra de Fomento Agrícola – o objetivo principal deste 

Regulamento é definir os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos intervenientes no Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga. 

Volume IV – Processos de Licenciamento – relativo ao processo de licenciamento das instalações elétricas projetadas 

para a estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu.   

Volume V – Documentos do Concurso – relativo aos documentos técnicos-jurídicos do concurso, compreendendo os 

seguintes tomos: 

▪ Tomo 1 - Mapa de quantidades. Folhas de Características dos Equipamentos 

▪ Tomo 2 - Caderno de encargos:  

− Cláusulas técnicas 

− Anexo 1 : Especificações técnicas 

− Anexo 2 : Relatórios e dados de topografia 

− Anexo 3 : Estudo geológico geotécnico – Zona do Baixo Vouga Lagunar e Áreas de Empréstimo (Partes 1 e 2) 

▪ Tomo 3 : Alternativa 1 - Programa de execução dos trabalhos com início a 1 de março 

   Alternativa 2 - Programa de execução dos trabalhos com início a 1 de setembro 

Volume VI – Expropriações - relativo ao levantamento cadastral das áreas afetadas do bloco do Baixo Vouga Lagunar 

pelas estruturas projetadas e o projeto de expropriações, compreendendo os seguintes tomos: 

▪ Tomo 1 - Levantamento cadastral - Estudo de áreas afetadas 

▪ Tomo 2 - Projeto de Expropriações 

4.3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR  

De acordo com o exposto anteriormente, o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, 

contempla várias componentes entre as quais, o Sistema Primário de Defesa Contra Marés e o Sistema Primário de 

Drenagem e Defesa Contra Cheias, sendo que no presente projeto apenas se inclui o sistema primário de drenagem do Rio 

Vouga. 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) refere-se ao projeto do reforço dos 

diques existentes e da construção de 2 novos troços de dique, compreendendo: o dique Sul, os diques dos esteiros de 

Canelas e de Salreu de ligação ao dique Médio existente e o dique Norte, que consta do Tomo 1 - Diques de Defesa Contra 

Marés – Dique Sul, Dique dos Esteiros de Canelas e de Salreu e Dique Norte, e ao projeto para construção das novas 

estruturas hidráulicas primárias do rio Velho, do esteiro de Canelas, do esteiro de Salreu e do rio Antuã e para a reabilitação 

da estrutura hidráulica primária do esteiro de Barbosa, que consta do Tomo 2 – Estruturas Hidráulicas Primárias, pelo 

que estas intervenções conjuntamente com o dique Médio já executado entre o rio Velho e o rio Antuã, completarão o 

sistema de defesa contra marés do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) refere-se ao projeto 

do reforço dos diques existentes da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio Velho e ao descarregador 

do rio das Mós, que consta do Tomo 3 - Diques de Defesa Contra Cheias – Margem Direita do Rio Vouga e Margem 
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Esquerda do Rio Velho, pelo que estas intervenções concluirão as que foram previstas para esta fase do Sistema Primário 

de Drenagem e Defesa Contra Cheias. 

O Projeto de Execução das Comportas Secundárias de Drenagem e de Entrada de Água e Estrutura Hidráulica 

Especial do rio Velho, quer as estruturas secundárias estejam inseridas nos diques do sistema de defesa contra marés ou 

nos diques do sistema de drenagem e defesa contra cheias, é apresentado no Tomo 4 - Comportas Secundárias de 

Drenagem e de Entrada de Água e Estrutura Hidráulica Especial. Esta estrutura especial corresponde a uma passagem 

hidráulica tubular para derivação de caudais do rio Vouga para o rio Velho, que dará continuidade ao caminho e dique da 

margem direita do rio Vouga e permite manter o rio Velho como leito secundário de cheias. 

O Projeto de Execução da Estrutura Verde Primária refere-se ao projeto da estrutura verde primária a implementar ao 

longo das infraestruturas lineares projetadas, quer do sistema de defesa contra marés - Dique Sul, Dique dos esteiros de 

Canelas e de Salreu e Dique Norte, quer do sistema de drenagem e defesa contra cheias – Dique da  margem direita do rio 

Vouga e Dique da margem esquerda do rio Velho, e também no dique Médio existente, para a reabilitação da sua estrutura 

verde, e consta do Tomo 5 – Estrutura Verde Primária. 

O Projeto de Execução da Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água refere-se ao projeto de uma estrutura de 

entrada de água em Angeja, a uma conduta de 300 m de extensão e a uma estrutura de saída no rio Fontão, na secção a 

jusante do pontão existente, com o objetivo de reforçar as afluências na época estival e permitir o humedecimento dos solos 

para manter os sistemas húmidos e paisagísticos da zona, bem como os campos agrícolas nos perímetros de Angeja e da 

Fermelã. 

De acordo com o parecer emitido pela Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Centro no âmbito do regime jurídico 

do licenciamento da utilização dos recursos hídricos, sob o ponto de vista da viabilidade da solução hidráulica, quanto ao 

uso e localização das infra-estruturas hidráulicas, afigura-se que a solução apresentada possa cumprir as condições de 

compatibilidade aplicáveis no âmbito do um futuro procedimento de licenciamento sem prejuízo de demais procedimentos 

nomeadamente  no âmbito do regime da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). No Anexo 3 do Volume 3 - Anexos, 

apresenta-se o referido parecer, emitido no âmbito da análise ao projeto de execução, em sede de Comissão Técnica de 

Acompanhamento do Baixo Vouga Lagunar. 

4.3.1 Diques de Defesa Contra Marés – Dique Sul, Dique dos Esteiros de Canelas e de Salreu e Dique 
Norte  

4.3.1.1 Aspetos gerais 

O projeto do Sistema Primário de Defesa Contra Marés contempla os diques de defesa contra marés, que visam, 

fundamentalmente, a defesa da área beneficiada da progressão das águas salgadas e poluídas provenientes da Ria de 

Aveiro.  

4.3.1.1.1 Dimensionamento hidráulico 

As cotas do coroamento dos diversos diques de defesa contra marés foram estabelecidas em função das cotas dos níveis 

de água da ria de Aveiro para o período de retorno de 25 anos, de acordo com a frequência admitida para o seu galgamento. 

As cotas adotadas no presente projeto de execução, correspondem às cotas fixadas nos estudos hidráulicos realizados no 

Anteprojeto (2000) e em COBA (1991), onde foram calculadas as cotas máximas dos níveis de água da ria de Aveiro, junto 
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do sistema de defesa contra marés, tendo em conta os efeitos da variação do nível devidos à maré e à atuação do vento na 

superfície de água da ria, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento da superfície da água, que aumenta junto aos 

diques. 

Na ausência de medições sistemáticas dos níveis de água na ria de Aveiro em locais de interesse e durante um período de 

anos extenso, os valores das cotas máximas dos níveis de água foram determinados pela sobreposição das alturas devidas 

ao efeito da maré, com as alturas de sobrelevação devidas ao efeito do vento que atua na superfície da água.  

Na Figura 4.2 podem ser visualizadas as 5 estações localizadas ao longo do sistema de defesa contra marés, para as quais 

se calcularam no Anteprojeto de 2000 os efeitos devidos à ocorrência da maré e vento, atuando este segundo as direções 

que causam sobrelevações do nível de água junto do dique, nomeadamente 6ºN, Sudoeste e Oeste. Na zona do Lago do 

Laranjo são particularmente importantes os ventos Oeste, que correspondem à direção de maiores profundidades daquele 

lago. 

 

Figura 4.2 – Localização dos marégrafos e das estações de referência ao longo do dique de defesa contra marés 

O Quadro 4.1 resume o cálculo realizado no Anteprojeto de 2000 para obtenção da cota máxima do plano de água nos 

diferentes diques do sistema de defesa contra marés. 

Do exame do Quadro 4.1 verifica-se que os efeitos conjugados da maré e do vento se fazem sentir com maior intensidade 

no dique de defesa junto da estação 2 e das estações 5A e 6. 

 

 

- - - - - Dique Médio já construído 
--------- Diques a reforçar ou a construir 
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Quadro 4.1 - Cotas dos níveis de água de dimensionamento do Sistema de Defesa Contra Marés associadas ao 
Período de Retorno de 25 anos 

ESTAÇÃO 1 2 5 5ª 6 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

DIQUE OU 

PARTE DO 

SISTEMA 

DIQUE SUL DIQUE SUL 

Complemento da 

Z. Central e 

DIQUE NORTE 

(Marés1/Marés2) 

DIQUES DE 

SALREU 

(Marés 2) 

DIQUE NORTE (1) 

(Antuã1 e Antuã3) 

DISTÀNCIA 

À ORIGEM 

PK do Dique - PK do Dique - PK do Esteiro PK do Esteiro PK do Esteiro 

0+000 a 0+990 1+000 a 2+163 2+640 a 3+460 1+634 a 3+033 
0+000 a 

1+000 

1+000 a 

2+630 

V
E

N
T

O
 D

E
 P

R
O

JE
C

T
O

 

Direção -SW 6ºN ~SW 6ºN ~W ~SW ~W ~SW ~SW ~SW 

Velocidade 

U (m/s) 
21.5 26.9 21.5 36.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 

Fator de 

Tensão UA 

(m/s) 
30.9 40.7 30.9 60.1 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 

FETCH F (m) 3 600 
3 

000 
5 200 1 500 6 000 8 000 8 000 10 100 10 800 10 800 

Cota do terreno defronte 

do dique (m) 
1.50 1.50 0.90 0.90 0.40 0.40 ~0.50 ~0.50 ~0.50 ~0.50 

Cota do nível de água 

sobreelevado (m) 
1.98 2.06 2.14 1.52 1.28 1.86 1.35 1.91 1.92 1.92 

Profundidade de água 

defronte do dique h (m) 
0.48 0.56 1.24 0.62 0.88 1.46 1.85 2.41 - 2.42 

Período da onda T (s) 2.2 2.3 2.7 2.3 2.6 3.0 3.1 3.4 - 3.5 

Altura máx onda na 

rebentação Hb (m) 
0.26 0.31 0.68 0.34 0.48 0.80 1.02 1.33 - 1.33 

Altura da onda 

significativa Ho’ (m) 
0.27 0.31 0.74 0.35 0.51 0.87 1.11 1.45 - 1.45 

Altura de espraiamento 

da onda R (m) (2) 
0.25 0.29 0.42 0.30 0.39 0.55 0.78 0.77 - 0.78 

Cota de coroamento de 

diques (m) (2) 
2.23 2.35 2.56 1.82 1.67 2.41 2.13 2.68 1.92 (2) 2.70 

(1) As cotas de coroamento do Dique Norte dependem nesta parte inicial do traçado, do dimensionamento hidráulico do circuito Antuã-Estarreja 
apenas na alternativa Antuã2 desse sistema primário de drenagem. 

(2) Este trecho do esteiro de Estarreja, devido à sua orientação, está protegido da ondulação proveniente da ria, pelo que se adota para a cota da 
mínima do coroamento o nível sobrelevado do trecho a montante. 
NOTAS: Os cálculos consideram uma inclinação dos taludes de montante dos diques de V:H=1:2.5; 

As cotas de coroamento refletem apenas os aspetos hidráulicos; na cota de construção também fatores geotécnicos 
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4.3.1.1.2 Dimensionamento geológico e geotécnico dos diques 

Os diques de aterro serão construídos sobre uma fundação aluvionar, constituída por siltes lodosos e areias finas a médias 

siltosas, compressível e com fracas características de resistência. O dimensionamento dos diques foi realizado de acordo 

com os seguintes critérios: 

▪ Estimativa de assentamentos 

▪ Verificação da estabilidade do aterro/fundação 

▪ Percolação através do aterro e da fundação 

Sendo a fundação compressível irá sofrer assentamentos significativos quando carregada pelos aterros. A magnitude destes 

assentamentos e a sua evolução no tempo foram avaliadas, de modo a garantir as cotas de proteção contra marés, 

determinadas do ponto de vista hidráulico.  

Em termos de estabilidade hidráulica foi avaliado o caudal percolado pelo aterro e pela fundação, determinando o valor do 

gradiente hidráulico mais desfavorável, que se verifica à saída, de modo a determinar o coeficiente de segurança que permite 

garantir condições segurança hidráulica. 

Ao longo do traçado dos diques prevê-se a realização dos aterros após a desmatação superficial. As zonas de travessia das 

linhas de água, terão tratamento especial, prevendo-se a realização de ensecadeiras, o rebaixamento do nível freático, o 

saneamento da camada mais superficial, mais descomprimida, em regra constituída sedimentos não consistentes, seguindo 

a colocação da manta geotêxtil a colocação das primeiras camada de aterro constituídas por solos mais finos. 

4.3.1.1.3 Materiais dos diques 

Os diques são constituídos por um corpo de aterro, pelas proteções dos taludes em enrocamento do lado da Ria, e por um 

sistema de drenagem interno para controlo da percolação, quer pelo aterro, quer pela fundação. 

Os materiais de aterro serão provenientes das áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3 (Volume V. Tomo 2. Anexo 3 (Parte 2) 

Estudo Geológico-Geotécnico. Áreas de empréstimo). Os solos provenientes destas áreas de empréstimo são constituídos 

essencialmente por solos arenosos, em geral de baixa plasticidade. 
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Figura 4.3 – Localização das áreas de empréstimo 

Com base na altura das ondas significativas que se apresentam no Quadro 4.1 foi determinada a dimensão média dos 

enrocamentos de proteção (D50), tendo-se procurado uniformizar as granulometrias a utilizar, definindo três tipos de 

enrocamento 2A, 2B e 2C, tendo-se mantido as distribuições granulométricas que tinham sido consideradas em COBA 

(1991). Entre o aterro e os enrocamentos foram dimensionados os materiais da camada de transição em função da 

granulometria dos materiais de aterro a colocar no corpo do dique e dos caminhos e da dimensão do enrocamento de 

proteção. 

Prevê-se a colocação de uma manta de geotêxtil na base do aterro, cuja função principal será servir de filtro entre os 

materiais da fundação, em geral mais finos, e os materiais de aterro, mais arenosos. Para além desta função de filtro, a 

manta confere uma resistência adicional à fundação do aterro, resistência essa que, de forma conservativa, não foi 

considerada nos cálculos de verificação da estabilidade. 

4.3.1.1.4 Caminhos 

O objetivo dos caminhos projetados é de permitir a ligação às diferentes parcelas agrícolas existentes no interior do bloco 

do Baixo Vouga Lagunar, permitindo igualmente o acesso às diferentes estruturas hidráulicas, assim como efetuar os 

trabalhos de manutenção necessários tanto no dique como no próprio caminho.  
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Está previsto implantar caminhos de acesso/serviço, quer na base dos taludes interiores do dique, quer no coroamento dos 

mesmos. Para o traçado em planta é definido raio mínimo de 20 m a aplicar nas curvas circulares, não se considerando a 

adoção de curvas de transição nem sobrelarguras. 

O perfil transversal tipo adotado para os caminhos segue a classificação definida para a rede viária nacional, considerando-

se estes caminhos como agrícolas/rurais do tipo V, considerando-se faixas de rodagem com 4.00 m e 5.00 m de largura 

total. O perfil a aplicar tem inclinação transversal única, tendo pendente 2.5% para o interior (zona protegida) ao longo de 

todo o caminho, sempre que o caminho é lateral ao dique, e de 2.5% para o exterior (linhas de água) sempre que o caminho 

esteja no coroamento dos diques.  

Prevê-se que a rede viária tenha um pavimento granular, garantindo esta solução capacidade de escoamento aos caudais 

gerados na plataforma, sem que no entanto as velocidades desse escoamento atinjam valores demasiados elevados, que 

possam danificar o pavimento. 

Foi prevista sinalização vertical na rede viária e a colocação de barreiras de segurança metálicas simples, com nível de 

contenção N2 (segundo a NP EN 1317). 

4.3.1.2 Traçado dos Diques   

Os diques de defesa contra marés considerados no presente projeto são: 

▪ Dique Sul (Figura 4.4): 

Para o dimensionamento do dique Sul consideraram-se as cotas dos níveis máximos correspondentes às estações 1 e 2, 

respetivamente de 2,35 e 2,56 m indicadas no Quadro 4.1. A estas cotas foi adicionada uma folga hidráulica mínima de 

0,20 m, resultando uma cota de dimensionamento hidráulico do coroamento do dique Sul de 2,55 m, no primeiro troço 

(0+400), e de 2,76 m no segundo troço (0+400 a 2+227, ligação ao dique Médio existente).  

A extensão total do dique é de 2227 m, que inclui a extensão da estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1). 

▪ Dique dos esteiros de Canelas e de Salreu (Figura 4.5): 

Para o dimensionamento do dique dos esteiros de Canelas e de Salreu consideraram-se as cotas dos níveis máximos 

correspondentes às estações 5 e 5A, respetivamente de 2,41 e 2,68 m indicadas no Quadro 4.1. A estas cotas foi adicionada 

uma folga hidráulica mínima de 0,20 m, resultando uma cota de dimensionamento hidráulico do coroamento dos diques do 

esteiro de Canelas de 2,61 m, tendo-se admitido em ambos os diques do esteiro de Salreu uma variação linear das cotas 

do coroamento, desde o esteiro de Canelas até à estrutura hidráulica primária o esteiro de Salreu, com o valor máximo de 

2,88 m. 

As extensões dos diques da margem esquerda e direita dos esteiros de Canelas e de Salreu são as seguintes: 

▪ Canelas ME: 388 m de extensão; 

▪ Canelas MD: 232 m de extensão; 

▪ Salreu ME: 1498 m de extensão; 

▪ Salreu MD: 1440 m de extensão. 
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Entre o dique da ME do esteiro de Canelas e o dique da ME do esteiro de Salreu ME, imediatamente a montante da 

confluência do esteiro de Salreu, localiza-se a estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3). O dique da ME 

de Canelas é ainda intersectado pela comporta secundária CS3. 

Na extremidade norte do dique do esteiro de Salreu, entre as suas MD e ME, localiza-se a estrutura hidráulica primária do 

esteiro de Salreu (EHP4). No dique da margem esquerda do esteiro de Salreu ficam localizadas as comportas secundárias 

de drenagem CS4 (CS do Canto dos Cachais‐Jusante) e CS6 (CS do Canto dos Cachais‐Montante), e no dique da margem 

direita, ficam localizadas as comportas CS5 (CS da Praia Mole) e a CS7 (CS Baixas da Caneira).  

▪ Dique Norte (Figura 4.6): 

Para o dimensionamento do dique Norte consideraram-se as cotas dos níveis máximos correspondentes à estações 5 e 6, 

respetivamente de 2,41 e 2,70 m indicadas no Quadro 4.1. A estas cotas foi adicionada uma folga hidráulica mínima de 

0,20 m, resultando uma cota de dimensionamento hidráulico do coroamento do dique do Norte de 2,61 m e de 2,90 m, 

admitindo-se uma variação linear entre estas cotas, desde o início do dique ao Km 0+488,08, mantendo-se praticamente em 

todo o dique a cota de coroamento de 2,90 m. No troço final do dique manteve-se uma cota ligeiramente mais baixa, de 

2,80 m, enquadrada no existente. 

A extensão total do dique é de 3570 m. 

No início do dique de Norte localiza-se a estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5). 

No traçado em planta dos diques do sistema primário de defesa contra marés foram considerados raios mínimos e máximos 

de 20 e 500 m. 

Na Figura 4.4, Figura 4.5 e Figura 4.6 apresenta-se, respetivamente, a Planta Geral do Dique Sul e pormenor da estrutura 

hidráulica do rio Velho, a Planta Geral do Dique dos esteiros de Canelas e de Salreu e pormenores das estruturas hidráulicas 

de Canelas e de Salreu e a Planta Geral do Dique Norte e pormenor da estrutura hidráulica do rio Antuã.  
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Figura 4.4 – Planta geral do dique Sul e pormenor da estrutura hidráulica primaria do rio Velho (EHP1) 

  

Ligação do dique Sul ao dique Médio existente 

Estrutura hidráulica 

primária do rio Velho 

(EHP1) 

((EH 

Ligação do dique Sul ao dique da ME do 

rio Velho 
Reforço do dique existente 

Novo troço de dique a construir 
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Figura 4.5 – Planta geral do Dique dos esteiros de Canelas e de Salreu e pormenor das estruturas hidráulicas 
primarias do esteiro de Canelas (EHP3) e do esteiro de Salreu (EHP4) 
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Figura 4.6 – Planta geral do dique Norte e pormenor da estrutura hidráulica primaria do rio Antuã (EHP5) 

 

 

 

Esteiro de Estarreja. Porto fluvial 

Estrutura hidráulica primária do rio Antuã  

 

 
 

Novo troço 
de dique a 
construir  

 

Dique Norte. Reforço 
do dique existente na 
ME do esteiro de 
Estarreja 

 

Dique Norte. Reforço do 
dique existente na 
ME do esteiro de Estarreja 

 



 

  

 

4-18 40486-EA-0100-ME(0) PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE. 

 

4.3.1.3 Perfis transversais tipo 

A geometria proposta para definição dos perfis tipo adotados baseou-se nos seguintes critérios, semelhantes aos 

considerados no Anteprojeto de (2000): 

▪ Inclinação dos taludes – 1V:2,5 H do lado de jusante (exposto à ação da maré) e 1V:2 H do lado de montante (interior) 

▪ Proteção dos taludes: 

− Talude exposto (de jusante) – enrocamento dimensionado nas fases anteriores em função da maré e da altura 

significativa da onda gerada pelo vento; 

− Talude interior (de montante) – revestimento constituído por uma camada de terra vegetal com 0,15 m de espessura 

e sementeira com espécies adequadas. 

▪ Largura do coroamento (largura de aterro, à qual acresce a espessura do enrocamento e da camada de transição):  

− Diques em que o caminho se desenvolve na base do talude – 2 m (Sul, Salreu ME) e 3 m (Canelas MD e Salreu MD); 

− Diques com o caminho no coroamento – 4 m (Sul, Salreu ME e Norte) e 5 m (Canelas ME). 

Foram ainda considerados os seguintes critérios na definição dos perfis tipo: 

▪ Desmatação da faixa de implantação do dique e colocação de um geotêxtil com a função de separação e reforço; 

▪ Colocação de uma camada de transição entre o aterro e o enrocamento de proteção, dimensionado em função da 

granulometria dos materiais de aterro explorados; 

▪ Colocação de uma camada drenante na base, do lado interior, para proteção contra a erosão interna, em caso de 

percolação;  

▪ Proteção do coroamento: 

− caminho na base do talude: coroamento protegido com camada de 0,15 cm de tout-venant compactado; 

− caminho no coroamento: coroamento com pavimento com 0,30 m de espessura, constituído por agregados britados 

de granulometria extensa, colocado sobre um leito de pavimento com 0,60 m de espessura, constituído por solos 

do Tipo S3. 

Em função dos critérios referidos, foram estabelecidos para os diques do Sistema de Defesa Contra Marés os seguintes 

perfis transversais tipo:  

Dique Sul (DS) 

▪ Perfil DS1 – dique de corpo único, com caminho de 4 m de largura no coroamento. O coroamento tem uma largura 

total de 5,74 m, devido à espessura do enrocamento de proteção ( 1,42 m) e do revestimento vegetal ( 0,32 m). O 

coroamento é inclinado de 2,5% no sentido exterior do dique. Este troço de dique, com início no dique que faz a 

transição entre o dique do rio Vouga e o dique Sul, tem uma extensão de 800 m. O perfil DS1 pode corresponder ao 

reforço do dique existente ou à construção de novo dique – Figura 4.8 

▪ Perfil DS2 – dique com largura de coroamento de 2 m e caminho lateral na base do talude com 4 m de largura. Este 

troço de dique está compreendido entre os kms 0+800 e 2+227, fazendo-se a transição entre os perfis DS1 e DS2 
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entre o km 0+800 e o km 0+820. Os perfis DS2 podem corresponder ao reforço do dique existente ou à construção de 

novo dique – Figura 4.9.  

 

Figura 4.7 – Simbologia para os materiais constituintes dos diques 

 

Figura 4.8 - Dique Sul. Perfil Tipo DS1 

 

Figura 4.9 - Dique Sul. Perfil Tipo DS2 

ME (DEC1) e MD (DEC2) do esteiro de Canelas  

▪ Perfil DEC1 – dique de corpo único, com caminho de 5 m de largura no coroamento. Este troço de dique desenvolve-

se ao longo de toda a margem esquerda do dique de Canelas, com uma extensão de 388 m, com transição a jusante 

entre o dique e caminho existentes e o dique projetado e a montante com limite na EHP3. O perfil do dique DEC1 

corresponde ao reforço do dique existente - Figura 4.10 

▪ Perfil DEC2 – dique com largura de coroamento de 3 m e caminho lateral de 4 m de largura. Compreende a totalidade 

do dique na margem direita do dique de Canelas, com uma extensão de 232 m, com transição a jusante entre o dique 

e caminho existentes e o dique projetado. O perfil do dique DEC2 é do tipo reforço do dique existente - Figura 4.11 
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Figura 4.10 - Dique do esteiro de Canelas (ME). Perfil Tipo DEC1 

 

Figura 4.11 - Dique do esteiro de Canelas (MD). Perfil Tipo DEC2 

ME (DES1 e DES2) e MD (DES3) do esteiro de Salreu  

▪ Perfil DES1 – dique de corpo único, com caminho de 4 m de largura no coroamento. Desenvolve-se na margem 

esquerda do esteiro de Salreu, com início ao km 0+000, junto à EHP3 (ainda no esteiro de Canelas), e fim ao km 0+400. 

O perfil do dique DES1 corresponde ao reforço do dique existente - Figura 4.12. 

▪ Perfil DES2 – dique com largura de coroamento de 2 m e caminho lateral na base do talude de 4 m de largura. Na 

margem esquerda do esteiro de Salreu, compreendido entre os kms 0+400 e 1+500, na EHP4, fazendo-se a transição 

dos perfis DES1 e DES2 entre o km 0+400 e o km 0+440. O perfil do dique DES2 corresponde ao reforço do dique 

existente - Figura 4.13 

▪ Perfil DES3 – Corresponde ao perfil na margem direita do esteiro de Salreu; consiste num dique com largura de 

coroamento de 3 m e caminho lateral de 4 m de largura. Com início ao km 0+000, na secção final do dique da MD do 

esteiro de Canelas e, fim ao km 1+439, junto à EHP4, com uma extensão de 1 439 m. O perfil do dique DES3 

corresponde ao reforço do dique existente - Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.12 - Dique do esteiro de Salreu (ME). Perfil Tipo DES1 
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Figura 4.13 - Dique do esteiro de Salreu (ME). Perfil Tipo DES2 

 

Figura 4.14 - Dique do esteiro de Salreu (MD). Perfil Tipo DES3 

Dique Norte (DN) 

▪ Perfil DN1 – dique de corpo único, com caminho no coroamento de 4 m de largura. Com início ao km 0+000 e fim ao 

km 0+240, com uma extensão de 240 m, com início na EHP5. Corresponde à construção de um novo dique, 

apresentando um enrocamento de proteção de D50 = 400 mm - Figura 4.15.  

▪ Perfil DN2 – dique de corpo único, com caminho no coroamento de 4 m de largura. Compreendido entre o km 0+240 

e o km 3+200, com 2 960 m. Corresponde ao reforço do dique existente e à construção de um novo dique, 

apresentando um enrocamento de proteção de D50 = 300 mm - Figura 4.16 

▪ Perfil DN3 – consiste num troço de caminho com 4 m de largura, compreendido entre os kms 3+200 e 3+565, com 

365 m de desenvolvimento - Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.15 - Dique Norte. Perfil Tipo DN1 
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Figura 4.16 – Dique Norte. Perfil Tipo DN2 

 

Figura 4.17 - Dique Norte. Perfil Tipo DN3Perfis tipo junto às estruturas hidráulicas e travessias de linhas de água 

Em determinadas situações, os aterros dos diques atravessam linhas de água ou confrontam com estruturas de betão, tais 

como as estruturas hidráulicas primárias (EHP) e com as comportas secundárias (CS), como acontece nas seguintes 

situações: 

▪ Dique Sul: linhas de água aos km’s 1+040, 1+200 e 1+650; EHP1 (km 2+140) e CS1; 

▪ Dique de Canelas: linha de água ao km 0+140; EHP3 (MD – km 0+390) e CS3; 

▪ Dique de Salreu ME: linhas de água aos km´s 0+840 e 1+120; EHP3 km (0+000), EHP4 (km 1+480) e CS4 a CS6; 

▪ Dique de Salreu MD: linhas de água aos km 0+180 e 0+540; EHP4 (km 1+440) e CS5 e CS7; 

▪ Dique Norte: linhas de água aos km’s 1+880, 2+500, 2+520 e EHP5. 

Na Figura 4.18 apresenta-se o perfil transversal tipo a considerar na aproximação dos aterros às estruturas hidráulicas 

primárias (EHP). 

 

Figura 4.18 - Secção tipo junto às estruturas hidráulicas primárias (EHP) 
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Para as situações relativas às comportas secundárias de drenagem considerou-se a colocação do lado de montante de 

material de enrocamento do tipo 2C, conforme pormenor que se apresenta na Figura 4.19. 

Nas situações de travessias de linha de água considera-se ainda a implementação de uma solução em que no perfil tipo é 

incorporado material fino desde a cota de fundação até ao nível geral do terreno adjacente às linhas de água, formando 

como um núcleo - Figura 4.20. Pretende-se desta maneira minimizar a percolação natural nestas zonas.  

 
 

 

Figura 4.19 - Secção tipo junto às estruturas hidráulicas 
(CS) 

Figura 4.20 - Secção tipo nas travessias de linhas 
de água 

Para execução dos aterros nas zonas de travessias de linhas de água deverão ser executadas a montante e a jusante 

ensecadeiras que permitam executar os trabalhos de terraplenagem a seco, recorrendo-se, se necessário a um sistema de 

rebaixamento do nível de água.  

Antes de se proceder à execução da primeira camada de aterro e colocação do material de geotêxtil deverá proceder ao 

saneamento dos materiais da fundação mais superficiais, mais descomprimidos, em regra constituídos por sedimentos não 

consistentes.  

De lado do dique exposto às maiores ondulações os materiais de aterro ficarão protegidos pela colocação de enrocamentos 

do tipo 2C (D50 = 400 mm); do outro lado a secção corrente já prevê a sua proteção até ao pavimento com materiais de 

enrocamento do tipo 2A (D50 = 150 mm) ou 2B (D50 = 300 mm). 

4.3.2 Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP)  

No cruzamento das linhas de água e esteiros com o dique de defesa contra marés estão previstas as Estruturas Hidráulicas 

Primárias (EHP) que, conjuntamente com o Dique Sul, o Dique dos Esteiros de Canelas e de Salreu e o Dique Norte, e ainda 

o dique Médio já executado, completam a linha de defesa contra marés. 
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4.3.2.1 Estudos hidrológicos e hidráulicos 

Os estudos hidrológicos e hidráulicos de cheias para dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias a construir no 

rio Velho, no esteiro de Canelas (EHP3), no esteiro de Salreu (EHP4) e no rio Antuã (EHP5), bem como para a reabilitação 

da estrutura hidráulica primária do esteiro de Barbosa (EHP2) foram realizados previamente ao projeto de execução nas 

Notas Técnicas 1 e 2.  

O caudal de dimensionamento que se propõe para cada estrutura hidráulica resulta dos seguintes critérios adotados no 

Anteprojeto (2000):  

▪ Nas linhas de águas interiores do bloco que correspondem a bacias hidrográficas de pequena dimensão o caudal de 

dimensionamento corresponde a períodos de retorno de 5 e 2 anos, respetivamente para os troços de montante das 

linhas de água, no limite do bloco, e para os troços de jusante, permitindo os descarregadores laterais entre troços a 

regulação dos níveis máximos admitidos nos troços das linhas de água a jusante; 

▪ Na rede secundária de drenagem os caudais de cheia de dimensionamento são calculados a partir da soma das 

descargas das linhas de água que atravessam o bloco e da precipitação que cai diretamente nos perímetros agrícolas 

que contribuirá para a estrutura hidráulica;  

▪ No rio Vouga e rio Velho, que apresentam maiores volumes de cheia e poder erosivo, o dimensionamento hidráulico é 

efetuado para os períodos de retorno de 25 e 15 anos, respetivamente para o galgamento generalizado do dique da 

margem direita do rio Vouga e início de funcionamento do descarregador lateral do rio das Mós.    

4.3.2.1.1 Caudais de dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias de Canelas e do Antuã 

A determinação dos hidrogramas de cheia associados aos períodos de retorno de 2 e 5 anos, em seções das linhas de água 

definidas pelo limite do bloco do Baixo Vouga Lagunar, e pelos troços a jusante de descarregadores laterais, foi realizada 

com recurso ao modelo hidrológico HEC-HMS, a partir de uma metodologia baseada no conceito de hidrograma unitário, o 

qual representa a relação de transformação da precipitação em escoamento nas bacias hidrográficas. O hidrograma unitário 

combinado com valores adequados de precipitação permite gerar quer o caudal de ponta de cheia, quer o hidrograma de 

cheia para os períodos de retorno desejados, tendo-se considerado que o período de retorno da cheia é o mesmo da 

precipitação que a origina. 

Dada a inexistência de dados hidrométricos nas bacias hidrográficas em estudo, não foi possível efetuar a calibração dos 

parâmetros do hidrograma unitário e do modelo de perdas com cheias reais, tendo-se estabelecido o hidrograma unitário e 

o modelo de perdas do método do Soil Conservation Service (SCS), associado ao Curve Number (CN) com base nas 

características físicas das bacias hidrográficas. 

A metodologia utilizada na análise hidrológica de cheias nas bacias hidrográficas de montante, segundo seções definidas 

pelo limite do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, compreendeu os seguintes passos: 

▪ Sistematização das caraterísticas fisiográficas das bacias hidrográficas nas seções de entrada no Baixo Vouga 

Lagunar e fixação dos parâmetros das bacias necessários à aplicação do modelo do Soil Conservation Service, tendo 

por base os dados do Anteprojeto de 2000; 
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▪ Determinação dos hietogramas de projeto associados aos períodos de retorno de 2 e 5 anos, com base nas curvas 

Intensidade-Duração-Frequência (I-D-F) de estação climatológica de Aveiro (Universidade) (1) e definição do intervalo 

de tempo, duração das chuvadas e distribuição temporal; 

▪ Utilização do modelo HEC-HMS, para determinar em cada uma das sub-bacias hidrográficas, o hidrograma unitário do 

SCS, a partir do parâmetro tempo de atraso e o modelo de perdas (perdas iniciais e perdas ao longo da chuvada), a 

partir do Curve Number associado a cada bacia hidrográfica; 

▪ Determinação dos hidrogramas de cheia nas seções das linhas de água definidas pelo limite do bloco do Baixo Vouga 

Lagunar para os períodos de retorno de 5 e 2 anos. A entrada de dados do modelo HEC-HMS inclui, para cada período 

de retorno analisado, hietograma de projeto para 24 h de duração, e para cada bacia hidrográfica, o Curve Number 

para estabelecer o modelo de perdas e determinar a precipitação útil responsável pelo escoamento e o tempo de 

atraso tp da bacia hidrográfica para definir o hidrograma unitário sintético do SCS. 

No Quadro 4.2 resumem-se os valores dos caudais máximos dos hidrogramas de cheia das bacias hidrográficas do rio 

Fontão, da ribª dos Amiais, das ribas da Agra  Regato do Corgo, do rio Jardim e do rio Antuã, definidas pelas seções limite 

do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Quadro 4.2 – Caudais máximos de cheia nas bacias hidrográficas para os períodos de retorno de 2 e 5 anos 

Período de Retorno 

(Anos) 

Bacia hidrográfica 

Rio Fontão Ribª Amiais Ribª Agra/Gorgo Rio jardim Rio Antuã 

(m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

2 24.4 10.2 22.4 23.0 112.2 

5 33.7 14.9 31.9 32.8 149.6 

Sistema Primário de Drenagem do Canelas 

Na Figura 4.21 apresenta-se em esquema as linhas de água e os componentes incluídos no sistema primário de drenagem  

do Canelas e considerados no modelo HEC-HMS para o cálculo do caudal de dimensionamento da estrutura primária do 

esteiro de Canelas.  

 
1 Brandão, C. 2001, Análise de Fenómenos Extremos. Precipitações Intensas em Portugal Continental. INAG (DSRH). 



 

  

 

4-26 40486-EA-0100-ME(0) PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE. 

 

 

Figura 4.21 - Representação esquemática das linhas de água e dos descarregadores do sistema Canelas 
introduzidos no modelo HEC-HMS  

No Quadro 4.3 resumem-se para o Sistema Primário do Drenagem do Canelas os valores correspondentes aos caudais 

máximos e aos volumes de cheia afluentes, efluentes, descarregados e combinados para as seções de cálculo dos 

hidrogramas de cheia. 

Do exame do quadro pode concluir-se que para uma cheia de período de retorno 5 anos, o volume de água descarregado 

a montante da linha do Norte é de 218.0 x 10³m³, correspondente às descargas verificadas no rio Fontão, ribeira dos Amiais, 

ribeiras de Agra/Corgo. O volume descarregado a partir do rio Jardim, à entrada do bloco, já a jusante da Linha do Norte, é 

de 44,3 x 10³ m³.  

Estes volumes de água descarregados vão contribuir com algum atraso para os caudais escoados na seção da estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Canelas, permitindo laminar o hidrograma de cheia de período de retorno 5 anos até ao 

caudal máximo de período de retorno de 2 anos.  

De acordo com a alternativa de drenagem Barbosa 2 / Canelas 2 preconizada no Anteprojeto de 2000, a derivação de caudal 

para o esteiro do Barbosa está limitada à capacidade atual do troço, de 5 m³/s, sendo o caudal excedentário derivado para 

o sistema de drenagem do esteiro de Canelas, através da vala da Linha. A utilização desta derivação de caudal para o 

esteiro de Barbosa, embora limitada a 5 m³/s, permite encaminhar um volume de água significativo diretamente para o Lago 

do Laranjo, através da estrutura hidráulica do esteiro de Barbosa, de 147.2 x 10³ m³.  

 

 

 

 

 

 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  4-27 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE.  

 

Quadro 4.3 – Valores dos caudais máximos e dos volumes de cheias afluentes, efluentes, descarregados e 
combinados em seções de cálculo das linhas de água do sistema Canelas 

Hidrograma de cheia de 5 anos 
Seção de cálculo  

Caudal Máximo (m³/s) Volume da Cheia (10³ m³) 

Afluente Efluente  Descarregado Afluente Efluente  Descarregado 

Rio Fontão - Limite do Bloco do BVL 33.7 33.7 - 838.2 838.2 - 

Rio Fontão - 1º Descarregador - jusante EN109 33.7 24.4 9.3 838.2 772.8 65.4 

Rio Fontão - 2º Descarregador - Montante CP 24.4 17.4 7.0 772.8 675.6 97.3 

Derivação para esteiro de Barbosa 17.4 12.4 5.0 675.6 528.4 147.2 

Vala da Linha (montante confluência com a vala dos 
Amiais) 

12.4 12.4 - 528.4 528.4 - 

Ribeira dos Amiais - Limite do Bloco do BVL 14.9 14.9 - 225.7 225.7 - 

Ribeira dos Amiais - Descarregador 14.9 10.2 4.7 225.7 209.0 16.7 

Vala da Linha (jusante confluência com a vala dos 
Amiais) 

22.6 22.6 - 737.4 737.4 - 

Ribeira do Agra/Corgo - Limite do Bloco do BVL 31.9 31.9 - 540.1 540.1 - 

Ribeira do Agra/Corgo - Descarregador 31.9 22.4 9.5 540.1 501.4 38.7 

Esteiro de Canelas (jusante confluência com a ribeira 
do Agra Corgo) 

45.0 45.0 - 1238.8 1238.8 - 

Rio Jardim - Limite do Bloco do BVL 32.8 32.8 - 587.1 587.1 - 

Rio Jardim - Descarregador 31.9 22.4 9.5 587.1 542.8 44.3 

Esteiro de Canelas (jusante confluência com o rio 
Jardim - Lago do Laranjo) 

68.0 68.0 - 1781.7 1781.7 - 

 

Sistema Primário de Drenagem do Antuã 

Na Figura 4.22 apresenta-se em esquema o rio Antuã e os 3 descarregadores previstos no Anteprojeto de 2000 e 

considerados no modelo HEC-HMS para o cálculo do caudal de dimensionamento da estrutura primária do rio Antuã.  



 

  

 

4-28 40486-EA-0100-ME(0) PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE. 

 

 

Figura 4.22 - Representação esquemática do rio Antuã e dos descarregadores previstos introduzidos  
no modelo HEC-HMS  

Para o rio Antuã, prevê-se a laminagem da cheia de período de retorno 5 anos, com a distribuição das descargas de caudal 

por 3 descarregadores, drenando os caudais descarregados para a rede de drenagem secundária do rio Antuã e para a rede 

de drenagem secundária do esteiro de Salreu / Canelas. Está previsto um descarregador de cheias, aproximadamente à 

entrada do bloco do Baixo Vouga Lagunar, a jusante da Linha do Norte, e outro imediatamente a jusante do futuro IC1, 

visando no conjunto a descarga na rede secundária de drenagem dos caudais de cheia superiores ao caudal máximo do 

hidrograma de cheia de período de retorno de 2 anos, de 111 m³/s. O terceiro descarregador será instalado no troço final do 

rio Antuã e está prevista a descarga de um caudal máximo até se obter um caudal máximo efluente no troço final do rio 

Antuã, e portanto, de dimensionamento da estrutura hidráulica EHP5, de 90 m³/s.  

No Quadro 4.4 resumem-se para o Sistema Primário do Drenagem do Antuã os valores correspondentes aos caudais 

máximos e aos volumes de cheia afluentes, efluentes, descarregados e combinados para as seções de cálculo dos 

hidrogramas de cheia. 

Do exame do quadro pode concluir-se que para uma cheia de período de retorno de 5 anos, o volume de água descarregado 

na rede secundária de drenagem é de 2 759x 10³m³, correspondente às descargas verificadas nos 3 descarregadores. Estes 

volumes de água descarregados vão chegar com algum atraso, principalmente, ao esteiro de Salreu. 

4.3.2.1.2 Caudais de dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias resultantes da drenagem interna   

No Quadro 4.5 indicam-se as áreas calculadas e atribuídas a cada sistema de drenagem interior do bloco, os volumes 

acumulados resultantes da precipitação direta e das descargas das linhas de água e caudais máximos afluentes a cada 

estrutura hidráulica primária a partir do sistema de drenagem secundária, considerando de forma simplificada que só ocorrem 

descargas através das estruturas hidráulicas quando o nível da maré é inferir ao nível médio, aproximadamente à cota 0,5 m. 
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Quadro 4.4 – Valores dos caudais máximos e dos volumes de cheias afluentes, efluentes e descarregados em 
seções de cálculo do rio Antuã 

Hidrograma de cheia de 5 
anos 

Seção de cálculo  

Caudal Máximo (m³/s) Volume da Cheia (10³ m³) 

Afluente Efluente  Descarregado Afluente Efluente  Descarregado 

Rio Antuã - Limite do Bloco 
do BVL 

149.6 149.6 - 16906 16906 - 

Rio Antuã - 1º 
Descarregador - jusante da 
Linha do Norte 

149.6 130.0 19.6 16906 16420 485.4 

Rio Antuã - 2º 
Descarregador - jusante do 
futuro IC1 

130.0 111.0 19.0 16420 15529 891.3 

Rio Antuã - 3º 
Descarregador - no troço 
final  

111.0 90.0 21.0 15529 14146 1382 

Rio Antuã - no troço final  90.0 90.0 - 14146 14146 - 

Quadro 4.5 – Valores dos volumes acumulados resultantes da precipitação direta e das descargas das linhas de 
água e caudais máximos afluentes a cada estrutura a partir da rede de drenagem secundária 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Linha de 
água  

Precipitação 

Área de 
drenagem  

Volume acumulado nas áreas de drenagem 
interiores do BBVL 

Caudal afluentes para maré < 
0,5 m 

24 h 48 h 24 h 48 h 
Descargas 

na rede 
secundária 

Total 
24 h 

Total 48 h 
Caudal para 
precipitação 

24 h  

Caudal para 
precipitação 

48 h  

Mm m² 10³ m³ 10³ m³ 10³ m³ m³/s m³/s 

EHP1 Rio Velho 63.0 78.8 4960640 312.6 391.0 - 312.6 391.0 6.3 4.0 

EHP2 
Esteiro de 
Barbosa 

63.0 78.8 4484421 282.6 353.5 228.5 511.1 582.0 10.7 8.6 

EHP3 
Esteiro de 
Canelas  

63.0 78.8 7729334 487.0 609.3 181.0 668.0 790.3 13.6 8.0 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu  
63.0 78.8 5757085 362.8 453.8 1136.9 1499.7 1590.7 30.5 16.1 

EHP5 Rio Antuã  63.0 78.8 1662095 104.7 131.0 1622.3 1727.1 1753.3 35.1 17.8 

À Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa (EHP2) vai afluir o caudal resultante da precipitação na área de 

drenagem do sistema Barbosa, bem como, o caudal de descarga previsto do rio Fontão, máximo de 5 m³/s, ou seja, um 

caudal de 10,7 m³/s, se admitirmos a descarga em 13,7 h (24 h x 0.57 – frequência acumulada em Cais do Bico para maré 

inferior a 0,5 m) do volume acumulado em 24 h, ou um caudal de 8,6 m³/s se admitirmos a descarga em 27,4 h do volume 

acumulado em 48 h. 

À Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Canelas (EHP3) vão afluir os caudais de cheia das bacias hidrográficas de 

montante, encaminhados para o esteiro de Canelas, e quando os níveis começarem a baixar, vão afluir os caudais 

resultantes da drenagem interna do sistema Canelas, devidos à precipitação e às descargas das linhas de água, ou seja, 

um caudal de 13,6 m³/s, se admitirmos a descarga em 13,7 h do volume acumulado em 24 h, ou um caudal de 8,0 m³/s se 

admitirmos a descarga em 27,4 h, do volume acumulado em 48 h. 
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À Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Salreu (EHP4) vai afluir o caudal resultante da precipitação na área de 

drenagem do subsistema de Salreu (compreendida entre os rios Antuã e Jardim e o esteiro de Salreu) bem como, os caudais 

drenados resultantes das descargas previstas no rio Antuã, ou seja, um caudal de 30,5 m³/s, se admitirmos a descarga em 

13,7 h do volume acumulado em 24 h, ou um caudal de 16,1 m³/s se admitirmos a descarga em 27,4 h, do volume acumulado 

em 48 h. 

À Estrutura Hidráulica Primária do rio Antuã (EHP5) vão afluir os caudais de cheia da sua bacia hidrográfica a montante do 

bloco do Baixo Vouga Lagunar, e quando os níveis começarem a baixar, vão afluir os caudais resultantes da drenagem 

interna do sistema Antuã devidos à precipitação e às descargas do rio Antuã no sistema de drenagem, ou seja, um caudal 

de 35,1 m³/s, se admitirmos a descarga em 13,7 h do volume acumulado em 24 h, ou um caudal de 17,8 m³/s se admitirmos 

a descarga em 27,4 h, do volume acumulado em 48 h. 

4.3.2.1.3 Caudal de dimensionamento da estrutura hidráulica primária do rio Velho 

O caudal de dimensionamento da estrutura hidráulica primária do rio Velho foi definido com base na avaliação do impacto 

das condições de escoamento no rio Velho, apresentado na Nota Técnica 2. Nessa Nota Técnica foram admitidos na 

modelação hidráulica vários caudais a derivar do rio Vouga, (65, 40, 30, 20 e 10 m³/s). O critério para seleção do caudal de 

dimensionamento foi definido conjuntamente com a CIRA, e corresponde ao objetivo de minimização do impacto na situação 

existente e nas intervenções de reforço do dique da margem esquerda do rio Velho. Face a este critério fixou-se o caudal a 

derivar do rio Vouga para o rio Velho em 35 m³/s, sendo este o caudal de dimensionamento adotado na estrutura do rio 

Velho (EHP1).  

No Quadro 4.6 resumem-se os valores dos caudais de dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias. 

Quadro 4.6 – Valores dos caudais cheia de dimensionamento  

Estrutura 
Hidráulica Primária 

Linha de 
água  

Caudal máximo 
Caudal de 

dimensionamento 
Caudal de cheia em 
fase de obra 

Hidrogramas de 
cheia  

Rede de drenagem 
secundária 

(m³/s) m³/s (m³/s) (m³/s) 

EHP1 Rio Velho  35.0 4.0 35.0 - 

EHP2 
Esteiro de 
Barbosa 

- 8.6 8.6 0.9 

EHP3 
Esteiro de 
Canelas  

68.0 8.0 68.0 4.1 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu  
- 16.1 16.1 1.6 

EHP5 Rio Antuã  90.0 17.8 90.0 9.0 

4.3.2.2 Sistemas hidromecânicos 

As Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP) são parte do sistema de defesa contra marés do bloco do Baixo Vouga Lagunar 

que, em linhas gerais, funcionarão em função dos níveis de água a montante e a jusante, para o controlo de caudais de 

cheia das linhas de água que atravessam o bloco, da entrada de água salgada e poluída da ria de Aveiro e dos planos de 

água no interior da área em estudo.  

Estas EHP têm uma componente de reabilitação e uma outra componente de execução de novas estruturas hidráulicas.  
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A EHP do Esteiro de Barbosa será reabilitada enquanto as EHP do rio Velho, do esteiro de Canelas, do esteiro de Salreu e 

do rio Antuã serão construídas de raiz.  

O sistema hidromecânico da EHP do Esteiro de Barbosa será provavelmente servido pelas comportas corrediças existentes. 

A decisão de manter as comportas e ensecadeiras será confirmada após inspeção. O sistema de manobra será mudado 

para um sistema cremalheira de elevação dupla.  

As novas estruturas hidráulicas primárias serão igualmente baseadas em comportas corrediças, para permitirem um 

escoamento bidirecional nas linhas de água, manobradas através de um sistema cremalheira de elevação dupla. Todas as 

estruturas terão ranhuras para instalação de ensecadeiras a montante e jusante.  

Os principais requisitos e funções a que devem obedecer os sistemas hidromecânicos são os seguintes: 

▪ Devem permitir evitar a penetração da água salobra proveniente da ria de Aveiro, e permitir quando necessário, a sua 

entrada para manter a dinâmica ambiental marítima do bloco; 

▪ Devem permitir o escoamento dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante, durante o 

período chuvoso; 

▪ Devem permitir a drenagem de caudais relativamente baixos gerados na drenagem agrícola do bloco e na bacia 

nomeadamente dos períodos de precipitação pouco intensa (tempo de resposta das bacias de drenagem interna mais 

lento); 

▪ Devem permitir a retenção de água nos cursos de água principais para preservar os ecossistemas locais e o 

humedecimento dos solos agrícolas do bloco durante a época de estio; 

▪ Devem permitir a manutenção de fluxos de água bidirecionais entre o bloco e a ria, admitindo a entrada 

controlada/programada de água salobra e a deslocação de ictiofauna, com vista ao cumprimento de exigências de 

conservação da natureza expressas quer na Declaração de Impacte Ambiental quer nos pareceres do ICNF datados 

de 17-04-2019 e 28-07-2021 (Anexo 4 do Volume 3 - Anexos), no âmbito da análise ao projeto de execução, em 

sede de Comissão Técnica de Acompanhamento do projeto do Baixo Vouga Lagunar, ao qual o presente EIA procura 

dar cabal resposta; 

▪ Devem ser equacionados sistemas hidromecânicos que permitam a passagem de pequenas embarcações num dos 

esteiros, esteiro de Salreu; 

▪ Devem ser equacionados sistemas hidromecânicos mais resistentes a atos de vandalismo;  

Para o dimensionamento das EHP procurou-se ainda uma conceção que: 

▪ Apresente dimensões ou tipo de soluções que reduzam ao mínimo o peso, tendo em vista as características dos 

terrenos das fundações e os consequentes assentamentos; 

▪ Apresente grande facilidade de operação, com um mínimo custo de manutenção e exploração; 

▪ Adaptação ao ambiente onde estão inseridos e uma boa fiabilidade dos sistemas hidromecânicos. 

Estas condições obrigam a que os sistemas hidromecânicos a fornecer: 

▪ Sejam robustos, não compreendendo elementos que possam ser facilmente furtados ou vandalizados; 

▪ Sejam fabricados por materiais duráveis e adequados ao meio ambiente, sobretudo ao nível de peças fixas; 

▪ Dada a frequência com que as comportas vão funcionar, as mesmas devem ser equipadas com órgãos de manobra 

não sujeitos a desgaste e corrosões; 
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▪ Seja utilizada proteção anticorrosiva eficiente. 

▪ Na manobra dos sistemas hidromecânicos deve evitar-se a abertura intempestiva das comportas por forma a evitar 

frentes de onda que geram erosão a jusante das estruturas hidráulicas, aquando maré vazia do lado de jusante. 

4.3.2.2.1 EHP do Esteiro de Barbosa (EHP2) 

A EHP do esteiro de Barbosa (EHP2) manterá a sua estrutura civil, dado o seu bom estado. A estrutura de betão consiste 

num pequeno açude que é formado por um quadro duplo de betão armado, cada um equipado com comporta metálica. Este 

açude tem um comprimento total de 8,8 m, uma laje da base de 6,0 m de largura e 0,8 m de espessura. Cada quadro 

apresenta um vão livre de 3,0 m de largura onde ficam alojadas as comportas. Os montantes dos quadros são formados por 

pilares de secção retangular com largura corrente de 3,0 m e cerca de 7 m de altura. Na face interior estão dispostas ranhuras 

para inserção da comporta principal e das ensecadeiras. A parte superior do quadro é formada por vigas em betão que 

servem de suporte ao caminho de rolamento da ponte rolante prevista para as operações de manutenção. Cada um dos 

vãos dispõe de uma comporta corrediça, de 3,0 x 2,5, para além das ensecadeiras para atividades de manutenção. De cada 

lado das guias de comporta principais existem ranhuras para acomodar duas comportas ensecadeiras (uma a montante e 

outra a jusante) que permitem pôr a seco a comporta para reparação ou manutenção (Fotografia 4.1) 

Contudo, os sistemas eletromecânicos sofreram danos significativos, provocando a perda de operacionalidade completa do 

sistema. Os danos sofridos devem-se exclusivamente a atos de vandalismo. Assim o equipamento hidromecânico da EHP 

do esteiro de Barbosa será vistoriado e reabilitado, estando planeadas as seguintes ações:  

▪ Inspeção e adaptação das 2 comportas de serviço existentes a um sistema de cremalheira e manivela de atuação 

manual e de elevação dupla, com os veios laterais simples. As peças fixas e vedações serão inspecionadas. Se for 

necessário efetuar-se-ão reparações ou mesmo substituições. 

▪ Inspeção e adaptação das comportas ensecadeiras já existentes à movimentação por grua móvel. As peças fixas e 

vedações serão inspecionadas. Se for necessário efetuar-se-ão reparações ou mesmo substituições. 

▪ O sistema óleo-hidráulico será desmontado e substituído por um sistema de cremalheira e manivela de atuação manual 

e de elevação dupla, com os veios laterais simples. O sistema terá ainda um acionamento facilitador elétrico amovível.  

O pórtico e a linha elétrica serão desmontados. O posto de manobra contíguo servirá como zona de armazenamento já que 

o sistema óleo-hidráulico será removido. 
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Fotografia 4.1 – EHP do Esteiro de Barbosa a reabilitar 

4.3.2.2.2 EHP do Rio Velho, de Canelas e do Rio Antuã 

As estruturas hidráulicas primárias correspondem a açudes, formados pela justaposição de quadros rígidos em betão 

equipados com comportas metálicas, denominados por “módulo de comporta”, e pelos encontros, cuja função é a contenção 

das terras dos diques. A dimensão total do açude, o número de módulos é condicionada pelo caudal de dimensionamento 

hidráulico, sendo o módulo de comporta idêntico para todas as estruturas hidráulicas primárias. 

No dimensionamento das EHP do rio Velho, do esteiro de Canelas e do rio Antuã admitiu-se que a cota de topo das 

comportas é de 2,3 m correspondente à cota do nível de água resultante da ação de um vento habitual numa preia-mar de 

água vivas, de 2,2 m adicionada do assentamento previsível de 0,1 m. Foi admitida uma cota da crista onde assenta a 

comporta, à exceção do esteiro de Barbosa que é existente, de -0,7 m, que corresponde aproximadamente à cota mínima 

de maré registada no marégrafo de Cais do Bico. Assim, as comportas de corrediça individuais para as EHP são todas iguais 

e com as dimensões de 3,0 x 3,3 (altura x largura).  

No Quadro 4.7 apresentam-se os resultados do dimensionamento hidráulico das Estruturas Hidráulicas Primárias, com a 

definição do número de módulos a adotar. Na Figura 4.23 apresenta-se em perspetiva o módulo da comporta de corrediça 

adotado no projeto. 
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Quadro 4.7 – Dimensionamento hidráulico das EHP1, EHP3  e EHP5  

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Estrutura 
Hidráulica  

Linha de água  

Caudal de 
dimensio-
namento 

Altura 
crítica 

Velocidade 
crítica 

Caudal 
crítico 

Energia 
crítica 

Perda 
de 

Carga 

Cota do 
nível de 
água a 

montante 

Nº de 
módulos 
teóricos 

Nº de 
módulos 
previstos 

(m³/s) (m) (m/s) (m³/s/m) (m) (m) (m) (un) (un) 

EHP1 Rio Velho  35.0 1.15 3.4 3.9 1.7 0.17 1.90 3.0 3 

EHP3 Est. de Canelas  68.0 1.28 3.5 4.5 1.9 0.19 2.11 5.0 5 

EHP5 Rio Antuã  90.0 1.4 3.7 5.0 2.0 0.20 2.20 6.0 6 

 

Figura 4.23 – Módulo da comporta de corrediça  

O módulo é formado por uma estrutura em betão armado de vão simples constituindo um quadro aberto de uma célula. É 

composto por montantes e laje de fundo que assenta em fundações indiretas por estacas. Albergará uma comporta principal 

e duas ensecadeiras (em cada extremidade), apoiadas em muretes cuja altura varia consoante a estrutura hidráulica, 

dependente da cota de fundação da estrutura, uma vez que a cota da base das comportas é sempre a mesma, de -0,70 m. 

Os módulos encaixam uns nos outros por meio de juntas com caixas de corte que impedem o movimento e a rotação no 

sentido longitudinal, mas possibilitam a rotação e deslizamento provocados por possíveis assentamentos diferenciais. As 

juntas serão equipadas com vedantes em borracha, tipo “water stop” para garantir a estanquidade do conjunto. 

1 – Comporta de corrediça 

2 – Peças fixas da ensecadeira 

3 – Peças fixas da c. corrediça 

4 – Passadiço metálico 

5 – Válvula de maré DN500 

6 – Cremalheira dupla  
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Cada módulo da comporta incorpora uma plataforma metálica, para facultar o acesso e facilitar ações de manutenção, bem 

como uma escada de acesso também metálica. A sua largura será de 0,80 m e terá corrimãos dos dois lados 

A montante e jusante os módulos terão ranhuras para acomodar as ensecadeiras que são montados ou desmontados com 

auxílio de balancim automático e grua móvel.   

A EHP do esteiro do Rio Velho, com 3 módulos de comportas de corrediça terá o seguinte equipamento principal:  

▪ 3 comportas de serviço, com 3,0 x 3,3 m cada uma, tipo corrediça, incluindo 3 válvulas de maré DN500 por comporta. 

O sistema de atuação será através de cremalheiras de dupla elevação.  

▪ 3 ranhuras e peças fixas para a colocação de comportas corrediças em cada um dos vãos. 

▪ Estrutura metálica ao longo da largura da estrutura posicionada do lado de jusante. 

▪ 6 ranhuras e peças fixas para a colocação de ensecadeiras em cada um dos vãos, a montante e jusante de cada 

comporta de serviço.  

A EHP do esteiro de Antuã, com 6 módulos de comportas de corrediça terá o seguinte equipamento principal: 

▪ 6 comportas de serviço, com 3,0 x 3,3 m cada uma, tipo corrediça, incluindo 3 válvulas de maré DN500 por comporta. 

O sistema de atuação será através de cremalheiras de dupla elevação.  

▪ 6 ranhuras e peças fixas para a colocação de comportas corrediças em cada um dos vãos. 

▪ Estrutura metálica ao longo da largura da estrutura posicionada do lado de jusante. 

▪ 12 ranhuras e peças fixas para a colocação de ensecadeiras em cada um dos vãos, a montante e jusante de cada 

comporta de serviço. 

A EHP do esteiro de Canelas (Fotografia 4.2), com 5 módulos de comportas de corrediça terá o seguinte equipamento 

principal: 

▪ 3 comportas de serviço, com 3,0 x 3,3 m cada uma ,tipo corrediça, incluindo 3 válvulas de maré DN500 por comporta. 

O sistema de atuação será através de cremalheiras de dupla elevação. Somente 3 comportas serão fornecidas porque 

hidraulicamente ainda não se justifica a existência de 5 vãos operacionais.  

▪ 5 ranhuras e peças fixas para a colocação de comportas corrediças em cada um dos vãos. 

▪ Estrutura metálica ao longo da largura da estrutura posicionada do lado de jusante. 

▪ 10 ranhuras e peças fixas para a colocação de ensecadeiras em cada um dos vãos, a montante e jusante de cada 

comporta de serviço. 

▪ Cada vão exterior ficará obturado com 2 ensecadeiras, nas suas ranhuras de montante e jusante, no total perfazendo 

4 comportas. Esta solução é temporária até que seja decidido equipar os vãos exteriores. Esta solução temporária 

permite igualmente a utilização de 2 ensecadeiras (das 4 especificadas) para pôr a seco um módulo de cada vez, para 

as ações de manutenção planeadas. De referir que o conceito é retirar uma comporta de cada vão, das duas comportas 

especificadas para cada vão exterior. Desta forma cada vão exterior ficará na mesma obturado mesmo durante ações 

de manutenção.  



 

  

 

4-36 40486-EA-0100-ME(0) PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE. 

 

 

Fotografia 4.2 – Esteiro de Canelas 

4.3.2.2.3 EHP e Eclusa do esteiro de Salreu 

No Quadro 4.8 resumem-se os valores de dimensionamento da EHP do esteiro de Salreu (EHP4) que vai ser constituída 

por dois módulos de comporta de corrediça. 

Quadro 4.8 – Dimensionamento hidráulico da EHP4 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Estrutura 
Hidráulica  

Linha de água  

Caudal de 
dimensio-
namento 

Altura 
crítica 

Velocidade 
crítica 

Caudal 
crítico 

Energia 
crítica 

Perda 
de 

Carga 

Cota do 
nível de 
água a 

montante 

Nº de 
módulos 
teóricos 

Nº de 
módulos 
previstos 

(m³/s) (m) (m/s) (m³/s/m) (m) (m) (m) (un) (un) 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu  
16.1 0.9 3.0 2.7 1.4 0.14 1.49 2.0 2 

A EHP do esteiro de Salreu, com 2 módulos de comportas de corrediça terá o seguinte equipamento principal: 

▪ 2 Comportas de serviço, com 3,0 x 3,3 m cada uma, tipo corrediça, incluindo 3 válvulas de maré DN500 por comporta. 

O sistema de atuação será através de cremalheiras de dupla elevação.  

▪ 2 ranhuras e peças fixas para a colocação de comportas corrediças em cada um dos vãos. 

▪ Estrutura metálica ao longo da largura da estrutura posicionada do lado de jusante. 

▪ 4 ranhuras e peças fixas para a colocação de ensecadeiras em cada um dos vãos, a montante e jusante de cada 

comporta de serviço 
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Além destes 2 módulos de comportas de corrediça, a EHP do esteiro de Salreu terá ainda uma eclusa na sua margem 

esquerda, como via de acesso a pequenas embarcações para as deslocações até ao centro interpretativo da biodiversidade 

do Baixo Vouga Lagunar (“BioRia”), situado no cais do Salreu.  

A eclusa do esteiro de Salreu será constituída por dois conjuntos de comportas Mitra indicadas para este tipo de estrutura. 

Os Sistemas principais a serem instalado na eclusa são: 

▪ 2 comportas Mitra  

▪ 2 ensecadeiras do tipo corrediça dividida por elementos, de construção soldada, possuindo vedação no lado da 

comporta Mitra mais próxima 

▪ Sistema de bombagem, sistema de comando, sistema óleo-hidráulico, sistema de equilíbrio de níveis (válvulas de 

equilibragem) e sistema de medição hidráulico. 

A manobra das comportas Mitra será através de sistemas óleo-hidráulico e de um sistema de comando baseado na medição 

de níveis. Para a sua abertura e fecho, sempre muito pontuais e programadas no tempo, para atender ao ciclo de marés e 

ao necessário equilíbrio de pressões das águas de ambos os lados da estrutura, assegurando boas condições de operação 

da comporta de segurança na navegabilidade de transposição.  

A eclusa terá ensecadeiras a montante e jusante das comportas Mitra com o objetivo de permitir o total esvaziamento de 

água na zona das comportas para efeitos de operações de manutenção geral ou de eventuais grandes reparações. As 

ensecadeiras serão divididas em 4 elementos. A manobra dos elementos das ensecadeiras será através de Grua-automóvel 

e balancim automático. 

4.3.2.2.4 Regime de operação e exploração 

No que respeita ao regime de operação das comportas, de fecho e abertura, será definido após a sua instalação em serviço. 

Na prática não poderão ocorrer desníveis no sentido da abertura da comporta superior a 0,5 m, porque para desníveis 

superiores, o sistema de manobra das comportas não terá resistência para as manter em posição. 

A abertura ou fecho de cada conjunto de comportas demorará 3 minutos e a operação de abaixamento ou de elevação do 

nível da água na câmara, no caso mais desfavorável (preia-mar), demorará cerca de 15 min. Os tempos “certos” de atuação 

de cada um dos sistemas deverão ser aferidos localmente durante o período de ensaios do sistema. 

A movimentação das comportas está condicionada aos níveis de montante e de jusante serem praticamente idênticos. 

O modo de exploração dos equipamentos das estruturas hidráulica primárias, nomeadamente os períodos em que estão 

abertas, fechadas ou parcialmente aberta, deve ser adequado às exigências de conservação da água e do solo e será 

definidos posteriormente, após a entrada em serviço destas estruturas.  

4.3.3 Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias. Diques de Defesa Contra Cheias – 
Margem Direita do Rio Vouga e Margem Esquerda do Rio Velho 

O projeto do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias é constituído pelo dique da margem direita do rio 

Vouga, entre a EN 109 e o dique Sul, e pelo dique da margem esquerda do rio Velho. Estes diques visam a defesa da área 

beneficiada contra as inundações provocadas pelo rio Vouga, cujo volume das cheias é muito significativo.  

Estão previstas algumas estruturas no dique do rio Vouga, a estrutura hidráulica especial para derivar o caudal máximo de 

35 m3/s para o rio Velho, o descarregador de caudais para o rio das Mós e 4 comportas de entrada de água (CEA) e a 
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estrutura hidráulica especial de entrada de água em Angeja. No dique do rio Velho está prevista a construção de uma 

comporta secundária de drenagem (CS8 da vala de Vilarinho).  

4.3.3.1 Dimensionamento hidráulico 

Nos estudos hidrológicos e hidráulicos para fixação dos níveis de água de dimensionamento do reforço do dique da margem 

direita do rio Vouga, entre a EN 109 e o dique Sul, e do reforço do dique da margem esquerda do rio Velho, entre o rio Vouga 

e a estrutura hidráulica primária EHP1, foi utilizado o programa de cálculo automático HEC-RAS do US Army Corps of 

Engineers, para determinar as curvas de regolfo em regime variável no rio Vouga e em regime permanente no rio Velho. 

Os estudos hidráulicos englobaram toda a informação topográfica disponível e utilizada nos estudos anteriores, com revisão 

e adaptação da utilizada nos estudos hidráulicos realizados pela COBA 1991, pelo ex‐IHERA ao nível do Anteprojeto de 

2000 e no projeto de execução da Infraestrutura Hidráulica do Rio Novo do Príncipe (2016 e 2017). 

No presente projeto, procedeu-se à calibração dos parâmetro dos modelos hidráulicos, ajustando-os à realidade 

correspondente à situação atual dos níveis e caudais junto à ponte de Angeja no caso do rio Vouga e às características 

físicas dos leitos e margens conhecidas de ambos os rios Vouga e Velho.  

Nos estudos hidráulicos do rio Vouga foram calculados os hidrogramas associados a cheias do período de retorno de 2, 5, 

15 e 25 anos na fase de calibração do modelo à situação atual. Para a definição da cota do descarregador do rio Vouga, 

que faz descargas controladas para o rio das Mós, foi adotada a cota do nível de água verificado nesse local quando ocorre 

a cheia de período de retorno de 15 anos, na ausência de qualquer descarga sobre o dique. Na restante parte do dique do 

rio Vouga, foi adotado o dimensionamento para os níveis de água que ocorrem para a cheia de período de retorno 25 anos. 

Para o dimensionamento do dique da margem esquerda do rio Velho, foram considerados os resultados da avaliação da 

importância dos impactos no dique existente para uma gama alargada de caudais a derivar do rio Vouga para o rio Velho 

em situação de cheia, de 65, 40, 30, 20 e 10 m3/s. Face à análise das simulações hidráulicas e dos impactos resultantes, foi 

aprovado pela CIRA a derivação de um caudal máximo de cheia 35 m³/s do rio Vouga para o rio Velho, através da Estrutura 

Hidráulica Especial EH1, de modo a limitar a dimensão do reforço necessário no dique existente na margem esquerda do 

rio Velho. 

Dique da margem direita do rio Vouga 

O perfil longitudinal do rio Vouga e os níveis máximos para as cheias de períodos de retorno de 2, 5, 15 e 25 anos, estão 

apresentados na Figura 4.24. Na figura podem observar-se não só os níveis máximos (WS Max WS) obtidos ao longo de 

todo o trecho de rio Vouga modelado, mas também as cotas assumidas para o dique da margem direita do rio (Right Levee), 

de forma a não ocorrer qualquer descarga, bem como alguns valores de níveis de água em cheia observados em pontos 

distribuídos ao longo do rio (OWS Max WS) para cada cenário considerado. 
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Figura 4.24 - Rio Vouga - Perfil longitudinal com os níveis máximos para cada cenário de simulação 

As velocidades máxima e mínima resultantes no leito menor ao longo do trecho do rio Vouga modelado encontram-se fora 

do trecho intervencionado, com valores de 0.17 m/s para TR15 anos na secção 12205.6*RS a 4.65 m/s para TR 5 anos na 

secção 11608.7*RS.  

No trecho de jusante do rio Vouga, a proteger contra as cheias da margem direita, as velocidades de escoamento são mais 

regulares e são, resumidamente para cada cenário, as seguintes: 

Quadro 4.9 - Velocidades máximas, médias e mínimas observadas no trecho do rio Vouga a proteger contra cheias 

 Velocidades (m/s) 

Cenário máxima média mínima 

TR 25 anos 2.68 1.85 1.00 

TR 15 anos 2.63 1.82 0.98 

TR 5 anos 2.51 1.74 0.96 

TR 2 anos 1.80 1.32 0.82 

Na Figura 4.25 apresenta-se o gráfico das velocidades médias, no trecho do rio Vouga a intervencionar, para o perfil 

hidráulico correspondente aos valores máximos de caudal dos hidrogramas de cheia de período de retorno 25 anos. Nos 

cálculos hidráulicos admitiu-se a secção inicial na ria de Aveiro e a secção final na EN 109, ou seja ao contrário do que foi 

admitido no traçado do dique. Assim, do exame da figura verifica-se que no troço inicial de 2 600 m de extensão, as 

velocidades máximas variam entre 2,5 e 2,7 m/s, sendo no troço de montante inferiores ou iguais a 1,8 m/s. 

De acordo com Chow, 1959, o revestimento vegetal, principalmente constituído por Bermuda grass densa e uniformemente 

distribuída, garante proteção para uma velocidade máxima permissível de 1,8 m/s (6 fps), para caudal contínuo. No rio Vouga 

são atingidas, no troço junto da ria de Aveiro, velocidades superiores a 1,8 m/s apenas durante a ocorrência dos picos de 

cheias de períodos de retorno superiores a 2 anos. Dado que esses pico de cheia correspondem a velocidades superiores 
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à permissível no troço junto à ria de Aveiro, propõe-se, para garantir a estabilidade do dique nesse troço, um reforço do 

esquema de proteção, com a colocação de enrocamento sob o revestimento vegetal.  

 

Figura 4.25 – Velocidades médias para período de retorno 25 anos no trecho do rio Vouga a intervencionar  

A observação da Figura 4.26 e Figura 4.27 mostra que o leito maior do rio Vouga, a montante da zona em que se prevê a 

defesa contra cheias, é sempre inundado para os vários períodos de retorno analisados. 

 

Figura 4.26 - Vista em perspetiva do rio Vouga com os níveis de água para cada cenário de simulação 

No Quadro 4.10 resumem-se os níveis de água máximos resultantes do estudo hidráulico associados aos vários períodos 

de retorno analisados para a zona de intervenção na margem direita do rio Vouga. 
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Quadro 4.10 – Níveis de água máximos associados a vários caudais de cheia, 
para a zona de intervenção na margem direita no Rio Vouga 

RIO VOUGA  NÍVEIS DE CHEIA ASSOCIADOS A VÁRIOS PERÍODOS DE RETORNO (TR) 

DISTÂNCIA 
PERFIL ID 

TR 2 ANOS TR 5 ANOS TR 15 ANOS TR 25 ANOS 

(m) (m) (m) (m) (m) 

8565.134 V8 PONTE ANGEJA 4.04 5.19 5.55 5.66 

7999.905 V9 - 3.72 4.92 5.28 5.39 

7016.38 V10 - 3.22 4.43 4.82 4.93 

6518.575 V11 - 2.85 3.93 4.3 4.39 

6108.626 V12 D09 – PONTE CACIA/ANGEJA 2.79 3.96 4.36 4.47 

5607.501 V13 D09 2.67 3.87 4.28 4.39 

5036.285 V14 D09 – PONTE CF 2.47 3.69 4.12 4.23 

4531.065 V15 D09 2.27 3.49 3.94 4.05 

3985.44* - CEA3 – RIB. DAS MÓS 2.13 3.34 3.79 3.89 

3834.5 - PONTE OUTEIRO 2.13 3.34 3.78 3.89 

3712.625 V16 D10 2.13 3.32 3.72 3.82 

3075.197 V17 D10 1.99 3.14 3.54 3.64 

2980,34* - EH1 - RIO VELHO 1.95 3.09 3.48 3.58 

2790.636 V18 D10 1.83 2.89 3.26 3.35 

501.7097 V19 D10 0.97 1.51 1.89 1.96 

Na área de armazenamento correspondente ao rio das Mós para TR2, TR5 e TR15 anos, o valor do caudal descarregado 

lateralmente do rio Vouga é nulo, sendo que para TR 25 anos verifica-se o valor máximo de caudal descarregado de 

4.82 m3/s, com um volume total descarregado de 135 000 m3. 

Os trechos de reforço do dique com cotas mais elevadas verificam-se junto da ponte ferroviária de Cacia e da ponte do 

Outeiro. A cota do nível mínimo de água de dimensionamento do coroamento da margem direita do rio Vouga é de 2,35 m. 

Este valor é compatível com o assumido no Projeto do Açude do rio Novo que considera a cota do bordo superior das 

comportas, de 2,30 m, com uma pequena folga em relação ao nível máximo de água na ria de Aveiro, de 2,20 m. 

A cota de soleira do descarregador foi calculada para que o coroamento na zona do descarregador do rio das Mós contivesse 

a cheia de período de retorno de 15 anos, de modo a impedir para este período de retorno qualquer descarga sobre a 

margem direita do rio Vouga. A cota de soleira do descarregador indicada no projeto é de 3,8 m.  

No dimensionamento das cotas de coroamento do dique do rio Vouga são adotadas folgas hidráulicas mínimas de 0,20 m, 

acima dos níveis máximos de água obtidos para o período de retorno de 25 anos ou da sua albufeira, com exceção na zona 

do descarregador de cheias do rio das Mós, onde se deve considerar a cota correspondente ao nível aí obtido para o período 

de retorno de 15 anos. 

Dique da margem esquerda do rio Velho 

O perfil longitudinal do rio Velho e os níveis de água para os caudais máximos de 65, 40, 30, 20 e 10 m3/s estão apresentados 

na Figura 4.27. Na figura podem observar-se os níveis máximos (WS Max WS) ao longo do trecho de rio Velho modelado, 

as cotas assumidas para o dique da margem esquerda do rio (Left Levee), de forma a não ocorrer qualquer descarga, bem 

como alturas críticas de escoamento em cada secção transversal ao longo do rio (Crit) para cada cenário considerado. 
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Figura 4.27 - Rio Velho - Perfil longitudinal com os níveis máximos para cada cenário de simulação 

As velocidades resultantes no leito do rio Velho modelado encontram-se entre o valor máximo de +2.87 m/s para Q 65 m3/s 

na secção 1067.810*RS e o valor mínimo de +0.13 m/s para Q 10 m3/s na secção final 0.000 RS. Para o caudal de 

dimensionamento de 35 m³/s a velocidade mínima é de 0,4 m/s na secção junto do dique Sul e a velocidade máxima é de 

1,8 m/s na secção 1067.810*RS (ver Figura 4.28), pelo que se prevê um revestimento vegetal resistente à erosão no talude 

do dique em contacto com o escoamento. 

 

Figura 4.28 - Rio Velho - Perfil longitudinal com as velocidades para cada cenário de simulação 
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Figura 4.29 - Vista em perspetiva dos níveis de água no rio Velho modelado para cada cenário de simulação 
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Secção transversal EH1 – 2581.773 RS 

 

Secção transversal RVE1 – 2541.075 RS 

 

Secção da ponte – 2497 BR 

 

Secção transversal RVE2 – 1691.156 RS 

 

Secção transversal RVE3 – 803.9651 RS 

 

Secção transversal EHP1 – 0.000 RS 

Figura 4.30 - Secções transversais principais do Rio Velho para cada cenário de simulação 

 

O exame dos resultados apresentados na Figura 4.29 e Figura 4.30 mostram que o rio Velho encaixa particamente no leito 

atual para valores de caudal inferiores a 40 m3/s.  

No Quadro 4.11 resumem-se os níveis de água resultantes para os vários caudais simulados no rio Velho considerando a 

intervenção no reforço do dique da sua margem esquerda. 
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Quadro 4.11 – Níveis de água associados a vários caudais no Rio Velho considerando a intervenção de reforço do  
dique da margem esquerda 

RIO VELHO NÍVEIS DE ÁGUA ASSOCIADOS A VÁRIOS CAUDAIS (Q) 

DISTÂNCIA 
PERFIL ID 

Q 10 m3/s Q 20 m3/s Q 30 m3/s Q 40 m3/s Q 65 m3/s 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

2581.77 - EH1 - INÍCIO RIO VELHO 0.96 1.38 1.83 2.14 2.80 

2541.08 RVE1 - 0.96 1.38 1.82 2.13 2.79 

2497.00 - PONTE 0.91 1.31 1.75 2.05 2.71 

2348.23 - - 0.90 1.28 1.72 2.02 2.66 

2113.86 - - 0.88 1.24 1.67 1.96 2.58 

1790.52 - - 0.81 1.06 1.45 1.67 2.18 

1691.16 RVE2 - 0.81 1.06 1.45 1.68 2.21 

1484.88 - - 0.78 0.98 1.35 1.53 1.98 

1067.81 - - 0.73 0.81 1.12 1.20 1.41 

803.97 RVE3 - 0.73 0.79 1.12 1.20 1.43 

375.24 - - 0.71 0.73 1.03 1.06 1.15 

69.76 RVE4 - 0.70 0.70 1.00 0.99 0.98 

0.00 - EHP1 - FIM RIO VELHO 0.70 0.70 1.00 1.00 1.00 

Para a definição da cota hidráulica de dimensionamento do coroamento do dique da margem esquerda do rio Velho, 

considera-se a envolvente de cotas máximas do perfil hidráulico do rio para o caudal 35 m³/s e do nível máximo da maré na 

ria de Aveiro, com escoamento no sentido Ria - rio Velho. A situação mais desfavorável corresponde ao nível máximo de 

água na ria de Aveiro, de 2,20 m, pelo que será esta a cota de nível de água de dimensionamento (ver Quadro 4.11). 

No dimensionamento das cotas de coroamento do dique do rio Velho são adotadas folgas hidráulicas mínimas de 0,20 m. A 

cota de coroamento mínima do dique da margem esquerda é assim de 2,40 m. 

4.3.3.2 Dimensionamento geológico e geotécnico dos diques 

Os diques de aterro serão construídos sobre fundação aluvionar, constituída por siltes lodosos e areias finas a médias 

siltosas, compressível e com fracas características de resistência. O dimensionamento dos diques foi realizado de acordo 

com os seguintes critérios: 

▪ Estimativa de assentamentos 

▪ Verificação da estabilidade do aterro/fundação 

▪ Percolação através do aterro e da fundação 

Sendo a fundação compressível irá sofrer assentamentos significativos quando carregada pelos aterros. A magnitude destes 

assentamentos e a sua evolução no tempo foram avaliadas, de modo a garantir as cotas de proteção contra marés, 

determinadas do ponto de vista hidráulico.  

Em termos de estabilidade hidráulica foi avaliado o caudal percolado pelo aterro e pela fundação, determinando o valor do 

gradiente hidráulico mais desfavorável, que se verifica à saída, de modo a determinar o coeficiente de segurança que permite 

garantir condições segurança hidráulica. 
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4.3.3.3 Materiais dos diques 

Os materiais de aterro serão provenientes das áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3. Os solos provenientes destas áreas 

de empréstimo são constituídos essencialmente por solos arenosos, em geral de baixa plasticidade. 

Atendendo a que os diques do rio Vouga e do rio Velho são diques de cheias, não estando assim sujeitos à ação das marés, 

considerou-se a colocação dos materiais de enrocamento de menor dimensão, ou seja enrocamentos do Tipo 2A, colocados 

com uma espessura de 0,25 m. 

Entre o aterro e os enrocamentos foram dimensionados os materiais da camada de transição em função da granulometria 

dos materiais de aterro a colocar no corpo do dique e dos caminhos e da dimensão do enrocamento de proteção. 

Prevê-se a colocação de uma manta de geotêxtil na base do aterro, cuja função principal será servir de filtro entre os 

materiais da fundação, em geral mais finos, e os materiais de aterro, mais arenosos. Para além desta função de filtro, a 

manta confere uma resistência adicional à fundação do aterro, resistência essa que, de forma conservativa, não foi 

considerada nos cálculos de verificação da estabilidade.  

4.3.3.4 Caminhos 

Na análise efetuada para aos diques de proteção contra cheias está previsto implantar caminhos de acesso/serviço no 

coroamento dos mesmos, promovendo as ligações necessárias às serventias existentes.  

O objetivo destes caminhos é de permitir a ligação às diferentes parcelas agrícolas existentes no interior do bloco, permitindo 

igualmente o acesso às diferentes estruturas hidráulicas, assim como efetuar os trabalhos de manutenção necessários tanto 

nos diques como nos próprios caminhos.  

Em relação ao traçado em planta é definido raio mínimo de 20 m a aplicar nas curvas circulares, não se considerando a 

adoção de curvas de transição. 

Foi prevista sinalização vertical na rede viária e a colocação de barreiras de segurança metálicas simples, com nível de 

contenção N2 (segundo a NP EN 1317). 

O perfil transversal tipo adotado segue a classificação definida para a rede viária nacional, considerando-se este caminhos 

como agrícolas/rurais do tipo V, considerando-se faixas de rodagem com 4.00 m de largura  na margem esquerda do rio 

Velho e com 5.00 m e 6,00 m de largura na margem direita do rio Vouga. 

O perfil tipo a aplicar tem inclinação transversal única, tendo pendente de forma geral de 2.5% para o exterior (no sentido 

das linhas de água) nos caminhos previstos no coroamento dos diques. Uma vez que se trata de estrutura de pavimento 

granular, esta solução garante capacidade de escoamento aos caudais gerados na plataforma, sem que no entanto as 

velocidades desse escoamento atinjam valores demasiados elevados, que possam danificar o pavimento.  

4.3.3.5 Traçado dos diques 

Os diques de defesa contra cheias considerados no presente projeto são: 

▪ Dique da margem direita do rio Vouga: 

Para o dimensionamento do dique da margem direita do rio Vouga consideraram-se as cotas dos níveis máximos de água 

para o período de 25 anos e para a zona do descarregador as cotas dos níveis máximos para o período de retorno de 
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15 anos (Quadro 4.11). A estas cotas foi adicionada uma folga hidráulica mínima de 0,20 m, resultando cotas de coroamento 

no dique que variam entre 4,6 m, a montante, e 2,56 m, a jusante, na secção de transição para o dique Sul. 

A extensão total do dique da margem direita do rio Vouga é de 6025 m. 

O dique do rio Vouga é intersectado por 4 comportas secundárias de entrada de água, CEA1 a CEA4 e pela estrutura 

hidráulica especial (EH1), aproximadamente ao km 3+640, para derivação de caudais de cheia do rio Vouga para o rio Velho. 

▪ Dique da margem esquerda do rio Velho: 

Para o dimensionamento do dique da margem esquerda do rio Velho considerou-se, como referido, a cota do nível máximo 

de 2,20 m, constante ao longo do dique e a cota de coroamento de 2,40 m, depois de adicionada a folga hidráulica mínima 

de 0,20 m. 

A extensão total do dique da margem esquerda do rio Velho é de 2498 m. 

Aproximadamente a meio do traçado, o dique do rio Velho é intersetado pela comporta secundária de drenagem CS8. 

4.3.3.6 Perfis transversais tipo 

A geometria proposta para definição dos perfis tipo adotados para estes diques, baseou-se nos seguintes critérios: 

▪ Inclinação dos taludes: 1V:2 H; 

▪ Proteção dos taludes: revestimento constituído por uma camada de terra vegetal com 0,15 m de espessura e 

sementeira com espécies adequadas, desde o topo até à base do dique, existindo do lado interior um pé de 

enrocamento, com 0,40 m de altura; 

▪ Largura do caminho no coroamento:  

− Dique do rio Vouga: 6 m, desde a EN109 até ao rio Velho (km 3+640) e 5 m desde o rio Velho até ao fim do dique 

(km 6+025).  

− Dique do rio Velho: 4 m. 

Foram ainda considerados os seguintes critérios: 

▪ Desmatação da faixa de implantação do dique e colocação de um geotêxtil com a função de separação e reforço; 

▪ Colocação de uma camada drenante na base, do lado interior, para proteção contra a erosão interna, em caso de 

percolação;  

▪ Proteção do coroamento: pavimento com 0,30 m de espessura, constituído por agregados britados de granulometria 

extensa, colocado sobre um leito de pavimento com 0,60 m de espessura, constituído por solos do Tipo S3. 

Na Figura 4.31 apresenta-se a simbologia representada para os materiais constituintes dos diques. 

Em função dos critérios referidos, foram estabelecidos para os diques do Sistema de Defesa Contra Cheias os seguintes 

perfis transversais tipo:  

Dique da margem direita do rio Vouga (DV) 

▪ Perfil DV1 - dique de corpo único, de reforço ao dique existente, com caminho de 6 m de largura no coroamento; 

desenvolve-se entre a EN109 (km 0+000) e a junção com o rio Velho (km 3+640), com o coroamento inclinado de 2,5% 

no sentido exterior do dique (sentido do rio Vouga). Subdivide-se na secção tipo DV1A em que o coroamento tem uma 
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largura total de cerca de 6,68 m, devido à largura do revestimento vegetal ( 0,34 m), entre os km 0+040 e 0+320, 

0+920 e 2+560 e 2+800 e 3+640 - Figura 4.32. A secção DV1B ocorre entre os km 0+000 e 0+040, 0+320 e 0+920 e 

entre o km 2+560 e 2+800, onde o coroamento tem uma largura total de cerca de 7,23 m, devido à largura do 

enrocamento de proteção (0,56 m) e do revestimento vegetal (0,34 m) do lado interior ( 0,90 m) e do revestimento 

vegetal do lado exterior (0,34 m) - Figura 4.33. 

▪ Perfil DV2 – à semelhança do perfil anterior, constitui um dique de corpo único, de reforço ao dique existente, com 

caminho de 5 m de largura no coroamento e com coroamento inclinado de 2,5% no sentido exterior do dique. Foi 

igualmente subdividido na secção tipo DV2A em que o coroamento tem uma largura total de cerca de 5,68 m, devido 

à largura do revestimento vegetal ( 0,34 m) e desenvolve-se entre o rio Velho (km 3+640) e o km 5+680 – Figura 

4.34. A secção DV2B desenvolve-se entre o km 5+680 e o fim do dique (km 6+025), com um coroamento com uma 

largura total de cerca de 6,23 m, devido à largura do enrocamento de proteção (0,56 m) e do revestimento vegetal 

(0,34 m) do lado interior ( 0,90 m) e do revestimento vegetal do lado exterior (0,34 m), conforme perfil DV2A - Figura 

4.34. 

 

Figura 4.31– Simbologia para os materiais constituintes dos diques 

 

Figura 4.32 - Dique MD do rio Vouga. Perfil Tipo DV1A 
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Figura 4.33 - Dique MD do rio Vouga. Perfil Tipo DV1B 

 

Figura 4.34 - Dique MD do rio Vouga. Perfil Tipo DV2A 

 

Figura 4.35 - Dique MD do rio Vouga. Perfil Tipo DV2B 

Foram ainda considerados dois perfis tipo para as seguintes zonas: 

▪ Passagem sob a ferrovia, DV3, entre os km 1+331 e 1+491, com um coroamento de 2 m de largura, com inclinação 

de 1% no sentido exterior do dique (sentido do rio Vouga). O caminho segue de nível com o terreno existente na 

passagem de cota mais baixa sob a ponte ferroviária de Cacia. O perfil do caminho tem inclinação transversal única, 

com pendente de 2.5% para o interior (no sentido oposto ao rio Vouga). O lado exterior do dique é protegido por 

enrocamento de proteção 2B (0,50 m), assente sobre uma camada de transição (0,30 m). No coroamento do dique 

prevê-se a colocação de uma camada de tout-venant com 0,15 m de espessura - Figura 4.36.  

▪ Dique galgável, DV4, entre os km 2+420 e 2+580 em que se prevê que o lado exterior seja protegido por enrocamento 

de proteção 2B (0,50 m), assente sobre uma camada de transição (0,30 m). No coroamento, com inclinação de 2,5% 

no sentido do rio Vouga, prevê-se a colocação de uma betonilha esquartelada com 0,15 m de espessura. Do lado 

interior prevê-se a colocação de um colchão tipo Reno com 0,30 m de espessura, assente sobre uma manta geotêxtil, 

fixo na base a gabiões com 1 m de altura, formando na base do talude revestido um canal que conduz a água para o 

rio das Mós - Figura 4.37. 
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Figura 4.36 - Dique MD do rio Vouga. Passagem sob a ferrovia. Perfil Tipo DV3 

 

Figura 4.37 - Dique MD do rio Vouga. Zona galgável. Perfil Tipo DV4 

Dique da margem esquerda do rio Velho (DRV) 

▪ Perfil DRV1 - dique de corpo único, de reforço ao dique existente, com caminho de 4 m de largura no coroamento, com 

altura em geral superior a 0,9 m. O coroamento tem uma largura total de cerca de 4,68 m, devido à largura do 

revestimento vegetal ( 0,34 m). O coroamento é inclinado de 2,5% no sentido exterior do dique (sentido do rio Velho). 

Este dique desenvolve-se os km 0+000 e 0+900 e os km 1+250 e 1+700 - Figura 4.38. 

▪ Perfil DRV2 - dique de corpo único, de reforço ao dique existente também, com caminho de 4 m de largura no 

coroamento, mas com altura em geral inferior a 0,9 m. O coroamento tem uma largura total de cerca de 5,23 m, devido 

à largura do enrocamento de proteção (0,56 m) e do revestimento vegetal (0,34 m) do lado interior ( 0,89 m) e do 

revestimento vegetal do lado exterior (0,34 m). O coroamento é inclinado de 2,5% no sentido exterior do dique. Este 

dique desenvolve-se os km 0+900 e 1+250 e 1+700 até ao fim (PK 2+497) - Figura 4.39. 
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Figura 4.38 - Dique ME do rio Velho. Perfil Tipo DRV1 

 

Figura 4.39 - Dique ME do rio Velho. Perfil Tipo DRV2 

4.3.4 Comportas Secundárias de Drenagem e de Entrada de Água e Estrutura Hidráulica Especial 

As intervenções nos sistemas secundários visam racionalizar e repor em funcionamento os sistemas existentes no interior 

de cada perímetro, de forma a permitir o escoamento das águas em excesso e a sua posterior descarga na rede primária, 

manter os níveis da toalha freática necessários de modo a conservar as condições para a existência dos sistemas húmidos 

e permitir a manutenção dos níveis ótimos da toalha freática do solo para a agricultura a partir das comportas de entrada de 

água.  

A construção da estrutura hidráulica especial permitirá a derivação de um caudal máximo de 35 m³/s do rio Vouga para o rio 

Velho, na situação da cheia de retorno de 25 anos. Para este efeito, foram previstas três tubagens instaladas sob o dique 

do rio Vouga na zona da travessia do rio velho, constituídas por tubos de betão armado de 1,80 m de diâmetro interior. 

4.3.4.1 Comportas secundárias de drenagem 

As estruturas projetadas correspondem às comportas secundárias de drenagem indicadas no Quadro 4.12. 
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Quadro 4.12 – Comportas secundárias de drenagem 

Zona do Baixo Vouga Lagunar Designação Local Situação 
Dimensões da 

passagem 
hidráulica 

Observações 

Sul CS1 Ilha Nova Existente  n.a.  

Central - Dique médio CS2 Vala da Longa Não existe -  

Central – Esteiro de Canelas CS3 Vala dos Moleiros Existente 2,8 x 2,0 m 
pendente inversa 
ao escoamento 

Central – Esteiro de Salreu CS4 Canto dos Cachais – jusante Não existe -  

Central – Esteiro de Salreu CS5 Praia Mole Existente n.a.  

Central – Esteiro de Salreu CS6 
Canto dos Cachais - 

montante 
Existente n.a.  

Central – Esteiro de Salreu (MD) CS7 Baixas da Caneira Não existe -  

Rio Velho (ME) CS8 Vala do Vilarinho Não existe -  

n.a. – não acessível 

O estado de conservação das comportas de drenagem existentes é de forma geral deficiente, o que resulta da conjugação 

de problemas de drenagem, de construção e de manutenção (Quadro 4.13 e Fotografia 4.3 e Fotografia 4.4). De uma 

forma geral as estruturas de betão e as estruturas proteção de entrada e de saída associadas, apresentam-se degradadas 

ou em mau estado de conservação.  

O reforço dos diques existentes, onde se localizam as comportas secundárias e reabilitar, obriga no mínimo ao deslocamento 

das estruturas de entrada e de saída e ao prolongamento da tubagem, dificultando o aproveitamento das estruturas de betão 

que se encontrem em bom estado. Assim, prevê-se que sejam construídas novas comportas secundárias de drenagem, a 

substituir as existentes, não se prevendo o reaproveitamento de nenhuma válvula mural e de nenhuma válvula de maré 

existentes. 

Quadro 4.13 – Estado de conservação das comportas secundárias de drenagem existentes 

Designação 
Estado de 

conservação geral 
Equipamentos Estruturas de betão 

Estruturas de 
proteção 

Assoreamento 

CS1 destruída inexistente  mau inexistente sim 

CS3 razoável mau razoável / bom razoável não 

CS5 mau / razoável mau / razoável mau mau não 

CS6 mau / razoável n.a. mau / razoável inexistente parcial a jusante 

n.a. – não acessível 
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Fotografia 4.3 – Comporta CS3 (Vala dos Moleiros) Fotografia 4.4 – Comporta CS5 (Praia Mole) 

No Desenho 40486-EA-0202-DE-0000 (Desenhos) identifica-se a localização das infraestruturas hidráulicas de drenagem 

secundárias objeto do presente estudo. 

A solução construtiva a adotar para as comportas secundárias de drenagem preconiza uma estrutura de entrada livre, um 

aqueduto e uma estrutura de saída composta por um conjunto comporta plana a montante – comporta de maré a jusante. 

As estruturas de entrada e saída serão em betão armado, sendo que a estrutura a executar na extremidade de jusante da 

tubagem (“caixa aberta”), permitirá o encastramento da válvula circular mural simples no primeiro muro da caixa e a válvula 

de maré no segundo muro. 

A comporta mural permitirá, quando fechada, manter o nível freático de água doce nos campos na situação de verão. No 

inverno preconiza-se a sua abertura para saída do excesso de água através da comporta de maré. A comporta de maré 

impede a entrada de água salgada.  

O Quadro 4.14 resume as condições de instalação e os caudais drenados pelas comportas secundárias de drenagem, tendo 

como objetivo escoar os volumes acumulados no interior do bloco do Baixo Vouga Lagunar num período máximo de 48 h, 

com maré a cotas médias/baixas de cerca de metade do período máximo, para uma precipitação de período de retorno de 

5 anos. 

Quadro 4.14 – Condições de instalação das comportas secundárias e caudais drenados 

Comporta 

Seção Cota do 
terreno 

Cotas da maré / rio Velho * Altura do escoamento (H) Caudal drenado 

Tipo 
Dimensões (Z médias) (Z baixas) (Z médias) (Z baixas) (Z médias) (Z baixas) 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3/s) (m3/s) 

CS1 circular 0,8 0,35 0,57 -0,32 - 0,67 - 0,87 

CS2 circular 1,0 0,85 0,47 -0,18 0,38 1,03 1,03 1,69 

CS3 circular 2 x 1,0 0,85 0,47 -0,18 0,38 1,03 1,03 1,69 

CS4 circular 1,0 0,90 0,47 -0,18 0,43 1,08 1,09 1,73 

CS5 circular 1,0 1,20 0,47 -0,18 0,73 1,38 1,43 1,96 

CS6 circular 1,0 1,20 0,47 -0,18 0,73 1,38 1,43 1,96 

CS7 circular 1,0 0,90 0,47 -0,18 0,43 1,08 1,09 1,73 

CS8 circular 0,8 1,25 1,22 * 0,20 * 0,03 1,05 0,19 1,09 

Foram considerados aquedutos circulares simples e duplos (no caso da CS3), como se pode observar no Quadro 4.15. 
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Quadro 4.15 – Características principais das comportas secundárias de drenagem a instalar 

Comporta 
secundária 

Válvula mural 

DN (mm) 

Válvula de maré 

DN (mm) 

Tubagem 

DN (mm) 

Tubagem 

(m) 

CS1 800 800 800 11,80 

CS2 1000 1000 1000 14,00 

CS3 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000 10,00 

CS4 1000 1000 1000 9,00 

CS5 1000 1000 1000 13,00 

CS6 1000 1000 1000 11,00 

CS7 1000 1000 1000 13,00 

CS8 1000 1000 800 6,00 

4.3.4.2 Comportas de Entrada de Água 

No Quadro 4.16 identificam-se as comportas de entrada de água existentes na margem direita do rio Vouga. (Fotografia 

4.5 e Fotografia 4.6):  

Quadro 4.16 – Comportas secundárias de rega 

Designação Zona do Baixo Vouga Lagunar Tipo Situação 

CEA1 Rio Vouga (MD), ponte ferroviária n.a. / comporta DN800 Existente 

CEA2 Rio Vouga (MD), ponte do Outeiro n.a. / comporta DN800 Existente 

CEA3 Rio Vouga (MD), vala do rio Velho n.a. Existente / n.a. 

CEA4 Rio Vouga (MD), vala do rio Velho n.a. Existente / n.a. 

n.a. – não acessível 

Tal como nas comportas secundárias de drenagem, o reforço do dique do rio Vouga onde se localizam as comportas de 

entrada de água existentes, obriga no mínimo ao deslocamento das estruturas de entrada e de saída, ao prolongamento da 

tubagem e à execução de novas estruturas de proteção de ambos os lados do dique. 

Devido ao seu mau estado de conservação, não está previsto o reaproveitamento das estruturas de betão nem se prevê o 

reaproveitamento de nenhum equipamento existente destas comportas (Quadro 4.17). 

Quadro 4.17– Estado de conservação das comportas secundárias de rega existentes 

Designação 
Estado de 

conservação geral 
Equipamentos Estruturas de betão 

Estruturas de 
proteção 

Assoreamento 

CEA1 Razoável / mau razoável mau mau Sim 

CEA2 Razoável / mau razoável mau mau Sim 

CEA3 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  Sim 

CEA4 n.a. n.a. n.a. n.a. Sim 

n.a. – não acessível 
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Fotografia 4.5 – Comporta entrada de água CEA1 Fotografia 4.6 – Comporta de entrada  de água CEA2 

No Desenho 40486-EA-0202-DE-0000 (Volume 2 - Desenhos) identifica-se a localização das comportas de entrada de 

água. 

A conceção da tomada de água com câmara visitável facilitará as operações de limpeza e desassoreamento destas 

estruturas, o que conduzirá a um melhor funcionamento destas estruturas hidráulicas e uma maior longevidade das mesmas. 

A válvula mural possibilitará a entrada de água doce nos campos, quando os níveis do rio Vouga o permitirem. Na situação 

de verão, quando aberta, a válvula mural permitirá manter o nível freático de água doce nos campos 

No Quadro 4.18 indicam-se as principais características das comportas de entrada de água e instalar. 

Quadro 4.18 – Características principais das comportas de entrada de água a instalar 

Comporta 
secundária 

Válvula mural 

DN (mm) 

Tubagem 

DN (mm) 

Tubagem 

(m) 

CEA1 800  800 21,0 

CEA2 800  800 13,0 

CEA3 800  800 10,0 

CEA4 800  800 10,0 

4.3.4.3 Estrutura Hidráulica Especial 

Para minimizar o impacto nas obras de reforço do dique da margem esquerda do rio Velho, o caudal máximo a derivar do 

rio Vouga para o rio Velho, a ser controlado na estrutura hidráulica EH1, deverá situar-se na gama de valores entre 30 e 

40 m³/s, tendo sido fixado para o caudal de dimensionamento o valor de 35 m³/s. Para este caudal, a cota do nível de água 

na secção de montante do rio Velho é de 2,0 m.  

O rio Vouga na mesma secção tem uma cota de nível de água de 3,58 m para a cheia de período de retorno de 25 anos, 

sendo a cota de coroamento do dique de 3,78 m.   

A partir dos cálculos hidráulicos efetuados, a estrutura de derivação do caudal de 35 m3/s será constituída por 3 tubagens 

paralelas de betão armado, de secção circular de 1,80 m de diâmetro, instaladas sob o dique do rio Vouga na zona da 
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travessia do rio velho. O intradorso superior das passagens hidráulicas fica à cota 1,50 m e o rasto à cota -0,30 m. Esta 

definição de cotas de instalação permite derivar sempre caudal do rio Vouga, evitando o assoreamento se instaladas a cotas 

de rasto mais baixas. Por outro lado, a cota do intradorso superior de 1,50 m permite, durante o Verão, com o nível de água 

criado pelo açude do Rio Novo do Príncipe à cota 1,80 m, ocultar as entradas das tubagens, melhorando o enquadramento 

paisagístico da obra de desvio de caudal no dique da margem direita do rio Vouga. 

O caudal escoado por cada uma das tubagens depende da energia disponível, dada pela diferença entre os níveis de água 

a montante no rio Vouga e a jusante no rio Velho, de 1,58 m, correspondendo o caudal escoado àquele de que resultam 

perdas de carga localizadas à entrada e saída e da estrutura e perdas de carga contínuas totais iguais à energia disponível. 

Para estas condições de energia e das características geométricas e hidráulicas da estrutura de derivação, verifica-se que 

o caudal descarregado por cada uma das tubagens é de 11,5 m³/s, de que resulta para o caudal máximo a derivar do rio 

Vouga para o rio Velho um valor total da ordem de 35 m³/s como pretendido e uma velocidade máxima de 4,5 m/s. 

Esta estrutura não vai dispor de qualquer equipamento de obturação da passagem de fluxo através das tubagens, no entanto 

está previsto o atravancamento necessário entre tubagens para instalação futura de válvulas murais, bem como a estruturas 

necessárias para colocação de ensecadeiras, caso se pretenda vir a  obturar o fluxo de água entre os rios Vouga e Velho.  

Para este efeito, do lado de montante da estrutura EH1 foram incluídos 2 vãos com ranhuras para colocação de 

ensecadeiras, incluindo as peças fixas. As comportas ensecadeiras terão as mesmas dimensões que as ensecadeiras 

previstas para as Estruturas Hidráulicas Primárias dos rios Velho e Antuã e dos esteiros de Salreu e de Canelas. Entre as 

duas ensecadeiras será colocado um pilar com 1,20 m de comprimento e 1,00 m de largura, com um espaçamento entre o 

pilar e a estrutura hidráulica especial de 2 m.   

4.3.5 Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água 

A estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA) junto da ponte de Angeja (ponte sobre o Vouga de acesso ao 

Campo do Tojo), pretende possibilitar a admissão de água do rio Vouga para complemento dos regadios tradicionais das 

zonas de Angeja e Fermelã.  

Esta estrutura consistirá numa tomada de água e respetiva conduta para adução de água entre o rio Vouga e o rio Fontão. 

Na Fotografia 4.7 e Fotografia 4.8 apresentam-se os locais previstos, respetivamente, para a estrutura de entrada de água 

a construir na margem direita do rio Vouga, junto à ponte de Angeja (no Parque do Areal de Angeja e para a estrutura de 

saída da água, no início do rio Fontão, respetivamente. 
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Fotografia 4.7 – Local da tomada de água junto no rio 
Vouga 

Fotografia 4.8 – Local da entrega de água no rio 
Fontão 

A estrutura hidráulica especial de entrada de água em Angeja tem por objetivo o transporte de caudais para rega e as 

intervenções foram desenvolvidas numa perspetiva ambiental tendo em conta o potencial ecológico e paisagístico da zona, 

sem esquecer contudo, o objetivo principal do aproveitamento que é a criação e manutenção de condições favoráveis à sua 

utilização na agricultura. 

Assim, o traçado da conduta de adução foi definido tendo em conta os seguintes aspetos, resultantes dos trabalhos de 

campo entretanto efetuados, dos quais se destacam: topografia, resultados de prospeção geológico-geotécnica e análise 

ambiental: 

▪ Caudal de dimensionamento mínimo de 0,5 m³/s; 

▪ Conduta com perfil ascendente a partir do rio Vouga; 

▪ Condicionalismos da energia disponível, topográficos e geológicos e geotécnicos, 

▪ Zonas com valor ambiental; 

▪ Obstáculos físicos (parque do Areal de Angeja, estruturas do emissário gravítico da SIMRIA, estrada nacional  

EN 320-2, construções, muros, árvores, etc.); e  

▪ Acessos. 

A estrutura hidráulica especial de entrada de água compreende os seguintes componentes: 

▪ Estrutura da entrada de água, munida de grade grossa amovível e de válvula mural de secção circular, e com  

possibilidade de secionamento por comporta amovível com pranchas de madeira; 

▪ Conduta circular de betão armado, DN1000, com inclinação ascendente; 

▪ Estrutura de saída/entrega de água no rio Fontão munida de grade grossa amovível. 

As estruturas de entrada e de saída serão fundadas sobre uma fundação aluvionar espessa, compressível e pouco 

resistente, constituída por areias siltosas com componente argilo-lodosa e com seixos. 

Atendendo às fracas características da fundação em termos de resistência, considerou-se no local de implantação das 

estruturas de entrada e de saída a cravação de estacas de madeira de pinho com 25 cm de diâmetro mínimo e 5 m de 

comprimento, numa malha em quincôncio com 1,5 m de lado. Estas estacas permitirão uniformizar eventuais movimentos 

da fundação e tem-se mostrado uma solução adequada neste tipo de estrutura e neste tipo de fundação. 
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Para colocação da conduta, com cerca de 300 m de desenvolvimento consideraram-se duas soluções: 

▪ Entre o pk 0+000 e pk 0+150 - cortina de estacas prancha escorada: a conduta ficará implantada a cerca de 5 m de 

profundidade, em relação à atual cota do terreno existente; prevê-se a execução de uma plataforma de trabalho à cota 

4,0; e a colocação de estacas prancha com 8 m de altura, com dois níveis de escoras; 

▪ Entre o pk 0+150 a 0+298 – vala escavada: a conduta ficará implantada a cerca de 2 a 3 m de profundidade, em 

relação à atual cota do terreno existente; prevê-se a execução de vala com taludes inclinados a 1V:2,75H. 

Atendendo às condicionantes existentes, nomeadamente a existência do emissário SIMRIA, da rotunda da EN230-2, a rua 

Ribeiro (estrada municipal), bem como o pontão junto ao rio Fontão, considera-se que, em fase de obra, o Empreiteiro 

poderá propor, para aprovação à Fiscalização, a abertura de vala com recurso a Entivação Modular Progressiva. 

4.3.6 Estrutura Verde Primária 

O projeto da Estrutura Verde Primária (EVP), que contempla a plantação de sebes arbustivo‐arbóreas-herbáceas a plantar, 

foi elaborado, e será implementado, em articulação com as restantes infraestruturas do Projeto do Sistema Primário de 

Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

As intervenções previstas no âmbito do projeto da Estrutura Verde Primária contemplam as infraestruturas lineares dos 

diques de defesa contra marés e dos diques da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio Velho, bem como 

a reabilitação da estrutura verde que acompanha o dique Médio, embora sem intervenção no âmbito do presente projeto ao 

nível de terraplenagens, mantendo o atual perfil.  

A proposta de Estrutura Verde Primária teve como objetivo a sustentabilidade ambiental e paisagística das soluções 

preconizadas, assentando em bases concetuais de natureza estética, funcional e económica, de modo a promover e 

assegurar aspetos de enquadramento, proteção, preservação e recuperação da paisagem, designadamente: 

▪ Objetivos estéticos: Enquadramento e valorização paisagística das áreas intervencionadas, designadamente ao longo 

dos corredores diques dos sistemas primários de defesa contra marés e contra cheias, atendendo ao cenário em que 

se enquadram, por forma a restabelecer a continuidade visual e paisagística; 

▪ Objetivos funcionais: Estabilização biológica dos taludes dos diques sujeitos a reperfilamento e de todas as superfícies 

que remanesceram a solo nu após intervenção, tendo em vista a proteção contra a erosão eólica e hídrica e o 

restabelecimento da função e continuidade ambiental e ecológica; 

▪ Objetivos económicos: implantação de um modelo que otimize os custos de construção e manutenção. 

Nesta base, foi efetuado o levantamento e uma análise cuidada da área de intervenção do BVL, por forma a definir uma 

Estrutura Verde Primária sustentável, que garanta a salvaguarda e o funcionamento da rede de corredores verdes existentes 

e fomente a continuidade ecológica dos mesmos. 

A Estrutura Verde Primária (EVP) teve como base a estrutura ecológica já existente, assim como carácter paisagístico dos 

locais a intervir, com o objetivo de não só a manutenção dos recursos naturais, como também compatibilizá-los com as 

atividades humanas aí desenvolvidas, visando contribuir numa perspetiva integrada, para a valorização paisagística e 

ambiental.do território em questão. 
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Em termos genéricos, a EVP projetada desenvolve-se, sensivelmente, ao longo 22 km, num corredor verde, composto por 

sebes arbóreas, arbustivas e herbáceas e galerias ripícolas, que se desenvolve ao longo dos esteiros e diques, que gerem 

os recursos hídricos do BVL. 

No Desenho 40486-EA-0200-DE-0000 (Volume 2 - Desenhos), encontra-se assinalada a rede de sebes a plantar ou 

melhorar no âmbito da EVP. 

Nesta base, no âmbito do projeto de execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, o projeto de 

execução de EVP teve como objetivos base, o seguinte: 

▪ Promover a organização estrutural e funcional do espaço, e paralelamente a qualidade estética e ambiental; 

▪ Valorizar e preservar a estrutura verde existente que possa vir a ser afetada, promovendo ações de proteção, 

recuperação, limpeza do material vegetal, revegetação e estabilização biofísica, assim como ações de outra natureza, 

no âmbito do presente projeto; 

▪ Manutenção do sistema de sebes existentes, assim como das áreas de bosquete; 

▪ Criação de corredores verdes lineares, compostos por sebes arbóreo-arbustivas, arbustivas ou simplesmente 

herbáceas, visando estabelecer a conetividade entre áreas não lineares de espaços naturais, como é o caso das áreas 

de bosquetes;  

▪ Instalação de uma estrutura verde de compartimentação da paisagem, constituída pela plantação de sebes em áreas 

do domínio público hídrico, ou seja, ao longo de todo o dique de proteção contra marés, na base do talude interior e 

contíguo aos terrenos por este protegidos, bem como ao longo do caminho da margem direita do rio Vouga, e restantes 

linhas de água da rede primária e secundária de drenagem e dos caminhos dentro da área de intervenção do projeto; 

▪ Integração e compatibilização com as infraestruturas existentes e projetadas, procurando respeitar os ritmos e os 

padrões de referência existentes na paisagem em que irão estar integradas (Campo Aberto, Sistema Húmido ou 

Bocage), sobretudo em termos de composição florística e expressão territorial das espécies a plantar, formalizando 

sebes de compartimentação, atendendo às suas características funcionais e de adaptação aos locais onde irão ser 

implementadas. 

▪ A tipologia e disposição da vegetação/sebes de compartimentação, de modo a minimizar o ensombramento das zonas 

de cultivo e maximizar o ensombramento dos caminhos as linhas de água/valas de drenagem; 

▪ Estabilização das margens dos esteiros e rios das zonas intervencionadas. 

Neste sentido, e visando atingir os objetivos anteriormente expostos, as soluções preconizadas foram estabelecidas tendo 

em consideração, para além das características da ação a desenvolver no âmbito do sistema primário de defesa do BVL, a 

matriz paisagística dominante, dando continuidade às estruturas visuais e ecológicas existentes, nomeadamente em termos 

de espécie vegetal, volume e forma, com o intuito de não alterar a leitura da paisagem e paralelamente contribuir para a 

estabilização das margens dos diques. 

A EVP a implementar consistirá, em termos básicos, na plantação de um sistema de sebes vivas com diferentes tipologias, 

definidas tendo em consideração a flora local e adaptada ao meio em questão, selecionando-se, portanto, preferencialmente 

espécies associadas a zonas húmidas, designadamente: Alnus glutinosa (amieiro), Fraxinus angustifolia (freixo), Populus 

nigra (choupo negro), Quercus robur (carvalho roble), Salix atrocinerea (salgueiro preto), Frangula alnus (amieiro negro), 

Tamarix africana (tamargueira), Crataegus monogyna (pilriteiro), Laurus nobilis (loureiro), Lonicera periclymenum 

(madressilva), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Iris pseudacorus (lírio dos pântanos), Typha latifolia (tabúa) e Lythrum salicaria 

(salgueirinha); 
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Nesta base, foram definidas 3 tipologias base de sebes, que serão implantadas estremes ou em composições mistas, em 

função do carácter paisagístico dominante do local e da infraestrutura a beneficiar, ou a construir, designadamente:  

▪ Sebes arbóreas: Alnus glutinosa; Fraxinus angustifolia ; Populus nigra e Frangula alnus ; 

▪ Sebes arbustivas: Tamarix africana, Salix atrocinerea, Lonicera peryclimenum 

▪ Sebes herbáceas: Iris pseudacorus , Typha latifolia  e Lythrum salicaria (aplicadas em biorolos). 

4.4 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

No âmbito do Parecer da APA (Ofício SO29051-202104-DAIA-DAP-00085-2021) relativo à verificação da Boa Instrução do 

Processo PL20210310000478, foram apresentados os esclarecimentos que se reproduzem a seguir, relativos ao 

dimensionamento hidráulico do projeto. No Anexo 14 apresenta-se o Ofício SO29051-202104-DAIA-DAP-00085-2021 bem 

como a resposta da COBA ao mesmo. 

4.4.1 Dimensionamento hidráulico do projeto de execução do sistema primário de defesa contra marés 

Contexto e questões indicadas no Parecer da APA: 

Face à tipologia das intervenções preconizadas, e no caso concreto do dimensionamento hidráulico do Projeto de Execução 

do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) - Diques de Defesa Contra Marés, as cotas do coroamento dos 

diversos diques de defesa contra marés foram estabelecidas em função das cotas dos níveis de água da ria de Aveiro para 

o período de retorno de 25 anos, de acordo com a frequência admitida para o seu galgamento.  

As cotas adotadas no presente projeto de execução correspondem às cotas fixadas nos estudos hidráulicos realizados no 

Anteprojeto (2000) e em COBA (1991), onde foram calculadas as cotas máximas dos níveis de água da ria de Aveiro, junto 

do sistema de defesa contra marés, tendo em conta os efeitos da variação do nível devidos à maré e à atuação do vento na 

superfície de água da ria, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento da superfície da água, que aumenta junto aos 

diques. 

Atento ao acima exposto, deixa-se o alerta de que se trata de um EIA que irá ser submetido a apreciação das diversas 

entidades em que face ao hiato temporal entre os estudos de base que serviram de suporte à definição e dimensionamento 

de um conjunto de infraestruturas e o presente procedimento, poderá porventura a avaliação dos impactes associados ao 

recurso hídrico (entre outros) ser imperfeita, como sejam cheias e inundações transmitindo erradamente uma sensação de 

segurança para pessoas e bens. 

De ferir ainda que, para além do hiato temporal acima referido, desde essa data que até ao presente foram concretizados e 

implementados um conjunto de projetos/infraestruturas que de alguma forma alteraram a dinâmica de marés, correntes, 

fluxos de escoamento, cotas de máxima cheia, entre outros, como sejam o projeto do aproveitamento hidroelétrico de 

Ribeiradio-ermida (DIA de 13-02-2009), o projeto associado à reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (DIA de 25-09-

2009)2 e mais recentemente a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe. 

 
2 Projeto relevante para a questão do SPDCM sublinhado pela COBA  
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Síntese conclusiva: 

Para analisar o impacto no dimensionamento do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés 

(SPDCM) associada ao projeto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, teve-se em consideração o referido no 

Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (Atkins - Março de 2009) que está 

associado à DIA de 25-09-2009, para os aspetos mais relevantes desse projeto, bem como, na avaliação de impactes na 

dinâmica costeira e hidrodinâmica da Ria de Aveiro, que conclui que esses impactos são inexistentes ou pouco significativos 

na zona do SPDCM do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Faz-se notar, tendo por base o estudo ecológico apresentado no EIA, que são importantes as intervenções de reparação 

dos sistemas de proteção dos campos agrícolas e dos muros das marinhas, caso contrário continuará a assistir-se a uma 

situação de aumento permanente do prisma de maré, não podendo ser atingida a situação de equilíbrio hidrodinâmico da 

Ria de Aveiro. Com efeito, o aumento do prisma de maré leva à destruição das motas e muros que protegem os campos 

agrícolas e as marinhas, que após destruídos provocam de novo o aumento das áreas inundáveis e, portanto do prisma de 

maré,  sustentando um processo em cadeia que se reforça continuamente. 

Refira-se ainda, que o dique médio existente foi construído há mais de 20 anos, dimensionado para o período de retorno de 

25 anos, apresentando-se em bom estado de conservação, quer do corpo do dique, quer da sua proteção com enrocamento, 

mantendo bom estado funcional e promovendo a segurança de pessoas e bens. Este bom comportamento do dique médio 

contrasta com o dos outros diques existentes, ainda não intervencionados, que têm vindo a ser destruídos gradualmente, 

deixando o Bloco do Baixo Vouga Lagunar numa situação de abandono, que ameaça a segurança de pessoas e bens. 

Nota explicativa: 

A intervenção de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro executada correspondeu à Solução 2A – que consistiu no 

prolongamento do molhe Norte, numa extensão de 200 m, com uma orientação praticamente coincidente com o último troço 

do molhe existente, para evitar dificuldades de manobra dos navios na zona de transposição do molhe Norte (Figura 4.40). 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.40 - Configuração existente (a) e Reconfiguração proposta para o molhe Norte na Solução 2A (b)  
(Consulmar 2007, citado em EIA, março, 2009) 
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A identificação e avaliação de impactes sobre as condições hidrodinâmicas e dinâmica sedimentar da zona costeira 

adjacente à Barra do Porto de Aveiro basearam-se nos estudos e simulações efetuadas pelo Consórcio 

Consulmar/Hidromod/NEMUS no âmbito dos Estudos Preliminares (Julho de 2007) e do Estudo Prévio (Outubro de 2007) 

de Reconfiguração e de Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro.  

Nestas simulações foi utilizado o modelo matemático da Ria de Aveiro, para a combinação de ondas e correntes para as 

várias Soluções alternativas examinadas no projeto, tendo-se admitido, em particular, que qualquer obra de reconfiguração 

da barra do Porto de Aveiro teria de cumprir, pelo menos, os seguintes quatro objetivos, não necessariamente facilmente 

conciliáveis:  

1. Melhorar as condições de manobra dos navios em termos de exposição a correntes e ondas desfavoráveis;  

2. Manter a capacidade de limpeza do jato de vazante para não agravar custos de manutenção do canal;  

3. Não alterar significativamente o prisma de maré a fim de evitar impactes para o interior da Ria.  

4. Não criar obstáculos que reduzam de forma significativa o trânsito litoral 

Dos objetivos referidos, importa realçar o correspondente ao ponto 3, pois está diretamente ligado com a questão colocada 

no parecer, do “Projeto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro” introduzir alterações na dinâmica das marés, 

correntes e fluxos de escoamento da Ria de Aveiro. 

 

Figura 4.41 – Evolução das cotas na Barra e dos prismas de maré (EIA, março 2009) 

O gráfico da Figura 4.41 evidencia a relação entre as várias intervenções efetuadas no Porto de Aveiro e o prisma de maré 

na barra, designadamente: a construção na década de 1950 dos molhes Norte e Sul, com cabeças avançadas em cerca de 

700 m, que levou ao aumento do prisma de maré até cerca 1975, a partir do qual o prisma de maré atinge uma situação de 

equilíbrio, com tendência de redução ligeira para 60 x 106 m3 até 1983; as obras de regularização do canal de navegação, 

compreendendo diques marginais e o triângulo da confluência dos canais de S. Jacinto e da Cidade, realizadas no anos de 

1982 a 1984,  originando a diminuição das perdas de carga dos escoamentos de enchente e vazante e levando ao aumento 

acentuado do prisma de maré até 1984, para 70 x 106 m3, tendo atingido cerca de 75 x 106 m3 em 1987, ano em que terminou 

a obra do prolongamento de 520 m do molhe Norte, que por sua vez levou a um aumento do prisma de maré para os cerca 

de 80 x 106 m3 atuais (Consulmar, 2004).  
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Avaliação de impactes na dinâmica costeira 

As simulações hidrodinâmicas e de dinâmica sedimentar da zona costeira adjacente à Barra do Porto de Aveiro foram 

efetuadas pelo consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS para a situação de referência (ausência de projeto), tendo por base 

a batimetria de 1987 e de 2007 e a batimetria de 2007 com a solução de projeto. Foram consideradas situações só com a 

agitação marítima e situações com a ação combinada da agitação marítima e marés (enchente e vazante). 

Para avaliar de que forma a Solução 2A do Projeto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro poderia influenciar o 

prisma de maré foram simulados os caudais que cruzam a barra na situação de projeto, tendo sido comparados com os 

valores que se verificam atualmente (2007) – Figura 4.42. Do exame da Figura constata-se que o traçado das curvas de 

caudais para a situação de referência sobrepõe-se ao traçado correspondente à Solução do Projeto.  

 

Figura 4.42 – Caudais na Barra. Comparação das Situações sem e com prolongamento do molhe Norte 
(Consulmar 2007, citado em EIA, março 2009) 

Assim, na avaliação de impactes na dinâmica costeira, o EIA (2009) refere que - quer na fase dos Estudos Preliminares, 

quer na fase do Estudo Prévio – 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 indiretos do projeto sobre a zona mais interior da ria, 

permitindo antever que as intervenções em causa não serão suscetíveis de originar impactes negativos a esse nível. 

No capítulo de Conclusões, o EIA (2009) refere que 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 aspeto muito importante já que permite prever que os efeitos do presente 

Projeto não se estenderão para o interior da ria de Aveiro. 

Destruição das motas de proteção dos campo agrícolas e dos muros das marinhas e implicação no aumento em cadeia do 

prisma de maré 

Por outro lado, faz-se notar que no EIA (Atkins, 2009) se refere que do ponto de vista ecológico, o aumento da propagação 

de maré, e o consequente aumento das correntes, tem concorrido para a erosão de algumas motas de proteção aos campos 

agrícolas da área interior da laguna e dos muros das marinhas, ocorrendo algumas situações de inutilização devido à 
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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 respetivas 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. 

Concluindo-se que são importantes as intervenções de reparação dos sistemas de proteção dos campos agrícolas e dos 

muros das marinhas, caso contrário continuará a assistir-se a uma situação de aumento permanente do prisma de maré, 

não podendo ser atingida a situação de equilíbrio do prisma de maré na Ria de Aveiro. Com efeito, o aumento do prisma de 

maré leva à destruição das motas e muros que protegem os campos agrícolas e as marinhas, que após destruídos provocam 

de novo o aumento das áreas inundáveis e do prisma de maré que, conduzindo a mais destruições de motas e muros, e a 

um processo em cadeia que continuamente se reforça. 

4.4.2 Dimensionamento hidráulico do projeto de execução do sistema primário de defesa contra cheias 

Contexto e questões indicados no Parecer da APA: 

Quanto ao Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC), os estudos 

hidrológicos e hidráulicos para fixação dos níveis de água de dimensionamento do reforço do dique da margem direita do 

rio Vouga, entre a EN 109 e o dique Sul, e do reforço do dique da margem esquerda do rio Velho, entre o rio Vouga e a 

estrutura hidráulica primária EHP1, foi utilizado o programa de cálculo automático HECRAS do US Army Corps of Engineers, 

para determinar as curvas de regolfo em regime variável no rio Vouga e em regime permanente no rio Velho.  

Os estudos hidráulicos englobaram toda a informação topográfica disponível e utilizada nos estudos anteriores, com revisão 

e adaptação da utilizada nos estudos hidráulicos realizados pela COBA 1991, pelo ex‐IHERA ao nível do Anteprojeto de 

2000 e no projeto de execução da Infraestrutura Hidráulica do Rio Novo do Príncipe (2016 e 2017) 

Atento ao acima exposto, deixa-se o alerta de que se trata de um EIA que irá ser submetido a apreciação das diversas 

entidades em que face ao hiato temporal entre os estudos de base que serviram de suporte à definição e dimensionamento 

de um conjunto de infraestruturas e o presente procedimento, poderá porventura a avaliação dos impactes associados ao 

recurso hídrico (entre outros) ser imperfeita, como sejam cheias e inundações transmitindo erradamente uma sensação de 

segurança para pessoas e bens. 

De ferir ainda que, para além do hiato temporal acima referido, desde essa data que até ao presente foram concretizados e 

implementados um conjunto de projetos/infraestruturas que de alguma forma alteraram a dinâmica de marés, correntes, 

fluxos de escoamento, cotas de máxima cheia, entre outros, como sejam o projeto do aproveitamento hidroelétrico de 

Ribeiradio-ermida (DIA de 13-02-2009)3, o projeto associado à reconfiguração da Barra do porto do Porto de Aveiro (DIA de 

25-09-2009) e mais recentemente a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe2. 

 
3 Projeto relevante para a questão do SPDDCC sublinhado pela COBA 
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Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio - Ermida 

Síntese conclusiva: 

Para analisar o impacto no dimensionamento do Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra 

Cheias (SPDDCC) associado ao projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio - Ermida, teve-se em consideração 

o referido no Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio – Ermida (COBA, julho 

2008), que está associado à DIA de 25-09-2009, para os aspetos mais relevantes desse projeto, bem como, dos relativos à 

avaliação de impactes desse Aproveitamento no regime natural das cheias no trecho do Rio Vouga a jusante.   

Concluindo (o EIA), considera‐se que a barragem de Ribeiradio não provocará alterações significativas no regime natural 

das cheias pelo que, apesar de se identificarem impactes positivos, os mesmos serão de reduzida magnitude; podem 

contudo ser significativos face ao contributo que poderá ter na redução de perdas de bens materiais em zonas 

frequentemente afetadas pelas cheias do Vouga, como é , o caso, por exemplo, da baixa de Águeda; a situação poderá ser 

mais relevante se houver a capacidade de antecipar a previsão de episódios desta natureza e, consequentemente, assegurar 

uma maior capacidade de armazenamento nas albufeiras que integram este aproveitamento. 

Embora a albufeira de Ribeiradio possa vir a ter algum efeito na redução dos picos de cheias, foi considerado, pelo menos 

até dispor de sistemas de previsão precisos, que o descarregador será operado de forma neutra, descarregando em cada 

momento um caudal igual ao caudal afluente excedentário. Nesse sentido, para segurança de pessoas e bens, foram 

consideradas as cheias naturais de períodos de retorno 15 e 25 anos para o dimensionamento das estruturas associadas 

ao SPDDCC do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Nota explicativa 

O Aproveitamento de Ribeiradio‐Ermida compreende duas barragens e duas centrais:  

▪ Barragem de Ribeiradio e a respetiva central, a jusante da barragem; 

▪ Barragem de Ermida e a central, anexa à barragem de Ermida. 

A barragem de Ribeiradio permite criar uma albufeira com cerca de 136 hm³ de capacidade total e 85 hm3 de capacidade 

útil, para o NPA à cota (110,0) e o Nme à cota (90,0). O volume médio anual afluente à albufeira ronda os 840 hm³/ano, 

sendo a sua capacidade útil cerca de 10% desse volume afluente, pelo que o aproveitamento é pouco mais que um fio‐de‐

água. A capacidade máxima do descarregador de cheias  com a albufeira no NPA e todas as comportas abertas é de 3000 

m³/s, ligeiramente superior ao caudal máximo da cheia milenar, o qual é estimado em 2750 m³/s. A barragem dispõe 

igualmente de um órgão de descarga de fundo, cuja capacidade máxima com a albufeira no NPA é de cerca de 125 m³/s. 

Imediatamente a jusante da barragem de Ribeiradio situa-se a central, equipada com um único grupo para um caudal nominal 

turbinado de 125 m³/s. 

A barragem de Ermida permite criar uma albufeira de 3,86 hm3 de capacidade total e de 1,93 hm3 de  capacidade útil, que 

faz a modulação dos caudais turbinados na central de Ribeiradio. O descarregador de cheias, de 60 m de largura total, não 

tem comportas. Dado o reduzido volume da albufeira, o caudal de ponta de cheia descarregado na barragem de Ermida 

corresponde ao caudal de cheia ponta de cheia descarregado na barragem de Ribeiradio.  

Na avaliação dos caudais e volumes de cheia em Ribeiradio foram utilizadas várias metodologias de cálculo constando no 

Quadro 4.19 os caudais de ponta cheia e os volumes de cheia propostos associados a vários períodos de retorno.  
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Quadro 4.19 - Caudais de Ponta de Cheia e Volumes de Cheia para Vários Períodos de Retorno 

Período de Retorno 
(anos) 

Caudal de Ponta de Cheia 
(m3/s) 

Volume de Cheia 
(hm3) 

10 1058 74,9 

20 1249 88,4 

50 1694 121,1 

100 1890 135,5 

1000 2714 205,5 

5000 3260 253,9 

10000 3450 269,00 

(COBA, julho 2008) 

Face à ordem de grandeza dos caudais de ponta de cheia e dos volumes de cheia, por um lado, e ao vale bastante encaixado 

e volume para amortecimento dos caudais de cheia diminuto, verifica-se que as cheias afluentes de mais elevado período 

de retorno não apresentam amortecimento significativo do caudal de ponta de cheia.  

Na Figura 4.43 indica-se a sequência de operação do descarregador de cheias de Ribeiradio, no seguimento da ocorrência 

de uma cheia com 2000 m³/s de caudal de ponta (T = 100 anos). O nível inicial da albufeira encontra-se à cota (108,0). A 

central encontra-se a turbinar a plena carga até à hora 40, quando um disparo faz o caudal passar para zero. Como se pode 

ver, o caudal descarregado segue com precisão o caudal entrado, com uma redução ligeira do caudal de ponta de cheia, 

mantendo o nível máximo na albufeira de cerca da cota (110,0). 

 

Figura 4.43 – Operação do descarregador no caso da afluência de uma cheia com Qmax=2000 m³/s 

No âmbito dos estudos de cheia foi ainda analisada a possibilidade de evitar a conjugação do pico de cheias do rio Vouga 

com o pico de cheia do rio Águeda, pois quando tal acontece, a elevada altura do escoamento no Vouga dificulta a entrada 

dos caudais provenientes do Águeda, provocando inundações significativas a montante, em particular na cidade de Águeda. 

Nestas condições, o desfasamento dos picos de cheia, poderá ser importante na redução da intensidade dessas inundações. 
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Para tal, a albufeira de Ribeiradio embora com reduzida capacidade de laminagem, poderá ter algum efeito, ainda que 

limitado, no amortecimento das ondas de cheia, mediante uma operação conveniente das comportas. A albufeira de Ermida, 

não dispondo de comportas, será totalmente passiva e não terá nenhum efeito significativo na laminagem de cheias 

importantes. 

Uma vez que a albufeira de Ribeiradio se encontra geralmente cheia, principalmente durante o inverno, para que se possa 

ter algum efeito nos caudais máximos evacuados, a albufeira terá de, previamente, ganhar capacidade de armazenamento, 

descarregando um caudal superior ao afluente, isto é, a barragem terá de produzir uma pequena cheia antes de chegar a 

cheia maior. Trata-se evidentemente de uma operação arriscada, a menos que se disponha de um sistema de previsão 

muito eficiente e bem afinado. 

Embora a albufeira de Ribeiradio possa vir a ter algum efeito na redução dos picos de cheias, foi considerado, pelo menos 

até dispor de sistemas de previsão precisos, que o descarregador será operado de forma neutra, descarregando em cada 

momento um caudal igual ao caudal afluente excedentário. 

Concluindo (o EIA), considera‐se que a barragem de Ribeiradio não provocará alterações significativas no regime natural 

das cheias pelo que, apesar de se identificarem impactes positivos, os mesmos serão de reduzida magnitude; podem 

contudo ser significativos face ao contributo que poderá ter na redução de perdas de bens materiais em zonas 

frequentemente afetadas pelas cheias do Vouga, como é , o caso, por exemplo, da baixa de Águeda; a situação poderá ser 

mais relevante se houver a capacidade de antecipar a previsão de episódios desta natureza e, consequentemente, assegurar 

uma maior capacidade de armazenamento nas albufeiras que integram este aproveitamento. 

Projeto de Execução da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe 

Síntese conclusiva: 

Na sequência da adjudicação à COBA pela CIRA da Prestação de Serviços para “Elaboração do Projeto de Execução do 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”, a CIRA promoveu desde logo uma reunião entre a CONSULMAR e 

a COBA para que a COBA pudesse tomar conhecimento dos estudos e projetos em curso na área do projeto e recolher a 

informação de base já desenvolvida, nomeadamente topografia, batimetria e estudos hidrológicos e hidráulicos. Nesse 

sentido foi disponibilizado à COBA o Relatório Preliminar (HIDROMOD em 20164), bem como a topografia e batimetria 

efetuadas.  

Os estudos de propagação das cheias no trecho do rio Vouga entre Eirol e a Secção terminal, junto do dique de defesa 

contra marés, quer em HIDROMOD, 2016, quer em COBA, 20185, tiveram por base o estudo COBA, 19916. Foram utilizados 

os elementos disponíveis das secções transversais para definição geométrica dos leitos menor e maior do rio Vouga, bem 

como as ondas de cheia naturais em Eirol para os períodos de retorno de 15 e 25 anos. A jusante de Angeja foram utilizados 

os dados de topografia e batimetria do Projeto da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe, bem como a topografia desenvolvida 

pela COBA em 2017.  

 
4 HIDROMOD, 2016. Propagação de cheias no rio Vouga – Baixo Vouga Lagunar – Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa 
Contra Cheias e Marés – Rio Velho e Rio Novo do Príncipe. 
5 COBA, 2018. Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. Volume I – Projeto. Tomo 3 –Diques de 
Defesa Contra Cheias – MD do rio Vouga e ME do rio Velho. Capítulo 3. 
6 COBA, 1991. Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga, Anteprojeto de desenvolvimento do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, 
junho 1991.  
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Nos estudos da HIDROMOD foi utilizado o modelo FLDWAV e nos estudos da COBA foi utilizado o modelo  HEC-RAS do 

US Army Corps of Engineers, para a determinação características do escoamento em regime variável no Rio Vouga. Após 

validação dos modelos, com os resultados apresentados em COBA 1991, foram efetuadas simulações para a situação atual 

e para a situação com os Projetos. 

Os resultados da modelação com as novas estruturas no Projeto da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe, diferem dos 

resultados do Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias, porque no troço final do Rio 

Novo do Príncipe não foram admitidas as mesmas cotas de coroamento no dique da margem direita do rio Vouga a jusante 

do rio Velho. Com efeito, no estudo da HIDROMOD para o projeto da Ponte-açude foi admitida uma cota de coroamento do 

dique da margem direita do rio Vouga, de 1,8 m, resultando o galgamento deste troço de dique pela cheia de período de 

retorno de 25 anos, com descarga de um caudal total da ordem de 300 m3/s, ocorrendo na secção do açude um caudal da 

ordem de 600 m3/s. No estudo da COBA, para o projeto de reforço do dique da margem direita do rio Vouga, não foi permitido 

o galgamento deste troço para a cheia de período de retorno 25 anos, pelo que na secção do açude ocorre um caudal 

superior, da ordem de 900 m3/s. Para caudais superiores aos do período de retorno de 25 anos, ocorre o galgamento 

generalizado do dique da margem direita do rio Vouga, preferencialmente pelo descarregador do rio das Mós e pelo Rio 

Velho. 

Relativamente à modelação pela COBA da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe foram adotadas as seguintes 

características definidas no estudos da HIDROMOD, 2016: 

▪ Cota do fundo no local do açude -3 m; 

▪ Largura da secção de escoamento no local das comportas: 43,2 m; 

▪ Coeficiente de contração do escoamento no local das comportas: 0,8 

No Projeto de Execução (CONSULMAR, 20177) foi adotado o caudal de 980 m3/s para dimensionamento da Ponte-açude 

do Rio Novo do Príncipe e uma folga que possibilita para as condições do projeto a passagem de um caudal superior, de 

1235 m3/s. 

O dique da margem esquerda do rio Velho e todas as infraestruturas de entrada de água na margem direita do rio Vouga 

foram dimensionadas tendo em conta os níveis de cheia do projeto SPDDCC e a cota máxima de verão do nível de água no 

rio Vouga, de 1,80 m definida no Projeto da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe. 

Em conclusão, o desenvolvimento dos 2 Projetos afetos ao Baixo Vouga Lagunar foi integrado e as bases de 

dimensionamento foram compatibilizadas. 

4.5 PLANO PRELIMINAR DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS  

O Plano Preliminar de Gestão e Exploração relativo ao Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar constitui um elemento fundamental para o licenciamento ambiental do projeto do sistema primário de defesa do 

 

7 CONSULMAR, 2017. Projeto de Execução das Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra  
Cheias e Marés no Rio Velho e Rio Novo do Príncipe, março 2017  
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Baixo Vouga Lagunar, nomeadamente no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em que se 

enquadra.  

Conforme acordado na reunião de dia 2 junho de 2022, promovida pela APA, com a presença da APA, ICNF, CIRA e COBA, 

apresenta-se neste capítulo o Plano Preliminar de Gestão e Exploração das Estruturas Hidráulicas Primárias por forma a 

garantir uma continuidade hídrica, visando dar resposta às questões colocadas pelo ICNF no seu parecer de 19 de abril de 

2019 e sequentes (Anexo 4 do Volume 3), sobre o modo de funcionamento das comportas e dos seus impactes nas 

populações piscícolas da Ria de Aveiro e formas de os minimizar. No Anexo 15 (Volume 3 do EIA) apresenta-se o Plano 

Preliminar de Gestão e Exploração das Estruturas Hidráulicas Primárias integral, conforme foi apresentado no âmbito da 

Pronúncia sobre o teor da proposta de desconformidade recebida da APA através do Ofício S029442-202204-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00325.2021, datado de 29-04-2022. 

Os modos de funcionamento a serem esclarecidos constantes do parecer de 19 de abril de 2019 do ICNF são recapitulados 

nos pontos seguintes : 

1. Normas de funcionamento de todas as comportas, com indicação da relação entre os diferentes níveis de água a 

jusante e a montante e a posição da respetiva comporta; 

2. Estudo detalhado da relação entre os movimentos das comportas e os correspondentes níveis de maré e de caudais 

nos cursos de água; 

3. Simulação dos tempos de permanência das comportas nas suas diferentes posições (aberta, fechada ou em 

posições intermédias ao longo do ano. 

O presente documento estabelece alguns princípios para a gestão e exploração das Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP) 

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar durante os meses de estio (julho, agosto e setembro) e dos meses 

da época húmida (novembro, janeiro, março e maio).  

No Plano de Gestão e Exploração a realizar serão coletados novos dados, nomeadamente sobre marés, e serão afinados 

os cenários de caudais e da frequência e período de abertura das comportas das EHP. 

4.5.1 Caudais médios mensais disponíveis nas bacias hidrográficas do rio Vouga e afluentes e do rio 
Antuã 

4.5.1.1 Estruturas hidráulicas primárias 

As Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP) encontram-se no cruzamento das linhas de água e esteiros com o dique de defesa 

contra marés. As EHP permitirão defender o Bloco do Baixo Vouga Lagunar das águas salgadas e poluídas (nomeadamente 

com mercúrio) do Largo do Laranjo e das tempestades durante o inverno, permitindo garantir uma reserva de água doce 

nas linhas de água, esteiros e valas durante o verão para humedecimento dos solos do bloco do Baixo Vouga Lagunar.  

As EHP foram previstas no rio Antuã, EHP5, no esteiro de Canelas (que recebe as águas de montante de vários afluentes: 

rio Fontão, ribeira dos Amiais, ribeiras de Agra/Corgo e rio Jardim), EHP3, no esteiro de Salreu, EHP4 e no rio Velho, EHP1. 

A EHP do esteiro de Barbosa, EHP2, já existe, prevendo-se a sua reabilitação. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização das  EHP. 
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Figura 4.44 – Localização das estruturas hidráulicas primárias (EHP) 

 

Quadro 4.20 – Caracterização geométrica das EHP 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Linha de água 

Cota do 
rasto da 
l. a. na 
EHP 
(m) 

Cota topo 
da 

Comporta 
(m) 

Distância entre 
topo da 

comporta e o 
rasto (m) 

Altura da 
Abertura 

(m) 

Largura 
da 

abertura 
(m) 

Cota da 
crista da 
soleira 

(m) 

Distância do 
topo da crista 
à soleira /rasto 

(m) 

EHP1 Rio Velho -2.2 2.3 4.5 3.0 3.0 -0.7 1.5 

EHP2 
Esteiro de 

Barbosa 
-0.8 2.3 3.1 2.5 3.0 -0.2 0.6 

EHP3 
Esteiro de 

Canelas 
-1.9 2.3 4.2 3.0 3.0 -0.7 1.2 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu 
-1.6 2.3 3.9 3.0 3.0 -0.7 0.9 

EHP5 Rio Antuã -1.5 2.3 3.8 3.0 3.0 -0.7 0.8 
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As estruturas de comportas previstas para as EHP são constituídas por módulos de comportas de corrediça todos idênticos 

(esquema do lado retirado do Desenho 40316-PE-0102-DE-001 do Tomo 2 do 

Projeto), variando apenas o número de módulos em função do caudal de cheia de 

dimensionamento da estrutura hidráulica.  

O número de módulos previsto em cada uma das EHP é o seguinte:  

▪ EHP1 do rio Velho inclui 3 módulos de comportas de corrediça;.  

▪ EHP2 do esteiro de Barbosa (existente) inclui 2 módulos de comportas de 

corrediça; 

▪ EHP3 do esteiro de Canelas inclui 5 módulos de comportas de corrediça, 

sendo que apenas 3 estão previstos ser equipados nesta fase de obra; 

▪ EHP4 do esteiro de Salreu inclui 2 módulos de comportas de corrediça; 

▪ EHP5 do rio Antuã inclui 6 módulos de comportas de corrediça. 

No quadro seguinte indicam-se os caudais de cheia de dimensionamento das 

diferentes EHP. Para a descarga desses caudais prevê-se a abertura completa 

das comportas de corrediça de todos os módulos. 

Quadro 4.21 – Valores dos caudais cheia de dimensionamento das EHP 

Estrutura 
Hidráulica Primária 

Linha de água  

Caudal máximo 
Caudal de 

dimensionamento 
Caudal de cheia em 

fase de obra Hidrogramas de 
cheia T=5 anos 

Rede de drenagem 
secundária 

(m³/s) m³/s (m³/s) (m³/s) 

EHP1 Rio Velho  35.0 4.0 35.0 - 

EHP2 Esteiro de Barbosa - 8.6 8.6 0.9 

EHP3 Esteiro de Canelas  68.0 8.0 68.0 4.1 

EHP4 Esteiro de Salreu  - 16.1 16.1 1.6 

EHP5 Rio Antuã  90.0 17.8 90.0 9.0 

4.5.1.2 Escoamentos médios mensais em regime natural 

Admitiu-se que as bacias hidrográficas das linhas de água do sistema de drenagem do esteiro de Canelas (rio Fontão, ribª 

dos Amiais, ribas de Agra/Corgo, rio Jardim), bem como as áreas interiores do BVL que drenam para o esteiro de Barbosa, 

esteiro de Salreu e rio Velho seguem o padrão de escoamentos médios mensais em regime natural do rio Antuã, conforme 

constam do PGBH, 20128. 

O escoamento médio anual  em regime natural da bacia hidrográfica do Vouga no Rio Novo do Príncipe, foi obtido do PGBH, 

2012, sendo que a distribuição mensal desses escoamentos segue o padrão dos escoamentos mensais em regime natural 

do rio Vouga na secção de Ribeiradio, para conjugar os escoamentos do rio Novo do Príncipe com os previstos nos estudos 

da barragem de Ribeiradio.  

 
8 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis Integradas na RH 4, Parte 2 – Caracterização Geral e Específica, 1.4.1 – Caracterização das 
Massas de Água Superficiais, Junho 2012 (revisão final) 
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No quadro seguinte indicam-se os escoamentos médios em regime natural das bacias hidrográficas que interessam ao bloco 

do Baixo Vouga Lagunar nas secções das EHP e no Rio Novo do Príncipe. 

Quadro 4.22 – Escoamentos médios mensais regime natural nas EHP e no rio Novo do Príncipe (Mm3) 

Escoamento médio mensal 
(mm/mês) 

36,53 63,55 110 113,4 132,9 124,2 91,57 76,17 46,02 28,25 16,61 14,9 854,0 

Estrutura 
hidráulica 
Primária 

Área da bacia 
hidrográfica (km2) 

Escoamentos médios mensais regime natural nas EHP a açude do rio Novo do Príncipe (Mm3) 

Montante 
BBVL 

Interior 
do Bloco 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 

Rio Vouga 2344,0 - 57,40 129,00 233,60 307,50 307,30 239,50 163,10 116,80 60,90 23,30 11,50 14,40 1664,3 

Rio Velho - 
EHP1 

  5,0 0,18 0,32 0,55 0,56 0,66 0,62 0,45 0,38 0,23 0,14 0,08 0,07 4,24 

Estº de 
Barbosa - 

EHP2 
  4,5 0,16 0,28 0,49 0,51 0,60 0,56 0,41 0,34 0,21 0,13 0,07 0,07 3,83 

Estº de 
Canelas - 

EHP3 
67,0 7,7 2,73 4,75 8,22 8,47 9,93 9,28 6,84 5,69 3,44 2,11 1,24 1,11 63,81 

Estº de 
Salreu - 
EHP4 

  5,8 0,21 0,37 0,63 0,65 0,76 0,71 0,53 0,44 0,26 0,16 0,10 0,09 4,91 

Rio Antuã - 
EHP5 

145,8 1,7 5,39 9,37 16,22 16,72 19,59 18,31 13,50 11,23 6,79 4,17 2,45 2,20 125,94 

Rio Vouga  

Esc. mínimos 5,07 5,07 3,85 23,73 22,92 20,28 12,17 7,71 1,83 0,41 0,41 0,41 169,7 

Esc. máximos 526,6 876,9 947,4 1129,5 1052,7 1010,3 495,2 354,9 204,2 158,4 30,8 52,3 4453,7 

Desvio-padrão 103,6 170,4 219,3 251,1 276,3 217,7 109,7 77,2 43,7 24,7 6,7 11,2 962,0 

Coeficiente de variação 1,81 1,32 0,94 0,82 0,90 0,91 0,67 0,66 0,72 1,06 0,58 0,78 0,58 

Conforme se pode observar no quadro, o escoamento médio anual no período de anos hidrológicos de 1954/55 a 2003/2004 

no rio Novo do Príncipe é 1664 Mm3, no entanto, os escoamentos anuais são muito variáveis. Relativamente aos 

escoamentos médios verifica-se que são inferiores à média durante 7 meses por ano, sendo particularmente reduzidos nos 

meses de verão, de julho a setembro, com um escoamento médio no total dos 3 meses de 49 Mm3, inferior ao escoamento 

médio no mês de junho ou outubro. Quanto à variabilidade interanual dos escoamentos mensais, verifica-se que é bastante 

superior à da variação interanual do escoamento médio anual, observando-se uma variabilidade mais elevada nos meses 

de outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março e julho.  

4.5.1.3 Necessidades de água na bacia do rio Vouga e do rio Antuã 

4.5.1.3.1 Rio Vouga 

Durante a realização deste estudo não foi possível confirmar as necessidades de água a serem satisfeitas pelos recursos 

hídricos do rio Vouga, nomeadamente as referentes à Navigator. No âmbito dos estudos hidrológicos da barragem de 

Ribeiradio foram avaliadas as necessidades em toda a bacia hidrográfica do rio Vouga. No Quadro 4.23 apresenta-se a 

distribuição mensal e o total anual das necessidades na bacia hidrográfica do rio Vouga.  
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Quadro 4.23 – Necessidades mensais na bacia hidrográfica do rio Vouga 

Pedidos a jusante de Ribeiradio (Mm3) Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

Abastecimento público (Carvoeiro) 2,9 2,7 2,4 1,9 2,1 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,2 32 

Abastecimento industrial (Carvoeiro) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 32 

Rega tradicional 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 1 

Rega Vale Vouga 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,9 8,3 6,9 2,1 26 

Abastecimento industrial (Cacia) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 32 

Rega Baixo Vouga (*) 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,1 5,8 4,8 1,5 18 

Caudal ecológico 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 126 

Total 18,8 18,6 18,3 17,8 18 18 18,3 23,3 29 33,5 31,4 22,8 267 

De acordo com estudos da barragem de Ribeiradio, a albufeira deverá fornecer os caudais complementares necessários 

para satisfazer os pedidos a jusante indicados no quadro. Embora as necessidades totais ascendam a cerca de 

267 Mm³/ano, o volume a fornecer pela albufeira de Ribeiradio será substancialmente inferior, uma vez que durante grande 

parte do ano os caudais naturais gerados na bacia não dominada por Ribeiradio serão suficientes para satisfazer as 

necessidades previstas.  

Nos estudos hidrológicos de Ribeiradio reconstituíram-se as séries das afluências mensais em Ribeiradio e nas secções do 

Vouga imediatamente a montante do Caima (Carvoeiro) e no troço final, a jusante da confluência com o Águeda. 

Seguidamente, subtraíram-se às afluências naturais no Carvoeiro e no Baixo Vouga as afluências na secção da barragem, 

de modo a obter as afluências naturais geradas na bacia não dominada. Aos caudais naturais resultantes foram subtraídas, 

em cada local, as necessidades mensais líquidas estimadas nessa secção, ou seja, a diferença entre os caudais pedidos e 

os devolvidos ao rio. Quando os caudais naturais resultam inferiores às necessidades líquidas, o saldo é completado 

mediante descargas a partir de Ribeiradio. Em média, o volume anual a fornecer por Ribeiradio para satisfação dos pedidos 

a jusante é de 68 hm3, o que equivale a cerca de 25% das necessidades totais a jusante. O volume anual médio a fornecer 

por Ribeiradio corresponde a cerca de 8% das afluências anuais médias a Ribeiradio. 

Dos documentos analisados pode concluir-se que se as afluências nas bacias não dominadas, a jusante de Ribeiradio, forem 

inferiores às necessidades líquidas, o saldo é completado mediante descargas a partir de Ribeiradio, e que no Rio Novo do 

Príncipe está disponível em todos os meses do ano (não apenas nos meses críticos de julho, agosto e setembro), um caudal 

ecológico de 10,5 Mm³/mês (4 m3/s) que poderá ser utilizado para realizar a gestão e exploração do açude do Rio Novo do 

Príncipe e do conjunto das estruturas hidráulicas primárias (EHP) do bloco do Baixo Vouga Lagunar para manutenção da 

continuidade hídrica. 

4.5.1.3.2 Rio Antuã 

A bacia hidrográfica do rio Antuã no Baixo Vouga Lagunar  não está ligada à bacia do rio Vouga, não podendo portanto ser 

beneficiada pelos caudais libertados por Ribeiradio.  
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Os valores das necessidades de água das culturas e das espécies existentes na bacia hidrográfica do rio Antuã no Baixo 

Vouga Lagunar foram obtidas pelo recurso ao estudo Campos, J.E., 19999. As culturas incluem arroz, milho, prados, floresta, 

caniçais e juncais, e as necessidades de água foram calculadas a partir da evapotranspiração de referência multiplicada 

pelo coeficiente cultural.  

No quadro seguinte, na metade superior, apresentam-se os caudais disponíveis após subtração das necessidades das 

culturas e das espécies dos escoamentos naturais obtidos do PGBH, 2012. Na metade inferior apresentam-se os caudais 

disponíveis utilizando os valores que constam do estudo de Campos, J.E., 1999.  

Quadro 4.24 – Balanço necessidades/escoamentos mensais na bacia hidrográfica do rio Antuã 

Bacia hidrográfica do rio Antuã  Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

Escoamentos (Mm3) 11,23 6,79 4,17 2,45 2,20 5,39 9,37 41,59 

Necessidades (Mm3) 0,63 0,80 0,92 0,80 0,46 0,21 0,18 4,02 

Balanço (Mm3) 10,60 5,98 3,24 1,65 1,74 5,17 9,19 37,57 

Balanço (m3/s) 3,96 2,31 1,21 0,61 0,67 1,93 3,55 2,03 

Escoamentos (Mm3) 14,16 7,79 3,02 1,76 2,12 7,23 10,82 46,90 

Precipitação (Mm3) 0,58 0,31 0,08 0,15 0,34 0,74 1,15 3,34 

Necessidades (Mm3) 0,63 0,80 0,92 0,80 0,46 0,21 0,18 4,02 

Balanço (Mm3) 14,10 7,30 2,18 1,11 2,00 7,76 11,78 46,23 

Balanço (m3/s) 5,27 2,82 0,81 0,41 0,77 2,90 4,55 2,50 

Do exame do quadro verifica-se que as necessidades estimadas para as culturas e espécies acima referidas, com destaque 

para o arroz, ascendem a cerca de 4 Mm³/ano, que têm de ser satisfeitas pelas afluências próprias. Nos meses de verão, 

de julho a setembro, as necessidades totais para as culturas e espécies existentes são avaliadas em 2,19 Mm³.  

Os escoamentos médios nos meses de julho, agosto e setembro são da ordem de 3,6, 2,1 e 2,2 Mm3, respetivamente, pelo 

que subtraindo as necessidades conduz a um caudal disponível no mês de Agosto da ordem de  0,5 m3/s (1,38 Mm3), valor 

médio entre 0,61m³/s e 0,41m³/s. Nos meses de maio e novembro os escoamentos médios são da ordem de 12,7 e 10,1  

Mm3, obtendo-se pela subtração das necessidades os caudais médios disponíveis da ordem de 12,35 e 10,49 Mm3 (4,61 e 

4,05 m3/s), respetivamente. 

4.5.1.4 Caudais médios mensais disponíveis nas linhas de água do baixo vouga lagunar – conclusões 

Aos escoamentos em regime natural foram subtraídas as necessidades líquidas em cada local, apresentando-se no quadro 

seguinte os valores dos caudais médios mensais disponíveis no rio Vouga e nas linhas de água equipadas com EHP. 

 

 

 

 
9 Fonte: Campos, J.E., et al, 1999. Disponibilidades hídricas médias nos campos agrícolas do Baixo Vouga Lagunar em época de estiagem 
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Quadro 4.25 – Caudais médios mensais disponíveis nas bacias hidrográficas do rio Vouga e das linhas de água 
equipadas com EHP 

Linha de água e estrutura hidráulica 
primária 

Caudais médios mensais disponíveis (afluências naturais - pedidos + escorrências) nas EHP (m3/s) 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Rio Vouga 
18,3 46,7 84,3 112,1 123,9 86,6 59,9 38,8 16,4 0,1 -3,6 0,8 

Rio Velho - EHP1 

Estº de Barbosa - EHP2 0,06 0,11 0,18 0,19 0,25 0,21 0,16 0,13 0,08 0,05 0,03 0,03 

Estº de Canelas - EHP3 1,02 1,83 3,07 3,16 4,10 3,46 2,64 2,13 1,33 0,79 0,46 0,43 

Estº de Salreu - EHP4 0,18 0,23 0,24 0,24 0,32 0,27 0,20 0,48 0,50 0,52 0,44 0,26 

Rio Antuã - EHP5 (*) 2,41 4,05 6,05 6,24 8,10 6,84 5,21 4,61 2,56 1,01 0,51 0,72 

(*) Valores calculados a partir do Quadro 2.5 nos meses de maio a novembro.  

4.5.1.4.1 Meses de verão 

No rio Vouga os valores dos caudais médios disponíveis nos meses de julho, agosto e setembro que se obtêm subtraindo 

aos escoamentos em regime natural os valores das necessidades, são de 0,1, -3,6 e 0,8 m3/s respetivamente, pelo que no 

mês de agosto haverá um défice de caudal para as necessidades do Baixo Vouga Lagunar e nos outros meses de verão 

estão em média disponíveis caudais muito reduzidos. De acordo com os estudos da barragem de Ribeiradio, nos meses de 

verão e nos restantes meses quando for necessário, os caudais libertados por Ribeiradio permitirão satisfazer as 

necessidades agrícolas e industriais do bloco do Baixo Vouga Lagunar, bem como o fornecimento de um caudal ecológico 

médio mensal de 4 m3/s que estará disponível no Rio Novo do Príncipe.  

As primeiras ideias para estabelecer os caudais disponíveis nos meses críticos de verão pelas diferentes estruturas do Baixo 

Vouga Lagunar são as seguintes:   

▪ Rio Vouga e Rio Velho e afluentes – Caudal ecológico total disponível de 4 m3/s 

− Açude do Rio Novo do Príncipe: Admite-se que na distribuição de caudal, o rio Vouga fique beneficiado, garantindo-

se um caudal ecológico no rio Novo do Príncipe de 2,5 m3/s; 

− Estrutura Hidráulica Primária do rio Velho (EHP1): Admite-se que nos meses críticos de verão receba do rio Vouga 

um caudal para fins ecológicos de 0,35 m3/s e que seja operada uma comporta 1 vez em cada 2 dias; 

− Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa (EHP2): Admite-se que nos meses críticos de verão receba do 

rio Vouga um caudal para fins ecológicos de 0,15 m3/s e que seja operada uma comporta 1 vez em cada 2 dias; 

− Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Canelas (EHP3): Admite-se que nos meses críticos de verão receba um 

caudal do rio Vouga para fins ecológicos de 1,0 m3/s e que sejam operadas 2 ou 3 comportas 1 vez em cada 2 dias; 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Salreu (EHP4): Admite-se que nos meses críticos de verão possa ser 

utilizado um caudal ecológico de 0,35 m3/s e que seja operada uma comporta 1 vez em cada 2 dias; 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã (EHP5): – Admite-se que nos meses críticos de verão possa ser utilizado o 

caudal médio mensal de 0,5 m3/s s e que sejam operadas 2 ou 3 comportas 1 vez em cada 2 dias. 

Prevê-se que a abertura das comportas da zona sul e da zona norte do Baixo Vouga Lagunar seja realizada em dias 

alternados.   
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4.5.1.4.2 Meses de outubro a junho 

▪ Açude do Rio Novo do Príncipe e EHP do Rio Velho - No Rio Novo do Príncipe, nos meses de outubro a junho, os 

caudais médios mensais disponíveis são sempre superiores a 4 m3/s pelo que em termos médios não será necessário 

a libertação de caudais por Ribeiradio para operar as comportas do açude. O rio Velho não tem afluências próprias, 

admitindo-se neste estudo que nos meses de outubro a junho tenha um caudal mínimo disponível para a operação 

das comportas de 1 m3/s. 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa (EHP2): Os escoamentos médios do esteiro de Barbosa resultam 

da precipitação na sua área de drenagem e das contribuições do rio Fontão durante a época húmida. Neste estudo 

admite-se que durante os meses de outubro a junho, nomeadamente em novembro, janeiro, março e maio, para os 

caudais médios mensais de 0,11, 0,19, 0,21 e 0,13 m3/s, respetivamente, seja operada uma comporta 1 vez cada 3 

dias. Em situações de cheia as comportas serão abertas total ou parcialmente conforme necessário. 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Canelas (EHP3): Para o esteiro de Canelas prevê-se que nos meses de 

novembro, janeiro, março e maio estejam disponíveis os caudais médios de 1,83, 3,16, 3,46 e 2,13 m3/s, e admite-se 

que para melhoria das condições hidráulicas para a transposição da EHP se possa considerar a necessidade de utilizar 

os 5 módulos de comporta, prevendo-se o equipamento ainda nesta fase de 2 dos módulos não previsto equipar. Em 

situações de cheia as comportas serão abertas total ou parcialmente conforme necessário; 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Salreu (EHP4): O esteiro de Salreu recebe os caudais resultantes da 

precipitação na área de drenagem do subsistema de Salreu, compreendida entre os rios Antuã e Jardim e o esteiro de 

Canelas, bem como, os caudais drenados resultantes da descarga de caudais  excedentários do rio Antuã durante o 

inverno. Neste estudo admite-se que durante os meses de outubro e novembro seja operada 1 ou 2 comportas, 1 vez 

cada 3 dias tendo em conta os valores esperados para os caudais disponíveis (0,23 m3/s). Nos meses seguintes de 

dezembro a abril o troço de montante do esteiro de Salreu recebe as descarga dos caudais excedentários do rio Antuã 

prevendo-se a abertura de 2 comportas, 1 vez em cada 3 dias para os caudais esperados em cada mês (0,24, 0,24, 

0,32, 0,27, 0,20 m3/s). No mês de maio espera-se a contribuição das escorrências provenientes dos campos agrícolas. 

Neste mês prevê-se a abertura de 2 comportas, 1 vez em cada 2 dias ou diariamente para o caudal de 0,48 m3/s. Em 

situações de cheia as comportas serão abertas total ou parcialmente conforme necessário; 

▪ Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã (EHP5): O rio Antuã é linha de água que atravessa o Baixo Vouga Lagunar 

que dispõe de caudais médios mensais mais elevados. Prevê-se que nos meses de novembro, janeiro, março e maio 

seja vantajoso utilizar as 6 comportas disponíveis tendo em conta os caudais médios mensais do rio de 4,05,  6,24, 

6,84 e 4,61 m3/s. Em situações de cheia as comportas serão abertas total ou parcialmente conforme necessário. 

4.5.2 Alguns princípios para operação das comportas das EHP durante os meses de verão 

4.5.2.1 Caracterização da maré 

A caracterização da maré junto das diferentes EHP foi feita a partir dos dados observados no marégrafo do Cais do Bico 

apresentados no Relatório de Monotorização da Monitar (2019), para a Polis Litoral Ria de Aveiro. Na figura seguinte 

apresenta-se o gráfico dos níveis da maré retirado no relatório citado, tendo sido selecionadas os valores das marés 

observadas entre 19 de junho e 26 de junho para incluírem marés de águas vivas e marés de águas mortas. 
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Figura 4.45 – Gráfico das marés observadas em 2019 no Cais do Bico 

A maré apresenta características semidiurnas, verificando-se a ocorrência diária de 2 Preia-mares e 2 Baixa-mares. Destaca-

se ainda uma ligeira desigualdade diurna e um marcado ciclo quinzenal, correspondente à periodicidade marés vivas / marés 

mortas. 

4.5.2.2 REGRAS DE OPERAÇÃO 

Antes de definir as regras de operação foram efetuadas várias simulações da operação das comportas durante os meses 

de verão tendo em conta os caudais a descarregar, os níveis de água a montante para a gestão do Baixo Vouga Lagunar, 

níveis de água a jusante dados pela maré, a preferência por velocidades baixas para a passagem das EHP pelas espécies 

piscícolas migradoras, períodos de abertura da comporta durante o dia uma vez que são operadas manualmente. 

Da análise das simulações realizadas foi admitido o seguinte:  

4.5.2.2.1 Níveis de água a jusante  

Foram utilizados nas simulações do escoamento nas estruturas de comportas os dados da maré observados durante 7 dias 

no Cais do Bico que está próximo do Largo do laranjo onde desaguam todas as linhas de água do baixo Vouga Lagunar.  

Durante os meses de verão as comportas das EHP serão abertas durante a preia-mar que ocorre durante o dia. De modo a 

obter uma gama de variação dos níveis de água a jusante das estruturas, foram consideradas preia-mares de águas-vivas 

e preia-mares de águas-mortas. Esta gama de ondas de maré permite identificar para cada tipo característico de maré as 

variáveis que garantem melhores condições hidráulicas de escoamento (caudal, altura da abertura da comporta e 

velocidades do escoamento e período tempo com a comporta aberta).   

4.5.2.2.2 Velocidades no atravessamento das comportas 

A velocidade do escoamento na abertura da comporta é dada pela fórmula: 

v = √(2𝑔ℎ) (m/s) 

em que h é a diferença entre o nível a montante e jusante e  é o coeficiente de vazão que varia em função das condições 

submersão ou de descarga livre do escoamento. 

Para obter velocidades baixas na zona da comporta, compatíveis com todas as espécies piscícolas migradoras o desnível 

entre montante e jusante tem de ser o menor possível e deve garantir alguma submersão da abertura a jusante para 
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estabelecer uma melhor continuidade hídrica. Para este efeito, a abertura das comportas (abertura parcial) deve realizar-se 

durante a preia-mar. 

4.5.2.2.3 Períodos de abertura das comportas 

As comportas das EHP serão atuadas manualmente, o que implica que a operação de abertura e fecho da comporta seja 

feita durante o dia. Por outro lado, para facilitar e não onerar a operação da EHP propõe-se que a  abertura e fecho das 

comportas das EHP seja feita em dias alternados: Um dia seriam operadas as comportas da zona sul, EHP1 do rio Velho, 

EHP2 do esteiro de Barbosa e EHP3 do esteiro de Canelas e no dia seguinte seriam operadas as comportas da zona norte, 

rio Antuã e esteiro de Salreu.  

A operação das comportas terá de ser feita de acordo com uma regra simples: Para um dado dia o operador sabe a hora de 

ocorrência da cota máxima da preia-mar desse dia e vai abrir a comporta 2,5h antes da hora da preia-mar máxima e fecha-

a 2,5h após a preia-mar máxima; Os tempos de abertura antes e após a preia-mar podem ser ajustados por forma a que as 

manobras das comportas se façam de dia. Foi admitido que as infraestruturas teriam a comporta ou comportas em posição 

de abertura parcial durante um período de 5h, correspondente aos níveis mais elevados da maré da preia-mar que ocorre 

durante o dia. No Plano de Gestão e Operação a operação das comportas será otimizada em função da janela disponível 

para o seu funcionamento durante o dia. 

O operador disporá de tabelas para saber qual a abertura a realizar em cada EHP face às condições da maré e do nível a 

montante.  

Na figura seguinte ilustra-se a operação das comportas nos meses de verão – abertura das comportas durante a preia-mar 

que ocorre durante o dia, durante um período de 5h e níveis de água a montante no Baixo Vouga Lagunar em torno de 1,2 

m (3,2 Z.H.). 

 

4.5.2.3 Resultados das simulações para os meses de verão 

4.5.2.3.1 Estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1) 

▪ Nível a montante: 1,8 m (3,8 Z.H.), de acordo com o funcionamento previsto nos estudos para o açude do Rio Novo 

do Príncipe.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.26. A Figura 4.46 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam na maré viva com preia-mar de 3,22 Z.H. e na maré morta com preia-mar de 2,8 Z.H. 
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▪ Período de abertura da comporta: Prevê-se a abertura parcial da comporta durante 5h,com abertura 2,5 h antes da 

preia mar máxima e fecho 2,5 h após a preia-mar máxima. 

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente do desnível entre o nível de água a montante e a 

jusante. 

Quadro 4.26 – Abertura de 1 comporta, altura da abertura e velocidade máximas e mínimas na EHP1 

Preia-
mar  

(Z.H.) 

nº de 
comportas 

Caudal médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da abertura da 
comporta  

(m) 

Velocidade 
máxima 

(m/s) 

Velocidade 
mínima  

3,27 1,00 1,68 1,80 0,42 2,78 0,93 

3,22 1,00 1,68 1,80 0,34 2,97 0,95 

3,15 1,00 1,68 1,80 0,34 2,88 1,08 

3,14 1,00 1,68 1,80 0,34 2,85 1,10 

3,05 1,00 1,68 1,80 0,32 2,87 1,26 

2,94 1,00 1,68 1,80 0,29 2,94 1,45 

2,90 1,00 1,68 1,80 0,28 3,01 1,52 

2,80 1,00 1,68 1,80 0,25 3,15 1,68 

2,73 1,00 1,68 1,80 0,24 3,20 1,81 

 

Figura 4.46 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento, níveis a montante e a jusante, caudais e 
velocidades durante o período de 5h de abertura da comporta da EHP1  
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Do exame do quadro e da figura constata-se que, para um dado caudal médio a escoar no período de 5h, a abertura da 

comporta é maior para as preia-mares de águas vivas que para as preia-mares de águas mortas, pois a diferença entre os 

níveis de água a montante e jusante é maior nas marés mortas em torno da preia-mar. A menor velocidade do escoamento 

corresponde ao máximo valor da preia-mar. No início e no fim do período, observam-se níveis baixos da maré  a que 

correspondem valores maiores de velocidade.    

4.5.2.3.2 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Barbosa (EHP2) 

▪ Nível a montante: variável entre 1,3 e 1,0 (3,3 e 3,0 Z.H.), para ajustamento às marés vivas e mortas de modo a obter 

velocidade mais baixas durante os períodos de funcionamento ensaiados, de 5 h e 4 h.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.27. A Figura 4.47 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam com preia-mar de 3,22 Z.H. e de 2,8 Z.H. 

▪ Período de abertura da comporta: Prevê-se a abertura parcial da comporta durante 5 h ou 4 h. Para o período de 5h, 

abertura 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar; para o período de 4 h, abertura 2 h antes da preia-

mar e fecho 2 h após a preia-mar. 

Quadro 4.27 – Abertura de 1 comporta durante os períodos de 5 h (em cima) e 4 h (em baixo), altura da abertura e 
velocidade máximas e mínimas e intervalo de tempo com velocidade <0,75 m/s na EHP2 

Preia-
mar 

Z.H. 

nº de 
comportas 

Caudal médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da abertura 
da comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

3,27 1 0,72 1,30 0,46 2,13 0,05 3,08 

3,22 1 0,72 1,25 0,35 2,30 0,04 3,08 

3,15 1 0,72 1,20 0,37 1,89 0,08 3,17 

3,14 1 0,72 1,20 0,37 1,80 0,10 3,17 

3,05 1 0,72 1,20 0,33 1,73 0,27 3,00 

2,94 1 0,72 1,10 0,32 1,65 0,30 2,92 

2,90 1 0,72 1,10 0,30 1,81 0,38 2,75 

2,80 1 0,72 1,05 0,25 2,02 0,46 2,25 

2,73 1 0,72 1,00 0,25 2,09 0,52 2,08 

3,27 1 0,90 1,30 0,66 1,63 0,07 2,83 

3,22 1 0,90 1,25 0,54 1,66 0,06 2,75 

3,15 1 0,90 1,20 0,62 1,56 0,12 2,75 

3,14 1 0,90 1,20 0,62 1,52 0,15 2,50 

3,05 1 0,90 1,20 0,52 1,45 0,35 2,50 

2,94 1 0,90 1,10 0,50 1,47 0,39 1,83 

2,90 1 0,90 1,10 0,46 1,49 ,47 1,58 

2,80 1 0,90 1,05 0,34 1,59 0,53 1,83 

2,73 1 0,90 1,00 0,38 1,71 0,63 1,50 
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Figura 4.47 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento, níveis a montante e a jusante, caudais e 
velocidades para a abertura de 1 comporta da EHP2 durante os períodos de 5 h (à esquerda) e 4h (à direita)  

Do exame do quadro e figuras constata-se que, para os caudais médios a escoar, de 0,72 e 0,90 m3/s, respetivamente nos 

períodos de 5 h e 4h, a abertura necessária para a comporta é maior nas preia-mares de águas vivas do que nas preia-

mares de águas mortas, pois apesar de algum ajustamento dos níveis a montante, os desníveis são superiores durante as 

marés mortas, sendo portanto as velocidades mais elevadas em torno das preia-mares de águas mortas. Para as mesmas 

condições de níveis a montante e a jusante, verifica-se que quando aumenta o caudal médio a descarregar por comporta, a 

altura da abertura da comporta e a velocidade mínima aumentam e diminui o intervalo de tempo com velocidades <0,75 m/s. 

Assim, pode concluir-se que não há vantagem em diminuir o intervalo de tempo em que a comporta está aberta pois conduz 

ao aumento da abertura para permitir descarregar mais caudal e, portanto, à redução do intervalo de tempo com velocidades 

baixas.  

4.5.2.3.3 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3) 

▪ Nível a montante: variável entre 1,3 e 1,0 (3,3 e 3,0 Z.H.), para ajustamento às marés vivas e mortas de modo a obter 

velocidade mais baixas durante o período de funcionamento de 5 h ensaiado.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.28. A Figura 4.48 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam na maré viva com preia-mar de 3,22 Z.H. e na maré morta com preia-mar de 2,8 Z.H.. 

▪ Número de comportas abertas: simulações para 3 e 2 comportas a operar, respetivamente para caudais médios de 

1,6 e 2,4 m3/s, com descarga do mesmo volume de água no período de 5 h.  

▪ Período de abertura das comportas: Prevê-se a abertura parcial das comportas durante 5 h, com abertura das 

comportas 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. 
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▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente da diferença dos níveis de água a montante e jusante 

e para as mesmas condições de níveis a montante e jusante, o intervalo de tempo com velocidades menores aumenta 

quando diminui a altura de abertura da comporta.  

Do exame do quadro e figura verifica-se que, para os caudais médios a escoar, de 1,60 e 2,4 m3/s no período de 5 h, a 

abertura necessária da comporta é maior nas preia-mares de águas vivas do que nas preia-mares de águas mortas, pois 

apesar de algum ajustamento dos níveis a montante os desníveis são superiores durante as marés mortas, de que resultam 

velocidades mais elevadas em torno da preia-mar de águas mortas e a redução do intervalo de tempo com velocidade 

baixas. Comparando as situações de abertura de 3 ou 2 comportas, verifica-se que para as mesmas condições de níveis a 

montante e a jusante, as 3 comportas a funcionar permitem reduzir o caudal médio por comporta, a altura da abertura da 

comporta e a velocidade mínima e aumentar o intervalo de tempo com velocidades baixas <0,75 m/s.   

Quadro 4.28 – Abertura de 3 e 2 comportas durante o período de 5 h, altura da abertura e velocidade máximas e 
mínimas e intervalo de tempo com velocidade <0,75 m/s na EHP3 

Preia-mar  
Z.H. 

nº de 
comportas 

Caudal médio 
por comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo v<0,75 
m/s  
(h) 

3,27 
3 1,6 1,30 0,77 2,04 0,08 2,67 

2 2,4 1,30 1,02 1,97 0,11 2,33 

3,22 
3 1,6 1,25 0,61 2,20 0,06 2,67 

2 2,4 1,25 0,83 2,13 0,09 2,33 

3,15 
3 1,6 1,20 0,64 2,01 0,12 2,67 

2 2,4 1,20 0,86 1,95 0,16 2,33 

3,14 
3 1,6 1,20 0,64 1,98 0,15 2,25 

2 2,4 1,20 0,86 1,92 0,20 2,42 

3,05 
3 1,6 1,20 0,56 2,01 0,37 2,42 

2 2,4 1,20 0,75 1,96 0,45 2,00 

2,94 
3 1,6 1,10 0,51 1,94 0,40 2,42 

2 2,4 1,10 0,68 1,89 0,48 1,92 

2,90 
3 1,6 1,10 0,51 2,03 0,50 2,00 

2 2,4 1,10 0,69 1,98 0,61 1,50 

2,80 
3 1,6 1,05 0,45 2,14 0,61 1,42 

2 2,4 1,05 0,61 2,08 0,73 0,75 

2,73 
3 1,6 1,00 0,44 2,14 0,68 1,08 

2 2,4 1,00 0,59 2,08 0,81 - 
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Figura 4.48 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento, níveis a montante e a jusante, caudais e 
velocidades para abertura de 3 e 2 comportas da EHP3 durante o período de 5 h  

4.5.2.3.4 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) 

▪ Nível a montante: variável entre 1,3 e 1,0 (3,3 e 3,0 Z.H.), para ajustamento às marés vivas e mortas de modo a obter 

velocidade mais baixas durante o período de funcionamento de 5 h ensaiado.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.29. A Figura 4.49 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam na maré viva com preia-mar de 3,22 Z.H. e na maré morta com preia-mar de 2,8 Z.H.. 

▪ Número de comportas abertas: simulação para 1 comporta a operar para o caudal médio de 1,68 m3/s no período de 

5 h.  

▪ Período de abertura da comporta: Prevê-se a abertura parcial da comporta durante 5 h, com abertura da comporta 

2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. 

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente da diferença dos níveis de água a montante e jusante.  

Quadro 4.29 – Abertura de 1 comporta durante o período de 5 h, altura da abertura e velocidade máximas e 
mínimas e intervalo de tempo com velocidade <0,75 m/s na EHP4  

Preia-mar Z.H. 
nº de 

comportas 

Caudal médio 
por comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo v<0,75 
m/s  
(h) 

3,27 1 1,68 1,30 0,80 2,03 0,08 2,58 

3,22 1 1,68 1,30 0,63 2,19 0,07 2,58 

3,15 1 1,68 1,20 0,66 2,01 0,13 2,67 

3,14 1 1,68 1,20 0,66 1,97 0,16 2,67 

3,05 1 1,68 1,20 0,58 2,01 0,38 2,33 
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Preia-mar Z.H. 
nº de 

comportas 

Caudal médio 
por comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo v<0,75 
m/s  
(h) 

2,94 1 1,68 1,10 0,57 1,92 0,42 2,25 

2,90 1 1,68 1,10 0,53 2,03 0,51 1,92 

2,80 1 1,68 1,05 0,46 2,14 0,62 1,33 

2,73 1 1,68 1,00 0,45 2,13 0,69 1,00 

 

Figura 4.49 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento, níveis a montante e a jusante, caudais e 
velocidades para abertura de 1 comporta da EHP4 durante o período de 5 h 

Do exame do quadro e figura constata-se que para um dado caudal médio a escoar, a abertura necessária para a comporta 

é maior nas preia-mares de águas vivas do que nas preia-mares de águas mortas, pois apesar de algum ajustamento dos 

níveis a montante os desníveis são superiores durante as marés mortas, de que resultam velocidades mais elevadas em 

torno da preia-mar de águas mortas e a redução do intervalo de tempo com velocidade baixas.  

4.5.2.3.5 Níveis de água a montante 

Nas EHP admite-se que nos meses críticos de verão a cota de nível de água no interior do Bloco do Baixo Vouga lagunar 

seja em torno de 1,2 m tendo em conta a necessidade de humedecimento do solo para as culturas e espécies paisagísticas 

existentes. Este valor consta do estudo Campos, J.E., et al, 1999. Foi considerado que este nível de água é ligeiramente 

ajustável em função da cota máxima da preia-mar, para controlar os desníveis entre montante e jusante das comportas com 

o objetivo de reduzir a velocidade do escoamento. 

Para a EHP do rio Velho, uma vez que a derivação entre o rio Vouga e o rio Velho não dispõe de estrutura de seccionamento, 

admite-se que nos meses críticos de verão a cota dos níveis de água a montante da estrutura seja de 1,8 m, conforme 

previsto nos estudos do açude do Rio Novo do Príncipe.  

4.5.2.3.6 Estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5) 

▪ Nível a montante: variável entre 1,3 e 1,0 (3,3 e 3,0 Z.H.), para ajustamento às marés vivas e mortas de modo a obter 

velocidade mais baixas durante o período de funcionamento de 5 h ensaiado.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.30. A Figura 4.50 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam na maré viva com preia-mar de 3,22 Z.H. e na maré morta com preia-mar de 2,8 Z.H.. 
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▪ Número de comportas abertas: simulações para 3 e 2 comportas a operar, respetivamente para caudais médios de 

0,8 e 1,2 m3/s, com descarga do mesmo volume de água no período de 5 h.  

▪ Período de abertura das comportas: Prevê-se a abertura parcial das comportas durante 5 h, com abertura das 

comportas 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. 

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente da diferença dos níveis de água a montante e jusante 

e para as mesmas condições de níveis a montante e jusante, o intervalo de tempo com velocidades menores aumenta 

quando diminui a altura de abertura da comporta.  

Do exame do quadro e figura verifica-se que, para os caudais médios a escoar, de 0,8 e 1,2 m3/s no período de 5 h, a 

abertura necessária da comporta é maior nas preia-mares de águas vivas do que nas preia-mares de águas mortas, pois 

apesar de algum ajustamento dos níveis a montante os desníveis são superiores durante as marés mortas, de que resultam 

velocidades mais elevadas em torno da preia-mar de águas mortas e a redução do intervalo de tempo com velocidade 

baixas. Comparando as situações de abertura de 3 ou 2 comportas, verifica-se que para as mesmas condições de níveis a 

montante e a jusante, as 3 comportas a funcionar permitem reduzir o caudal médio por comporta, a altura da abertura da 

comporta e a velocidade mínima e aumentar o intervalo de tempo com velocidades baixas <0,75 m/s. 

Quadro 4.30 – Abertura de 3 e 2 comportas durante o período de 5 h, altura da abertura e velocidade máximas e 
mínimas e intervalo de tempo com velocidade <0,75 m/s na EHP5 

Preia-mar Z.H. 
nº de 

comportas 

Caudal médio 
por comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo v<0,75 
m/s  
(h) 

3,27 3 0,8 1,30 0,49 2,12 0,05 3,00 

3,27 2 1,2 1,30 0,64 2,07 0,07 2,83 

3,22 3 0,8 1,25 0,37 2,29 0,05 2,92 

3,22 2 1,2 1,25 0,49 2,24 0,05 2,58 

3,15 3 0,8 1,20 0,40 1,98 0,09 3,17 

3,15 2 1,2 1,20 0,52 2,05 0,11 2,92 

3,14 3 0,8 1,20 0,40 1,87 0,11 3,00 

3,14 2 1,2 1,20 0,52 2,01 0,13 2,92 

3,05 3 0,8 1,20 0,36 1,79 0,28 2,83 

3,05 2 1,2 1,20 0,46 2,04 0,33 2,67 

2,94 3 0,8 1,10 0,35 1,71 0,32 2,83 

2,94 2 1,2 1,10 0,46 1,96 0,37 2,58 

2,90 3 0,8 1,10 0,32 1,88 0,39 2,75 

2,90 2 1,2 1,10 0,42 2,07 0,45 2,33 

2,80 3 0,8 1,05 0,27 2,09 0,48 2,50 

2,80 2 1,2 1,05 0,36 2,18 0,55 1,83 

2,73 3 0,8 1,00 0,27 2,22 0,53 2,42 

2,73 2 1,2 1,00 0,35 2,18 0,61 1,50 
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Figura 4.50 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento, níveis a montante e a jusante, caudais e 
velocidades para abertura de 3 e 2 comportas da EHP5 durante o período de 5 h. 

4.5.3 Alguns princípios para operação das comportas das EHP nos meses da época húmida (novembro, 
janeiro, março e maio) 

4.5.3.1 Regras de operação 

4.5.3.1.1 Níveis de água a montante 

Nas EHP, com exceção da EHP1, admite-se que nos meses de maior caudal a cota de nível de água no interior do Bloco 

do Baixo Vouga lagunar seja em torno de 0,8 m (2,8 Z.H.) tendo em conta a necessidade de drenagem dos solos durante o 

período húmido.  

Para a EHP do rio Velho admite-se que nos meses de maior caudal a cota do nível de água a montante da estrutura seja 

inferior à cota de verão, por exemplo em torno de 1,3 - 1,5 m (não foi possível conhecer o que está previsto em termos de 

nível objetivo de exploração das comportas do açude do rio Vouga). 

4.5.3.1.2 Níveis de água a jusante  

Nas simulações do escoamento nas EHP para os meses da época húmida foram selecionadas, entre as  marés admitidas 

anteriormente para 7 dias no Cais do Bico, 3 ondas de maré correspondentes a marés de águas vivas por ser o período 

teoricamente mais limitante e 2 ondas de maré para águas mortas para se avaliarem as condições hidráulicas de escoamento 

durante as marés de águas mortas. 
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4.5.3.1.3 Caudais admitidos para avaliação das condições do escoamento  

Faz-se notar que durante os meses de inverno os caudais não são previsíveis como nos meses de verão pelo que foi 

necessário estabelecer os caudais a considerar nas simulações. Nesse sentido, o ICNF indicou que deveriam ser utilizados 

os caudais médios mensais dos meses de novembro, janeiro, março e maio da linha de água afeta a cada EHP. Estes 

caudais médios são os apresentados no Quadro 4.25. 

4.5.3.1.4 Períodos de abertura das comportas 

Propõe-se igualmente que as comportas das EHP sejam atuadas pelos operadores durante o dia, para evitar situações de 

risco que são mais prováveis durante os meses húmidos.  

As condições gerais de operação das comportas durante a época húmida são as seguintes: 

▪ Para a EHP do rio Velho prevê-se que as comportas estejam parcialmente abertas durante as preia-mares que ocorrem  

durante o dia, no período de 5 h;  

▪ Para as EHP dos esteiros de Barbosa e de Salreu prevê-se que as comportas estejam parcialmente abertas durante 

as preia-mares de águas mortas (preia-mares máximas até 2,9 Z.H.) que ocorrem durante o dia, no período de 5 h; 

▪ Para as EHP do rio Antuã e do esteiro de Canelas, que dispõem de caudais elevados durante a época húmida, prevê-

se que algumas das comportas possam ser mantidas parcialmente abertas em contínuo durante as marés de águas 

mortas (preia-mares máximas até 2,9 Z.H.), pelo que nestas situações as comportas manter-se-iam abertas durante o 

dia e a noite; 

▪ Para as EHP, com exceção da do rio Velho, durante a semana de marés de águas vivas, devido ao baixo nível de 

água a montante, prevê-se que as comportas estejam parcialmente abertas durante as baixa-mares por um período 

de 5 h. 

A abertura e fecho das comportas do açude do Rio Novo do Príncipe é automática em função dos níveis a montante. O nível 

de água a montante do açude será o mesmo a considerar na EHP do rio Velho, que se estima seja da ordem de 1,3-1,5 m. 

Para a EHP do rio Velho pode igualmente admitir-se que algumas das comportas possam ser mantidas parcialmente abertas 

em contínuo durante as marés de águas vivas e mortas, ou seja abertas nas preia-mares durante o dia e a noite. Para tal é 

preciso que a exploração da EHP 1 seja feita em conjunto com o açude do Rio Novo do Príncipe. 

Para as marés de águas vivas a manutenção da abertura em contínuo das comportas das EHP (com exceção da do rio 

Velho) provocaria e entrada de um volume elevado de água salgada e poluída.  

De acordo com as simulações realizadas, para um dado dia, o operador a partir da hora de ocorrência da cota mínima da 

baixa-mar de águas vivas abre a comporta 10-15 minutos antes da hora da baixa-mar mínima e fecha-a 4,75 h após a baixa-

mar mínima. Para caudais reduzidos nas linhas de água, nas preia-mares de águas mortas o critério é idêntico ao dos meses 

críticos de verão, ou seja o operador abre a comporta 2,5 h antes da preia-mar e fecha-a 2,5 h após a preia-mar. Durante 

as marés mortas, para caudais elevados do rio Antuã e do esteiro de Canelas, o operador abre algumas das comportas e 

só as fecha quando as preia-mares começarem a ser superiores ao nível a montante.  

Estes critérios serão melhorados e consolidados no Plano de Gestão e Exploração.  

O operador deve operar as comportas durante o dia e optar sempre que possível por abrir a comporta na baixa-mar da maré 

enchente. Quando a abertura/fecho da comporta para a maré baixa enchente tiver de ser realizada à noite, então selecionará 

a maré vazante anterior ou posterior. No caso das preia-mares de águas mortas, para encaixar a manobra das comportas 

durante o dia, pode alterar-se o início da abertura. Por exemplo, abrir a comporta 1,5 hora antes da preia mar (que já 
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considera o período de velocidades mais baixas, e fechá-la 3,5 h horas depois ou, ao contrário, abrir 3,5h horas antes e 

fechar a comporta 1,5 h após a preia-mar. No Plano de Gestão e Exploração a operação das comportas será otimizada em 

função da janela disponível para o seu funcionamento durante o dia. 

4.5.3.2 Resultados das simulações para os meses da época húmida 

4.5.3.2.1 Estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1) 

Condições de operação das comportas da EHP1: 

▪ Nível a montante: 1,3 m (3,3 Z.H.), a definir de acordo a operação do açude do Rio Novo do Príncipe.  

▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 4.31. A Figura 4.51 mostra as condições hidráulicas de 

funcionamento que se verificam na maré viva com preia-mar de 3,22 Z.H. e na maré morta com preia-mar de 2,8 Z.H.. 

Os Quadros 4.2 e 4.3 e a Figuras 4.2 mostram as condições hidráulicas de funcionamento com abertura de 1, 2 ou 3 

das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas mortas dos meses de novembro a junho. 

▪ Período de abertura das comportas: Prevê-se a abertura parcial de 3 comportas durante 5 h durante os meses de 

outubro a junho, com abertura das comportas 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. A abertura das 

comportas em contínuo também foi ensaiada, tendo em conta a exploração em conjunto do açude  do Rio Novo do 

Príncipe e da EHP do rio Velho.  

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente do desnível entre o nível de água a montante e a 

jusante. 

Quadro 4.31 – Abertura de 3 comportas da EHP1 nos meses de outubro a junho no período de 5h 

Preia-mar 
Z.H. 

nº de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo v<1,5 
m/s  
(h) 

3,27 3 1,60 1,30 0,77 2,04 0,08 2,58 3,75 

3,22 3 1,60 1,30 0,56 2,28 0,17 2,50 3,75 

3,15 3 1,60 1,30 0,54 2,18 0,34 2,33 3,83 

2,80 3 1,60 1,30 0,34 2,52 1,01 - 2,75 

2,73 3 1,60 1,30 0,32 2,59 1,15 - 2,42 

 

Figura 4.51 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento nos meses de outubro a junho na EHP1  
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Do exame do quadro e da figura constata-se que, para um dado caudal médio a escoar no período de 5h, a abertura da 

comporta é maior para as preia-mares de águas vivas que para as preia-mares de águas mortas, pois a diferença entre os 

níveis de água a montante e jusante é maior nas marés mortas em torno da preia-mar. A menor velocidade do escoamento 

corresponde ao máximo valor da preia-mar. Para as preia-mares de águas vivas as velocidades mínimas e máximas são 

mais baixas e os tempos com velocidades <0,75 m/s são relativamente grandes. Para as preia-mares de águas mortas as 

velocidades mínimas são sempre superiores a 0,75 m/s. 

Quadro 4.32 – Abertura em contínuo de 1, 2 ou 3 comportas da EHP1 nos meses de outubro a junho – marés vivas 

Marés 
vivas 

Caudal 
médio diário 

a 
disponibilizar 
no rio Velho 

(m3/s) 

Volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Metade do 
volume diário 

afluente 
(m3) 

Altura da 
abertura da 
comporta  

(m) 

Volume 
que utiliza 

uma c. 
aberta 13h  

Caudal 
médio 

escoado 
pela 

comporta  
(m3/s) 

N.º de 
Comportas 
ativas 24 h 

Tempo 
diário com 
velocidade 
< 0,75 m/s 

Meses de 
novembro 

a junho 

2,31 199584 108690 0,35 108876 2,31 1 3,25x2 

4,62 399168 217380 0,35 108876 2,31 2 3,25x2 

6,93 598752 326070 0,35 108876 2,31 3 3,25x2 

Quadro 4.33 – Abertura em contínuo de 1, 2 ou 3 comportas da EHP1 nos meses de outubro a junho – marés 
mortas 

Marés 
mortas 

Caudal 
médio diário 

a 
disponibilizar 
no rio Velho 

(m3/s) 

Volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Metade do 
volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Altura da 
abertura da 
comporta  

(m) 

Volume que 
utiliza uma 
c. aberta 

12h  

Caudal médio 
escoado pela 

comporta  
(m3/s) 

N.º de 
Comportas 
ativas 24 h 

Tempo 
diário com 
velocidade 
< 0,75 m/s 

Tempo 
diário com 
velocidade 
< 1,5 m/s 

Meses de 
novembro 

a junho 

2,56 221576 110788 0,35 107926 2,56 1 - 2,75 x 2 

5,13 443152 221576 0,35 107926 2,56 2 - 2,75 x 2 

7,69 664727 332364 0,35 107926 2,56 3 - 2,75 x 2 

 

Figura 4.52 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento com a abertura em contínuo das comportas da 
EHP1 nos meses de outubro a junho – marés vivas (esquerda) e marés mortas (direita)  

4.5.3.2.2 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Barbosa (EHP2) 

Condições de operação das comportas da EHP2: 

▪ Nível a montante: constante e igual a 0,8 m (2,8 Z.H.). 

▪ Nível a jusante: Níveis de baixa-mares e preia-mares identificados nos Quadro 4.34 a Quadro 4.37. Os Quadro 4.34 a 

Quadro 4.37 e as Figura 4.53 a Figura 4.56 mostram as condições hidráulicas de funcionamento que se verificam 

numa baixa-mar de águas vivas de 0,90 Z.H. e na preia-mar de águas mortas de 2,80 Z.H., nos meses de novembro, 

janeiro, março e maio. 
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▪ Número e frequência de abertura das comportas: Prevê-se que durante os meses de outubro a junho as comportas 

sejam operadas 1 vez em cada 3 dias, porque os caudais médios disponíveis são baixos. Nos meses de novembro e 

maio, meses de caudal médio mais baixo, prevê-se a abertura parcial de 1 comporta nas baixa-mares de águas vivas, 

sendo a altura da abertura da comporta relativamente reduzida de 0,22 e 0,25 m, e a abertura parcial de 2 comportas 

nas preia-mares de águas mortas, com alturas de abertura de 0,44 e 0,38 m. Para os meses de janeiro e março, de 

caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas nas baixa-mares de águas vivas, uma vez que as velocidades 

são mais baixas para menores aberturas da comporta. Nas preia-mares de águas mortas prevê-se igualmente a 

abertura parcial de 2 comportas. 

▪  A abertura das comportas é feita as baixa-mares de águas vivas, durante a maré enchente e o fecho das comportas 

5 h após a baixa-mar. Em alternativa, para ajustar ao horário diurno de operação das comportas, a abertura pode fazer-

se 5 horas antes da baixa mar e fecho na mínima baixa-mar. Na preia-mar admitiu-se que a abertura é feita 2,5 h antes 

da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. Os tempos de abertura antes e após a preia-mar podem ser alterados 

por forma a que as manobras das comportas se façam de dia. 

Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente do desnível entre o nível de água a montante e a jusante 

das EHP e, para as mesmas condições de níveis a montante e jusante, o intervalo de tempo com velocidades menores 

aumenta quando diminui a altura de abertura da comporta, pelo que se dá preferência a aumentar o número de comportas 

em funcionamento.  

Quadro 4.34 – Abertura de 1 ou 2 comportas da EHP2 no mês de novembro durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/Preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 1 1,60 0,80 0,22 3,30 0,00 0,50 0,83 

0,90 3,27/3,09 1 1,60 0,80 0,22 3,30 0,01 0,58 0,92 

0,90 3,22/3,00 1 1,60 0,80 0,22 3,30 0,20 0,58 1,00 

2,80 - 
2 0,80 0,80 0,44 1,76 0,00 3,25 4,50 

1 1,60 0,80 0,73 1,67 0,00 2,67 4,50 

2,73 - 
2 0,80 0,80 0,38 1,86 0,17 3,00 4,50 

1 1,60 0,80 0,62 1,78 0,24 2,50 4,17 

 

Figura 4.53 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP2  
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Quadro 4.35 – Abertura de 2 comportas da EHP2 no mês de janeiro durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
 v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 2 1,37 0,80 0,19 3,34 0,00 0,58 0,92 

0,90 3,27/3,09 2 1,37 0,80 0,19 3,34 0,01 0,58 0,92 

0,90 3,22/3,00 2 1,37 0,80 0,19 3,34 0,19 0,67 1,08 

2,80 - 2 1,37 0,80 0,65 1,70 0,00 2,83 4,42 

2,73 - 2 1,37 0,80 0,55 1,80 0,22 2,67 4,08 

 

Figura 4.54 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP2 

Quadro 4.36 – Abertura de 2 comportas da EHP2 no mês de março durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo v<1,5 
m/s  
(h) 

0,90 3,15/3,27 2 1,50 0,80 0,20 3,32 0,00 0,50 0,92 

0,90 3,27/3,09 2 1,50 0,80 0,21 3,31 0,01 0,58 0,92 

0,90 3,22/3,00 2 1,50 0,80 0,21 3,31 0,20 0,67 1,00 

2,80 - 2 1,50 0,80 0,69 1,68 0,00 2,45 4,42 

2,73 - 2 1,50 0,80 0,59 1,79 0,23 2,58 4,08 

 

Figura 4.55 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de março na EHP2 
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Quadro 4.37 – Abertura de 1 e 2 comportas da EHP2 no mês de maio durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 1 1,83 0,80 0,25 3,26 0,00 0,50 0,83 

0,90 3,27/3,09 1 1,83 0,80 0,25 3,26 0,01 0,50 0,92 

0,90 3,22/3,00 1 1,83 0,80 0,25 3,26 0,22 0,58 1,00 

2,80 - 2 0,92 0,80 0,49 1,75 0,00 3,17 4,33 

2,73 - 2 0,92 0,80 0,42 1,85 0,18 3,00 4,42 

 

Figura 4.56 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP2 

4.5.3.2.3 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3) 

Condições de operação das comportas da EHP3: 

▪ Nível a montante: constante e igual a 0,8 m (2,8 Z.H.). 

Nível a jusante: Níveis de baixa-mares e preia-mares identificados nos Quadro 4.37 a Quadro 4.41. Os Quadro 4.37 a 

Quadro 4.41 e as Figura 4.57 a Figura 4.60 mostram as condições hidráulicas de funcionamento que se verificam numa 

baixa-mar de águas vivas de 0,90 Z.H. e na preia-mar de águas mortas de 2,80 Z.H. nos meses de novembro, janeiro, 
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março e maio. O Quadro 4.42 e a 

 

▪ Figura 4.61 mostram as condições hidráulicas de funcionamento de 1 e 2 comportas abertas em contínuo nos meses 

de novembro, janeiro, março e maio durante a semana das marés mortas, para a preia-mar de 2,8 Z.H.. 

▪ Número e frequência de abertura das comportas: Prevê-se que durante os meses de outubro a junho as comportas 

sejam operadas 1 vez em cada dia. Para ensaio de sensibilidade considerou-se que seriam operadas 2, 3 e 5 

comportas no mês de novembro, admitindo-se que seriam equipadas as 5 comportas nos 5 módulos construídos. Nos 

meses de novembro a maio admitiu-se que se utilizariam as 5 comportas, uma vez que os caudais são mais elevados 

e quanto menores os caudais por comporta mais tempo estão disponíveis velocidades baixas no escoamento. Em 

complemento da abertura de todas as comportas da EHP poderão adotar-se outras estratégias como: 1) aumentar o 

intervalo de tempo em que as comportas estão ativas, principalmente, nos períodos das preia-mares de águas mortas, 

2) Para caudais elevados no esteiro de Canelas, na semana de preia-mares de águas mortas, considerar a 

manutenção de 1 ou 2 comportas a funcionar em contínuo, o que permite o funcionamento nas duas preia-mares de 

águas mortas. A abertura será ajustada nessas 1 ou 2 comportas a funcionar em contínuo de modo  a que o volume 

descarregado corresponda ao volume afluente. Todas estas estratégias irão permitir reduzir as alturas da abertura 

numa gama de valores mais adequada e aumentar substancialmente o período de velocidades reduzidas. 

▪ Período de abertura da comporta: A abertura das comportas é feita nas mínimas baixa-mares de águas vivas na maré 

enchente e o fecho 5 h após a baixa-mar. Em alternativa, para ajustar ao horário diurno de operação das comportas, 

a abertura pode fazer 5 horas antes da baixa mar e o fecho na baixa-mar. Na preia-mar admitiu-se que a abertura é 

feita 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. Os tempos de abertura antes e após a preia-mar podem 

ser ajustados por forma a que as manobras das comportas se façam de dia. 

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente do desnível entre o nível de água a montante e a 

jusante das EHP e, para as mesmas condições de níveis a montante e jusante, o intervalo de tempo com velocidades 

menores aumenta quando diminui a altura de abertura da comporta, pelo que se dá preferência a aumentar o número 

de comportas em funcionamento. 

Quadro 4.38 – Abertura de 5, 3 ou 2 comportas da EHP3 no mês de novembro durante o período de 5 h 
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Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 

m/s  
(h) 

Tempo 
v<1,5 
m/s  
(h) 

0,90 3,15/3,27 

5 1,76 0,80 0,24 3,37 0,00 0,75 1,17 

3 2,93 0,80 0,41 3,24 0,00 0,58 1,00 

2 4,40 0,80 0,63 3,11 0,00 0,50 0,92 

0,90 3,27/3,09 

5 1,76 0,80 0,25 3,37 0,00 0,75 1,25 

3 2,93 0,80 0,41 3,24 0,01 0,58 1,00 

2 4,40 0,80 0,64 3,10 0,01 0,50 1,00 

0,90 3,22/3,00 

5 1,76 0,80 0,25 3,37 0,13 0,83 1,42 

3 2,93 0,80 0,41 3,24 0,18 0,67 1,17 

2 4,40 0,80 0,63 3,11 0,26 0,50 1,08 

2,80 - 5 1,76 0,80 0,78 1,66 0,00 2,58 4,50 

2,73 - 5 1,76 0,80 0,66 1,79 0,23 2,58 4,08 

 

 

Figura 4.57 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP3 

 

 

Quadro 4.39 – Abertura de 5 comportas da EHP3 no mês de janeiro durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 5 3,04 0,80 0,43 3,23 0,00 0,58 1,00 

0,90 3,27/3,09 5 3,04 0,80 0,43 3,23 0,01 0,58 1,00 

0,90 3,22/3,00 5 3,04 0,80 0,43 3,23 0,19 0,67 1,08 

2,80 - 5 3,04 0,80 1,37 1,41 0,00 2,58 5,00 

2,73 - 5 3,04 0,80 1,02 1,65 0,55 1,58 4,58 
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Figura 4.58 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP3 

 

Quadro 4.40 – Abertura de 5 comportas da EHP3 no mês de março durante o período de 5 h 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 5 3,33 0,80 0,47 3,20 0,00 0,58 1,00 

0,90 3,27/3,09 5 3,33 0,80 0,47 3,20 0,01 0,58 1,00 

0,90 3,22/3,00 5 3,33 0,80 0,47 3,20 0,20 0,67 1,08 

2,80 - 5 3,33 0,80 1,29 1,89 0,00 2,42 4,08 

2,73 - 5 3,33 0,80 1,15 1,60 0,54 1,67 4,75 

 

Figura 4.59 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de março na EHP3 

 

A imagem à direita permite visualizar os resultados que se obteriam se houvesse necessidade de mudar os tempos previstos 

para a manobra das comportas de 2,5 h antes da preia-mar e 2,5 h após a preia-mar. Neste exemplo supôs-se que as 

comportas eram abertas 1,5 horas antes da preia-mar e o fecho 3,5 horas após a preia-mar. No período inicial até à preia-

mar, de 1,25 h, as velocidades são v<0,75 m/s seguindo-se após a preia-mar um período de 1,17 h igualmente com 

velocidade v<0,75 m/s, total 2,32 h.  

 

Quadro 4.41 – Abertura de 5 comportas da EHP3 no mês de maio durante o período de 5 h 
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Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 5 2,04 0,80 0,28 3,33 0,00 0,67 1,17 

0,90 3,27/3,09 5 2,04 0,80 0,29 3,33 0,00 0,75 1,17 

0,90 3,22/3,00 5 2,04 0,80 0,29 3,33 0,15 0,83 1,33 

2,80 - 5 2,04 0,80 0,88 1,63 0,00 2,33 4,58 

2,73 - 5 2,04 0,80 0,74 1,74 0,29 2,17 4,25 

 

 

Figura 4.60 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP3 

 

Quadro 4.42 – Abertura de 1 ou 2 comportas da EHP3 em contínuo (24 h) durante a semana de marés mortas nos 
meses de novembro, janeiro, março e maio, para a preia-mar de 2,8 e as meias baixa-mares de 1,28 e 1,40 

Mês / 
marés 
mortas 

Caudal 
médio 
diário 

afluente 
(m3/s) 

Volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Metade do 
volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Altura da 
abertura da 
comporta  

(m) 

Volume que 
utiliza uma c. 

aberta 12h  

Caudal 
médio 

escoado pela 
comporta  

(m3/s) 

N.º de 
Comportas 
ativas 24 h 

Tempo 
diário com 
velocidade 
< 0,75 m/s 

Novembro 1,83 158112 79056 0,37 76876 1,83 1 3,33x2 

Janeiro 3,16 273341 136670 0,32 67072 1,59 2 3,50x2 

Março 3,46 299375 149688 0,35 73464 1,75 2 3,42x 2 

Maio 2,13 183617 91809 0,43 89563 2,13 1 3,17x2 
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Figura 4.61 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante os meses de novembro (em cima), 
janeiro (ao centro, cima), março (ao centro) e maio (em baixo) na EHP3 para o funcionamento em contínuo durante 

as marés mortas 

As simulações foram feitas para a preia-mar de 2,80 Z.H. e baixa-mares de 1,28 e 1,40 Z.H. que ocorre em metade do dia, 

supondo que ocorre na outra metade do dia uma onde de maré semelhante. Os valores do Quadro 4.10 mostram que é 

viável manter as comportas abertas em contínuo durante as marés mortas nos meses de inverno.  

Comparando os resultados das simulações para as duas alternativas analisadas para as marés mortas, com abertura parcial 

nas preia-mares do dia e abertura parcial em contínuo, consta-se que esta última tem vantagens significativas pois conduz 

a alturas de abertura das comportas bastante inferiores e as comportas estão abertas para as preia-mares mortas que 

ocorrem durante o dia e a noite, o que permite por um lado, durações com velocidades baixas superiores devido à menor 

altura de abertura das comportas, e por outro, duplicar os períodos de tempo com velocidades baixas devido à abertura em 

contínuo.   

4.5.3.2.4 Estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) 

Condições de operação das comportas da EHP4: 

▪ Nível a montante: constante e igual a 0,8 m (2,8 Z.H.). 

▪ Nível a jusante: Níveis de baixa-mares e preia-mares identificados nos Quadro 4.43 a Quadro 4.46. Os Quadro 4.43 a 

Quadro 4.46 e as Figura 4.62 a Figura 4.65 mostram as condições hidráulicas de funcionamento que se verificam 

numa baixa-mar de águas vivas de 0,90 Z.H., e na preia-mar de águas mortas de 2,80 Z.H. nos meses de novembro, 

janeiro, março e maio. 

▪ Número e frequência de abertura das comportas: Prevê-se que a EHP de Salreu seja operada durante os meses de 

outubro e novembro 1 vez em cada 3 dias, com a abertura de 1 comporta nas baixa-mares de águas vivas e de 2 

comportas nas preia-mares de águas mortas, porque os caudais médios disponíveis são baixos. Nos meses de 
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dezembro a abril o troço de montante do esteiro de Salreu recebe as descargas de caudais excendentários do rio 

Antuã. Nesses meses, de caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas, 1 vez em cada 3 dias nas marés 

vivas e 1 vez em cada 2 dias nas marés mortas.  Nos meses de maio e junho espera-se a contribuição das escorrências 

provenientes dos campos agrícolas, prevendo-se nestes meses a abertura de 2 comportas, 1 vez em cada 2 dias 

durante as marés de águas vivas e 1 vez em cada dia nas preia-mares de águas mortas.  

▪ Período de abertura da comporta: A abertura das comportas é feita nas marés de águas vivas durante a maré enchente 

das baixa-mares e o fecho das comportas 5 h após a baixa-mar. Em alternativa, para ajustar ao horário diurno de 

operação das comportas, a abertura pode fazer-se 5 horas antes da baixa mar e fecho na baixa-mar. Na preia-mar 

admitiu-se que a abertura é feita 2,5 h antes da preia-mar e fecho 2,5 h após a preia-mar. Os tempos de abertura antes 

e após a preia-mar podem ser alterados por forma a que as manobras das comportas se façam de dia. 

▪ Velocidades mínimas e máximas: Para as condições de níveis a montante e jusante estabelecidas, o intervalo de 

tempo com velocidades menores aumenta quando diminui a altura de abertura da comporta, pelo que se dá preferência 

para o aumento do número de comportas em funcionamento. 

Quadro 4.43 – Abertura de 1 e 2 comportas da EHP4 no mês de novembro durante o período de 5 h  

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo v<1,5 
m/s  
(h) 

0,90 3,15/3,27 1 3,36 0,80 0,48 3,20 0,00 0,58 0,92 

0,90 3,27/3,09 1 3,36 0,80 0,48 3,20 0,01 0,58 1,00 

0,90 3,22/3,00 1 3,36 0,80 0,48 3,20 0,20 0,67 1,08 

2,80 - 2 1,68 0,80 0,76 1,66 0,00 2,58 4,50 

2,73 - 2 1,68 0,80 0,64 1,77 0,25 2,42 4,17 

 

 

Figura 4.62 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP4 

 

Quadro 4.44 – Abertura de 2 comportas da EHP4 no mês de janeiro durante o período de 5 h  

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 
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0,90 3,15/3,27 2 1,76 0,80 0,24 3,37 0,00 0,75 1,17 

0,90 3,27/3,09 2 1,76 0,80 0,25 3,37 0,00 0,75 1,25 

0,90 3,22/3,00 2 1,76 0,80 0,25 3,37 0,13 0,83 1,42 

2,80 - 2 1,17 0,80 0,58 1,72 0,00 3,00 4,33 

2,73 - 2 1,17 0,80 0,49 1,82 0,20 2,83 4,17 

 

 

Figura 4.63 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP4 

 

 

 

 

Quadro 4.45 – Abertura de 2 comportas da EHP4 no mês de março durante o período de 5 h  

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 2 1,92 0,80 0,27 3,35 0,00 0,67 1,17 

0,90 3,27/3,09 2 1,92 0,80 0,27 3,35 0,00 0,75 1,17 

0,90 3,22/3,00 2 1,92 0,80 0,27 3,35 0,14 0,83 1,50 

2,80 - 2 1,28 0,80 0,62 1,71 0,00 2,92 4,33 

2,73 - 2 1,28 0,80 0,52 1,81 0,21 2,75 4,17 
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Figura 4.64 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de março na EHP4 

 

Quadro 4.46 – Abertura de 2 comportas da EHP4 no mês de maio durante o período de 5 h 

Baixa-mar 
Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 2 2,30 0,80 0,32 3,30 0,00 0,67 1,08 

0,90 3,27/3,09 2 2,30 0,80 0,32 3,30 0,00 0,67 1,17 

0,90 3,22/3,00 2 2,30 0,80 0,32 3,30 0,16 0,75 1,25 

2,80 - 2 1,15 0,80 0,57 1,72 0,00 3,00 4,33 

2,73 - 2 1,15 0,80 0,48 1,82 0,20 2,75 4,17 

 

Figura 4.65 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP4 

4.5.3.2.5 Estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5) 

Condições de operação das comportas da EHP5: 

▪ Nível a montante: constante e igual a 0,8 m (2,8 Z.H.).  
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▪ Nível a jusante: Níveis de baixa-mares e preia-mares identificados no Quadro 4.47. O Quadro 4.47 e a Figura 4.66 

mostram as condições hidráulicas de funcionamento que se verificam no mês de novembro numa baixa-mar de águas 

vivas de 0,90 Z.H. e na preia-mar de águas mortas de 2,80 Z.H.. O Quadro 4.48 e a Figura 4.67 mostra as condições 

hidráulicas de funcionamento em contínuo de 2 e 3 comportas da EHP5, nas marés mortas dos meses de novembro, 

janeiro, março e maio. Os Quadro 4.49 a Quadro 4.51 e as Figura 4.68 a Figura 4.70 mostram as condições hidráulicas 

de funcionamento que se verificam no mês de janeiro, março e maio numa baixa-mar de águas vivas de 0,90 Z.H.  

▪ Número e frequência de abertura das comportas: O rio Antuã tem caudais médios mensais elevados de novembro a 

maio, pelo que se prevê-se a operação das 6 comportas com o objetivo de reduzir o caudal por comporta para se 

obterem menores alturas de abertura que proporcionam tempos mais longos com velocidades baixas e as comportas 

sejam operadas em contínuo durante a semana das marés mortas. A abertura das comportas em contínuo é ajustada 

de modo a que o volume descarregado corresponda ao volume diário afluente. Esta estratégias irão permitir reduzir 

as alturas da abertura numa gama de valores mais adequada e aumentar substancialmente o período de velocidades 

reduzidas uma vez que estão abertas em 2 preia-mares de águas mortas. Para se poderem comparar as vantagens 

da abertura em contínuo, apresentam-se para o mês de novembro também as condições hidráulicas de funcionamento 

que se verificam numa baixa-mar de águas vivas de 0,90 Z.H. e numa preia-mar de águas mortas de 2,80 Z.H.  

▪ Período de abertura da comporta: A abertura das comportas é feita nas marés de águas vivas durante a maré enchente 

das baixa-mares e o fecho das comportas 5 h após a baixa-mar. Em alternativa, para ajustar ao horário diurno de 

operação das comportas, a abertura pode fazer-se 5 horas antes da baixa mar e fecho na baixa-mar. Na preia-mar do 

mês de novembro admitiu-se que a abertura é feita 2,5 h antes da preia-mar e fecho 4 h ou após a preia-mar.  

▪ Velocidades mínimas e máximas: a velocidade está dependente do desnível entre o nível de água a montante e a 

jusante das EHP e, para as mesmas condições de níveis a montante e jusante, o intervalo de tempo com velocidades 

menores aumenta quando diminui a altura de abertura da comporta, pelo que se dá preferência a aumentar o número 

de comportas em funcionamento. 

 

 

Quadro 4.47 – Abertura de 6, 5, 4, 3 comportas da EHP5 no mês de novembro durante o período de 5 h para as 
marés de águas vivas e de 6,5 h para as marés de águas mortas 

Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 

6 3,24 0,80 0,46 3,21 0,00 0,58 0,92 

5 3,88 0,80 0,55 3,15 0,00 0,50 0,92 

4 4,86 0,80 0,71 3,07 0,00 0,42 0,92 

3 6,47 0,80 0,98 2,91 0,00 0,25 0,92 

0,90 3,27/3,09 

6 3,24 0,80 0,46 3,21 0,01 0,58 1,00 

5 3,88 0,80 0,56 3,15 0,01 0,50 1,00 

4 4,86 0,80 0,71 3,06 0,01 0,42 1,00 

3 6,47 0,80 0,99 2,91 0,02 0,33 1,00 

0,90 3,22/3,00 

6 3,24 0,80 0,46 3,21 0,20 0,67 1,08 

5 3,88 0,80 0,55 3,15 0,23 0,58 1,08 

4 4,86 0,80 0,71 3,07 0,29 0,50 1,08 

3 6,47 0,80 0,98 2,91 0,51 0,33 1,08 
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Baixa-
mar/preia-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 m/s  

(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

2,8 (*) - 
6 2,50 0,80 0,80 2,31 0,00 2,50 4,50 

5 3,00 0,80 0,95 2,24 0,00 2,25 4,67 

2,73 (*) - 
6 2,50 0,80 0,70 2,41 0,27 2,33 4,25 

5 3,00 0,80 0,83 2,36 0,34 1,92 4,33 

 

(*) Períodos de aberturas das comportas na preia-mar de 6,5 h 

Figura 4.66 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP5 

 

Como se constata do Quadro 4.15 para se conseguirem obter alturas da abertura das comportas mais reduzidas durante as 

marés  mortas tem de se aumentar o período em que as comportas estão abertas, sem que com isso se consiga aumentar 

significativamente o intervalo de tempo com velocidades < 0,75 m/s. Assim, para os meses de novembro a maio propõe-se 

que nas marés mortas se mantenha algumas comportas abertas em contínuo o que faz aumentar o período de tempo com 

velocidades <0,75 m/s, de duas formas: 1) porque se consegue diminuir a altura de abertura da comporta e 2) porque podem 

ser utilizadas as preia-mares do dia e da noite, como se verifica no Quadro 4.46. 

Quadro 4.48 – Abertura de 3 e 2 comportas em contínuo da EHP5 no meses de novembro, janeiro, março e maio 
para a preia-mar de 2,8 e as meias baixa-mares de 1,28 e 1,40 

Mês 

Caudal 
médio 
diário 

afluente  
(m3/s) 

Volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Metade do 
volume 
diário 

afluente 
(m3) 

Altura da 
abertura da 
comporta  

(m) 

Volume que 
utiliza uma C. 

aberta 12h  

Caudal médio 
escoado pela 

comporta  
(m3/s) 

N.º de 
Comportas 
ativas 24 h 

Tempo total 
com 

velocidade 
< 0,75 m/s 

Novembro 4,05 349554 174777 0,40 84075 2,02 2 3,33 x 2 

Janeiro 6,24 539378 269689 0,43 90405 2,08 3 3,25 x 2 

Março 6,84 590752 295376 0,47 97749 2,28 3 3,17 x 2 

Maio 4,61 398467 199234 0,48 100889 2,31 2 3,17 x 2 
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As simulações foram feitas para a preia-mar de 2,80 Z.H. e baixa-mares de 1,28 e 1,40 Z.H. que ocorre em metade do dia, 

supondo que ocorre na outra metade do dia uma onde de maré semelhante. Os valores do Quadro 4.16 mostram que é 

viável manter as comportas abertas em contínuo durante as marés mortas nos meses de inverno. 

Tal como para o esteiro de Canelas existem vantagens significativas com a abertura parcial das comporta em contínuo 

durante as mortas, pois obtêm-se alturas de abertura mais reduzidas e as comportas estão abertas para as preia-mares 

mortas que ocorrem durante o dia e a noite, o que permite por um lado, durações com velocidades baixas superiores devido 

à menor altura de abertura das comportas, e por outro, duplicar os períodos de tempo com velocidades baixas devido à 

abertura em contínuo. 

 

 

 

Figura 4.67 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante os meses de novembro (em cima 
esquerda) janeiro (em cima direita), março (em baixo esquerda) e maio (em baixo direita) na EHP5 para o 

funcionamento em contínuo durante as marés mortas 

Quadro 4.49 – Abertura de 6 comportas da EHP5 no mês de janeiro durante o período de 5 h para as marés de 
águas vivas 

Baixa-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio 

por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura 

da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

Tempo 
v<0,75 

m/s  
(h) 

0,90 3,15/3,27 6 5,00 0,80 0,73 3,05 0,00 0,92 0,42 

0,90 3,27/3,09 6 5,00 0,80 0,73 3,05 0,01 1,00 0,42 

0,90 3,22/3,00 6 5,00 0,80 0,73 3,05 0,30 1,17 0,5 
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Figura 4.68 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento durante as marés de águas vivas no mês de 
janeiro na EHP5 

Quadro 4.50 – Abertura de 6 comportas da EHP5 no mês de março durante o período de 5 h para as marés de 
águas vivas 

Baixa-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio 

por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura 

da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 

m/s  
(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 6 5,47 0,80 0,81 3,01 0,00 0,33 1,00 

0,90 3,27/3,09 6 5,47 0,80 0,81 3,01 0,01 0,33 1,00 

0,90 3,22/3,00 6 5,47 0,80 0,80 3,01 0,34 0,42 1,17 

 

Figura 4.69 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento na EHP5 durante as marés de águas vivas no mês 
de março  

Quadro 4.51 – Abertura de 6 comportas da EHP5 no mês de maio durante o período de 5 h para as marés de águas 
vivas 

Baixa-
mar Z.H. 

Preia-mar 
anterior 

/seguinte 
Z.H. 

N.º de 
comportas 

Caudal 
médio 

por 
comporta 

(m3/s) 

Nível a 
montante 

(m) 

Altura da 
abertura 

da 
comporta 

(m) 

Velocidade 
máxima 
 (m/s) 

Velocidade 
mínima 
 (m/s) 

Tempo 
v<0,75 

m/s  
(h) 

Tempo 
v<1,5 m/s  

(h) 

0,90 3,15/3,27 6 3,69 0,80 0,52 3,17 0,00 0,50 0,92 

0,90 3,27/3,09 6 3,69 0,80 0,53 3,17 0,01 0,50 1,00 
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0,90 3,22/3,00 6 3,69 0,80 0,52 3,17 0,22 0,58 1,08 

 

Figura 4.70 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento na EHP5 durante as marés de águas vivas no mês 
de maio 

4.6 LIMPEZA DE LINHAS DE ÁGUA 

No âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), está apenas 

prevista a limpeza do rio Velho, não estando previstas limpezas em outras linhas de água. 

De acordo com o previsto no Mapa de Quantidades a limpeza do rio Velho deve incidir no seu leito e margens, incluindo 

corte de árvores e da vegetação e limpeza dos resíduos acumulados no leito do rio, em conformidade com as especificações 

técnicas, com o Estudo de Impacte Ambiental e com as determinações do Sistema de Gestão Ambiental. Inclui corte seletivo 

e separação dos produtos e transporte a depósito até uma distância máxima em linha reta dos limites da área de implantação 

das obras de 10 km.  

A limpeza definida não inclui desassoreamento e dragagem do leito e margens, refere-se apenas à vegetação no seu leito 

para permitir melhorar capacidade de vazão do rio Velho.  

4.7 PROGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

O Programa de Execução dos Trabalhos relativos ao projeto de execução foi elaborado para 2 versões Alternativas, 

Trabalhos com início a 1 de março e Trabalhos com início a 1 de setembro. 

Faz-se notar que os trabalhos de construção dos diques na Alternativa 2, com início a 1 de setembro, realiza-se durante os 

meses outono e inverno, em condições climatéricas adversas, pelo que se admitiu que nos trabalhos de aterro dos diques  

ocorram menores rendimentos. 

Em ambas as Alternativas 1 e 2 foram incorporadas as medidas de minimização preconizadas pelo EIA (2001) e CA para o 

projeto de execução relativas à fase de construção.    

Tomou-se como unidade de referência a semana, sendo a respetiva duração do trabalho calculado com base nos 

rendimentos adotados e nos volumes mais representativos do trabalho. 

Para o 1º Ano, foi prevista a Execução dos Trabalhos referentes ao Sistema Primário de Defesa Contra Marés (spdcm), que 

abrange os projetos apresentados no Tomo 1 - Diques de Defesa Contra Marés. Dique Sul, Dique dos esteiros de Canelas 

e de Salreu e Dique Norte, no Tomo 2 - Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP), no Tomo 4, parte relativa às comportas 

secundárias de drenagem (CS1 a CS7), e no Tomo 5, a parte relativa à Estrutura Verde Primária (EVP) da totalidade do 
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dique de defesa contra marés; Para o 2º Ano, foi prevista a Execução dos Trabalhos relativos ao Sistema Primário de 

Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), que abrange os projetos apresentados no Tomo 3 - Diques de Defesa Contra 

Cheias. MD do rio Vouga e ME do rio Velho, no Tomo 4, parte relativa às comportas secundárias de drenagem (CS8) e de 

entrada de água (CEA1 a CEA4) e da estrutura hidráulica especial do rio Velho (EH1), no Tomo 6, a estrutura hidráulica 

especial de entrada de água  (EHEEA) em Angeja, e no Tomo 5, a parte relativa à Estrutura Verde Primária (EVP) dos 

diques da MD do rio Vouga e da ME do rio Velho. Inclui-se também o programa de execução dos trabalhos previsto para os 

trabalhos de recuperação paisagística das áreas de empréstimo relativo ao Tomo 3 dos Estudos Complementares.   

Como duração total da Empreitada prevê-se um prazo máximo de 24 meses. 

O Programa dos Trabalhos relativos ao Projeto de Execução, para as Alternativas 1 e 2, encontram-se no Anexo 5 do 

Volume 3 (Anexos).  

4.7.1 Sistema Primário de Defesa Contra Marés.  

Para a execução dos trabalhos envolvidos no Sistema Primário de Defesa contra marés (SPDCM) deve ter-se em conta o 

Projeto de Execução (Volume I – Projeto) apresentado no Tomo 1 (diques de defesa contra marés), no Tomo 2 (estruturas 

hidráulicas primárias), no Tomo 4 (comportas secundárias de drenagem CS1 a CS7), e no Tomo 5 (EVP, na parte relativa 

ao dique de defesa contra marés), indicando-se a seguir as principais áreas de intervenção: 

▪ Trabalhos gerais; 

▪ Terraplenagens para os aterros dos diques;  

▪ Aterros para execução das plataformas de trabalho das estruturas hidráulicas primárias; 

▪ Execução das estacas de betão e da cortina de estacas prancha; 

▪ Escavações, aterros e construção civil (módulos de comportas e encontros) das EHP; 

▪ Montagem de equipamentos hidromecânicos e elétricos das EHP; 

▪ Trabalhos de terraplenagens, construção civil e equipamentos das comportas secundárias (CS1 a CS7); 

▪ Trabalhos da EVP com intervenções ao longo de todo o dique de defesa contra marés, existente e a construir. 

 

 

 

4.7.1.1 Trabalhos Gerais  

4.7.1.1.1 Estaleiro 

No início dos trabalhos o Empreiteiro deverá executar a montagem do estaleiro, compreendendo, nomeadamente, todas as 

instalações e locais para o armazenamento de materiais, ferramentaria, preparação de armaduras, preparação de cofragens, 

parques de pré-fabricados e elementos metálicos, parque de equipamentos móveis, parques de materiais e instalações para 

uso do Empreiteiro e do Dono de Obra, bem como, todas as infraestruturas necessárias ao bom funcionamento do estaleiro, 
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nomeadamente, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e pluviais, das instalações elétricas e de 

comunicação e das circulações internas. 

O estaleiro será implantado em área ou áreas junto do limite do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Prevê-se um período de 6 semanas para a montagem e colocação em funcionamento do estaleiro. 

No final da execução dos trabalhos da Empreitada prevê-se igualmente um período de 6 semanas para a desmontagem do 

estaleiro, incluindo reposição do existente e acabamentos necessários. 

4.7.1.1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Aterros experimentais 

O reconhecimento das áreas de empréstimo analisadas em projeto e de pedreiras deve ser complementado o mais cedo 

possível, de modo a garantir a obtenção dos materiais para as terraplenagens dos diques, estando no caminho crítico da 

obra. Deverá efetuar-se uma detalhada caracterização dos materiais assim como uma aferição dos processos construtivos 

antes do início dos aterros, com a realização de aterros experimentais. Estas operações deverão repetir-se sempre que 

necessário até que estejam garantidas as condições para uma adequada execução da obra nas suas diferentes situações, 

seja de materiais de construção, seja de terrenos de fundação ou de localização, com as suas condicionantes topográficas 

e hidráulicas (zonas sujeitas à influência da variação dos níveis de água devida às marés e às cheias). 

Prevê-se um período de 5 semanas para esta atividade a realizar antes do início dos trabalhos de terraplenagens dos diques. 

4.7.1.1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques 

Nesta atividade inclui-se a construção de aterros de proteção das obras a executar, bem como, a eventual melhoria de 

acessos ou mesmo execução de acessos alternativos às frentes de trabalho, tarefas que poderão ser completadas durante 

a execução das obras. 

4.7.1.2 Trabalhos de execução do Dique de Defesa Contra Marés – Dique sul, Dique dos Esteiros de Canelas e de 
Salreu e Dique Norte 

Para a execução dos trabalhos de terraplenagens do Dique de Defesa Contra Marés – dique Sul, dique dos esteiros de 

Canelas e de Salreu e dique Norte, consideram-se 4 frentes de trabalho, tendo-se considerado 1 frente de trabalho no dique 

Sul, 2 frentes de trabalho no dique dos esteiros de Canelas e de Salreu e 1 frente de trabalho no dique Norte. 

4.7.1.2.1 Implantação geral e piquetagem 

A implantação geral e piquetagem deve ser desenvolvida previamente à execução dos trabalhos de terraplenagens de cada 

um dos diques que podem ter início desde que haja um apoio mínimo de estaleiro, atendendo a que as exigências de meios 

são reduzidas.  

Tendo em conta as extensões dos diques, bem como condições de trabalho e de acesso, prevê-se para a realização desta 

atividade um período de tempo de 5 semanas para cada um dos diques, dique Sul, dique Norte e conjunto dos diques dos 

esteiros de Canelas e de Salreu. 

4.7.1.2.2 Escavações 

Os trabalhos de escavações circunscrevem-se em regra às áreas de saneamento das fundações nas zonas de valas e linhas 

de água intersetadas pelo dique de defesa contra marés. Estes trabalhos devem começar antes da desmatação e colocação 

de geotêxtil e da execução dos aterros, mas acompanhando de perto, em termos de prazo, estes trabalhos.  
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Prevêem-se na Alternativa 1 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 16 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 6 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 18 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 16 semanas. 

Prevêem-se na Alternativa 2 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 24 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 14 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 26 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 24 semanas. 

4.7.1.2.3 Desmatação e colocação de geotêxtil 

Os trabalhos de desmatação e colocação de geotêxtil precedem a colocação dos aterros, sendo de prever que em zonas de 

mais difícil acesso os avanços destas operações sejam bastante interdependentes. Assim, considerou-se no geral que esses 

trabalhos acompanham de perto a evolução dos aterros em extensão para a construção do dique.   

Prevêem-se na Alternativa 1 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 17 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 7 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 19 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 17 semanas. 

Prevêem-se na Alternativa 2 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 25 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 15 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 27 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 25 semanas. 

 

4.7.1.2.4 Aterros do dique e do caminho 

Nesta atividade consideram-se incluídos todos os trabalhos relativos à colocação em obra dos diversos materiais de 

construção do dique e do caminho, nomeadamente os aterros gerais do dique e da rede viária, os filtros e tapetes drenantes, 

os enrocamentos de proteção dos taludes e os materiais de coroamento do dique e do pavimento da rede viária. 

Antes de iniciar a colocação de aterros, haverá que realizar a instalação das placas de assentamento, que irão ser assentes 

sobre a fundação e sobrecarregadas pelos aterros. 
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Os aterros constituem grande parte do caminho crítico da obra, atendendo às quantidades envolvidas. Por outro lado, a sua 

realização está dependente das condições climáticas, pelo que é tecnicamente mais adequado que a construção dos aterros 

se realize durante a época seca. Deverão ser deixados para períodos mais chuvosos a colocação de parte dos materiais 

mais granulares e grosseiros, como sejam os enrocamentos, os materiais de coroamento do dique ou o pavimento da rede 

viária, e procurando obter-se os melhores rendimentos de construção nos períodos mais favoráveis.  

No que se refere à construção de aterros, haverá que atender ao facto de se prever assentamentos da fundação dos diques, 

pelo que será necessário executar alturas e volumes de aterro superiores aos da geometria final, correspondentes aos 

assentamentos calculados para um período de 2 anos (no qual se inclui a fase de construção). 

Prevêem-se na Alternativa 1 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 20 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 10 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 22 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 20 semanas. 

Prevêem-se na Alternativa 2 os seguintes prazos: 

▪ Dique Sul: um prazo de 28 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Canelas: um prazo de 18 semanas; 

▪ Dique do esteiro de Salreu: um prazo de 30 semanas; 

▪ Dique Norte: um prazo de 28 semanas. 

O seu rendimento irá diferir ao longo do tempo, devendo aproveitar-se ao períodos mais favoráveis em termos climáticos e 

hidrológicos para obter maiores avanços. Priorizou-se a construção dos diques Sul, Norte e Canelas, para permitirem a 

conclusão dos diques e das estruturas hidráulicas primárias intercaladas nesses diques antes da época chuvosa, uma vez 

que essas estruturas terão de permitir o escoamento de caudais significativos. 

Em qualquer dos diques, quaisquer dificuldades que surjam no avanço dos aterros, traduzidas em menores rendimentos por 

frente de trabalho, obrigará a que se aumente o número de frentes para garantir os prazos previstos. 

4.7.1.2.5 Dispositivos de observação 

A colocação de marcas superficiais para medição de deslocamentos do dique decorrerá durante a execução dos trabalhos 

de terraplenagens, com os aterros nas suas cotas mais elevadas, devendo ser devidamente coordenados com a construção 

dos aterros. 

4.7.1.3 Trabalhos de execução das estruturas hidráulicas primárias 

Para a execução dos trabalhos relativos às Estruturas Hidráulicas Primárias do Dique de Defesa Contra Marés prevêem-se  

4 frentes de trabalho, tendo-se considerado 1 frente de trabalho para a EHP do rio Velho (EHP1), 1 frente de trabalho para 

a EHP do esteiro de Canelas (EHP3) que se continua pelo fornecimento e reabilitação da EHP do esteiro de Barbosa 

existente (EHP2), 1 frente de trabalho para a EHP do esteiro de Salreu (EHP4) e 1 frente de trabalho para a EHP do rio 

Antuã (EHP5), referindo-se em seguida os aspetos mas relevantes e modo de execução. 
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Na definição do modo execução, particularmente o referente às obras provisórias de ensecagem, a solução de realização 

de uma plataforma de trabalho a partir da qual se fazem todos os trabalhos a seco deverá ser entendida como indicativa,  

podendo o Adjudicatário propor variantes. Nestas condições, deverá apresentar o respetivo esquema construtivo e 

elementos justificativos, bem como as eventuais implicações no cronograma geral dos trabalhos. 

4.7.1.3.1 Implantação e piquetagem 

Esta atividade compreende a implantação topográfica da obra no local, procedendo-se à realização de eventuais  

levantamentos que haja necessidade de efetuar, colocando marcas e estacas de referência em pontos notáveis da estrutura 

hidráulica primária. 

Esta atividade está incluída nos trabalhos preparatórios para construção do sistema de defesa contra marés prevendo-se, 

para cada uma das estruturas primárias que esta atividade tenha a duração de uma semana. 

4.7.1.3.2 Plataforma de trabalho e ensecagem 

As condições particulares de cada obra, inseridas nos leitos de rios e esteiros, obrigam a que se proceda à realização de 

trabalhos preliminares de modo a que a construção se efetue a seco. A escolha da solução técnica deverá ser adequada ao 

tempo da intervenção e ao período em que esta vai ocorrer (estiagem ou período de cheias), sugerindo-se como solução 

indicativa a construção de uma plataforma de trabalho que facilita as condições de execução das estruturas e permite um 

acesso franco de máquinas, materiais e equipamentos a partir das margens. 

Na definição da plataformas de trabalho de cada uma das 4 estruturas hidráulicas primárias (EHP) a construir prevê-se a 

realização de um aterro até cota ligeiramente inferior à cota do coroamento dos diques existentes mas que  garanta a 

proteção contra as marés máximas registadas. As plataformas têm de satisfazer as exigências geométricas para construção 

das EHP, bem como as exigências hidráulicas, devendo prever-se a necessidade de drenagem de uma cheia habitual em 

época seca. 

Nas EHP do rio Velho, do esteiro de Canelas e do rio Antuã prevê-se a execução de uma península de aterro, primeiro a 

partir da margem direita e depois a partir da margem esquerda, e no esteiro do Salreu primeiro a partir da margem esquerda 

e depois a partir da margem direita, fazendo-se o escoamento dos caudais a drenar, primeiro através da secção da linha de 

água entre a margem não ligada e a plataforma de trabalho, e a seguir, para conclusão do fecho da secção da EHP, far-se-

-á o escoamento através da estrutura hidráulica construída.  

A  plataforma de trabalho permitirá a execução a seco das EHP e das suas fundações. 

4.7.1.3.3 Escavação 

Os trabalhos de escavação circunscrevem-se às áreas de implantação das estruturas hidráulicas primárias, constituindo a 

plataforma necessária à execução das fundações e da cortina de estacas pranchas. São escavações em geral de reduzida 

altura, com taludes a 1:3 (V/H) segunda a direção do leito das linhas de água (transversal ao eixo das estruturas), e a 

1:2 (V/H) segundo a direção desse eixo. 

Realizada a plataforma iniciar-se-ão as escavações destinadas às fundações das estruturas, trabalhos que se realizarão em 

pleno leito do rio ensecado. Para a realização deste trabalho deverá o empreiteiro possuir em obra os meios necessários 
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para o escoamento de águas acumuladas devido à percolação pela fundação ou através dos aterros da plataforma de 

trabalho. 

Tendo em conta as condições de construção previstas para as EHP do rio Velho e do esteiro de Canelas, as escavações 

para a realização das estruturas serão realizadas unicamente na primeira fase, com uma duração temporal de cinco 

semanas, sendo que na segunda fase são construídos os aterros de aproximação às estruturas que necessitam apenas de 

escavações menores para saneamento do leito. 

No caso das condições previstas para as EHP do rio Antuã e do esteiro de Salreu, as escavações para a realização das 

estruturas serão efetuadas em duas fases, com duração temporal idêntica para ambas as fases, de cinco semanas para 

cada uma das fase de construção da EHP do rio Antuã e, de três semanas para cada uma das fase de construção da EHP 

do esteiro de Salreu. 

4.7.1.3.4 Estruturas hidráulicas 

i. Estacas de betão e estacas pranchas 

Esta atividade inclui a movimentação de equipamento especial para a execução da fundação em estacas, montagem de 

armaduras, betonagem e saneamento de cabeças das estacas, bem como a realização da cortina corta águas da fundação 

das estruturas, constituída por uma barreira de estacas pranchas metálicas cravadas no solo. 

As atividades poderão ser iniciadas ainda durante as escavações, desde que esteja realizada a necessária plataforma de 

trabalhos à cota de implantação. 

As estacas pranchas serão cravadas no solo segundo os alinhamentos definidos e coincidentes com o eixo da obra e 

cortadas às cotas definidas no projeto, devendo ter-se cuidado na conceção e disposição das juntas, pois estas deverão 

coincidir com as das estruturas de betão. 

Para cada estrutura, a duração temporal prevista em ambas as Alternativas é a seguinte: 

a) EHP do rio Velho     quatro semanas 

b) EHP do esteiro de Canelas   quatro semanas 

c) EHP do esteiro de Salreu   duas + duas semanas 

d) EHP do rio Antuã    quatro + quatro semanas 

ii. Construção civil 

Nesta rubrica incluem-se todos os trabalhos de construção dos módulos das comportas, encontros e edifício de comando 

das comportas de Mitra da EHP do esteiro de Salreu. 

Incluem-se, também, outros trabalhos diretamente ligados às obras e construção civil, como sejam, aplicação de vedantes, 

fixações para guardas de segurança, etc. Incluem-se ainda as cofragens, escoramentos e cavaletes que haja necessidade 

de construir. 

São tarefas que deverão ser organizadas sequencialmente, construindo-se dos encontros para os módulos, permitindo o 

início de atividades dependentes (aterros). 
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O início da atividade é previsto após a realização do trabalho da cortina de estacas pranchas e desfasado da realização das 

fundações por estacaria. Esta atitude permite antecipar o início desta atividade, permitindo criar frentes de trabalho e 

realização (eventual) de moldes para betão. 

É uma atividade crítica da obra, condicionando em prazo o tempo global da empreitada. 

Estão previstas em ambas as Alternativas as seguintes durações: 

a) EHP do rio Velho    sete + duas semanas 

b) EHP do esteiro de Canelas   sete + duas semanas 

c) EHP do esteiro de Salreu   cinco + cinco semanas 

d) EHP do rio Antuã    seis + seis semanas 

iii. Equipamento 

Esta atividade inclui o fornecimento e aplicação das peças fixas de equipamento, essencialmente as calhas de deslizamento 

das comportas, a fixação com selagem e betonagens de segunda fase, fornecimento e aplicação das comportas e 

servomotores. 

Deverá ser uma atividade a iniciar-se logo após a conclusão das betonagens do primeiro módulo de comportas pois além 

de ser um trabalho de difícil execução deverá ser feito a seco. 

4.7.1.3.5 Aterros 

Esta rubrica refere-se à execução dos aterros de ligação ao dique e de interface com as estruturas, sendo compostos pelos 

trabalhos de colocação de geotêxtil na base dos aterros, execução dos aterros, de filtros, tapetes drenantes e colocação de 

enrocamento em aterros e em camadas de proteção. 

O início desta atividade pressupõe a execução dos encontros, dado que estes serão os elementos de encaixe destinados a 

constituir interface com as estruturas das comportas, devendo estes apresentar, nesta altura, qualidade e resistência 

suficiente para este trabalho. 

A duração temporal prevista para esta atividade em ambas as Alternativas é a seguinte: 

a) EHP do rio Velho     duas + quatro semanas 

b) EHP do esteiro de Canelas   duas + quatro semanas 

c) EHP do esteiro de Salreu   duas + duas semanas 

d) EHP do rio Antuã    duas + duas semanas 

 

4.7.1.3.6 Instalações elétricas 

A montagem de instalações elétricas não é atividade crítica na obra, pelo que se considera de iniciar após a conclusão do 

acesso ao encontro da ME do esteiro de Salreu. 

Inicia-se com a instalação de cabos, aplicação de armaduras e outros dispositivos diretamente ligados às estruturas. 
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4.7.1.4 Trabalhos de execução das comportas secundárias de drenagem CS1 a CS7 

A execução das comportas secundárias deverá ter início após a conclusão e assentamento dos diques onde estão 

implantadas e na sequência das atividades consideradas no Programa de Execução dos Trabalhos, ou seja, a ordem de  

construção das comportas secundárias de drenagem deverá ter em conta a zonas do dique construídas há mais tempo, 

onde deverão ter ocorrido a maior parte dos assentamentos previstos. 

4.7.1.4.1 Implantação geral e piquetagem 

Atividade necessária para proceder à implantação topográfica das obras nos locais, procedendo a pequenos levantamentos 

que haja necessidade de realizar, verificar as condições locais do projeto e eventualmente, propor algumas correções de 

pormenor, colocando marcas e estacas de referência em pontos notáveis. Prevê-se uma duração total de 4 semanas para 

estas atividades.  

4.7.1.4.2 Terraplenagens, construção civil e equipamentos 

Nas atividades de construção prevê-se a execução das escavações das valas para instalação das comportas secundárias, 

incluindo demolição e remoção de estruturas e equipamentos existentes, seguindo-se as obras de construção civil, betões, 

onde se incluem as estruturas de entrada e saída das comportas e a instalação da tubagem, e os aterros de acordo com a 

geometria e materiais previstos. 

Relativamente aos equipamentos hidromecânicos, previamente à sua instalação, deverão ser fabricados, ensaiados e 

transportados, podendo ser iniciada a sua montagem desde que as estruturas estejam prontas para a sua instalação. 

No total prevêem-se em ambas as Alternativas 13 semanas para a execução da totalidade destas atividades  

4.7.1.5 Trabalhos de execução da Estrutura Verde Primária 

A Estrutura Verde Primária (EVP) projetada desenvolve-se ao longo do dique de proteção contra marés, incluindo no troço 

de dique já existente, num corredor verde, composto por sebes arbóreas, arbustivas e herbáceas e galerias ripícolas. 

Os trabalhos relativos à execução da EVP, deverá ter em atenção o faseamento da obra, no sentido de evitar que a superfície 

do terreno, em particular dos taludes, fique durante um período prolongado de tempo exposta a fenómenos erosivos. 

Os períodos de tempo indicados para a execução dos trabalhos poderão apresentar alguma flexibilidade, dado estarem 

dependentes do cronograma geral da obra e da época do ano em que ficar concluída, ou seja das condições climatéricas e 

da fase do ciclo vegetativo em que o material se encontra.  

As plantações deverão ser executadas nos meses de Outubro até à primeira quinzena de Março, nos locais previstos no 

projeto e previamente preparados.  

4.7.2 Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias  

Para a execução dos trabalhos envolvidos no Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), deverá 

ter-se em conta o Projeto de Execução (Volume I – Projeto) apresentado no Tomo 3 (dique da MD do rio Vouga e dique da 

ME do rio Velho), no Tomo 4 (comportas secundárias de drenagem (CS8) e de entrada de água (CEA1 a CEA4) e estrutura 

hidráulica especial do rio Velho (EH1), no Tomo 6 (estrutura hidráulica especial de entrada de água em Angeja) e no Tomo 

5 (EVP dos diques de defesa contra cheias), indicando-se a seguir as principais áreas de intervenção: 

▪ Trabalhos gerais; 
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▪ Terraplenagens para os aterros dos diques;  

▪ Trabalhos de terraplenagens, construção civil e equipamentos das comportas secundárias de drenagem (CS8) e de 

entrada de água (CEA1 a CEA4); 

▪ Trabalhos de terraplenagens e construção civil da estrutura hidráulica especial do rio Velho (EH1); 

▪ Trabalhos de terraplenagens, construção civil e equipamentos da estrutura hidráulica especial de entrada de água em 

Angeja (EHEEA); 

▪ Trabalhos da EVP com intervenções ao longo dos diques de defesa contra cheias, MD do rio Vouga e ME do rio Velho. 

4.7.2.1 Trabalhos Gerais  

4.7.2.1.1 Estaleiro 

No final da execução dos trabalhos da Empreitada prevê-se um período de 6 semanas para a desmontagem do estaleiro, 

incluindo reposição do existente e acabamentos necessários. 

O estaleiro será implantado em área ou áreas junto do limite do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

4.7.2.1.2 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques 

Nesta atividade inclui-se a construção de aterros de proteção das obras a executar, bem como, a eventual melhoria de 

acessos ou mesmo execução de acessos alternativos às frentes de trabalho, tarefas que poderão ser completadas durante 

a execução das obras. 

4.7.2.2 Trabalhos de execução dos Diques de Defesa Contra cheias – MD do rio Vouga e ME do rio velho 

Para a execução dos trabalhos de terraplenagens dos Diques de Defesa Contra Cheias – MD do rio Vouga e ME do rio 

Velho consideram-se, à partida, 2 frentes de trabalho. 

4.7.2.2.1 Implantação geral e piquetagem 

A implantação geral e piquetagem deve ser desenvolvida previamente à execução dos trabalhos de terraplenagens de cada 

um dos diques. 

Tendo em conta as extensões dos diques, bem como condições de trabalho e de acesso, prevê-se para a realização desta 

atividade um período de tempo de 9 semanas para o dique da margem direita do rio Vouga e 5 semanas para o dique da 

margem esquerda do rio Velho. 

 

4.7.2.2.2 Escavações 

Os trabalhos de escavações circunscrevem-se em regra às áreas onde se encontram estruturas a demolir e a substituir por 

novas estruturas de drenagem e de entrada de água e para saneamento das fundações nas zonas de valas e linhas de água 

intersetadas pelos diques. Estes trabalhos devem começar antes da desmatação e colocação de geotêxtil e da execução 

dos aterros, mas acompanhando de perto, em termos de prazo, estes trabalhos.  

Prevê-se em ambas as Alternativas os seguintes prazos: 
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▪ Dique da MD do rio Vouga: um prazo de 25 semanas; 

▪ Dique da ME do rio Velho: um prazo de 17 semanas. 

4.7.2.2.3 Desmatação e colocação de geotêxtil 

Os trabalhos de desmatação e colocação de geotêxtil precedem a colocação dos aterros, sendo de prever que em zonas de 

mais difícil acesso os avanços destas operações sejam bastante interdependentes. Assim, considerou-se no geral que esses 

trabalhos acompanham de perto a evolução dos aterros em extensão para a construção dos diques.   

Prevê-se em ambas as Alternativas os seguintes prazos: 

▪ Dique da MD do rio Vouga: um prazo de 26 semanas; 

▪ Dique da ME do rio Velho: um prazo de 18 semanas. 

4.7.2.2.4 Aterros do dique e do caminho 

Nesta atividade consideram-se incluídos todos os trabalhos relativos à colocação em obra dos diversos materiais de 

construção do dique e do caminho, nomeadamente os aterros gerais do dique e da rede viária, os filtros e tapetes drenantes, 

os enrocamentos de proteção dos taludes e os materiais de coroamento do dique e do pavimento da rede viária. 

Antes de iniciar a colocação de aterros, haverá que realizar a instalação das placas de assentamento, que irão ser assentes 

sobre a fundação e sobrecarregadas pelos aterros. 

Os aterros constituem grande parte do caminho crítico da obra, atendendo às quantidades envolvidas. Por outro lado, a sua 

realização está dependente das condições climáticas, pelo que é tecnicamente mais adequado que a construção dos aterros 

se realize durante a época seca. Deverão ser deixados para períodos mais chuvosos a colocação de parte dos materiais 

mais granulares e grosseiros, como sejam os enrocamentos, os materiais de coroamento do dique ou o pavimento da rede 

viária, e procurando obter-se os melhores rendimentos de construção nos períodos mais favoráveis.  

No que se refere à construção de aterros, haverá que atender ao facto de se prever assentamentos da fundação dos diques, 

pelo que será necessário executar alturas e volumes de aterro superiores aos da geometria final, correspondentes aos 

assentamentos calculados para um período de 2 anos (no qual se inclui a fase de construção). 

Prevê-se em ambas as Alternativas os seguintes prazos: 

▪ Dique da MD do rio Vouga: um prazo de 29 semanas; 

▪ Dique da ME do rio Velho: um prazo de 21 semanas. 

O seu rendimento irá diferir ao longo do tempo, devendo aproveitar-se ao períodos mais favoráveis em termos climáticos e 

hidrológicos para obter maiores avanços. Priorizou-se a construção do dique da MD do rio Vouga, uma vez o dique da ME 

do rio Velho tem menos trabalhos envolvidos e portanto não é tão crítico o início da sua construção. 

Em quaisquer dos diques, quaisquer dificuldades que surjam no avanço dos aterros, traduzidas em menores rendimentos 

por frente de trabalho, obrigará a que se aumente o número de frentes para garantir os prazos previstos. 

4.7.2.2.5 Dispositivos de observação 
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A colocação de marcas superficiais para medição de deslocamentos do dique decorrerá durante a execução dos trabalhos 

de terraplenagens, com os aterros nas suas cotas mais elevadas, devendo ser devidamente coordenados com a construção 

dos aterros. 

4.7.2.3 Trabalhos de execução das comportas secundárias de drenagem (CS8) e de entrada de água (CEA1 a 
CEA4) 

A execução das comportas secundárias de drenagem e de entrada de água deverá ter início após a conclusão e 

assentamento dos diques onde estão implantadas e na sequência das atividades consideradas no Programa de Execução 

dos Trabalhos, ou seja, a ordem de construção das comportas secundárias de drenagem e de entrada de água deverá ter 

em conta a zonas do dique construídas há mais tempo, onde deverão ter ocorrido a maior parte dos assentamentos previstos. 

4.7.2.3.1 Implantação geral e piquetagem 

Atividade necessária para proceder à implantação topográfica das obras nos locais, procedendo a pequenos levantamentos 

que haja necessidade de realizar, verificar as condições locais do projeto e eventualmente, propor algumas correções de 

pormenor, colocando marcas e estacas de referência em pontos notáveis. Prevê-se uma duração total de 3 semanas para 

estas atividades. 

4.7.2.3.2 Terraplenagens, construção civil e equipamentos 

Nas atividades de construção prevê-se a execução das escavações das valas para instalação das comportas secundárias, 

incluindo demolição e remoção de estruturas e equipamentos existentes, seguindo-se as obras de construção civil, onde se 

incluem as estruturas de entrada e saída das comportas e a instalação da tubagem, betões e os aterros, de acordo com a 

geometria e materiais previstos. 

Relativamente aos equipamentos hidromecânicos, previamente à sua instalação, deverão ser fabricados, ensaiados e 

transportados, podendo ser iniciada a sua montagem desde que as estruturas estejam prontas para a sua instalação. 

No total prevêem-se 11 semanas na Alternativa 1 e 12 semanas na Alternativa 2 para a execução dos trabalhos.  

4.7.2.4 Trabalhos de execução das estruturas especiais 

A execução da estrutura especial do rio Velho (EH1), tal como as comportas secundárias de drenagem e de entrada de água 

deverá ter início após a conclusão e assentamento dos diques onde estão implantadas, devendo ser construída antes do 

início da época de cheias no rio Vouga. A execução da estrutura especial de entrada de água (EHEEA) pode iniciar-se no 

começo da época seca, uma vez que não depende dos assentamentos do dique do rio Vouga. 

 

 

4.7.2.4.1 Implantação geral e piquetagem 

Atividade necessária para proceder à implantação topográfica das obras nos locais, procedendo a pequenos levantamentos 

que haja necessidade de realizar, verificar as condições locais do projeto e eventualmente, propor algumas correções de 

pormenor, colocando marcas e estacas de referência em pontos notáveis. 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  4-117 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE.  

 

4.7.2.4.2 Terraplenagens e construção civil da EH1  

Nas atividades de construção prevê-se a execução da escavação da vala para instalação das 3 tubagens de derivação do 

caudal do rio Vouga para o rio Velho e da estruturas de entrada e saída da EH1, seguindo-se as obras de construção civil 

que compreendem a instalação da tubagem, os betões e aterros, de acordo com a geometria e materiais previstos. 

No total prevêem-se 11 semanas na Alternativa 1 e 10 semanas na Alternativa 2 para a execução dos trabalhos.  

4.7.2.4.3 Terraplenagens e construção civil da EHEEA  

Nas atividades de construção prevê-se a execução das escavações da vala para instalação das tubagens e da estruturas 

de entrada e saída da EHEEA, seguindo-se as obras de construção civil que compreendem a instalação da tubagem, os 

betões, aterros, pavimentos e reposição do revestimento vegetal, de acordo com a geometria e materiais previstos. 

Relativamente aos equipamentos hidromecânicos, previamente à sua instalação, deverão ser fabricados, ensaiados e 

transportados, podendo ser iniciada a sua montagem desde que as estruturas estejam prontas para a sua instalação. 

No total prevêem-se 12 semanas na Alternativa 1 e 11 semanas na Alternativa 2 para a execução dos trabalhos.  

4.7.2.5 Trabalhos de execução da Estrutura Verde Primária 

O Cronograma relativo à execução da empreitada da Estrutura Verde Primária, deverá ter em atenção o faseamento da 

obra, no sentido de evitar que a superfície do terreno, em particular dos taludes, fique durante um período prolongado de 

tempo exposta a fenómenos erosivos.  

Faz-se notar que os períodos de tempo indicados para a execução dos trabalhos poderão apresentar alguma flexibilidade, 

dado estarem dependentes do cronograma geral da obra e da época do ano em que ficar concluída, ou seja das condições 

climatéricas e da fase do ciclo vegetativo em que o material se encontra.  

As plantações nos diques de defesa contra cheias devem ser realizadas nos períodos do ano previstos, e tendo em atenção 

a necessidade de finalização da obra. 

4.7.3 Áreas de empréstimo - Recuperação paisagística  

4.7.3.1 Desmatação, limpeza e decapagem  

Previamente ao início dos trabalhos de extração dos materiais das áreas de empréstimo deverão realizar-se os seguintes 

trabalhos, por forma a assegurar a proteção e a salvaguarda dos recursos naturais e recuperação da paisagem, 

designadamente: 

▪ Desmatação e desflorestação das áreas de intervenção, delimitadas por meio de piquetagem; 

▪ Limpeza geral do terreno das áreas de empréstimo com eliminação e remoção do coberto vegetal, com condução a 

vazadouro apropriado; 

▪ Decapagem e armazenamento da terra vegetal em pargas, para posterior reutilização. 

4.7.3.2 Recuperação paisagística 

Os trabalhos de recuperação paisagística das áreas de empréstimo devem compreender o seguinte: 

▪ Modelação do terreno para adoçamento das arestas das superfícies escavadas e promover a continuidade com o 

terreno natural, no sentido de favorecer a sua drenagem e estabilização; 
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▪ Espalhamento de terra vegetal, proveniente da reutilização dos produtos da decapagem, com regularização e 

modelação final da superfície e recomposição do coberto vegetal para proteção e estabilização biológica das 

superfícies; 

▪ Revestimento vegetal com hidrossementeira herbáceo-arbustiva; 

▪ Plantação de Quercus robur (carvalho roble). 

Na Alternativa 2, atendendo ao faseamento de execução das obras dos diques de defesa contra cheias, a recuperação 

paisagística das áreas de empréstimo e de estaleiro deverá ter início no final do 2º Ano. Nestas condições, será necessário 

prolongar de meio ano a empreitada para realização dos trabalhos de revestimento vegetal, sendo que as sementeiras 

deverão ser realizadas entre meados de setembro e finais de novembro e as plantações deverão ter início em outubro, 

podendo prolongar-se no máximo até à primeira quinzena de março. 

As datas indicadas no cronograma devem ser interpretadas como as mais favoráveis para a realização dos trabalhos de 

revestimento vegetal, o que não é impeditivo que algumas operações possam ser executadas em períodos menos propícios, 

mas com recurso a técnicas mais apuradas e de comum acordo com a Fiscalização.  

4.8 REGULAMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE FOMENTO AGRÍCOLA 

As obras previstas para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL) constituem uma obra de fomento hidroagrícola, do Grupo II 

e, como tal, deverão conformar‐se com o respetivo regime jurídico. Neste contexto, e tendo em vista o cumprimento do art.º 

17.º do Decreto‐Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto‐Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, 

procedeu-se à elaboração de uma proposta de regulamento provisório da obra de fomento hidroagrícola, assim como o 

respetivo plano de conservação e de exploração, do qual se apresenta neste capítulo uma súmula dos aspetos mais 

importantes e cujo documento completo pode ser consultado no Anexo 6 do Volume 3 (Anexos). 

De acordo com o Regulamento do PDM de Estarreja, interessam na zona do Projeto os seguintes Espaços Agrícolas de 

Conservação: 

a) O Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, o qual se pretende promover numa ótica de manutenção do mosaico de 

biótopos atualmente existente, fomentando a atividade agrícola através da manutenção da variedade de sistemas 

culturais praticados, da valorização das áreas de arrozal, vegetação palustre e Bocage (campos agrícolas 

compartimentados por sebes vivas), promovendo a qualidade ecológica das águas da rede hidrográfica afeta ao 

Projeto; 

b) O Projeto BioRia - projeto de conservação e divulgação do património natural da região do Baixo Vouga Lagunar, o 

qual potencia a formação, a sensibilização, a participação da população para as questões de salvaguarda dos valores 

naturais, designadamente através de itinerários temáticos naturais – percursos pedestres interpretativos à escala 

municipal e intermunicipal. 

Importa referir que o Projeto Hidroagrícola do Baixo Vouga Lagunar representa cerca de 6% da ZPE- Zona de Proteção 

Especial “Ria de Aveiro”, contribuindo decididamente para a manutenção e conservação da biodiversidade. 

Neste contexto, a intervenção no BBVL foi projetada de forma faseada permitindo a continuação ou melhoria dos sistemas 

culturais praticados em campo aberto e “Bocage” (campos agrícolas compartimentados por sebes vivas) e as condições de 

preservação ou melhoria da vegetação ripícola e palustre e a biodiversidade presente no BBVL. 



 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  4-119 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE.  

 

Assim, inicia-se com obras de hidráulica agrícola que servem a reconstituição da linha de defesa contra os efeitos das marés 

e a regularização e controlo das cheias dos rios Vouga e Velho, que descarregam os caudais provenientes das bacias 

hidrográficas envolventes da ria de Aveiro. Está integrada nas obras lineares da primeira fase, a construção das comportas 

primárias de fluxo bidirecional que asseguram as funções de descarga dos sistemas primários de drenagem na ria de Aveiro 

e a ligação desta ao bloco nas condições definidas nos estudos ambientais. São também executadas as obras de restituição 

de comportas secundárias para a descarga final dos sistemas de drenagem interna do bloco e para a recarga do mesmo 

durante o estio, com água doce proveniente do Vouga; estas últimas restituem ou melhoram comportas pré-existentes de 

entrada de água à zona sul do Aproveitamento alimentando circuitos de adução e renovação de água doce à rede hídrica 

interna do BBVL, contribuindo para a contenção da cunha salina e qualidade ecológica desta massa de água de transição e 

para a sua utilização no humedecimento da camada superficial dos solos e para as captações de rega agrícola. 

O regulamento proposto, cujas disposições se aplicam na gestão do Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL) e vinculam 

todos os beneficiários ou utilizadores das infraestruturas concessionadas à entidade gestora, tem como objetivo definir os 

direitos, as obrigações e as responsabilidades dos intervenientes no Bloco do Baixo Vouga Lagunar do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vouga assegurando os seguintes princípios fundamentais: 

i. Racionalidade, visando a proteção dos recursos solo e água e a sua utilização sustentável na agricultura e nas outras 

atividades utentes do aproveitamento hidroagrícola; 

ii. Participação, assegurando o envolvimento dos proprietários ou detentores legítimos de prédios rústicos, ou parcelas 

de prédios rústicos, dos agricultores e de outros utilizadores diretamente interessados nos processos de decisão 

relativos ao aproveitamento hidroagrícola; 

iii. Responsabilização da entidade gestora na adequada exploração e conservação das obras afetas ao aproveitamento 

hidroagrícola e dos beneficiários agrícolas e não agrícolas na justa comparticipação nos respetivos encargos 

envolvidos, assegurando o equilíbrio económico e financeiro do serviço; 

iv. Reconhecimento do valor económico, social e ambiental da água. 

O regulamento proposto, que se apresenta integralmente no Anexo 6 do Volume 3 (Anexos), é constituído pelos seguintes 

aspetos principais: 

▪ Disposições gerais (Capítulo I), onde se apresentam: 

− os objetivos e princípios orientadores e o âmbito de aplicação e onde se procede ao enquadramento do BBVL no 

Aproveitamento do Hidroagrícola do Vouga nomeadamente a finalidade da obra hidroagrícola e a área beneficiada 

pelo Bloco; 

− os objetivos específicos da 1ª fase de intervenção do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar;  

− um inventário das infraestruturas; 

− as origens das reservas hídricas, e  

− uma estimativa para o custo das obras. 

▪ Gestão do Aproveitamento Hidroagrícola (Capítulo II), onde se identificam as competências para a gestão do 

Aproveitamento, nomeadamente da entidade gestora, e respetivas atribuições nomeadamente no que respeita à 

qualidade da água e aplicação de sansões. 
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▪ Exploração e utilização do Aproveitamento Hidroagrícola (Capítulo III), onde se definem os princípios de 

funcionamento do Aproveitamento através do estabelecimento do Plano de Gestão da Água e do Solo (PGAS). 

▪ Conservação do Aproveitamento Hidroagrícola (Capítulo IV), onde se identificam as atribuições em matéria de 

ações de conservação e manutenção das obras e equipamentos dos sistemas hidráulicos, melhoramentos ou 

ampliações da rede de rega bem como as normas gerais de conservação e de limpeza.  

▪ No Capítulo V da proposta de Regulamento é estabelecido o Regime Económico Financeiro no que respeita à 

exploração do Aproveitamento Hidroagrícola e no Capítulo VI estabelecem-se as Transgressões, Indeminizações e 

Penalidades. Por fim, no Capítulo VII, são apresentadas as Disposições Finais do Regulamento, nomeadamente 

orientações no que respeita ao cadastro predial e de infraestruturas e à elaboração de um plano de desenvolvimento 

trienal onde sejam estabelecidos os objetivos a alcançar e as medidas e as ações a implementar relativamente à 

conservação, melhoria e exploração das infraestruturas e dos serviços a serem objeto de concessão. 

A Proposta de Regulamento é ainda constituída por 3 Anexos: 

▪ Anexo 1: Construções, atividades e utilizações agrícolas e complementares da atividade agrícola nos prédios ou 

parcelas de prédios da área beneficiada; 

▪ Anexo 2: Condições para admissibilidade de construções, atividades e utilizações, nos prédios ou parcelas de prédios 

da área beneficiada; 

▪ Anexo 3: Plano de conservação e exploração 

4.9 MODELAÇÃO NUMÉRICA DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS  

No âmbito da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) dos projetos e estudos ambientais relativos ao Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, o Instituto da Conservação da Natureza (ICNF), emitiu parecer acerca do 

potencial impacte que a construção das estruturas hidráulicas pudesse ter nas populações piscícolas migradoras da Ria de 

Aveiro (Ofício Refª 22740/2019/DCNF-C/DPAP de 17/04/2019 apresentado no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos), solicitando 

que fossem estudados com mais detalhe os impactes dos escoamentos gerados pelas estruturas hidráulicas na fauna 

piscícola, mais concretamente na circulação dos peixes migradores. 

Para dar resposta ao parecer foi elaborado um estudo hidrodinâmico de modelação numérica das estruturas hidráulicas do 

Baixo Vouga Lagunar, que foi integrado no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e sujeito a nova apreciação do ICNF. 

Após apreciação, foi emitido novo parecer (Ofício Refª 31550/2020/DRCNF-C/DRCNB/DOT de 28 de julho de 2020 

apresentado no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos) onde o ICNF indica que considera não terem sido fornecidos os elementos 

solicitados anteriormente. 

Neste contexto, e de modo a serem definidas as condições de teste para a revisão do estudo hidrodinâmico, foi realizada 

uma reunião, no dia 21/10/2020, que contou com a presença, para além do proponente do projeto, dos técnicos do ICNF e 

da COBA, tendo sido definidos os dados de base para o estudo hidrodinâmico que importam à avaliação dos impactes nas 

populações piscícolas migradoras decorrentes da implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar. 

Neste contexto foi elaborado um novo estudo hidrodinâmico de modelação numérica das Estruturas Hidráulicas do Baixo 

Vouga Lagunar, que se apresenta no Anexo 7 do Volume 3 (Anexos), e do qual se apresenta neste capítulo uma súmula.  
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Assim, o estudo efetuado analisa as seguintes condições de teste (cf. reunião de 21/10/2020): 

▪ Analisar a EHP do Rio Velho, dada a sua representatividade de todas as Estruturas Hidráulicas principais;  

▪ Analisar os caudais médios mensais de cada um dos meses de Janeiro a Junho (inclusive); 

▪ Usar um nível a jusante correspondente à média entre a maior preia-mar e a menor baixa-mar, fixado em Nj= 0,445m; 

▪ Deve ser considerada a comporta totalmente aberta sem qualquer interferência no escoamento, para além da que 

advém das estruturas fixas associadas à comporta; 

Para a realização do estudo detalhado das condições hidromecânicas foi escolhida a ferramenta CFD, Computational Fluid 

Dynamics. O CFD é amplamente utilizado em simulações de escoamentos sobre estruturas hidráulicas com uma margem 

de erro similar aos modelos experimentais. O modelo numérico utilizado em particular, o OPEN-FOAM, é um dos mais 

utilizados no mundo ao nível académico e profissional. 

A estrutura hidráulica principal do Rio Velho é equipada com três vãos. A obturação dos três vãos é realizada com comportas 

corrediças.  

No relatório é apresentado o comportamento hidráulico da Estrutura Hidráulica do Rio Velho para os vários caudais definidos. 

Vários campos de velocidades da superfície livre e de outros planos relevantes são apresentados por forma a mapear as 

zonas de maior perturbação a jusante das comportas. 

A Figura 4.71 mostra a implantação da estrutura hidráulica do Rio Velho. O quadrado delimitado a azul representa o limite, 

ou domínio computacional.  
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Figura 4.71 – Localização e implantação da EHP do Rio Velho 

 

A Figura 4.72 mostra o módulo comum a todas as Estruturas hidráulicas principais e também que a comporta corre 

verticalmente ao longo das guias laterais. Pode-se observar igualmente o sistema de manobra da comporta, sistema 

cremalheira dupla, que permite a partir do passadiço metálico manobrar a comporta. As comportas permitem passar o 

escoamento quando são movimentadas verticalmente.  

 

Figura 4.72 – Módulo típico das EHPs equipado com comportas corrediça  

No Quadro 4.52 resumem-se as diferentes condições de simulação analisadas no relatório. 

Quadro 4.52 - Condições simuladas no EH Rio Velho 

Teste Caudal modelado (m3/s) Dimensão característica Estado dos vãos 

1 4,6 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

2 4,7 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

3 3,2 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

4 2,3 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 
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5 1,7 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

6 0,9 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

 

 

 

 

4.9.1 Resultados  

O relatório apresenta com detalhe os resultados das 6 condições através de planos bidimensionais e perfis de velocidade.  

Na Figura 4.73 apresenta-se a localização dos planos e da posição dos perfis de velocidade (ao longo da coluna de água). 

A figura apresenta igualmente o campo de velocidades da superfície livre para um caudal Q=4,6 m3/s.  

Este resultado resume o comportamento do escoamento para a condição 1, onde se pode verificar que as velocidades são 

na ordem dos 0.1 m/s ao fim de alguns metros da saída da estrutura hidráulica. Pode igualmente verificar-se, através da 

visualização da figura, que a uniformidade é obtida ao fim de 80 metros.  
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Figura 4.73 – Localização dos planos de medida e campo de velocidades da superfície livre (Q=4,6 m3/s) 

 

 

 

4.9.2 Síntese  

Através da leitura dos resultados obtidos das seis condições de teste gerados é possível compilar o quadro seguinte que 

resume a variação da velocidade a jusante da estrutura hidráulica. 

Quadro 4.53 - Variação da velocidade a jusante da estrutura  hidráulica  

Mês 
CAUDAL MODELADO 

(m3/s) 
Velocidade 

máxima 
Velocidade à saída da 

EHP 
Velocidade 40m a jusante 

da EHP 
Velocidade 70m a jusante 

da EHP 

Janeiro 4,6 m3/s <0,11m/s 0,11m/s 0,03 m/s 0,03 m/s 

Fevereiro 4,7 m3/s <0,11m/s 0,11m/s 0,03 m/s 0,03 m/s 

Março 3,2 m3/s <0,1m/s 0,07m/s 0,02 m/s 0,02 m/s 
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Abril 2,3 m3/s <0,1m/s 0,05 m/s 0.02 m/s 0.01 m/s 

Junho 1,7 m3/s <0,1m/s 0,04 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 

Julho 0,9 m3/s <0,1m/s <0,03 m/s <0,01 m/s <0,01 m/s 
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5 PROJETOS COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES RELEVANTES PARA O BVL 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, enquadrado no projeto mais vasto do Plano 

Geral do Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Vouga, tem como objetivo a prevenção de riscos de cheias e inundações 

com origem no Rio Vouga e na Ria de Aveiro, em toda a área do Baixo Vouga Lagunar com vista à criação de condições 

agrícolas e ambientais para manter a atividade económica de um número significativo de famílias, e que em simultâneo 

permite: i) a proteção de solo agrícola de elevada fertilidade da intrusão marítima, ii) a proteção de bens associados às 

explorações agrícolas e à fonte de rendimento familiar que os mesmos constituem; e não menos importante, iii) a 

salvaguarda das condições ambientais que sustentam um número significativo de habitats e biodiversidade local.  

Neste contexto, por assumirem importância na prossecução dos objetivos do projeto ora em avaliação, merecem destaque 

alguns projetos e intervenções complementares, dos quais se destacam: 

5.1 PROJETO F:ACTS! - PROJETO PILOTO NO BVL 

O projeto F:ACTS! (Forms for Adapting to Climate Change through Territorial Strategies!), financiado pelo Programa de 

Cooperação Inter-regional INTERREG IVC, no contexto da “Prioridade 2: Biodiversidade e preservação do património 

natural”, teve início em janeiro de 2010. Envolve um total de 14 parceiros provenientes de 8 países, sendo que dois desses 

parceiros são portugueses: a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e a atual Direção Geral do 

Território (DGT, ex-DGOTDU). Dos restantes parceiros fazem parte tanto entidades com competências ao nível da 

implementação de políticas públicas, como organismos dedicados à investigação (universidades). O objetivo geral deste 

projeto é criar/melhorar a capacidade de implementação de abordagens territoriais integradas, tanto a nível nacional como 

local que permitam a adaptação aos efeitos das alterações climáticas, em zonas rurais e peri urbanas, nomeadamente 

aumentando a resiliência dessas áreas utilizando processos de planeamento abertos, equilibrados e sustentados.  

Neste contexto, foram definidos seis princípios que se considerou constituírem a base para a resiliência de um território:  

1) a multifuncionalidade, 2) a relação entre os utilizadores e usos do solo, 3) a escala de intervenção, 4) o envolvimento das 

partes interessadas. 5) a governança e a 6) viabilidade económica.  

Entre as várias atividades levadas a cabo no âmbito deste projeto encontram-se 5 projetos-piloto que constituem a base 

para a aprendizagem mútua pretendida: “learn by doing”, sendo um destes projetos piloto coincidente com o Bloco do Baixo 

Vouga Lagunar e que apresenta os seguintes objetivos gerais: 

▪ promover a resiliência deste território aos efeitos das alterações climáticas (tais como a subida do nível médio do mar, 

alteração dos padrões de chuva com maior ameaça de seca, maior probabilidade de ocorrência de fenómenos 

extremos tais como cheias dos rios, subida da temperatura média do ar);  

▪ ter em consideração os seis princípios do F:ACTS! (multifuncionalidade, utilizadores e usos do solo, escala de 

intervenção, envolvimento dos stakeholders, governança e a viabilidade económica);  

▪ promover abordagens territoriais integradas;  

▪ promover métodos de planeamento inclusivos, participados e abertos (envolvimento de stakeholders); 
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Enquanto objetivos específicos, que se prendem com aspetos particulares do Baixo Vouga Lagunar e dos dois parceiros 

portugueses envolvidos, tem-se:  

▪ apresentação de uma proposta de atuação para o BVL que seja atual e partilhada (entre stakeholders) e que seja 

abrangente no sentido de integrar propostas que visem a sustentabilidade e viabilidade económica daquele território;  

▪ melhoria dos instrumentos de política Intervenção Territorial Integrada - ITI e Programa de Ação Territorial - PAT  

▪ aprendizagem no que respeita aos métodos e abordagens preconizados no contexto do F:ACTS (com especial ênfase 

para as questões que se prendem com o envolvimento de stakeholders), através da partilha de conhecimentos e 

experiências dos outros parceiros. 

No decurso das atividades deste projeto, foi elaborado, em colaboração com a DGT, um relatório sobre o trabalho 

desenvolvido no projeto-piloto e que irá conter orientações / recomendações para uma futura atuação no BVL que passe 

pelo seguintes aspetos: 

▪ a adaptação aos efeitos das alterações climáticas, a defesa dos efeitos das marés e a gestão da água neste território;  

▪ a sustentabilidade da agricultura no BVL e ações associadas à diversificação da atividade nas explorações agrícolas 

e que contemplam aspetos relacionados com a preservação e valorização da biodiversidade e da paisagem;  

▪ uma proposta de constituição de uma Intervenção Territorial Integrada desenhada de acordo com as orientações 

decorrentes da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento 

rural pelo FEADER;  

▪ a governança e o envolvimento de stakeholders nas fases subsequentes de planeamento e execução de projeto, bem 

como da posterior gestão do território em causa.  

5.2 ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO 

Até 1998, no âmbito das suas atribuições sobre o domínio público hídrico da ria, a Junta Autónoma do Porto de Aveiro 

(JAPA) participava, de forma não sistemática, na gestão das comportas existentes no BVL e suportava trabalhos pontuais 

de conservação/reparação dessas comportas e diques, destacando algum pessoal para tarefas de acompanhamento e 

coordenação.  

Em novembro de 1998 é criada a Administração do Porto de Aveiro, SA (APAveiro) (Decreto-Lei 339/98), extinguindo-se 

nessa data a JAPA. Em 28 de fevereiro de 2002 (Decreto-Lei 40/2002), são redefinidos os limites do território sob jurisdição 

da APA, transferindo-se para a tutela do Ambiente (CCDRC) todo o domínio público hídrico, com exceção da faixa costeira, 

a área do Porto, o canal da barra e troços adjacentes dos canais principais. Essa transferência decorre, por um lado, da 

vocação atribuída ao novo organismo APAveiro (que se concentra nas questões de navegação marítima) e, por outro lado, 

da importância atribuída à conservação da natureza na laguna, entretanto concretizada pela criação da ZPE ”ria de Aveiro” 

em 1999.   

Atualmente, a jurisdição sobre a área da ria, não incluída no território da APAveiro, está sob alçada da APA/ex-ARHC, 

concretamente nos aspetos de licenciamento. Julga-se no entanto, que as competências anteriormente assumidas pela 

JAPA na manutenção de infraestruturas não são completamente assumidas por qualquer organismo, situação que 

obviamente tem as consequências conhecidas de inoperabilidade de diversos elementos do sistema de defesa contra efeitos 

das marés.   
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5.3 POLIS RIA DE AVEIRO 

Em 2008, por Despacho do MAOTDR (com o n.º 5290/2008, de 27 de fevereiro), é nomeado um Grupo de Trabalho para a 

elaboração de uma proposta de Plano Estratégico para a Ria de Aveiro, cuja implementação da operação ficou a cargo da 

Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S., criada em janeiro de 2009, 

sendo a gestão da intervenção assegurada pela Parque Expo 98, S.A.  

A missão da Sociedade POLIS consiste na gestão, coordenação e execução do investimento a realizar no âmbito do Polis 

Litoral Ria de Aveiro – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, na área e nos termos definidos 

no respetivo plano estratégico, compreendendo igualmente o desenvolvimento das ações estruturantes previstas naquele 

documento em matéria de valorização e requalificação ambiental e urbana, de dinamização de atividades turísticas, culturais, 

de lazer e de outras intervenções que contribuam para o desenvolvimento económico e social da sua área de intervenção.  

No seu todo, a área de intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro estende-se por 37.000 ha, abrangendo os concelhos de 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos. No contexto da intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro foi estabelecido um Plano de Intervenção que estruturou 

as ações segundo quatro eixos:  

▪ Eixo 1: Proteção e requalificação da zona costeira e lagunar visando e prevenção de riscos;  

▪ Eixo 2: Proteção e valorização do património natural e paisagístico  

▪ Eixo 3: Valorização dos recursos como fator de competitividade económica e social  

▪ Eixo 4: Promoção e dinamização da vivência da Ria.  

De entre os diversos estudos efetuados e ações que estão a ser equacionadas, existem diversas intervenções que, se forem 

levadas a cabo, poderão exercer diversos tipos de interferência na área do BVL, nomeadamente:  

▪ prolongamento do troço médio de dique para sul, até ao Canal Novo do Príncipe (Eixo 1, ação “reforço das margens 

pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos”);  

▪ deposição dos materiais resultantes de dragagens (Eixo 1, ação “Transposição de sedimentos para otimização do 

equilíbrio hidrodinâmico”);  

▪ outros projetos no âmbito da ação “reforço das margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção 

de riscos” (Eixo 1) que comportam intervenções fora da área do BVL mas que, por interferirem no sistema 

hidrodinâmico da Ria, poderão ter algum tipo de influência indireta neste território;  

▪ vias ecológicas cicláveis (Eixo 4, ação “criação de via ciclável como forma de vivência da Ria”); está previsto que 

algumas destas vias sejam implementadas na área do BVL; em particular, o traçado previsto para uma destas vias, 

que se prevê estender-se ao longo de parte do esteiro de Canelas e poderá, por isso, interferir com um eventual reforço 

do sistema de defesa ao longo desta linha de água;  

▪ Projeto de Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de Estarreja (Eixo 4) prevê a conceção de três espaços 

de lazer e estadia: (1) no Cais de Canelas (criação de miradouros sobre o Esteiro e incorporação de percursos 

funcionais que permitirão a ligação ao Percurso Ciclável do Bocage), (2) no Cais de Salreu (reabilitação de um conjunto 

edificado e, junto do Centro de interpretação ambiental, o Terreiro do Salreu, a Área de Recreio e Lazer Equipada e o 

Percurso Cénico) e (3) no Esteiro de Estarreja (do lado Norte do esteiro, uma área polivalente – o Espaço do Esteiro 

e, sobre a margem Sul, está projetado um sistema de passadiços – o Passadiço de Beduído). 
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5.4 CELULOSE DE CACIA (NAVIGATOR COMPANY) 

A unidade industrial da celulose de Cacia, do grupo Portucel-Soporcel, está instalada desde 1953 nos terrenos adjacentes 

à margem esquerda do rio Vouga, defronte do Bloco do BVL.  

É um dos grandes utilizadores da água do rio Vouga já que necessita na sua laboração de água de qualidade captada no 

rio. Tem uma captação montada numa jangada na secção do rio defronte da fábrica. Segundo o EIA do projeto do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida (2009), o volume captado anualmente na Celulose de Cacia pode atingir 

32 hm3, cerca de 12% das necessidades totais previstas no rio Vouga a jusante da barragem de Ribeiradio sendo que o 

recurso a águas subterrâneas para complementar esta captação no rio, revelou-se inviável, tendo já sido abandonados 

3 furos de abastecimento por aumento dos teores de cloretos.  

Desde sempre que, durante os meses de estiagem, a Celulose de Cacia tem investido verbas importantes na defesa da sua 

captação contra a contaminação com água salgada proveniente da ria. Sempre que os circuitos são contaminados com 

cloreto de sódio é necessário interromper a laboração por razões de processo e segurança.   

De facto, as afluências do rio no semestre seco do ano são insuficientes para conter a pressão da água salgada em cada 

ciclo de maré e o incremento dos efeitos das marés que se tem vindo a verificar, tem vindo a revelar-se crítico nos últimos 

anos em que o regime do rio foi muito irregular.   

Sendo este um fator decisivo para a atividade desta fábrica, a Celulose de Cacia executa, antes de cada período de 

estiagem, 2 açudes móveis, respetivamente no canal do rio Novo do Príncipe, próximo da secção de entrega do rio Vouga 

à ria e no rio Velho. No início da época chuvosa (Outubro-Novembro), procede à desmontagem desses açudes. Estas 

estruturas pretendem proteger a captação fabril, mas adicionalmente garantem a qualidade da água nas captações que 

fazem o abastecimento de água aos campos agrícolas e sistemas húmidos dulçaquícolas não só no Baixo Vouga Lagunar 

como no vale a montante (Baixo Vouga).   

A rutura e consequente degradação do antigo dique da Ilha Nova, aquando das cheias de outubro de 2001, resultaram na 

entrada livre da onda de maré para os campos da Ilha Nova. Esta situação coincidiu com progressiva degradação do próprio 

dique da margem direita do rio Vouga num troço adjacente ao do açude, provocando a contaminação do plano de água que 

se pretende doce/salobro. Por esse motivo, a Celulose de Cacia deslocou cerca de 900 m para montante o local de 

montagem do açude, reduzindo assim o reservatório de água doce/salobra. Devido à excessiva permeabilidade destes 

açudes precários, verifica-se que a salinidade da água da albufeira criada no troço final do rio Vouga tem aumentado para 

níveis críticos nos períodos em que se conjuga a escassez das afluências do Vouga com as maiores extrações de volumes. 

Nestas condições também é posta em causa a própria captação da Celulose de Cacia e as captações para os campos 

marginais.  

Devido à falta de eficácia do atual sistema de açudes e os elevados encargos envolvidos, a Celulose de Cacia associou-se 

à Câmara Municipal de Aveiro, num projeto de intervenção no canal do rio Novo do Príncipe com diversas valências, incluindo 

a promoção do remo, uma atividade desportiva com tradição em Cacia, a acessibilidade e recuperação da zona ribeirinha 

de Sarrazola e a melhoria de abastecimento das diferentes captações para a indústria e agricultura/ambiente. O IHERA 

(organismo que antecedeu a DGADR) assinou um protocolo onde assumia a sua participação e interesse na concretização 

desse projeto que contemplava genericamente o desassoreamento do leito e seu eventual alargamento para constituir uma 

pista olímpica de remo, a reabilitação, reconstrução e modelação das margens do rio (participação do IHERA no reforço da 

margem direita e estruturas do rio Velho), a execução de um açude fixo em substituição do atual açude precário no rio Novo 

do Príncipe, acessos e diversas infraestruturas de apoio. O açude seria automatizado e equipado com comportas que 
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permitiram a gestão dos fluxos de água entre o rio e a ria por forma a conciliar os objetivos de preservação da qualidade 

mínima da água para as utilizações atuais e a continuação da migração das espécies de ictiofauna.  

5.5 APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE RIBEIRADIO 

O estudo efetuado em 1975 (COBA) sobre a bacia do Vouga identificou diversos locais com potencial para implantação de 

barragens, definindo a secção do rio em Ribeiradio como a que oferecia as condições adequadas com vista ao melhor 

aproveitamento dos volumes afluentes e controlo das cheias do baixo Vouga. Esse estudo, considerava uma cota do NPA 

(135), com a qual se obtinha uma capacidade total de armazenamento de 360 hm³ com qual se viabilizaria um 

aproveitamento de fins múltiplos semelhante ao aproveitamento hidráulico do Mondego, com uma importante regularização 

de volumes e laminagem de caudais de ponta de cheia, que permitiria ou potenciaria a produção de energia, a atividade 

agrícola (novas áreas regadas), a atividade turística e a melhoria do abastecimento urbano e industrial.  

No entanto, o estabelecimento da albufeira a essa cota provocaria inundações significativas a montante pelo que, 

posteriormente, na sequência dos estudos de base realizados em 1996 (COBA), o NPA foi baixado para a cota (110). Nestas 

condições, a capacidade total de armazenamento foi reduzida para 128 hm³. Do mesmo modo se reduziu o âmbito do 

aproveitamento de fins múltiplos que passou a centrar-se na produção de energia num regime de fio-de-água. Não foram 

previstas as instalações para reversibilidade de caudais entre as albufeiras de Ribeiradio e Ermida, tendo esta última sido 

prevista fundamentalmente para minimizar os impactes provocados pelas descargas produzidas na barragem principal no 

troço do rio imediatamente adjacente.    

O Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida (ARHE), atualmente em exploração, apesar da reduzida capacidade de 

regularização inter anual e de armazenamento, dado que as afluências em ano médio excedem 3 vezes o seu 

armazenamento, tem um impacte positivo no BBVL dado o seu papel importante no controlo da cunha salina, contribuindo 

para a reserva de um “caudal de despoluição” mínimo de 4m3/s na secção de entrega do rio Vouga à ria de Aveiro. No 

entanto, apesar de se considerar que a exploração do aproveitamento melhora a recarga de água doce ao troço final do 

Vouga, considera-se essencial que durante o período estival se continuem a manter as estruturas tipo-açude para contenção 

da intrusão salina, na ligação entre o rio e a ria. No entanto, para que o controlo do interface doce-salgado seja eficaz deverá 

promover-se uma correta programação das descargas do açude da Ermida, não só em resposta às utilizações diretas de 

jusante, mas também a um sistema de retrocontrolo/comunicação entre as entidades gestoras das diferentes estruturas que 

permita a manutenção dos níveis de água doce necessários ao equilíbrio pretendido na secção de entrada na ria. 

5.6 PROJETO BIORIA 

O projeto Bioria, surgiu em 2005 por iniciativa da Câmara Municipal de Estarreja com vista à requalificação de zonas 

ambientalmente degradadas do Baixo Vouga Lagunar e a promoção deste território junto da população e dos visitantes do 

concelho.   

Neste âmbito, foi criada uma Rede de Percursos Pedestres e Cicláveis, em contacto direto com a Natureza, dotada de 

painéis informativos e estruturas de apoio que permitem ao visitantes usufruir do local de uma forma cómoda, prática e 

divertida. Os percursos pretendem abordar o mosaico de habitats diversificados que lhe conferem uma elevada beleza 

paisagística.   
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O projeto tem instalações próprias no Centro de Interpretação Ambiental localizado no início do Percurso de Salreu (porto 

fluvial de Salreu), que é uma porta privilegiada de entrada na Ria de Aveiro, constituindo o ponto de receção dos visitantes 

e um polo de dinamização de inúmeras atividades de sensibilização ambiental. 

5.7 PONTE-AÇUDE DO RIO NOVO DO PRÍNCIPE  

De modo a criar um regime de proteção à captação de água da industria de celulose de Cacia (fábrica da Navigator 

Company) está prevista a construção de um açude no Rio Novo do Príncipe, obra que dispensará o dique da Portucel, que 

desde há 50 anos é utilizado para abastecimento de água a esta celulose e que é considerada muito importante quer para 

a gestão do próprio rio Novo do Príncipe, em Cacia, quer para todo o Baixo Vouga Lagunar nomeadamente através de: 

▪ da regularização do leito do Rio Vouga; 

▪ do controle de cheias na zona do Baixo Vouga Lagunar; 

▪ da garantia de manutenção de uma toalha de água doce nesta zona baixa do Rio Vouga em época de baixa 

pluviosidade com coincidência de marés cheias, promovendo o controlo da salinização dos terrenos agrícolas; 

▪ da acessibilidade direta da zona de Vilarinho aos campos do Baixo Vouga (perdida com a queda da ponte de madeira 

em 2014). 

Efetivamente, a implantação do projeto de um novo açude no Rio Novo do Príncipe permitirá o controle do avanço das águas 

salgadas da Ria de Aveiro pelo leito do Rio Vouga no sentido de montante, garantindo em simultâneo, no período Primavera-

Verão, uma reserva de água doce estratégica e necessária quer para o suporte da atividade agrícola quer para a 

sobrevivência e manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade do Baixo Vouga Lagunar, nomeadamente o Bocage1, 

unidade de paisagem que encontra atualmente nesta região a sua expressão máxima, sendo reconhecida como a maior 

área contínua na Península Ibérica. 

 
1 Paisagem de terrenos agrícolas compartimentados por sebes e valas, plantados e geridos pelos agricultores. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

6.1 INTRODUÇÃO 

Introdutoriamente importa referir que no âmbito da elaboração do presente EIA se procedeu a uma atualização da situação 

ambiental de referência em relação ao EIA elaborado no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga, Bloco 

do Baixo Vouga Lagunar, editado em 2001. 

O período temporal e processual de elaboração, avaliação e aprovação do projeto de execução e do EIA conduziu à 

ocorrência de diferença temporal no âmbito da caraterização efetuada para alguns descritores. Considera-se no entanto que 

os dados utilizados em nada comprometem a análise efetuada mantendo a consistência com os resultados obtidos 

anteriormente (nomeadamente e a título de exemplo, a caracterização dos solos, para a qual se procedeu à realização de 

uma campanha de amostragem em 2017 e para os quais não se perspetivam alterações face à manutenção dos usos). 

Assim, a caracterização da situação ambiental de referência fundamentou-se no levantamento, análise e interpretação de 

informações obtidas através de pesquisa bibliográfica, nomeadamente a consulta de estudos anteriores, medições e 

levantamentos de campo, contactos com entidades locais e regionais, de forma a identificar e avaliar as zonas sensíveis e 

os aspetos ambientais críticos, tendo em vista as incidências ambientais potencialmente importantes. 

Esta fase integra todos os fatores ambientais habitualmente considerados em estudos desta natureza, embora seja mais 

detalhada e dirigida para os aspetos ambientais que se afiguram mais relevantes e/ou sensíveis e que foram anteriormente 

identificados (solos, recursos hídricos, dinâmica das marés, aspetos ecológicos e paisagem). 

Os temas e aspetos ambientais analisados na caracterização da situação ambiental de referência, são os que se apresentam 

no Quadro 6.1 

Quadro 6.1 - Fatores Ambientais Avaliados 

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS DESCRITORES  

Aspetos Biofísicos 

Clima e Alterações climáticas 

Geologia e Geomorfologia 

Solos 

Recursos Hídricos 

Dinâmica de marés 

Aspetos Ecológicos Fauna, Flora, Vegetação, Habitats 

Qualidade do Ambiente 

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Ambiente Acústico 

Qualidade do Ar 

Paisagem 

Meio Socioeconómico Componente Sociodemográfica 

Uso Atual do Solo e  
Ordenamento do Território 

Ocupação Cultural 

Ordenamento Municipal e Condicionantes ao Uso do Solo 
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6.2 MEIO FÍSICO 

6.2.1 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Do ponto de vista climático, o Baixo Vouga Lagunar fica situado numa zona de transição entre o clima Atlântico e Pré-

Atlântico e está fortemente condicionado pela sua proximidade ao litoral. Esta influência atlântica protege-o no Inverno, dos 

ventos secos e frios provenientes do interior da Península Ibérica e, durante o Verão, das vagas de calor continental. É por 

isso uma zona de amplitudes térmicas ténues, com uma estação seca, o Verão, e outra de precipitações consideráveis, o 

Inverno. 

Em meteorologia uma normal de um elemento meteorológico é o valor médio desse elemento ao longo de um período fixo 

de anos para um determinado local, região, país ou área geográfica. Num sentido mais alargado, as normais devem consistir 

num conjunto de estatísticas descritivas que inclui a média, a mediana, o desvio padrão, os quartis, a distribuição de 

frequências, os valores extremos, entre outros, dos elementos meteorológicos considerados. 

Na Conferência Internacional de Meteorologia (Varsóvia, 1935), o período compreendido entre 1901 e 1930 foi selecionado 

como o período internacional padrão para as normais. Posteriormente a recomendação internacional é recalcular as normais 

ao fim de cada década usando os 30 anos anteriores. As normais que se iniciam, por exemplo, a 1 de janeiro de 1941 

terminam a 31 de dezembro de 1970; as normais seguintes iniciam-se a 1 de janeiro de 1951 e terminam a 31 de dezembro 

de 1980, e assim sucessivamente. A estas normais chamam-se normais climatológicas. Esta prática é usada para ter em 

conta as variações lentas do clima.  

Os principais elementos meteorológicos considerados no cálculo das normais são a temperatura do ar (média, máxima e 

mínima), a pressão atmosférica, a precipitação, a humidade do ar, a insolação, a nebulosidade, a evaporação e o vento. 

Considerando o anteriormente exposto, e dado que das estações (climatológica, meteorológica, hidrométrica ou udométrica) 

que integram atualmente as redes de monitorização do SNIRH e do IPMA, nenhuma dispõe de uma série de registos de 

30 anos consecutivos para todos os parâmetros em análise e que, de acordo com informação prestada pelo IPMA, a estação 

climatológica de São Jacinto estará atualmente desativada, optou-se por validar e eventualmente complementar com 

eventual informação existente, a caracterização climática anteriormente efetuada para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar.  

Assim, a caracterização apresentada tem por base os registos da estação climatológica de S. Jacinto (= 40º39’N; 

=8º44’W; Altitude = 8 m; Altura do Anemómetro 24,0 m), cuja seleção se decidiu manter quer pela proximidade e 

semelhança de condições fisiográficas do local onde se insere a estação relativamente à zona em estudo quer pela 

disponibilidade de registos numa série de anos de dimensão adequada (1954-1980) para a maioria dos parâmetros em 

estudo. 

No que respeita à temperatura e precipitação, foi possível obter as normais climatológicas para o período 1981-2010 da 

estação climatológica de Aveiro (= 40º38’N; =8º39’W; Altitude = 5 m) pelo que estes parâmetros foram caracterizados 

com base nestes dados. 

Como anteriormente referido, as intervenções no bloco do Baixo Vouga Lagunar são justificadas pela extensão e diversidade 

dos problemas provocados pela intrusão das águas salgadas e poluídas da Ria de Aveiro, pelas cheias do Rio Vouga e das 

diversas linhas de água que atravessam o BBVL. A avaliação das alterações climáticas ganha especial importância nesta 

região que, pelas suas características físicas (declive, cotas), apresenta especial vulnerabilidade aos impactes resultantes 

destas alterações, nomeadamente, cheias e a subida do nível médio do mar. Portugal encontra-se entre os países europeus 

com maior potencial vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (ENAAC, 2020). 
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Na região de Aveiro são apontadas como alterações climáticas expectáveis, pelo documento da Estratégia Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas do município de Aveiro, ventos fortes e tempestades, o aumento da temperatura média 

anual, em especial das máximas, a diminuição da precipitação média anual, e a subida do nível médio da água do mar, 

sendo os riscos climáticos mais acentuados e preocupantes os relacionados com o aumento das ondas de calor, provocados 

pelo aumento das temperaturas, o aumento do nível médio do mar, neste caso em concreto com a perturbação do 

ecossistema Ria de Aveiro (por exemplo, através do aumento da salinidade, inundação das zonas de nidificação, alteração 

da qualidade da água, perturbação das atividades agrícolas), ventos velozes e precipitação excessiva/tempestades, 

aumentando a probabilidade da ocorrência de cheias.  

A Ria de Aveiro é, atualmente, um ecossistema que contribui naturalmente para a mitigação dos impactes das alterações 

climáticas. As pradarias marinhas e os sapais são bastante importantes na resposta climática quer na mitigação quer na 

adaptação. Os sapais constituem um dos ecossistemas mais produtivos e prestam serviços importantes, atuando como 

filtros costeiros, possuem um papel importante no armazenamento de carbono, contribuindo para a regulação do clima a 

nível local e global. As transformações e degradação devido aos efeitos das alterações climáticas, põe em risco a sua 

capacidade de armazenamento de carbono e o seu papel central na proteção da biodiversidade.  

6.2.1.1 Temperatura do ar 

A temperatura média anual verificada na estação climatológica de Aveiro é de 15,6 ºC, sendo que a variação anual da 

temperatura é baixa por influência da proximidade do mar. O mês mais quente é agosto com uma temperatura média mensal 

de 20,6º e dezembro é o mês mais frio com 11,5º, sendo a diferença das temperaturas médias entre estes dois meses de 

apenas 9º. 

O Verão caracteriza-se por ser pouco quente, registando-se a temperatura média máxima mensal de 24,4º em agosto e o 

Inverno bastante ameno, com a temperatura média mínima a atingir o valor mais baixo em janeiro (6,3º). 

No Quadro 6.2 apresentam-se os valores médios e extremos da temperatura mensal verificada na estação de Aveiro. 

Quadro 6.2 - Temperaturas médias e extremas (ºC) verificadas na estação de Aveiro (1981-2010) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média mensal 10,4 11,4 13,3 14,3 16,3 18,9 20,1 20,4 19,5 17,1 13,6 11,5 

Máxima mensal 14,4 15,4 17,5 18,2 20,2 22,8 24,0 24,4 23,7 21,1 17,4 15,2 

Mínima Mensal 6,3 7,3 9,1 10,3 12,5 15,0 16,1 16,2 15,2 13,0 9,8 7,8 

Máxima absoluta 21,5 25,0 28,9 32,5 39,0 37,6 39,3 38,1 35,1 33,5 26,0 24,0 

Mínima absoluta -3 -2,5 0,0 1,5 5,5 8,5 11,4 10,0 8,5 3,5 1,0 -2,5 

6.2.1.2 Precipitação  

A precipitação média anual verificada na estação climatológica de Aveiro é de 944 mm, valor inferior aos que se verificam 

na região adjacente ao Bloco para interior, onde o relevo começa a acentuar-se (p/ ex., Albergaria-a-Velha regista uma 

precipitação média anual de 1274 mm).  

Na distribuição da precipitação ao longo do ano, verifica-se que o semestre húmido (outubro a março) contém 77% da 

precipitação anual.  
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No Quadro 6.3 e figura seguinte respetiva apresentam-se os valores médios mensais de precipitação e o valor da 

precipitação máxima diária, verificados na estação de Aveiro. 

Quadro 6.3 - Precipitação média mensal e precipitação máxima diária (mm) verificadas na estação de Aveiro  
(1981-2010) 

Precipitação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média mensal 119,8 87,5 67,2 91,2 74,9 29,3 13,5 19,7 49,3 128,8 128,3 134,5 

Máxima diária 52,8 51,0 58,5 88,0 54,0 57,0 38,0 39,8 79,0 64,4 68,6 81,2 

 

6.2.1.3 Humidade Relativa  

Os valores de humidade relativa são bastante elevados durante todo o ano. A proximidade do mar e a própria ria são os 

responsáveis pela elevada humidade atmosférica que se verifica nesta região. 

Considerando a humidade relativa média diária equivalente ao valor medido às 9:00 h, obtém-se o valor médio anual de 

84%. 

No Quadro 6.4 apresentam-se os valores médios da humidade relativa do ar medidos às 9 e às 15 horas. 

Quadro 6.4 - Humidade relativa média (%) verificada na estação de S. Jacinto (1954-1980) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

HR às 9 h 86 84 81 80 82 83 84 87 89 86 90 82 

HR às 15 h 76 74 72 72 73 74 72 74 75 73 73 73 
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6.2.1.4 Insolação  

O número médio anual de horas de sol descoberto em S. Jacinto é de 2532 h. Este valor é normal para uma zona costeira, 

onde se verificam com frequência nevoeiros no Verão, os quais reduzem significativamente a insolação. Esta razão leva a 

que a insolação percentual2 no Verão seja pouco superior à verificada no Inverno.  

O período de Primavera-Verão contém 62 % da insolação total anual.  

No Quadro 6.5 apresentam-se os valores de insolação medidos na estação de S. Jacinto. 

Quadro 6.5 - Insolação média mensal (horas/mês e %) verificada na estação de S. Jacinto (1954-1980) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez 

Insolação (h/mês) 136.3 147,2 188,6 236,8 264,1 261,3 297,0 280,3 213,6  198,4 164,7 143,6 

Insolação (%) 46 50 51 60 59 58 65 66 57  57 56 50 

6.2.1.5 Vento 

Os rumos dominantes e as velocidades do vento verificados no Bloco são decisivamente influenciados pela proximidade do 

mar. Por outro lado, o facto de ser uma região plana leva a que o relevo não tenha qualquer interferência no regime de 

ventos.  

Assim, há uma larga predominância do vento dos quadrantes Norte e Noroeste no período de Primavera-Verão. No período 

de Outono-Inverno, estes rumos tornam-se menos preponderantes, aumentando a predominância do vento dos quadrantes 

Sueste e Sul e da situação de calma.  

A velocidade média por rumo não sofre uma variação significativa ao longo do ano, à exceção dos rumos Sul, Sudoeste e 

Oeste, cujos ventos adquirem maior intensidade no período de Outono-Inverno. A causa deste acréscimo deve-se ao facto 

de os rumos referidos estarem normalmente associados a dias de mau tempo, com vento forte, no período Invernal. 

Na Figura 6.1 apresentam-se os diagramas de ventos para valores médios anuais e para os meses de Janeiro e Julho, 

relativos aos registos da estação de S. Jacinto. 

 

Figura 6.1 - Diagrama de ventos relativo aos registos observados na estação de S. Jacinto  
(médias para o período de 1954-80) 

 
2 Entende-se por insolação percentual o quociente entre a insolação real e a insolação astronómica  
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A estação de S. Jacinto não contém informação acerca da velocidade média mensal do vento. Contudo, este valor pode ser 

estimado a partir da informação disponível mediante a ponderação das velocidades por rumo segundo as respetivas 

frequências3. Efetuando esta ponderação obtêm-se os seguintes valores da velocidade média mensal do vento: 

Quadro 6.6 – Velocidade do vento 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

V (km/h) 14,9 17,7 16,7 17,6 17,2 15,7 14,7 13,4 12,8 13,5 13,3 14,9 15,2 

Analisando os valores obtidos verifica-se que a velocidade média mensal do vento não sofre uma alteração muito significativa 

ao longo do ano. Contudo, é notório o contraste entre o período de fevereiro a maio em que o vento é mais intenso, e o 

período de agosto a novembro em que o vento sopra em média com menos intensidade.  

Os registos de S. Jacinto permitem igualmente obter informação acerca da ocorrência de situações extremas de vento 

intenso. A frequência mensal com que ocorrem dias nos quais o vento atinge uma velocidade instantânea superior a 36 km/h 

e a 55 km/h é a seguinte:  

Quadro 6.7 – Número de dias com vento 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

% de dias com V>36 km/h4 15,6 18,1 15,6 14,4 11,9 9,3 4,4 5,6 4,1 5,9 9,6 17,0 11,0 

% de dias com V>55 km/h 1,5 2,2 2,6 1,1 0,4 0,2 0,0 0,7 0,4 0,4 1,1 1,5 1,0 

Verifica-se que a frequência de ocorrência de situações extremas de vento forte é mais elevada nos meses de maior 

velocidade média mensal do vento. Contudo, comparando julho com janeiro, observa-se que embora sejam meses com 

idêntica velocidade média mensal do vento, em janeiro a frequência com que ocorrem dias de vento forte é bastante superior. 

Justifica-se esta diferença pelo facto de em julho dominarem os rumos Norte e Noroeste correspondentes a dias de vento 

fraco a moderado, ao passo que em janeiro alternam situações de calma e vento fraco, com situações de mau tempo 

associado a vento forte com rajadas (ao que correspondem normalmente os rumos Sul, Sudoeste e Oeste). 

6.2.1.6 Evapotranspiração 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi calculada com base na fórmula de Penman-Monteith, considerando-se ser este 

o método que melhor se adapta às características climáticas da região. Mediante a utilização deste método estimou-se uma 

evapotranspiração de referência média anual de 799,4 mm, correspondendo ao mês de julho o valor mais elevado com 

113,0 mm, e sendo janeiro o valor mais baixo com 25,8 mm. 

A evapotranspiração real foi calculada com base na realização de um balanço hídrico sequencial mensal segundo o método 

de Thornthwaite-Matter. Assumiu-se que a altura de água utilizável pelas plantas é de 100 mm e que durante o período seco 

a diminuição de armazenamento da água do solo não é linear, devido ao aumento das forças de retenção de água no solo 

durante a processo de secagem. No seguinte quadro encontram-se resumidos os dados obtidos no balanço hídrico realizado.  

 

 
3 Nesta estimativa considera-se que a velocidade do vento entre duas medições consecutivas é igual à média das duas velocidades instantâneas registadas em cada 
medição. Com esta simplificação comete-se um erro. Contudo, verifica-se que a diferença entre a velocidade média mensal do vento obtida por um anenómetro totalizador 
e por este tipo de estimativa é pouco significativa, sobretudo em estações com várias medições diárias (como é o caso de S.Jacinto). 
4 % de dias com V>36 Km/h do mês i = (nº médiio de dias com V>36 Km/h no mês i / nº de dias do mês i) * 100 
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Quadro 6.8 - Balanço Hídrico 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez Ano. 

ETo (Penman - 
Monteith) 

25,8 36,5 59,5 80,2 97,2 103,8 113,0 100,2 71,3 54,2 29,0 28,7 799,4 

P (mm) 141,8 132,5 113,4 61,2 61,6 32,6 8,8 16,1 39,2 82,6 126,3 144,5 960,6 

P-ETo 116,0 96,0 53,9 -19,0 -35,6 -71,2 -104,2 -84,1 -32,1 28,4 97,3 115,8  

Reserva água 
utilizável (mm) 

100,0 100,0 100,0 82,7 57,9 28,4 10,0 4,3 3,1 31,5 100,0 100,0  

Reserva (mm) 0,0 0,0 0,0 -17,3 -24,8 -29,5 -18,4 -5,7 -1,2 28,4 68,5 0,0  

ETR (mm) 25,8 36,5 59,5 78,5 86,4 62,1 27,2 21,8 40,4 54,2 29,0 28,7 550,1 

Défices (mm) 0,0 0,0 0,0 1,7 10,8 41,7 85,8 78,4 30,9 0,0 0,0 0,0 249,3 

Excessos (mm)  116,0 96,0 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 115,8 410,5 

Na Figura 6.2 procedeu-se à representação gráfica do balanço hídrico sequencial, que permite identificar com facilidade o 

período de abril a setembro como deficitário em água, em oposição ao período de novembro a março em que são gerados 

excessos de água. 

 

Figura 6.2 - Representação gráfica do balanço hídrico sequencial mensal (baseado nos registos da estação de  
S. Jacinto -1954-80). 

6.2.1.7 Classificação climática  

De acordo com a classificação de Köppen o clima do Bloco e região envolvente pode-se considerar do tipo Csb, isto é, 

mesotérmico (temperado) com Verão seco e pouco quente (o mês mais seco tem uma precipitação inferior a 1/3 da 

precipitação do mês mais húmido e nenhum mês tem temperatura média superior a 22ºC).  

A classificação climática de Thornthwaite assenta na realização de um balanço hídrico sequencial mensal do solo idêntico 

ao apresentado no subcapítulo anterior, com a diferença de se basear em valores de evapotranspiração potencial calculados 

pelo método de Thorthwaite. Após a elaboração deste balanço, utilizando uma capacidade de água utilizável de 100 mm, 

foram extraídos os seguintes índices: 

▪ Índice hídrico (IH) - 41,8 % 

▪ Índice de humidade (Ihu) - 56,9 % 
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▪ Índice de aridez (Ia) - 25,9 % 

▪ Concentração estival da eficiência térmica (IH) - 37,9 % 

▪ Evapotranspiração potencial anual ( ETP) - 729,1 mm 

De acordo com índices apresentados chegou-se à formula climática de Thornthwaite B2 B’2 s a’ o que significa um clima 

húmido (B2), mesotérmico (B’2) com moderada deficiência de água no Verão (s) e nula ou pequena concentração da 

eficiência térmica na estação quente (a’). 

6.2.1.8 Enquadramento do projeto no quadro das alterações climáticas 

6.2.1.8.1 Introdução 

O setor da água é área de ação prioritária, dadas as previsões de crescente competição por este recurso para satisfazer as 

necessidades relativas a vários usos, designadamente a agricultura, a indústria e o consumo doméstico, que são 

preocupação em todo o mundo (WWF, 2007), situação agravada pelo aumento rápido das necessidades globais de energia. 

Globalmente, o setor agrícola é o maior consumidor de água, sendo responsável por 70% de todo o consumo e as projeções 

das necessidades de água para rega referem um aumento entre 15-20% até 2025, pelo que, a par do esforço na redução 

do consumo de água, afigura-se importante a introdução de práticas de rega mais sustentáveis. 

Já no que respeita às emissões de GEE, de acordo com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, 2050 (RNC,2050), em 

Portugal, em 2015, a agricultura foi responsável por 10% da emissões. Já de acordo com o Plano Nacional de Energia e 

Clima para o período 2021-2030 (PNEC,2030) o setor da agricultura deverá dar um contributo essencial rumo à 

descarbonização da economia portuguesa. Efetivamente e ainda que com um ritmo menos intenso que o verificado nos 

restantes setores, prevê-se que, na próxima década, surjam já alterações que permitam reduzir emissões, com aposta numa 

agricultura mais sustentável, através de uma maior difusão das práticas de produção integrada, a par da expansão da 

agricultura biológica, de conservação e da agricultura de precisão reduzindo emissões associadas aos efluentes animais e 

ao uso de fertilizantes sintéticos e potenciando o sequestro de carbono resultante dos aumentos do teor de matéria orgânica 

nos solos. Este tipo de agricultura terá ainda consequências ao nível da melhoria da eficiência do uso da água permitindo 

ganhos de produtividade e poupanças de água, tratando-se esta de um bem escasso e essencial a preservar. 

As projeções dos modelos climáticos consolidam o potenciar desta situação, dadas as expetativas criadas relativamente à 

redução da precipitação média, ao aumento da temperatura e ao aumento da frequência das precipitações intensas. A 

conjugação destes indicadores aponta para a redução do caudal afluente aos reservatórios, o aumento da evaporação nos 

espelhos de água e o aumento das necessidades dos consumos urbanos, industrial, ou para rega. 

Por outro lado, as temperaturas mais elevadas e as alterações esperadas nas condições meteorológicas, com o aumento 

da intensidade e frequência de eventos extremos, afetarão previsivelmente a disponibilidade e a distribuição de água, o 

escoamento nos rios e as reservas de água subterrânea, o que também contribuirá para a deterioração da sua qualidade 

(UN Water, 2010).  

Regionalmente, alguns estudos têm mostrado que os caudais dos rios sofrerão alterações consideráveis na região europeia, 

prevendo-se, em cenários futuros, a sua diminuição no sul da Europa e o aumento no norte, assim como alterações 

acentuadas na sua variabilidade sazonal. 
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Como consequência, na Europa, é também esperada uma modificação na distribuição da produção agrícola, deslocando-

se o maior potencial agrícola para áreas de elevadas latitudes, enquanto nas regiões de baixas latitudes, nomeadamente na 

Península Ibérica, mais suscetíveis à seca, a agricultura verá o seu potencial produtivo diminuir. 

Assim, no contexto das alterações climáticas, é esperado que se tornem mais frequentes as situações de escassez de água 

na região mediterrânica e que se agudizem os seus efeitos socioeconómicos. 

Tendo em consideração a importância que a agricultura tem ao nível da gestão dos recursos naturais e do território torna-

se necessário prever quais são os impactes das alterações climáticas nas necessidades de água para rega e na evolução 

da área ocupada pelo regadio. 

6.2.1.8.2 Cenários de Alteração Climática e Impactes das Alterações Climáticas na Agricultura 

Os estudos de avaliação dos impactes das alterações climáticas realizados até à presente data, relativamente ao setor 

agrícola, utilizam dados climáticos relativos a cenários futuros de alteração climática, em conjunto com modelos de simulação 

das culturas, ou do balanço hídrico do solo, que permitem estimar para diferentes cenários de alteração climática as 

necessidades de rega das culturas (J.L. Teixeira, J. Rolim, et al.).  

A modelação do sistema climático e da sua evolução futura está sujeita a uma incerteza elevada devido à complexidade do 

sistema. Esta incerteza inclui as incertezas nos dados de base, designadamente cenários de emissão de gases com efeito 

de estufa (GEE), as incertezas na descrição e no conhecimento dos processos de diferente natureza que intervêm no 

sistema, e das incertezas que resultam das aproximações necessárias para simular o sistema climático através de modelos 

matemáticos (Duarte Santos, 2006). 

As incertezas intrínsecas ao estudo do clima dificultam a quantificação do efeito das emissões de GEE de origem 

antropogénica nas alterações climáticas observadas ao longo das últimas décadas e são responsáveis por grande parte da 

incerteza inerente aos cenários de alteração climática projetados para o futuro. 

Há a referir que a temperatura e a precipitação têm sido as variáveis meteorológicas mais estudadas nos trabalhos sobre 

alterações climáticas.  

Para a maioria das situações simuladas (J.L. Teixeira, J. Rolim et al, 2014), conclui-se que, para os cenários de alteração 

climática, a precipitação se vai concentrar mais no inverno e que a evapotranspiração de referência (ET0 ) tenderá a sofrer 

os maiores aumentos na primavera e verão, o que irá agravar bastante o desencontro entre as necessidades e as 

disponibilidades hídricas, caraterísticas do clima mediterrânico.  

O aumento muito marcado da ET0 associado a uma forte redução da precipitação na Primavera, levantará problemas às 

culturas de sequeiro de outono-inverno uma vez que é neste período que ocorre a fase da floração e produção do grão. Este 

facto poderá levar a fortes quebras na produção, caso não se recorra a regas de complemento, ou de socorro e/ou a culturas 

com ciclos mais curtos que antecipem a colheita de modo a evitar o período durante o qual estarão sujeitas a um stress 

hídrico mais intenso. 

Por outro lado, é de interesse para o projeto em avaliação, o impacte das alterações climáticas na agricultura de regadio 

traduz-se primeiramente na redução de ciclo das culturas e, por conseguinte, numa redução da produtividade das culturas 

que é acompanhada pela diminuição das necessidades de rega. 
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Nestas condições, e admitindo que a tecnologia de produção agrícola se mantem inalterada, é de esperar que o consumo 

de água se mantenha, mas o seu valor económico deverá baixar significativamente, sendo que estes impactes esperados 

no consumo e no valor económico da água poderão ter repercussões no uso de outros recursos de base. 

Assim, os impactes económicos decorrentes das alterações climáticas poderão fazer-se sentir de modo muito significativo 

na descida do rendimento da produção agrícola. 

A adoção de variedades de ciclo longo permitirá manter a produtividade das culturas nos níveis atuais, mas à custa da 

intensificação do uso de alguns fatores, nomeadamente da água. Neste caso, é de esperar um aumento significativo do 

valor económico da água, decorrente do aumento da escassez do recurso. 

Em termos económicos, nestas condições, apesar de se verificar um acréscimo da pressão sobre os recursos da agricultura 

de regadio (terra e água), não é de esperar o incremento do emprego, nem do investimento agrícola, mantendo-se assim a 

expetativa de descida das necessidades de trabalho e capital. 

A tendência para uma maior escassez de água poderá levar, também, a uma diminuição da área das culturas de regadio. 

Caso se mantenham as tecnologias agrícolas, as culturas particularmente afetadas pela redução da área agrícola de regadio 

não são as culturas mediterrâneas, mas antes culturas como os cereais e o girassol. 

Na sequência do exposto, considera-se importante adotar medidas que visem a adaptação às tendências climáticas 

perspetivadas, nomeadamente ao aumento da temperatura, fator que encurtará o ciclo de crescimento das culturas, o que 

implicará uma redução da sua produtividade.  

De acordo com J.L. Teixeira, J. Rolim et al., no sentido de avaliar o impacte das alterações climáticas nas necessidades de 

rega das culturas, foram utilizadas três medidas de adaptação que permitem ter em consideração as potenciais atitudes de 

adaptação dos agricultores relativamente à escolha das variedades das culturas: 

▪ Manutenção das variedades culturais atuais, o que corresponde à não realização de qualquer esforço de adaptação, 

assumindo as perdas de produtividade devido ao encurtamento do ciclo das culturas. Esta medida visa a poupança de 

água na agricultura. 

▪ Adoção de novas variedades culturais com ciclos de crescimento de cultura mais longos, na agricultura de regadio, 

para manter as durações atuais das fases de crescimento das culturas de modo a tirar partido de toda a estação de 

crescimento, mantendo desta forma a produção das culturas. Esta medida tem como objetivo a manutenção das 

produtividades das culturas. 

▪ Intensificação da produção, tirando partido do encurtamento do ciclo das culturas, o que poderá permitir a realização 

de uma sequência de duas culturas no mesmo ano aumentando assim o volume total da produção. Esta medida visa 

maximizar a produção por unidade de área. 

Foram ainda avaliadas as rotações de culturas na perspetiva de adaptação às alterações climáticas, na medida em que esta 

técnica cultural aumenta a sustentabilidade dos sistemas culturais. Esta medida pode ser muito interessante num contexto 

de alterações climáticas porque o aumento da heterogeneidade dos sistemas agrícolas permite distribuir os riscos de quebra 

de produção entre várias culturas. Contudo, no caso do projeto em avaliação, afigura-se de difícil aplicabilidade, dada a 

monocultura praticada (orizicultura). 

Considera-se, ainda, que a introdução de medidas de mitigação/adaptação dos efeitos das alterações climáticas, baseadas 

na utilização de culturas de ciclo mais longo, permite manter os níveis atuais de produtividade das culturas, mas não 
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consegue evitar as perdas do rendimento da produção agrícola. No entanto, comparativamente a uma situação sem medidas 

de mitigação, é de esperar que as perdas de rendimento sejam substancialmente atenuadas. 

Por outro lado, a adaptação às mudanças climáticas está intimamente ligada aos recursos hídricos e ao seu papel no 

desenvolvimento sustentável. Segundo o relatório da UN-Water (2010), as medidas de adaptação podem ser organizadas 

em cinco categorias, apontando as necessárias adequações à gestão dos recursos hídricos, como forma de incorporar este 

tema: 

i) Planeamento e criação de novas infraestruturas (reservatórios, sistemas de irrigação, sistemas de tratamento de 

esgotos, restauração de ecossistemas); 

ii) Ajuste de operações e regulação de práticas de sistemas existentes para a adaptação das novas condições (controlo 

da poluição, mudanças climáticas, crescimento populacional); 

iii) Manutenção ou reabilitação de sistemas existentes (barragens, sistemas de irrigação, canais, bombas, rios, etc.); 

iv) Modificações nos processos de sistemas existentes (aproveitamento de água da chuva, conservação da água, 

regulação de preços, legislação, participação dos que tomam decisões, educação do consumidor, consciencialização); 

v) Introdução de tecnologias mais eficientes (dessalinização, biotecnologia, rega gota-a-gota, reutilização de água, 

reciclagem, painéis solares). 

O projeto em avaliação vai ao encontro de algumas das categorias de medidas de adaptação preconizadas, pelo que se 

afigura importante a sensibilização dos agricultores para as questões aqui levantadas, no sentido e se proceder, 

gradualmente, à implementação de práticas agrícolas que permitam, simultaneamente, proceder a uma gestão racional dos 

recursos (água e solo), mantendo os níveis de produtividade economicamente rentáveis. 

Efetivamente, as tendências manifestadas no que se refere às alterações climáticas, tornam necessário intensificar os 

esforços de adaptação, particularmente no caso do setor da agricultura que é muito dependente do clima. 

6.2.1.8.3 Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 

▪ Fatores de emissão utilizados 

A estimativa de emissões de GEE apresentada foi calculada com base nas emissões relacionadas com o número de 

trabalhadores associados às obras, consumo de eletricidade, movimentos de terras, transporte de material e restante 

maquinaria utilizada nas obras de construção civil e montagem de estruturas, de acordo com o cronograma elaborado para 

as diferentes etapas da obra. 

Para o calculo das emissões provenientes do consumo de eletricidade, foi determinado o consumo da área total de escritórios 

(contentores), assumindo para cada contentor uma área de 30 m2, utilizando-se uma média de 70 kWh/m25, valor indicado 

pela Comissão europeia. Este consumo foi multiplicado pela emissão de carbono, indicada pela EDP (250g CO2/kWh). 

Conhecendo o valor de emissões de CO2/hora, considerou-se que os escritórios funcionariam com recurso a eletricidade, 

cerca de 2 horas/ dia, durante a fase de obra. 

Para o calculo das emissões com origem no consumo de combustível, foi estimado o tempo necessário para a realização 

de cada etapa de obra, através dos rendimentos das máquinas e dos percursos previstos, tendo-se obtido o consumo de 

 

Fontes dos dados: 
5 https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/overall-indicator-brochure.pdf 
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combustível (litros) necessário para a execução do trabalho e a consequente produção de CO2 proveniente da queima 

desse combustível. Sabendo o consumo total da operação, as emissões foram calculadas multiplicando-se o consumo de 

combustível por 2,67 kg CO2/L de combustível6, fator indicado pela comissão europeia como a quantidade de CO2 emitido, 

em kg, por litro de gasóleo queimado. 

▪ Fase de Construção 

Estima-se que as emissões associadas à fase de construção do projeto totalizem 14 173 tCO2, de  acordo com o seguinte: 

 

As emissões do projeto são calculadas através das emissões provenientes da queima de combustíveis fosseis, neste caso 

da circulação e operação da maquinaria e veículos pesados como também dos veículos ligeiros afetos à obra. As emissões 

provenientes da queima de combustíveis fosseis para a geração de eletricidade também são tidas em conta. 

Os cálculos das emissões foram estimados através dos dados obtidos das maquinas que se preveem necessárias para as 

obras civis e também para o transporte do volume de terras e materiais necessários movimentar para a obra. 

O método para o cálculo foi o seguinte: 

▪ Foi estimado um volume de terras associado a cada movimentação como também uma quantidade de materiais, 

tubagens, comportas e outros materiais necessários para a construção dos diques e instalação das estruturas 

hidráulicas. Estimou-se o número de viagens necessárias para fazer o transporte desses materiais e de terras para o 

estaleiro, tendo em conta as capacidades volumétricas dos camiões e a capacidade de carga de tubagens em cada 

transporte, por diâmetro. Através dessa estimativa fez-se o cálculo de litros de combustível necessários e a 

consequente produção de CO2 proveniente da queima desse combustível; 

▪ Para cada obra civil, associou-se a maquinaria necessária para a sua concretização, tais como bulldozers, 

escavadoras, cilindros, etc. e uma aproximação do fator de carga para cada máquina tendo em conta um nível médio 

de carga. Foi igualmente estimado o tempo necessário para a realização de cada etapa de obra, através dos 

rendimentos das máquinas e das passagens requeridas para tal etapa, que, dependendo da máquina necessária para 

 
6 https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Annex%205%20-%20Calculations%20from%20the%20case%20studies.pdf 
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esse fim, obteve-se o consumo de litros de combustível para a execução do trabalho e a consequente produção de 

CO2 proveniente da queima desse combustível. 

▪ Considerando a duração da obra, e assumindo uma estimativa de 75-90 trabalhadores na obra, obteve-se um valor 

médio do consumo de combustível durante o período de 24 meses associado ao transporte pessoal de trabalhadores 

e o consumo de eletricidade, em aparelhos como ar condicionados, luz, computadores, etc. e a consequente produção 

de CO2 proveniente da queima desse combustível. 

▪ Por fim, para a fase de Recuperação paisagística utilizou-se uma metodologia similar às obras de construção civil, 

associando as máquinas necessárias para a sua concretização e uma aproximação do fator de carga para cada 

máquina tendo em conta um nível médio de carga, contabilizando também, no caso dos camiões Cisterna, necessários 

para plantação por hidrossementeira, a distancia até ao sitio de reabastecimento de água mais próximo (Estarreja). 

Como primeiro exercício, a estimativa das emissões de GEE permite criar um cenário base que servirá de referência para 

definir as emissões alcançadas durante a obra, e as atividades onde é possível limitar o consumo de combustível. Este é 

um sector onde a redução de emissões é reconhecidamente difícil, mas possível até um certo ponto, como por exemplo: 

− A adoção de medidas de eficiência energética na iluminação e ar condicionado; 

− O uso de fontes de energia renováveis à custa da rede elétrica; 

− A otimização de rotas de transporte de pessoas e materiais; 

− Promoção de condução ecológica; 

− Uso de frotas energeticamente mais eficientes, entre outros. 

▪ Fase de Exploração 

As emissões de CO2 associadas à fase de exploração estão diretamente relacionadas com as emissões provenientes das 

culturas a explorar na região do Baixo Vouga Lagunar e das ações de manutenção das infraestruturas construídas.  

A implementação do projeto em apreço não irá incrementar significativamente a ocupação cultural atual, considerando-se 

assim as emissões atuais análogas ao que se espera no futuro. 

Do mesmo modo, o aumento potencial do tráfego na região, devido à beneficiação de alguns caminhos agrícolas, e as ações 

de manutenção das infraestruturas, admitindo-se uma periodicidade mensal, não terão uma expressão significativa, 

comparado com o panorama atual. 

Assim, uma vez que o aumento das emissões esperado não é significativamente potenciada pelo projeto, considera-se que 

as emissões anteriores à fase de obra, em relação às sentidas durante a exploração do Baixo Vouga Lagunar, mantêm-se 

semelhantes aos níveis atuais. 

6.2.1.8.4 Emissões de GEE associadas à destruição de coberto vegetal e pradarias marinhas 

Prevê-se a desmatação de uma área de, aproximadamente, 27,8 ha. Para o calculo das emissões de GEE associadas à 

destruição do coberto vegetal e pradarias marinhas, foi estimado o consumo por hora, através da multiplicação da potência 

da máquina, multiplicado pelo fator de carga real, tendo em conta um nível médio de carga, obtido através de pesquisa 

bibliográfica7.  

 

Fontes dos dados: 
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Após estimar-se o consumo/hora, estimou-se o consumo total da operação, tendo-se calculado o rendimento da máquina 

para a desmatação da área prevista. Sabendo o consumo total da ação, multiplicou-se por 2,67, fator indicado pela comissão 

europeia como a quantidade de CO2 emitido, em kg, por litro de gasóleo queimado.  

Assim, prevê-se que sejam emitidas, decorrentes das atividades de desmatação, 426,7 tCO2.  

Emissões indiretas 

Efetivamente, considera-se que são as ações com origem nas movimentações de terras, obras civis, consumo de 

eletricidade e deslocações associadas à necessidade de transportar trabalhadores e/ou materiais, as principais fontes de 

emissões de GEE. As emissões indiretas provocadas pela produção dos materiais, face à reduzida utilização de materiais 

que se prevê, considerou-se não serem expressivas. 

6.2.1.8.5 Capacidade de sumidouro 

Para o cálculo da capacidade de sumidouro apresentada a seguir, foram utilizadas as seguintes fontes dos dados relativas 

às variáveis de cálculo: 

▪ Áreas Sapal - 10,05 tC/ha (Sousa et al, 2017), assumindo que 50% destas áreas eram dominadas por J. maritimus e 

os restantes 50% por S. maririma; 

▪ Áreas de Pradarias Marinas – Assumiu-se uma capacidade de sumiduro de 4,4 tC/ha8. 

▪ Áreas de Eucaliptos – Assumiu-se uma taxa anual de 8,9 tC/ha9; 

▪ Florestas de folhosas - Assumiu-se uma taxa anual de 6 tC/ha10, o que, segundo a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO – Food and Agriculture Organization), se admite ser a capacidade de uma 

floresta de regiões temperadas. 

Um sumidouro de carbono é um deposito natural que absorve e captura o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera, reduzindo 

a sua presença no ar. Entre os maiores sumidouros do planeta, encontram-se os oceanos, responsáveis por 25% do CO2 

aprisionado, os solos e a biomassa, sobretudo flora, estas últimas responsáveis por 30% do CO2 armazenado.   

Na área de estudo, durante a fase de Obra, espera-se a afetação da capacidade de sumidouro da área do Baixo Vouga 

Lagunar, devido à afetação de alguns biótopos, nomeadamente, Prados húmidos, Sapais, áreas de Eucaliptal, bosques de 

Folhosas e áreas agrícolas. 

Dentro dos ecossistemas afetados, aqueles que apresentam uma maior expressão são os sapais e os prados húmidos, 

ambos com uma área afetada de, aproximadamente, 12ha. É da afetação desta áreas que se espera uma diminuição da 

capacidade de sumidouro do BVL.  

 
7https://www.researchgate.net/publication/296573614_Fuel_consumption_and_engine_load_factors_of_equipment_in_quarrying_of_cr
ushed_stone 
8 Murray, B., Pendleton, L., Jenkins, W., & Sifleet, S. (2011). Green Payments for Blue Carbon - Economic Incentives for Protecting 
Threatened Coastal Habitats. Nicholasinstitute.duke.edu. Retrieved 7 March 2022, from 
https://nicholasinstitute.duke.edu/sites/default/files/publications/blue-carbon-report-paper.pdf. 
9 Geraldo, D. R. D. B. (2011). Avaliação da alfarrobeira como sumidouro de carbono e o mercado de carbono: estudo referente à região 
do Algarve (Doctoral dissertation). 
10 Karsenty, A., Blanco, C., & Dufour, T. (2003). Forests and Climate Change. Fao.org. Retrieved 7 March 2022, from 
https://www.fao.org/3/ac836e/AC836E03.htm. 
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A afetação das áreas de sapal, assim como as áreas dos prados húmidos, constituem biótopos muito produtivos e que 

prestam serviços importantes para o ecossistema, entre outros, atuando como filtros costeiros, removendo carbono da 

atmosfera e armazenando-o a longo prazo, nos sedimentos estuarinos.  

Por outro lado, neste âmbito, também o eucalipto é considerado um importante sumidouro, na medida que, o seu crescimento 

rápido e alta produtividade conferem-lhe a capacidade de sequestrar rapidamente o carbono e armazena-lo nas suas 

estruturas vegetais. 

As áreas agrícolas, pelo contrário, representam um potencial de emissão de CO2, não sendo a sua afetação relativa para a 

diminuição da capacidade de sumidouro do BVL. 

Para o calculo da capacidade de sumidouro afetada, procedeu-se à seguinte terminologia: 

▪ Foi estimada a capacidade de retenção de carbono dos biótopos/vegetação afetados, através de uma pesquisa 

bibliográfica; 

▪ Conhecendo-se a capacidade de sumidouro de cada biótopo/vegetação, por hectare, obteve-se a capacidade de 

sumidouro total das áreas afetadas, através de uma multiplicação entre estas áreas e a capacidade de sequestro de 

CO2 por hectare. Os cálculos efetuados resultaram no seguinte: 

 

Assim, espera-se que a capacidade de sumidouro do Baixo Vouga Lagunar, durante a fase de construção (que se prevê ser 

de 2 anos), seja afetada em 179,76 tCO2/ano. 

No entanto, com o fim da fase de construção e com as características do terreno a serem repostas e a adoção de práticas 

e técnicas adequadas a um correto uso do solo, espera-se que a capacidade de sumidouro do BVL seja restaurada, ou 

mesmo aumentada, através de um aumento da matéria orgânica no solo, decorrente da sua regeneração. 

Efetivamente, no que respeita à capacidade de sumidouro, espera-se que aquela afetada pela construção (179,76 

tCO2/ano) seja contrabalançada com a plantação de algumas espécies arbóreas e arbustivas, assim como, com a instalação 

de hidrossementeiras de herbáceas.  

Estima-se que, apenas a implementação de hidrossementeiras, assumindo um fator de captação de CO2 semelhante às 

áreas de pastagens naturais, 1,8 tC/ha/ano (Teixeira et al., 2008b) e a plantação de exemplares de Quercus rubor, 

assumindo a capacidade de sumidouro das folhosas, 6 tC/ha/ano, sejam responsáveis pela captação de, aproximadamente, 

80% do que será perdido. 

Para as restantes espécies de flora a plantar, não tendo sido possível identificar bibliografia específica relacionada com a 

capacidade de sequestro de carbono, assumiu-se, para o caso dos arbustos, que estes têm um comportamento semelhante 

ao verificado nas áreas de matos, com uma taxa de sequestro de carbono de 5 tC/ha/ano (Teixeira et al., 2008a).  

Por outro lado, para as restantes espécies de árvores identificadas, por serem autóctones, e de regiões temperadas, 

considerou-se uma taxa anual de 6 tC/ha, igual à verificada para as florestas de folhosas, o que, segundo a Organização 
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das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO – Food and Agriculture Organization), se admite ser a 

capacidade de sumidouro de uma floresta destas regiões.  

Assim, assumindo os fatores de captação indicados, estima-se que as ações de recuperação paisagística e a estrutura verde 

primária prevista venham a dotar o Baixo Vouga de uma capacidade de sumidouro de 253 tC/ano.  

Acresce que, a presença dos diques, irá alterar os níveis de salinidade do local, dando lugar a um desenvolvimento de 

prados húmidos (caniçal) e biótopos de valor médio, o que poderá potenciar a capacidade de sumidouro de carbono do 

Baixo Vouga Lagunar. 

6.2.1.8.6 Biocapacidade  

No âmbito da temática relativa à biocapacidade relacionada com a capacidade de sumidouro de uma determinada região 

importa ainda referir o projeto de investigação "Pegada ecológica e biocapacidade dos Municípios Portugueses: a sua 

relevância para as políticas públicas”, preparado pela Universidade de Aveiro e pela Global Footprint Network para a ONGA 

portuguesa ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, que visa calcular a Pegada ecológica e Biocapacidade dos 

municípios portugueses. Este projeto teve início em 2018 com seis municípios pioneiros e em 2020 reuniu mais doze onde 

se incluem os municípios de Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja e uma Comunidade Intermunicipal, a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). 

Para o cálculo da Pegada ecológica (Pe) são recolhidos dados sobre a quantidade de recursos naturais procurados (ou 

dióxido de carbono emitido) e divididos pelo rendimento médio (ou sequestro de carbono médio) dos ativos ecológicos (i.e., 

solos produtivos) que fornecem tal recurso (ou serviços de sequestro).   

A Pegada ecológica mede os bens ecológicos usados (i.e., as áreas continentais e marinhas biologicamente produtivas) 

pela população desse país para produzir os recursos e serviços naturais que consome.  

Já a biocapacidade mede a quantidade de recursos e serviços ecossistémicos que os solos bioprodutivos são capazes de 

fornecer em cada ano. 

De acordo com os resultados deste projeto, e comparando os 11 municípios que compõem a Região de Aveiro, os resultados 

mostram que a maior Pegada ecológica per capita, em 2018, observou-se no município de Aveiro (5,01 gha11 per capita), 

superior à Pegada ecológica média nacional (4,10 gha per capita). Os municípios de Albergaria-a-Velha e de Estarreja 

apresentam uma Pegada ecológica de 3,44 gha e 3,34 gha, respetivamente. 

Já comparando a biocapacidade funcional dos municípios da Região de Aveiro, os resultados mostram que a biocapacidade 

funcional média per capita na Região de Aveiro em 2018 foi equivalente a 1,06 gha, com os municípios de Albergaria-a-

Velha, Aveiro e Estarreja a apresentarem uma biocapacidade funcional de 1,61, 0,48 e 0,72 gha per capita, respetivamente. 

Ao nível regional, a categoria de uso de solo que fornece a maior parte do património ecológico da Região de Aveiro diz 

respeito às florestas (72% da biocapacidade funcional), as áreas de cultivo (10%), as áreas de pesca marinha (que 

contribuem 9% na biocapacidade funcional), as áreas das zonas húmidas (5%) e as áreas de pastagem (3%). As pescas 

fluviais contribuem com 0.1%. 

 

11 A pegada ecológica e a biocapacidade são expressas em hectares globais (gha), unidade que representa a produtividade média 
mundial (Galli et al., 2007). Respeita a uma medida da capacidade inerente da biosfera para produzir biomassa útil, que é apropriada 
pelos seres humanos. 
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No que respeita ao balanço ecológico (pegada ecológica vs biocapacidade) dos concelhos interferidos pelo projeto do BVL, 

o estudo aponta para os seguintes resultados principais: 

▪ Albergaria-a-Velha  

Pegada ecológica 

−  Em 2018, a Pegada Ecológica de Albergaria-a-Velha foi de 3,44 hectares globais (gha) per capita, enquanto que a 

biocapacidade funcional foi de 1,61 hectares globais (gha) per capita. Como tal, o balanço ecológico de Albergaria-

a-Velha é de défice ecológico, o que significa que são consumidos mais recursos do que os disponíveis a nível 

municipal. 

− A maior pressão exercida pelos residentes de Albergaria-a-Velha é colocada sobre a componente de sequestro de 

carbono, atingindo 58% do valor total. 

− A segunda maior pressão é colocada na componente área de cultivo (19% do valor total), seguindo-se a área de 

pesca, área de floresta e de pastagens que contribuem com 9%, 7%, 7% e 1%, respetivamente, no valor total da 

Pegada Ecológica. 

− Em comparação com a Pegada Ecológica média de Portugal (4,10 gha per capita), a PE de Albergaria-a-Velha está 

16% abaixo, principalmente pela menor pressão sobre as áreas de cultivo e áreas de floresta. 

− A Pegada ecológica média per capita de Albergaria-a-Velha é também cerca de 107% superior à biocapacidade 

média mundial de 1,66 gha por pessoa, indicando que se toda a população mundial vivesse como os cidadãos de 

Albergaria-a-Velha, a humanidade exigiria o equivalente a 2,07 planetas Terra. 

− A biocapacidade funcional per capita de Albergaria-a-Velha é aproximadamente 18% maior que a biocapacidade 

funcional média nacional, devido a um peso significativamente maior das áreas florestais. 

− Em 2018, o maior contribuinte para a Pegada Ecológica total do município é a categoria de consumo de Produtos 

alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma participação de 27%, seguido do consumo no setor dos Transportes 

(18%). Todas as outras categorias de consumo das Famílias valem menos de 10% do valor total da PE do município, 

com um pico na habitação (9%) e nos restaurantes e hotéis (7%). 

− Em síntese, os pontos críticos da Pegada Ecológica para Albergaria-a-Velha são a categoria de Produtos 

alimentares e Transportes como sendo os sectores de atividade mais importantes da Pegada Ecológica total, 

representando as áreas nas quais é necessário continuar a intervir com maior intensidade. 

Biocapacidade 

Enquanto a Pegada Ecológica é responsável por medir o uso de recursos naturais dos residentes de Albergaria-a-

Velha, no lado da oferta, a biocapacidade de Albergaria-a-Velha informa sobre a quantidade de recursos naturais e 

serviços dos ecossistemas que o município pode realmente fornecer. 

−  Em 2018, a biocapacidade per capita de Albergaria-a-Velha foi de 1,61 gha, indicando que com o tempo, 5% da 

biocapacidade foi perdida devido à urbanização. 

− A categoria de uso do solo que fornece o maior dos ativos ecológicos do município de Albergaria-a-Velha diz respeito 

às florestas (86% da biocapacidade funcional) e áreas de cultivo (10%), enquanto todas as outras categorias de uso 

do solo têm uma contribuição inferior. 



 

6-18 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

− Cerca de 10% da biocapacidade total da região de Aveiro está localizada em Albergaria-a-Velha, embora a 

contribuição de Albergaria-a-Velha para a biocapacidade da região seja diferente quando analisada por tipos de uso 

de solo, com valores variando entre 1% para áreas de zonas húmidas, 7% para áreas de pesca fluvial, 10% para 

áreas de cultivo a áreas de pastagem e 12% para áreas de floresta. 

▪ Albergaria-a-Velha  

Pegada ecológica 

− Em 2018, a Pegada Ecológica de Aveiro foi de 5,01 hectares globais (gha) por pessoa, enquanto que a 

biocapacidade foi de 0,48 hectares globais (gha) por pessoa. Como tal, o balanço ecológico de Aveiro é de défice 

ecológico, o que significa que são consumidos mais recursos do que os disponíveis a nível municipal. 

− A maior pressão exercida pelos residentes de Aveiro é colocada sobre a componente de sequestro de carbono, 

atingindo 58% do valor total.  

− A segunda maior pressão é colocada na componente área de cultivo (19% do valor total), seguindo-se a área de 

pesca, área de floresta e de pastagens que contribuem com 9%, 7%, 7% e 1%, respetivamente, no valor total da 

Pegada Ecológica. 

− Em comparação com a Pegada Ecológica média de Portugal (4,10 gha per capita), a PE de Aveiro está 22% acima, 

principalmente pela maior pressão sobre as áreas de cultivo e áreas de floresta. 

− A PE média per capita de Aveiro é também cerca de 202% superior à biocapacidade média mundial de 1,66 gha 

por pessoa, indicando que se toda a população mundial vivesse como os cidadãos de Aveiro, a humanidade exigiria 

o equivalente a 3,02 planetas Terra. 

− A biocapacidade funcional per capita de Aveiro é aproximadamente 65% inferior à biocapacidade média nacional, 

devido a um peso significativamente menor das áreas florestais e das áreas de pastagem. 

− Em 2018, o maior contribuinte para a Pegada Ecológica total do município é a categoria de consumo de Produtos 

alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma participação de 27%, seguido do consumo no setor dos Transportes 

(18%). Todas as outras categorias de consumo das Famílias valem menos de 10% do valor total da PE do município, 

com um pico na habitação (9%) e nos restaurantes e hotéis (7%). 

− Em síntese, os pontos críticos da Pegada Ecológica para Aveiro são as categorias de Produtos alimentares e 

Transportes como sendo os sectores de atividade mais importantes da Pegada Ecológica total (a área de cultivo é 

o principal motor da Pegada Ecológica da Alimentação), representando as áreas nas quais é necessário continuar 

a intervir com maior intensidade.  

Biocapacidade 

− Em 2018, a biocapacidade funcional per capita de Aveiro foi de 0,48 gha, em comparação com um potencial total 

de biocapacidade de 0,53 gha por pessoa, indicando assim que, com o tempo, 9% da biocapacidade funcional foi 

perdida devido à urbanização. 

− A categoria de uso de solo que fornece o maior dos ativos ecológicos do município de Aveiro diz respeito às florestas 

(40% da biocapacidade funcional), áreas da zonas húmidas (29%) e áreas de pesca marinha (16%), enquanto todas 

as outras categorias de uso do solo têm uma contribuição inferior a 11%. 
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− Cerca de 10% da biocapacidade total da região de Aveiro está localizada no município de Aveiro, embora a 

contribuição de Aveiro para a biocapacidade da região seja diferente quando analisada por tipos de uso de solo, 

com valores variando entre 5% para áreas de floresta, 11% para áreas de pastagem, áreas de cultivo, 17% para 

áreas de pesca marinha, 25% para áreas de pesca fluvial e 52% para áreas de zonas húmidas. 

▪ Estarreja  

Pegada ecológica 

− Em 2018, a Pegada Ecológica de Estarreja foi de 3,34 hectares globais (gha) por pessoa, enquanto que a 

biocapacidade funcional foi de 0,72 hectares globais (gha) por pessoa. Como tal, o balanço ecológico de Estarreja 

é de défice ecológico, o que significa que são consumidos mais recursos do que os disponíveis a nível municipal. 

− A maior pressão exercida pelos residentes de Estarreja é colocada sobre a componente de sequestro de carbono, 

atingindo 58% do valor total. 

− A segunda maior pressão é colocada na componente área de cultivo (19% do valor total), seguindo-se a área de 

pesca, área de floresta e de pastagens que contribuem com 9%, 7%, e 1%, respetivamente, no valor total da Pegada 

Ecológica. 

− A PE média per capita de Estarreja é também cerca de 101% superior à biocapacidade média mundial de 1,66 gha 

por pessoa, indicando que se toda a população mundial vivesse como os cidadãos de Estarreja, a humanidade 

exigiria o equivalente a 2,02 planetas Terra. 

− A biocapacidade funcional per capita de Estarreja é aproximadamente 48% menor que a biocapacidade média 

nacional, devido a um peso significativamente menor das áreas florestais e de pastagem. 

− Em 2018, o maior contribuinte para a Pegada Ecológica total de Estarreja é a categoria de consumo de Produtos 

alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma participação de 27%, seguido do consumo no setor dos Transportes 

(18%). Todas as outras categorias de consumo das Famílias valem menos de 10% do valor total da PE do município, 

com um pico na habitação (9%) e nos restaurantes e hotéis (7%). 

− Em síntese, os pontos críticos da Pegada Ecológica para Estarreja são as categorias de Produtos alimentares e 

Transportes que continuam a ser os sectores de atividade mais importantes da Pegada Ecológica representando 

as áreas nas quais é necessário continuar a intervir com maior intensidade. 

Biocapacidade 

− Em 2018, a biocapacidade funcional per capita de Estarreja foi de 0,72 gha, em comparação com um potencial total 

de biocapacidade de 0,80 gha por pessoa, indicando assim que, com o tempo, 10% da biocapacidade funcional foi 

perdida devido à urbanização (comparando com uma perda de 6% na região de Aveiro). 

− A categoria de uso do solo que fornece o maior dos ativos ecológicos do município de Estarreja diz respeito às 

florestas (59% da biocapacidade funcional) e áreas de cultivo (28%), enquanto todas as outras categorias de uso 

do solo têm uma contribuição inferior a 8%. 

− Cerca de 5% da biocapacidade total da região de Aveiro está localizada em Estarreja, embora a contribuição de 

Estarreja para a biocapacidade da região seja diferente quando analisada por tipos de uso de solo, com valores 

variando entre 4% para áreas de floresta, 7% para áreas de pastagem e zonas húmidas e 13% para áreas de cultivo. 
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Em síntese e considerando os resultados do estudo relativo ao cálculo da pegada ecológica e biocapacidade para os 

concelhos interferidos pelo projeto do BVL pode concluir-se que, no que respeita à pegada ecológica destes municípios, a 

maior pressão encontra-se nas componentes sequestro de carbono e áreas de cultivo. Já no que respeita ao cálculo da 

biocapacidade, conclui o estudo que as categorias de uso do solo que fornecem o maior dos ativos ecológicos são as 

florestas e as áreas de cultivo.  

Neste contexto e considerando os objetivos a alcançar com a implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do 

BVL, verifica-se que o mesmo se alinha com os objetivos de diminuição da pegada ecológica nomeadamente através do 

controlo da atual  degradação dos solos agrícolas, por via do controle da erosão salina que o projeto introduzirá e que 

impedirá a ação das águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro, conduzindo à preservação dos ecossistemas 

locais e das condições necessárias a uma atividade agrícola sustentável e de salvaguarda quer dos serviços de 

ecossistemas quer de recursos fundamentais para a vida humana. Considera-se também que o projeto poderá potenciar o 

aumento da biocapacidade já que o atual cenário de condições difíceis de exploração agrícola será revertido para um quadro 

com adequadas infraestruturas para a produção agrícola, sendo, deste modo, eliminados os principais problemas detetados 

nomeadamente com a implementação de práticas e técnicas culturais corretas e ambientalmente sustentáveis.  

Acresce que o projeto pretende contribuir para o desenvolvimento de uma área ambientalmente sensível, através de uma 

correta gestão dos seus recursos naturais (água e solo), socioeconómicos e culturais, fomentando um território que promove 

a conservação da biodiversidade em contexto agrícola, e se coaduna com o cumprimento dos objetivos pretendidos para 

esta região, nomeadamente assegurar a salvaguarda e proteção dos sistemas ecológicos e a viabilidade económica do 

sistema de produção podendo também neste contexto, considerar-se a sua contribuição para a diminuição da pegada 

ecológica e reforço da biocapacidade destes concelhos. 

6.2.2 Solos 

Para o estudo dos solos, procedeu-se ao delineamento e execução de um esquema sumário de prospeção, que incluiu 

percursos de reconhecimento, sondagens e recolha de amostras de solo para análise laboratorial. Selecionaram-se 40 locais 

de amostragem distribuídos por todo o Baixo Vouga Lagunar. Para cada local, procedeu-se à colheita de amostras de terra 

na camada superficial (0-50 cm) e subsuperficial (50-100 cm) do solo para determinação do pH, carbono orgânico total, 

matéria orgânica, fósforo e potássio extraíveis, bases de troca, capacidade de troca catiónica e condutividade elétrica no 

extrato de saturação. Essas amostras foram objeto de análise laboratorial, tendo-se posteriormente procedido à avaliação e 

interpretação dos dados analíticos. 

Como complemento, faz-se acompanhar este descritor por 4 anexos que se apresentam no Anexo 8 do Volume 3 (Anexos):  

▪ Correspondência dos símbolos com as unidades cartográficas, onde se descreve o significado dos símbolos 

utilizados para designar as famílias e fases, no sentido de facilitar a leitura do texto; 

▪ Imagens e coordenadas de localização das Sondagens, onde se inclui uma imagem fotográfica de cada local 

amostrado com indicação das respetivas coordenadas; 

▪ Valores de referência de parâmetros de classificação e avaliação de características do solo, onde se apresentam 

as classes e os valores de referência para interpretação de resultados; e 

▪ Qualificadores, onde se definem os qualificadores utilizados na caracterização dos solos. 

O Baixo Vouga Lagunar (BVL) abrange área dos municípios de Albergaria-a-Velha (freguesia de Angeja), Aveiro (freguesia 

de Cacia) e Estarreja (freguesias de Beduído, Fermelã, Salreu e Canelas) (Figura 6.3). 
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O estudo de solos incidiu sobre uma área de 2920 ha, de natureza sedimentar, dominantemente de cotas entre 2 e 4 m de 

altitude, sujeita a uma complexa interação flúvio-marítima que deriva da sua proximidade ao litoral e da influência direta de 

diversos cursos de água doce. O BVL insere-se na Bacia Hidrográfica do Vouga e é atravessado pelos rios Vouga, Antuã, 

Fontão e Vala dos Amiais que constituem a principal fonte de água doce, sendo ainda elementos naturais de drenagem do 

interior do bloco, complementada pelos esteiros de Estarreja, Salreu, Canelas, Barbosa e da Linha. 

O estudo contemplou o desenvolvimento das seguintes fases: 

▪ Compilação da informação disponível e avaliação do estado do conhecimento dos solos; 

▪ Delineamento de trajetos e reconhecimento de campo; 

▪ Análise laboratorial; 

▪ Avaliação e interpretação de resultados. 

 

Figura 6.3 - Localização da área de estudo 
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6.2.2.1 Estado do conhecimento dos Solos 

O Baixo Vouga Lagunar (BVL), foi objeto de diversos estudos de reconhecimento, cartografia e caraterização de solos. 

Referem-se: 

▪ Estudos no âmbito da Carta dos Solos de Portugal (Carta Complementar), que contemplaram a elaboração, à escala 

1:25 000 das folhas 163 (IHERA, 2004) e 174 (IDRH, 2010);  

▪ Carta de Solos, elaborada no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga (Rogado & Perdigão, 1986); 

▪ Caracterização físico-química dos Solos do Baixo Vouga Lagunar (Ramos, F. M., 1987); 

▪ Classes, distribuição geográfica, características, situação de drenagem e restrições de utilização agrícola dos solos no 

BVL (UA, 2001); 

▪ Formação, classificação e características dos Solos do Baixo Vouga de Origem Aluvionar (DRAPC, 2002). 

Na Figura 6.4, apresenta-se a carta de classificação e distribuição das unidades-solo, definidas segundo os princípios gerais 

estabelecidos para a elaboração da Carta dos Solos de Portugal (SROA, 1970), tendo como origem extratos das folhas 163 

(IHERA, 2004) e 174 (IDRH, 2010). Algumas modificações nos limites das manchas resultaram de alterações ao nível da 

utilização do solo, devido à realização de infraestruturas (rede viária), arruamentos e edificações, deduzidos através da 

observação e interpretação de ortofotomapas. 

A legenda teve por base a Nota Explicativa da Carta dos Solos de Portugal e da Carta de Capacidade de Uso do Solo 

(DGADR, 2018) e consta dos seguintes elementos: 

▪ Cor específica, com ou sem sobrecarga, para cada Unidade-solo (US), considerada como a mais representativa 

(dominante) em cada mancha ou unidade cartográfica; 

▪ Identificador constituído pelos símbolos cartográficos das unidades-solo presentes em cada mancha, seguido da 

respetiva proporcionalidade numa relação de base 10.  

No Anexo 8 do Volume 3 (Anexos) encontra-se uma correspondência dos símbolos com a designação nominal das famílias 

de solos e fases, que ocorrem no BVL.  

Como complemento dessa informação, inclui-se, na Figura 6.5, uma carta de classificação dos solos, segundo a origem dos 

sedimentos, textura da camada superficial e evolução da textura ao longo do perfil (Rogado & Perdigão, 1986), e, na Figura 

6.6, uma carta das condições de drenagem no período seco (Rogado & Perdigão, 1986). 

A partir do cruzamento desta informação deleineou-se um plano de sondagens e recolha de amostras. Os percursos e os 

respetivos pontos de amostragem foram introduzidos num aparelho com GPS (Global Positioning System), tendo em vista 

a sua utilização como guia de navegação no trabalho de campo. 
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Figura 6.4 – Classificação e distribuição das Unidades-solo do Baixo Vouga Lagunar, segundo a Carta de Solos de 
Portugal (Carta Complementar) 
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Figura 6.5 – Carta de classificação dos solos, segundo a origem dos sedimentos, textura da camada superficial e 
evolução da textura ao longo do perfil  



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-25 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

 

Figura 6.6 – Carta da situação de drenagem no Verão  
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6.2.2.2 Reconhecimento de campo 

Os trabalhos de campo decorreram em setembro de 2017. Após chegada ao local projetado, ou às suas proximidades, 

selecionou-se o ponto de realização da amostragem, em função de diversas variáveis, como condições de acesso, ocupação 

cultural e representatividade expectável. 

Através de uma sonda de meia-cana recolheram-se amostras de terra das camadas de 0-50 cm (P1) e 50 a 100 cm (P2) de 

profundidade e registaram-se num segundo aparelho GPS, as coordenadas do local (Figura 6.7). 

Na Figura 6.8 apresenta-se um mapa com a distribuição dos pontos de sondagem e amostragem e no Anexo 8 do Volume 3 

(Anexos), documenta-se a sua localização, com imagens, classe da Unidade-solo e descrição das respetivas coordenadas, 

em graus decimais. 

 

 

Figura 6.7 – Equipamento utilizado na recolha e no registo de coordenadas do local de amostragem 
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Figura 6.8 - Carta de localização dos pontos de sondagem e amostragem 
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6.2.2.3 Análise Laboratorial 

As amostras foram previamente secas a < 40 °C e crivadas a 2 mm. As análises incidiram sobre a fração da terra fina 

(< 2 mm), sendo os elementos grosseiros (> 2 mm) muito pouco frequentes. 

Por métodos analíticos, foram determinados os seguintes parâmetros: composição granulométrica da fração da terra fina, 

carbono orgânico total, matéria orgânica, fósforo e potássio extraíveis, pH-H20, pH-KCl e pH-CaCl2, bases de troca e 

capacidade de troca catiónica. Sucintamente, apresenta-se uma referência muito genérica dos métodos utilizados.  

a) Análise granulométrica (fração < 2 mm) 

Determinaram-se os lotes de areia grossa (2-0,2 mm), areia fina (0,2-0,02 mm), limo (0,02-0,002 mm) e argila  

(< 0,002 mm), pelos métodos de crivagem, sedimentação e decantação e pipetagem. 

b) Carbono orgânico total 

Método de oxidação por via húmida. 

c) Matéria orgânica  

Produto do teor de carbono orgânico total pelo fator 1,724. 

d) Fósforo e potássio extraíveis 

Determinados pelo método de Egner-Riehm com a utilização de uma solução extratante constituída por lactato de amónio e 

ácido acético. O potássio foi determinado por espectrofotometria de absorção atómica e o fósforo por colorimetria. 

e) pH 

▪ pH-H2O: método de elétrodo de vidro, em suspensão aquosa, na proporção solo/água de 1:2,5; 

▪ pH-KCl: método de elétrodo de vidro, em suspensão numa solução de cloreto de potássio, na proporção solo/solução 

de 1:2,5 KCl 1 M; 

▪ pH-CaCl2: método de elétrodo de vidro, em suspensão numa solução de cloreto de cálcio, na proporção solo/solução 

de 1:2,5 CaCl2 0,01M. 

f) Complexo de troca 

Bases de troca: extraídas pelo acetato de amónio 1 M, (pH = 7), com doseamento individual das bases de troca (cálcio, 

magnésio, potássio e sódio), por espectrofotometria de absorção atómica. 

g) Capacidade de troca catiónica 

Método de acetato de amónio a pH 7. 

h) Grau de saturação em bases (V%) 

Calculado pela expressão V % = S (soma das bases de troca) / CTC x 100. 

i) Condutividade elétrica (CEES) 

Por condutimetria no extrato de saturação a 25 °C. 

 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-29 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

6.2.2.4 Resultados e avaliação 

6.2.2.4.1 Classificação dos solos 

Como informação prévia, esclarece-se que o objetivo deste trabalho não visava objetivos cartográficos, o qual teria de 

contemplar abertura, observação, descrição e amostragem de perfis de solo. Mesmo assim, na base da informação 

disponibilizada pelos documentos cartográficos referidos em 6.2.2.1, complementada com a interpretação de ortofotomapas, 

observação geomorfológica do local, ocupação ou revestimento do solo e a obtenção de dados analíticos sobre 

granulometria, teores em carbono orgânico, bases de troca, capacidade de troca de catiónica e sais solúveis, procurou-se 

classificar as unidades observadas, pressupondo a manutenção de outros pressupostos subjacentes à atribuição da 

respetiva classe no âmbito da Carta dos Solos de Portugal. Salienta-se, no entanto, que os dados analíticos se referem a 

amostras recolhidas nas camadas dos 0 aos 50 cm e dos 50 aos 100 cm, e, que, dentro destas camadas, podem ocorrer 

horizontes ou subcamadas com características de diagnóstico importantes, não detetáveis por este tipo de amostragem. 

No Quadro 6.9 descreve-se para cada sondagem a sua localização, em coordenadas e por manchas cartográficas, bem 

como a profundidade da toalha freática, ocupação do solo e a classificação atribuída à Unidade-solo. Os critérios e os dados 

analíticos utilizados para essa classificação, encontram-se descritos em 6.2.2.4.2 e 6.2.2.5.  

Quadro 6.9 - Localização e classificação das Unidades-solo observadas 

Sondagem 
Localização Mancha Cartográfica Profundidade da 

Ocupação do solo US 
Longitude Latitude 12 13 t. freática (cm) 

VL1 -8,56838 40,73470 Ca(i)+As(i) [6:4] Ffh 70-120 Caniçal Ca 

VL2 -8,57661 40,71460 Au(a,h,i) Fnh >120 ou 70-120 Prado A 

VL3 -8,56993 40,68960 Au(a,h,i) Fnh >120 Milho Al 

VL4 -8,57914 40,70370 Au(a,h,i) Fnh >120 Milho As 

VL5 -8,56963 40,73670 Ca(i)+As(i) [6:4] Ffh 70-120 Milho Ca 

VL6 -8,59607 40,71910 As(a,i)+As(i) [6:4] Fnp3 70-120 Prado de juncos As 

VL7 -8,57686 40,69540 Au(a,h,i) Fnl3 >120 Prado Au 

VL8 -8,58206 40,70710 Au(a,h,i) Fnh >120 Prado As 

VL9 -8,57014 40,74800 A(a,h,i)+Al(a,h,i) [8:2] Fnh >120 Milho Al 

VL10 -8,60135 40,71620 As(a,i)+As(i) [6:4] Fnh 70-120 Juncos e outra vegetação As 

VL11 -8,58359 40,69800 Au(a,h,i) Fnh >120 Prado A 

VL12 -8,59011 40,71190 As(a,i)+As(i) [6:4] Fnp3 70-120 Prado de gramíneas e juncos As 

VL13 -8,57541 40,74220 A(a,h,i)+Al(a,h,i) [8:2] Fnl2 >120 Milho Al 

VL14 -8,60013 40,71260 As(a,i)+As(i) [6:4] Fnp3 70-120 Prado de gramíneas e juncos As 

VL15 -8,60400 40,70210 As(a,i) Fnl3 >120 Milho Cal 

VL16 -8,59665 40,71200 As(a,i)+As(i) [6:4] Fnp3 70-120 Prado de juncos Ass 

VL17 -8,58670 40,73760 Ca(i)+As(i) [6:4] Fnp3 >120 Prado de juncos Ca 

 
12 Folhas 163 (IHERA, 2004), e 174 (IDRH, 2010) da Carta dos Solos de Portugal (Carta Complementar), à escala 1:25 000 
13 Carta de Solos de Pormenor (Rogado & Perdigão, 1986) 
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Sondagem 
Localização Mancha Cartográfica Profundidade da 

Ocupação do solo US 
Longitude Latitude 12 13 t. freática (cm) 

VL18 -8,57567 40,70280 Au(a,h,i) Fnh >120 Milho Al 

VL19 -8,61610 40,70570 Ass(i) Fnp2 <70 Prado de gramíneas e juncos As 

VL20 -8,59900 40,72110 As(a,i)+As(i) [6:4] Ffh <70 Restolho de caniço Ass 

VL21 -8,58943 40,73230 Ca(i)+As(i) [6:4] Fnp3 70-120 Vegetação graminosa alta Ca 

VL22 -8,56403 40,70560 Au(a,h,i) Ffh >120 Milho A 

VL23 -8,61183 40,69950 As(a,i) Frp3 >120 Prado Ca 

VL24 -8,60762 40,71260 As(i) Fnh <70 Caniço e juncos Asl 

VL25 -8,59848 40,72860 Ca(i)+As(i) [6:4] Fnh 70-120 ou > 120 Prado de gramíneas e juncos As 

VL26 -8,55789 40,70270 Sb(a)+At(a) [6:4]   >120 Pousio junto a estufas Sbl 

VL27 -8,61657 40,70400 As(i)+Ca(i) [7:3] Frp3 70-120 Prado de gramíneas As 

VL28 -8,60042 40,70930 As(i) Fnh 70-120 Caniço e juncos Ass 

VL29 -8,55527 40,69650 A(a,h) Fnp3 >120 Milho A 

VL30 -8,61285 40,69620 As(i)+As(a,i) [7:3] Frp2 >120 Prado de gramíneas Al 

VL31 -8,59310 40,70420 Ca(i) Fnp3 70-120 Prado de gramíneas As 

VL32 -8,56515 40,68830 Au(a,h,i) Fnl3 >120 Milho A 

VL33 -8,62107 40,69590 As(i)+As(a,i) [7:3]   70-120 Prado Assl 

VL34 -8,58366 40,70110 Au(a,h,i) Fnh >120 Milho Au 

VL35 -8,56725 40,69900 Au(a,h,i) Fnl3 >120 Milho Al 

VL36 -8,62641 40,69600 As(i)+As(a,i) [7:3] Frp2 >120 Caniço e diversa veg. halófita Assl 

VL37 -8,57489 40,72290 Ca(i)+As(i) [6:4] Ffh 70-120 Prado de juncos Ass 

VL38 -8,61441 40,70740 As(a,i) Frh >120 Prado Cal 

VL39 -8,56965 40,72580 Ca(i)+As(i) [6:4] Ffh 70-120 Prado de juncos Ass 

VL40 -8,56472 40,72700 Atu(a)+Sb(a) [6:4]   >120 Milho At 

 

Na Figura 6.9 comparam-se os resultados obtidos com a Carta de Solos obtida a partir das folhas 163 e 174 da Carta dos 

Solos de Portugal (Figura 6.4). Dessa comparação, ressaltam os seguintes aspetos essenciais: 

▪ Aumento da salinidade na zona central do perímetro, entre Esteiro de Salreu e o Rio Fontão, e a Sudoeste do Rio 

Velho, em áreas anteriormente cartografadas como cobertas dominantemente por Solos Hidromórficos, Solos de 

Salinidade Moderada e, até, Aluviossolos Modernos.  

▪ Diminuição da salinidade, entre o Rio Fontão e o Rio Velho, dos dois lados do caminho que conduz à Boca do Rio 

Velho, em áreas antes cartografadas como dominadas por Solos de Salinidade Moderada; 

▪ Ocorrência de alguns solos de textura superficial mais grosseira, coincidindo algumas com as unidades Frp2 da Carta 

de Solos de Pormenor (Rogado & Perdigão, 1986). 
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Figura 6.9 – Comparação das classes de solo com as unidades cartográficas 

Verificou-se ainda, que na grande mancha de Au, no sudoeste do perímetro, alguns dos solos não deverão reunir os 

requisitos exigidos para o horizonte superficial úmbrico para serem classificados como Húmicos. Todavia, enquadram--se 

na definição do qualificador húmico da Base de Referência Mundial dos Recursos em Solos (FAO, 2015). Por esse motivo, 

não se procedeu à reformulação das unidades cartográficas em função da possível ocorrência de A e Au, tendo-se optado 

por uma análise conjunta. 

A partir dessa classificação e, em conjugação com a observação de outros elementos auxiliares de interpretação, elaborou-

se uma versão modificada da Carta de Solos, de forma a integrar a informação adquirida nesta prospeção. Com as reservas 
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e as limitações que uma prospeção deste tipo merece, apresenta-se uma versão modificada da Carta de Solos, onde foram 

contempladas, estas alterações. Para o efeito, preservaram-se os limites originais das manchas, alargando a sua 

composição. No âmbito da Carta de Solos de Portugal (SROA, 1970), por norma, uma mancha ou unidade cartográfica não 

homogênea (complexo) não deve incluir mais do que duas unidades pedológicas. No entanto, atendendo à heterogeneidade 

dos solos formados em aluviões e ao nível de reconhecimento generalizado levado a efeito neste estudo, admitiu-se que a 

unidade cartográfica poderia integrar 3 unidades-solo (US), sendo, por ordem decrescente de representatividade, uma 

dominante (D) e duas associadas (A1 e A2). 

Na Carta de Solos (Figura 6.10), a mancha é identificada pela cor correspondente à unidade-solo dominante e por um 

código alfanumérico constituído pelo símbolo da unidade dominante e de número sequencial, que remete para o quadro 

onde consta a composição de respetiva mancha cartográfica. 

 

 

Figura 6.10 – Carta de Solos do Baixo Vouga Lagunar 
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Quadro 6.10 – Composição das unidades cartográficas da nova versão da Carta de Solos 

lo 
Classe das US Representatividade das US14 

D A1 A2 D A1 A2 

A2 A(a) A(a,h)  7 3  

A2 A(a,h)   10   

A3 A(a,h,i)   10   

A4 A(a,h,i) Al(a,h,i)  8 2  

Al5 Al(a,h,i)   10   

Al6 Al(a,i) Cal(a,i) Ca(a,i) 4 3 3 

As7 As(a,h,i) Au(a,h,i)  6 4  

As8 As(a,i)   10   

As9 As(a,i) A(a,i)  6 4  

As10 As(a,i) As(i) Ass(i) 6 3 1 

As11 As(a,i) Ca(a,i)  7 3  

As12 As(i) As(a,i)  7 3  

As13 As(i) Asl(i) Ass (i) 4 3 3 

As14 As(i) Ca(i)  6 4  

As15 As(i) Ca(i)  6 4  

As16 As(i) Ca(i)  7 3  

Asl17 Asl(a,i) Al(a,i)  6 4  

Ass18 Ass(i)   10   

Ass19 Ass(i) As(i)  8 2  

Ass20 Ass(i) As(i)  6 4  

Ass21 Ass(i) As(i)  6 4  

Ass22 Ass(i) As(i) As (a,i) 4 3 3 

Ass23 Ass(i) Sp(i)  8 2  

Assl24 Assl(i) Asl(i) Asl(a,i) 4 3 3 

Atu25 Atu(a) Sb(a)  6 4  

Au26 Au(a,h,i)   10   

Au27 Au(a,h,i) Al(a,h,i)  8 2  

Ca28 Ca(i)   10   

Ca29 Ca(i) As(i)  6 4  

Cal30 Cal(a,i) As(a,i)  6 4  

Cal31 Cal(i)   10   

Sb32 Sb(a) At(a) Sbl(a) 5 3 2 

Sbl33 Sbl(a)   10   

Sbu34 Sbu(a)   10   

 
14 Referência de base 10 
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6.2.2.4.2 Definição das unidades-solo 

▪ Solos Incipientes 

Os Solos Incipientes são solos fracamente evoluídos sem uma diferenciação pedogenética nítida de horizontes. No Baixo 

Vouga Lagunar (BVL), encontram-se representados pelos Aluviossolos Modernos, Aluviossolos Antigos e Coluviossolos. 

▪ Aluviossolos Modernos 

Os Aluviossolos Modernos são solos não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados de aluviões recentes. No 

BVL identificou-se o subgrupo dos Aluviossolos Modernos Não Calcários. 

▪ Aluviossolos Modernos Não Calcários 

Os Aluviossolos Modernos Não Calcários são solos formados sob depósitos aluviais recentes, sem carbonatos no perfil. 

Podem apresentar características muito diferenciadas relativamente à textura, carbono orgânico, espessura, cor, e outras, 

como consequência da natureza e composição dos sedimentos. 

Face à heterogeneidade do perfil, para o estabelecimento da Carta de Solos de Portugal, convencionou-se classificar os 

Aluviossolos Modernos Não Calcários em função da textura das camadas superficiais (Cardoso, 1965) e da presença ou 

ausência de um horizonte superficial úmbrico (DGADR, 2018).  

Na base desses critérios, reconheceu-se a ocorrência das seguintes famílias: 

▪ Aluviossolos Modernos Não calcários, de textura ligeira (Al); 

▪ Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura mediana (A); 

▪ Aluviossolos Modernos Não calcários Húmicos, de textura mediana (Au). 

A definição das classes texturais que utilizadas na classificação dos solos ao nível taxonómico da família, encontra-se 

referida no Anexo 8 do Volume 3 (Anexos). O qualificativo húmico foi atribuído aos Aluviossolos Modernos Não Calcários 

que apresentam um horizonte superficial úmbrico15. Alguns dados analíticos sugerem que estes solos, em geral, reúnem os 

requisitos da cor e do teor em carbono orgânico, mas o grau de saturação em bases é, por vezes, superior a 50% (Êutricos), 

quando a amostra provém da camada dos 0 aos 50 cm. Todavia, esta informação não permite concluir que esses solos não 

contenham um horizonte superficial com 20 cm, ou mais de espessura com grau de saturação inferior a 50%.  

Como consequência da sua localização estes solos encontram-se normalmente associados às fases mal drenadas (h) e 

inundadas (i). No entanto são solos espessos e são intensamente cultivados. Beneficiam de fertilizações e a instalação de 

algumas culturas é precedida de mobilizações profundas, o que promove uma mistura e homogeneização das camadas 

superficiais, pelo que se encontram associados à fase agropédica (a). 

 

 

 
15 Segundo a Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010) e a World Reference Base for Soil Resources (FAO, 2015) o horizonte úmbrico é um horizonte 

superficial espesso (>20 cm), de cor escura, insaturado em bases (grau de saturação inferior a 50%) e rico em matéria orgânica (carbono orgânico 
igual ou superior a 0;6 %).  
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▪ Aluviossolos Antigos 

Solos formados sob depósitos aluviais antigos, não recebendo, em regra novos sedimentos. Apenas se identificou a família 

dos Aluviossolos Antigos Não Calcários Húmicos, de textura mediana. Correspondem aos Aluviossolos Antigos sem 

carbonatos no perfil de textura mediana, com um horizonte superficial úmbrico16. 

▪ Coluviossolos Não Calcários 

Os Coluviossolos também designados por Solos de Baixas, correspondem a solos de origem coluvial. Em conformidade 

com a metodologia já referida para os Aluviossolos, foram definidas as seguintes famílias: 

▪ Coluviossolos Não Calcários, de textura ligeira (Sbl); 

▪ Coluviossolos Não Calcários, de textura mediana (Sb);  

▪ Coluviossolos Não Calcários Húmicos, de textura mediana (Sbu). 

▪ Solos Hidromórficos 

Os Solos Hidromórficos são solos sujeitos a encharcamento, de parte ou todo o perfil, por períodos temporários ou 

permanentes, devido à presença de uma toalha freática em que a água é estagnada ou de lenta renovação, podendo, no 

entanto, sofrer oscilações, mais ou menos profundas, com as estações. 

No Baixo Vouga Lagunar encontram-se representados pelo Subgrupo dos Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-

Aluviossolos ou Para-Coluviossolos.  

Os Solos Hidromórficos sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos são Solos Hidromórficos sem horizonte eluvial 

desenvolvidos em formações aluvionares. No BVL em função textura da camada superficial, identificaram-se 2 famílias: 

▪ Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, textura ligeira (Cal); 

▪ Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura mediana (Ca) 

▪ Solos Halomórficos 

Os Solos Halomórficos caracterizam-se por apresentar quantidades excessivas de sais solúveis e/ou teor relativamente 

elevado de sódio de troca no complexo de adsorção (SROA, 1970). Na Ordem dos Solos Halomórficos, apenas foi 

estabelecida a dos Solos Salinos, distinguindo-se nestes, os que apresentam Salinidade Moderada e os que apresentam 

Salinidade Elevada. Entre estes distinguem-se ainda os que evoluem sob formações aluviais e os que derivam de rochas 

detríticas. 

No BVL apenas se encontram os formados em aluviões e os critérios de diferenciação dos dois Subgrupos são os seguintes 

(Cardoso, 1965): 

 
16 À semelhança do que se referiu em , o grau de saturação da camada superficial é, por vezes, superior a 50%, indicando que possivelmente estes 

solos não reúnem os requisitos do horizonte úmbrico. 
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Solos de Salinidade Moderada de Aluviões: Solos Halomórficos de Aluviões que, na camada dos 40 cm superficiais, têm 

teor nulo ou baixo17 ou mediano18 de sais solúveis, podendo os das camadas inferiores (40 a 100 cm de profundidade) ser 

baixo ou médio ou, mesmo alto, desde que a camada superficial tenha salinidade nula ou baixa. 

Solos de Salinidade Elevada de Aluviões: São os Solos Halomórficos de Aluviões de textura mediana que apresentam 

teor mediano ou alto de sais solúveis na camada superficial até 40 cm de profundidade e um teor alto de sais solúveis na 

camada inferior até 100 cm de profundidade. 

Em função da textura da camada superficial, identificaram-se as seguintes famílias: 

▪ Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura ligeira (Asl); 

▪ Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura mediana (As); 

▪ Solos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura ligeira (Assl); 

▪ Solos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura mediana (Ass); 

Nos critérios de diferenciação estabelecidos não se refere o limite inferior de distinção entre solos salinos e não salinos. Por 

outro lado, embora se refira que os Solos Halomórficos abrangem os que contêm elevada percentagem de sódio no 

complexo de troca, não foram estabelecidos os respetivos critérios de classificação. 

Segundo um dos sistemas mais vulgarizados atualmente (FAO, 2015), a classificação dos solos deverá basear-se em 

propriedades do solo definidas em termos de horizontes, propriedades e materiais de diagnóstico, que, na medida do 

possível, deverão ser medidas e observáveis no campo. Segundo este sistema, os solos que apresentem um elevado sódio 

de troca e um horizonte nátrico são classificados como Solonetzes e os solos com elevado teor em sais que contenham um 

horizonte sálico são classificados como Solonchaques. Quando não reúnem estes requisitos, o teor em sódio e sais solúveis 

é expresso através de qualificativos que se adicionam a outros Grupos-Solo de Referência para diferenciação de unidades 

taxonómicas de nível inferior. 

Como o presente estudo não abrangeu a abertura, descrição e amostragem de perfis de solo, entendeu-se que se deveria 

manter as designações taxonómicas adotadas para a elaboração da Carta de Solos de Portugal, procurando quantificar o 

qualificar a salinidade e sodicidade do solo. Para o efeito, recorreu-se à utilização de qualificadores, à semelhança do que 

tem vindo a ser feito no âmbito da Base de Referência Mundial dos Recursos-Solo (FAO, 2015) e do Guia para a descrição 

do solo (FAO, 2006). Os valores de referência que presidiram à delimitação das classes ou níveis de sodicidade encontram-

se referidos no Anexo 8 do Volume 3 (Anexos). 

▪ Solos Orgânicos 

Os solos orgânicos correspondem a solos com um horizonte hístico, de elevado teor em matéria orgânica que se acumulou 

em condições de permanente ou quase permanente saturação de água. 

No BVL identificaram-se os Solos Turfosos de Materiais Sápricos, sobre materiais arenosos. 

 

17 Baixo: < 0,1% de sais, expresso em cloreto de sódio, ou CEES <2 dS m-1. 

18 Mediano: > 0,1% e < 0,2% de sais, expresso em cloreto de sódio ou CEES > 2 e < 4 dS m1 a 25 °C. 
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6.2.2.5 Distribuição e Características gerais 

A descrição das características é feita através da referência aos resultados analíticos, os quais são avaliados em função da 

dimensão ou intensidade da característica e da sua variabilidade entre as camadas P1 e P2. Para esse efeito, procedeu-se 

à classificação dos resultados analítico, com recurso às classes descritas no Anexo 8 do Volume 3 (Anexos) e, para 

referência à sua distribuição com a profundidade, adotaram-se qualificadores, à semelhança do Sistema WRB (FAO, 2007, 

2015). Esses qualificadores apresentam-se a itálico e a definição encontra-se descrita no Anexo 8 do Volume 3 (Anexos). 

6.2.2.5.1 Solos Incipientes 

▪  Aluviossolos Modernos Não calcários, de textura ligeira (Al) 

Os Aluviossolos Modernos Não calcários, de textura ligeira (Al) encontram-se, como unidade dominante, entre o Rio Vouga 

e o Rio Fontão, no Campo do Canal e Rio das Mós. Surge ainda como unidade associada dos solos do mesmo Subgrupo 

de textura mediana, a sul de Fermelã e a norte do Perímetro, ladeando o Rio Antuã (Figura 6.10). 

Os solos desta família têm a particularidade de apresentarem uma camada superficial de textura grosseira, dominantemente 

das classes franco-arenosa em P1 e franca em P2, ou franca em P1 e P2 (Ortofrânquicos). Menos frequentemente, ocorrem 

situações de textura arenoso-franca em P1 e P2 (Orto-arénicos), ou franco-arenosa em P1 e arenoso-franca em 

P2 (Epifrânquico, Endo-arénico) e ainda franco-arenosa em P1 e franco-limosa em P2 (Epifrânquico, Endolímico) (Quadro 

6.11).  

Nos solos mais comuns (Ortofrânquicos), a fração arenosa, representa, em média 74,0% da terra fina da camada superficial, 

com um mínimo de 67,5 e um máximo de 78,2%. Em valores médios, o limo preenche 14,5% e a fração argilosa 11,1% 

(Quadro 6.11). Na camada subsuperficial, como já se referiu, diminui a representatividade da fração arenosa (72,4%), 

aumentando o limo (20,4%) e a argila (13,2%). Nas camadas de textura mais grosseira, (Epi e Endo-arénicos) os valores da 

fração arenosa, situam-se entre 85,2 e 89,5%, enquanto a fração argilosa representa menos de 5% da terra fina. 

O teor médio de carbono orgânico total é de 1,44% em P1 e de 1,41% em P2, qualificando-os, na quase generalidade, como 

Profundi-húmicos (Quadro 6.12). São solos medianamente providos em matéria orgânica. Na camada P1, os teores variam 

entre 1,6 e 4,3%, enquanto em P2, os valores se situam entre 1,0 e 3,2% (Quadro 6.12). 

 

Fotografia 6.1 - Cultura do milho em Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura ligeira (VL35) 
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Os valores encontrados para o fósforo e potássio extraíveis indicam que disponibilidade do solo nestes nutrientes é. Quase 

sempre, muito baixa para o fósforo e média para o potássio. Na camada P1, o teor de P205 varia entre 5,6 a 111,7 mg kg-

1 de terra fina e o de K20 entre 45,3 a 182,6 mg kg-1. A camada P2 encontra-se mais pobre em P e K, sendo os teores 

sempre muito baixos a baixos para o fósforo (7,9 a 30,9 mg kg-1) e baixos a médios para o potássio (38,3 a 94,6 mg kg-1). 

Como estes solos, são objeto de intenso cultivo (Fotografia 6.1) é de admitir que estas diferenças se devam, em parte, ao 

facto da camada P1 ser mais beneficiada com a aplicação de fertilizantes. 

Os valores do pH indicam que a camada superficial é sobretudo pouco ácida, podendo ir de ácida a neutra (pH- H20: 4,8 - 

7,7), enquanto a superficial é ácida ou pouco ácida (pH-H2O: 4,9 - 6,4). A capacidade de troca catiónica é baixa a média 

(4,3 - 14 cmolc kg-1 de solo), o que se explica pela quantidade e natureza dos constituintes argilosos e pelo teor em matéria 

orgânica. O grau de saturação é inferior a 50% (Dístricos) nos solos com pH-H2O < 5,5 e acima de 50% (Êutricos) nos solos 

de pH-H20 superior (Quadro 6.13). 

Com exceção de uma sondagem (VL30) onde se identificaram níveis de salinidade e sodicidade, o cálcio constitui o catião 

dominante das bases no complexo de troca, embora os teores variem de muito baixos a médios. Os teores de Mg++ e K+ 

variam igualmente de baixos a médios. A mesma proporção se verifica para o Na+, com exceção das camadas de VL30, 

onde o nível é muito alto (10,2-14%), ocupando uma posição maioritária relativamente aos outros catiões básicos e 

qualificando o solo como Hipossódico (Quadro 6.14). 

 

Fotografia 6.2 – Prado permanente, envolvido por sebes vivas e valas de drenagem, em solos da família Al com 
níveis ligeiros de sodicidade e, inferiormente, de salinidade (VL30). 

Em geral, estes solos não revelam níveis de salinidade, com exceção da camada P2 de VL30, onde o valor da condutividade 

elétrica no estrato de saturação (CEES) se apresenta ligeiramente superior a 0,75 dS m-1 (Quadro 6.14). 

São solos normalmente reservados à cultura do milho (Fotografia 6.1). Entre as seis sondagens, apenas se identificou um 

caso de ocupação do solo com prado, à base de gramíneas espontâneas, e onde se identificaram níveis baixos de sodicidade 

e salinidade (Fotografia 6.2). 
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Quadro 6.11 - Composição granulométrica da fração da terra fina e classe de textura de Solos Incipientes 

US Sondagem Amostra Prof. 

Fração da terra fina (< 2 mm) 

Classe de textura 
Areia grossa Areia fina Limo Argila 

(2-0,2 mm) (0,2-0,02 mm) (0,02-0,002 mm) (< 0,002 mm) 

(g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) 

Al VL13 P10405092017 P1 658,8 193,4 99,8 48,0 arenoso-franco 

    P20405092017 P2 405,6 265,8 208,7 120,0 franco 

  VL18 P10506092017 P1 672,6 109,2 48,4 169,8 franco-arenoso 

    P20506092017 P2 457,4 171,0 184,3 187,3 franco 

  VL3 P10108092017 P1 521,4 291,1 120,4 67,1 franco-arenoso 

    P20108092017 P2 732,5 162,9 88,9 15,7 arenoso-franco 

  VL30 P10808092017 P1 414,9 260,1 220,8 104,2 franco 

    P20808092017 P2 520,9 203,3 188,5 87,4 franco-arenoso 

  VL35 P11006092017 P1 568,1 194,1 165,8 72,0 franco-arenoso 

    P21006092017 P2 242,7 396,0 239,2 122,1 franco 

  VL9 P10305092017 P1 437,7 265,3 204,5 92,5 franco-arenoso 

    P20305092017 P2 194,4 389,2 289,4 127,0 franco-limoso 

A, Au VL29 P10806092017 P1 220,6 325,0 267,8 186,7 franco 

    P20806092017 P2 345,8 262,0 242,7 149,5 franco 

 
VL11 P10308092017 P1 186,4 372,4 285,2 156,0 franco-limoso 

    P20308092017 P2 235,9 335,8 271,8 156,5 franco 

  VL2 P10106092017 P1 96,1 322,5 395,0 186,4 franco-limoso 

    P20106092017 P2 163,8 328,8 346,2 161,2 franco-limoso 

  VL22 P10606092017 P1 273,8 166,9 359,1 200,2 franco-limoso 

    P20606092017 P2 197,5 166,7 414,3 221,5 franco-limoso 

  VL32 P10906092017 P1 99,0 514,9 257,1 129,0 franco 

    P20906092017 P2 68,4 697,3 147,6 86,7 franco-arenoso 

  VL34 P10909092017 P1 44,2 410,2 379,3 166,4 franco-limoso 

    P20909092017 P2 125,9 247,4 429,8 196,9 franco-limoso 

  VL7 P10208092017 P1 13,7 604,4 292,4 89,5 franco-limoso 

    P20208092017 P2 10,0 505,4 358,9 125,7 franco-limoso 

Atu VL40 P11306092017 P1 91,9 458,4 268,9 180,8 franco 

    P21306092017 P2 17,2 541,6 269,2 172,0 franco 

Sbl VL26 P10706092017 P1 629,5 60,1 192,7 117,7 franco-arenoso 

    P20706092017 P2 573,6 86,3 235,9 104,2 franco 



 

  

 

6-40 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Quadro 6.12 - Teores de carbono orgânico, matéria orgânica, fósforo e potássio extraíveis, em Solos Incipientes 

US Sondagem Amostra Prof. 

Carbono Matéria Fósforo Potássio 

Orgânico Orgânica extraível extraível 

(g kg-1) (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

Al VL13 P10405092017 P1 9,7 16,7 52,7 45,3 

  P20405092017 P2 15,3 26,3 8,5 38,3 

 VL15 P10408092017 P1 12,1 20,9 11,9 157,9 

  P20408092017 P2 12,3 21,3 7,9 59,0 

 VL18 P10506092017 P1 17,9 30,8 111,7 182,6 

  P20506092017 P2 13,1 22,5 29,6 94,6 

 VL3 P10108092017 P1 9,1 15,6 24,7 111,1 

  P20108092017 P2 6,0 10,4 30,9 85,6 

 VL30 P10808092017 P1 24,8 42,8 5,6 90,1 

  P20808092017 P2 15,5 26,8 15,3 68,7 

 VL35 P11006092017 P1 11,9 20,6 27,8 79,4 

  P21006092017 P2 18,7 32,2 19,0 47,8 

 VL9 P10305092017 P1 17,8 30,7 62,5 70,7 

  P20305092017 P2 17,9 30,8 19,5 91,9 

A, Au VL29 P10806092017 P1 18,2 31,4 6,3 98,9 

  P20806092017 P2 13,1 22,5 7,2 84,6 

 VL11 P10308092017 P1 23,4 40,4 5,6 73,5 

  P20308092017 P2 23,4 40,4 23,7 171,7 

 VL2 P10106092017 P1 26,2 45,2 28,9 334,7 

  P20106092017 P2 40,7 70,2 58,0 282,3 

 VL22 P10606092017 P1 37,3 64,3 24,9 419,4 

  P20606092017 P2 28,0 48,2 3,6 308,3 

 VL32 P10906092017 P1 22,9 39,5 14,0 61,2 

  P20906092017 P2 14,3 24,7 11,3 35,6 

 VL34 P10909092017 P1 23,4 40,3 4,6 64,2 

  P20909092017 P2 40,0 69,0 10,0 199,2 

 VL7 P10208092017 P1 22,9 39,5 4,8 32,1 

  P20208092017 P2 36,4 62,7 14,1 60,7 

Atu VL40 P11306092017 P1 22,3 38,5 24,3 189,7 

  P21306092017 P2 7,7 13,2 11,8 56,7 

Sbl VL26 P10706092017 P1 8,1 14,0 76,4 97,0 

  P20706092017 P2 1,6 2,8 3,0 70,7 
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Quadro 6.13 - Valores de pH, bases de troca, capacidade de troca catiónica e grau de saturação em Solos 
Incipientes 

US Sondagem Amostra Prof. 
pH em Bases de troca e CTC (cmolc kg-1) GSB 

H20 KCl CaCl2 Ca++ Mg++ K+ Na+ S CTC (%) 

Al VL13 P10405092017 P1 6,07 5,10 5,55 3,80 0,25 0,16 0,07 4,29 6,5 65,5 

 
  P20405092017 P2 6,39 5,42 5,76 6,89 0,62 0,04 0,28 7,84 10,8 72,3 

 
VL15 P10408092017 P1 5,69 4,72 5,02 2,84 0,64 0,52 0,39 4,39 8,9 49,5 

 
  P20408092017 P2 5,69 4,72 4,98 3,50 0,56 0,18 0,29 4,53 10,4 43,7 

 
VL18 P10506092017 P1 7,65 6,68 7,21 8,23 0,21 0,29 0,15 8,88 8,8 100,0 

 
  P20506092017 P2 6,21 5,24 5,87 5,26 0,22 0,10 0,13 5,71 5,7 100,0 

 
VL3 P10108092017 P1 6,74 5,77 6,14 4,31 0,32 0,42 0,14 5,18 6,5 79,6 

 
  P20108092017 P2 6,05 5,08 5,37 1,79 0,16 0,17 0,07 2,18 4,3 50,5 

 
VL30 P10808092017 P1 4,82 3,85 4,19 0,77 1,19 0,27 1,39 3,61 13,6 26,6 

 
  P20808092017 P2 5,17 4,20 4,54 1,24 1,53 0,19 1,68 4,64 11,7 39,8 

 
VL35 P11006092017 P1 5,30 4,33 4,73 2,17 0,27 0,20 0,04 2,68 7,9 34,1 

 
  P21006092017 P2 4,93 3,96 4,41 2,66 0,29 0,19 0,27 3,40 14,0 24,3 

 
VL9 P10305092017 P1 5,54 4,57 5,04 4,10 0,49 0,20 0,06 4,85 9,8 49,5 

 
  P20305092017 P2 6,02 5,05 5,50 6,47 0,82 0,24 0,17 7,70 12,1 63,5 

A, Au VL29 P10806092017 P1 5,82 4,85 5,19 3,97 0,52 0,20 0,09 4,78 10,4 45,7 

 
  P20806092017 P2 5,71 4,74 4,97 2,42 0,62 0,16 0,09 3,29 7,6 43,2 

 
VL11 P10308092017 P1 6,29 5,32 5,38 2,61 3,98 0,19 3,01 9,79 18,7 52,5 

 
  P20308092017 P2 6,50 5,53 6,03 4,16 6,57 0,52 5,47 16,73 17,8 94,0 

 
VL2 P10106092017 P1 7,38 6,41 6,51 8,30 4,16 0,47 1,98 14,91 14,9 100,0 

 
  P20106092017 P2 6,24 5,27 5,76 10,65 6,09 0,67 2,30 19,72 22,0 89,6 

 
VL22 P10606092017 P1 5,60 4,63 5,04 9,00 1,16 1,27 0,23 11,67 21,9 53,4 

 
  P20606092017 P2 4,62 3,65 4,07 4,60 2,30 0,81 0,63 8,34 25,2 33,0 

 
VL32 P10906092017 P1 6,56 5,59 6,35 9,60 0,11 0,07 0,21 9,99 10,0 100,0 

 
  P20906092017 P2 6,18 5,21 5,74 9,81 0,31 0,16 0,21 10,49 10,7 98,3 

 
VL34 P10909092017 P1 4,85 3,88 4,32 1,51 1,03 0,17 0,61 3,32 17,7 18,7 

 
  P20909092017 P2 5,13 4,16 4,56 1,94 2,58 0,58 1,66 6,76 26,3 25,7 

 
VL7 P10208092017 P1 4,99 4,02 4,40 1,33 0,81 0,14 0,63 2,90 16,5 17,6 

 
  P20208092017 P2 4,64 3,67 4,19 1,05 0,75 0,27 0,96 3,04 23,0 13,2 

Atu VL40 P11306092017 P1 4,88 3,91 4,51 6,01 1,37 0,55 0,27 8,20 13,9 58,9 

 
  P21306092017 P2 4,68 3,71 4,02 3,51 1,20 0,12 0,45 5,28 12,4 42,6 

Sbl VL26 P10706092017 P1 5,32 4,35 4,72 2,17 0,52 0,26 0,01 2,96 6,5 45,7 

 
  P20706092017 P2 6,30 5,33 5,82 2,86 0,97 0,16 0,14 4,13 6,2 66,7 
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Quadro 6.14 - Relação Ca/Mg, teor percentual das bases de troca, valor da condutividade no extrato de saturação 
e classes de sodicidade e salinidade em Solos Incipientes 

US Sondagem Amostra Prof. Ca/Mg 
Bases de troca (%) 

CEES Sodicidade Salinidade 
Ca++ Mg++ K+ Na+ Mg+Na 

Al VL13 P10405092017 P1 15,3 58,1 3,8 2,5 1,1 4,9 0,19     

    P20405092017 P2 11,0 63,6 5,8 0,4 2,6 8,3 0,14     

  VL15 P10408092017 P1 4,4 32,0 7,3 5,8 4,4 11,6 0,26     

    P20408092017 P2 6,3 33,8 5,4 1,7 2,8 8,2 0,14     

  VL18 P10506092017 P1 39,2 93,5 2,4 3,3 1,7 4,1 0,50     

    P20506092017 P2 23,9 92,3 3,9 1,8 2,3 6,1 0,23     

  VL3 P10108092017 P1 13,3 66,1 5,0 6,4 2,1 7,1 0,20     

    P20108092017 P2 11,4 41,4 3,6 3,9 1,5 5,2 0,17     

  VL30 P10808092017 P1 0,7 5,7 8,7 2,0 10,2 19,0 0,62 Hipossódico   

    P20808092017 P2 0,8 10,6 13,1 1,7 14,4 27,5 0,80 Hipossódico Ligeiramente salino 

  VL35 P11006092017 P1 8,0 27,6 3,4 2,6 0,5 3,9 0,22     

    P21006092017 P2 9,2 19,0 2,1 1,3 1,9 4,0 0,26     

  VL9 P10305092017 P1 8,3 41,8 5,0 2,1 0,6 5,6 0,16     

    P20305092017 P2 7,9 53,4 6,8 2,0 1,4 8,1 0,18     

A, Au VL29 P10806092017 P1 7,7 38,0 5,0 1,9 0,9 5,8 0,13     

    P20806092017 P2 3,9 31,8 8,1 2,1 1,2 9,3 0,13     

  VL11 P10308092017 P1 0,7 14,0 21,4 1,0 16,1 37,5 0,64 Sódico   

    P20308092017 P2 0,6 23,4 36,9 2,9 30,8 67,7 1,94 Sódico Ligeiramente salino 

  VL2 P10106092017 P1 2,0 55,7 27,9 3,2 13,3 41,2 0,46 Hipossódico   

    P20106092017 P2 1,7 48,4 27,7 3,1 10,5 38,2 0,92 Hipossódico Ligeiramente salino 

  VL22 P10606092017 P1 7,7 41,2 5,3 5,8 1,0 6,4 0,26     

    P20606092017 P2 2,0 18,2 9,1 3,2 2,5 11,6 0,38     

  VL32 P10906092017 P1 87,3 96,0 1,1 0,7 2,1 3,2 0,30     

    P20906092017 P2 31,2 91,8 2,9 1,5 2,0 4,9 0,18     

  VL34 P10909092017 P1 1,5 8,5 5,8 1,0 3,4 9,2 0,18     

    P20909092017 P2 0,8 7,4 9,8 2,2 6,3 16,2 0,42 Hipossódico   

  VL7 P10208092017 P1 1,6 8,0 4,9 0,8 3,8 8,7 0,19     

    P20208092017 P2 1,4 4,5 3,3 1,2 4,2 7,4 0,33     

Atu VL40 P11306092017 P1 4,4 43,2 9,8 4,0 2,0 11,8 0,46     

    P21306092017 P2 2,9 28,3 9,7 0,9 3,6 13,3 0,25     

Sbl VL26 P10706092017 P1 4,2 33,5 8,0 4,1 0,1 8,1 0,14     

    P20706092017 P2 2,9 46,2 15,7 2,5 2,3 18,0 0,15     
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▪ Aluviossolos Modernos Não calcários, de textura mediana (A e Au) 

Os Aluviossolos Modernos Não calcários, de textura mediana (A), ocorrem no setor Norte do Baixo Vouga Lagunar, 

designadamente a oeste de Estarreja, ao longo do Rio Antuã. A Sudoeste da área do estudo encontra-se também em duas 

manchas de extensão significativa a norte de Fermelã e Ventosa. 

Estes solos surgem ainda associados com outros do mesmo subgrupo de textura ligeira (Al), a sul de Estarreja, preenchendo 

as áreas melhor drenadas do sector norte, entre Estarreja-Póvoas-Salreu.  

Os Aluviossolos Modernos Não Calcários Húmicos, de textura mediana (Au)19 ocupam uma extensa mancha a sudeste do 

Baixo Vouga, que se inicia próxima de Canelas e se estende para o Sul de Angeja, até ao Rio Vouga. Para o interior 

aproxima-se de Sabadão, sendo atravessada pela via férrea e por outras vias de comunicação automóvel. 

Estes solos apresentam dominantemente textura franco-limosa, na espessura dos 100 cm superficiais (Ortolímicos), e 

menos frequentemente, franca e franco-arenosa (Ortofrânquicos). Apenas se identificou uma situação com textura superficial 

franco-limosa (Epilímico) e subsuperficial franca (Endofrânquico) (Quadro 6.11). 

Nos solos que ocorrem com mais frequência (Ortolímicos) a fração arenosa representa, em média, 48,3% da terra fina na 

camada P1 e 43,6% na camada P2. Para estes mesmos solos os teores de limo situam-se em 35,6% (P1) e 38,7% (P2) e 

os da argila em 16,1% (P1) e 17,6% (P2). Nos restantes, de textura mais grosseira, verifica-se um aumento da fração 

arenosa, com a consequente diminuição das frações do limo e da argila, com mais evidência na camada subsuperficial 

(Quadro 6.11). 

 

Fotografia 6.3 - Cultura do milho em Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura mediana (VL29) 

O teor médio de carbono orgânico total, nos 100 cm superficiais de solo, é de 2,64%, variando nos intervalos de 1,82 a 

3,73% em P1 e de 1,31 a 4,07% em P2. Na generalidade, o teor de carbono orgânico é quase sempre superior a 1,4% 

(Profundi-húmicos), identificando-se apenas uma situação de Panto-húmicos. O teor de matéria orgânica situa-se dentro do 

 
19 Como se referiu em , estes solos, alguns casos, não reúnem os requisitos integrais do horizonte superficial úmbrico, embora reúnam a qualificação 

de húmico (qualificador WRB) em função do teor em carbono orgânico. 
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nível médio, tendo-se ainda identificado um caso de teor alto na camada subsuperficial (Quadro 6.12). Os teores mais 

elevados de matéria orgânica que ocorrem, por vezes, na camada subsuperficial e parecem ter relação com situações mais 

prolongadas de encharcamento, devido à sua proximidade com massas de água.  

Os teores de fósforo extraível são, por regra, muito baixos e, raramente, baixos e médios. O teor de potássio disponível para 

as culturas, apresenta uma grande variabilidade, tendo-se identificado situações de solos com teores baixos a muito altos, 

embora as situações de teores médios sejam as mais comuns (Quadro 6.12). 

Os solos são dominantemente ácidos a pouco ácidos. Situações de reação neutra apenas foram identificadas em camadas 

superficiais de 2 unidades amostradas. VL2 com pH H20 = 7,38 e VL32 com pH H20 = 6,56 (Quadro 6.13). O facto dos 

valores mais elevados de pH se verificarem na camada superficial e em áreas ocupadas com milho (Fotografia 6.3) e prado 

semeados (Fotografia 6.4), pode indicar que tal se deva à incorporação de corretivos alcalinizantes. 

 

Fotografia 6.4 – Prado semeado em Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura mediana (VL2) 

Os valores mais elevados de pH (pouco ácido a neutro) encontram -se correlacionados com maior saturação em bases, 

devido sobretudo a um teor alto a médio de Ca++ e alto a muito alto de Mg++. O grau de saturação em bases é igual ou inferior 

a 33% para os solos ácidos, varia entre 43 e 98% para os solos pouco ácidos e é de 100% para os solos neutros (Quadro 

6.13). 

A capacidade de troca catiónica, na maior parte das situações, é média na camada superficial e alta a média na camada 

inferior. O aumento da CTC em algumas camadas P2 deve-se sobretudo ao aumento do teor de matéria orgânica com a 

profundidade. 

O complexo de troca é, na maior parte dos casos, dominado pelo cálcio de troca, sendo as relações Ca/Mg muito altas a 

médias. No entanto, também ocorrem situações em que baixos teores de cálcio coincidem com elevados teores de magnésio 

e sódio no complexo de troca, revelando níveis do sodicidade. Estes podem ser baixos (Hipossódicos) como ocorre em VL2 

e na camada P2 de VL34 (Mg+Na > 15% e PST > 6%, e < 15%). Noutros, como se verifica em VL11, (PST > 15%), são 

Sódicos (FAO, 2015). 

Os valores da CEES (a 25º C) revelaram-se inferiores a 0,75 dS m-1 com exceção das análises efetuadas às amostras das 

camadas P2 de Vl2 e VL11, cujos resultados expressam a ocorrência de níveis ligeiros de salinidade. 
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Estes solos são especialmente utilizados para a cultura do milho (Fotografia 6.3), com exceção dos que apresentam níveis 

superficiais de sodicidade. Neste caso, são utilizados como prados naturais ou semeados, com espécies moderadamente 

tolerantes à sodicidade (Fotografia 6.4). 

▪ Aluviossolos Antigos Não calcários, de textura mediana (At, Atu) 

Os Aluviossolos Antigos Não calcários Húmicos, de textura mediana (Atu), surgem associados aos Coluviossolos, numa 

única mancha a sul de Salreu. 

Os resultados das amostras correspondentes a uma única 

sondagem, indicam que têm textura franca em P1 e P2, 

podendo, por isso, qualificar-se como Ortofrânquico. A 

fração argilosa, situa-se nos 17-18% da terra fina, enquanto 

o limo preenche 27% e a fração arenosa, sobretudo areia 

fina, ocupa entre 55 a 56% (Quadro 6.11).  

A camada superficial encontra-se medianamente provida em 

matéria orgânica (3,8%) a qual decresce com a 

profundidade para valores próximos de 1,3%. Os teores de 

fósforo disponível são muito baixos e os de potássio são 

médios a altos (Quadro 6.12). 

A reação é ácida em toda a espessura dos 100 cm 

superficiais de solo. A capacidade de troca catiónica é média 

e encontra-se preenchida por catiões básicos em cerca de 

60% na camada P1 e em 40% na camada P2. Os teores dos 

catiões de troca são médios para o Ca++, médios para o Mg++ 

e Na+ e altos a baixos para o K+ (Quadro 6.13).  

O cálcio preenche 43,2% e 28,3% da CTC em P1 e P2, 

respetivamente. A relação Ca/Mg é alta a média e a 

percentagem de sódio de troca é de 2% em P1 e 3,6% em 

P2. A CEES (a 25 °C) é de 0,46 dS m-1 em P1 e 0,25 dS m-1 

em P2 (Quadro 6.14). De acordo com estes dados, não 

apresentam níveis de salinidade e sodicidade prejudiciais 

para as culturas. 

Estes solos são objeto de cultivo, mais ou menos intenso, sendo normalmente utilizados para a produção de milho forragem 

(Fotografia 6.3). 

▪ Coluviossolos Não Calcários, de textura ligeira (Sbl) 

Os Coluviossolos Não Calcários, de textura ligeira (Sbl), foram cartografados no Vale, surgindo ainda em associação com 

os Aluviossolos Antigos, a oeste de Fermelã.  

 

Fotografia 6.5 – Cultura do milho em Aluviossolos 
Antigos Não Calcários, de textura mediana (VL40). 
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Os dados encontrados para a unidade Sbl (VL26) revelam uma textura superficial franco-arenosa, que passa a franca na 

camada inferior (Ortofrânquico). A fração arenosa representa mais de 65% da terra fina, enquanto o nível mais elevado da 

fração argilosa não chega aos 12% (Quadro 6.11) 

 

Fotografia 6.6 - Coluviossolos Não Calcários, de textura ligeira, perto de Fermelã, em transição para os 
Aluviossolos (VL26). 

Na camada P1, o teor de matéria orgânica é baixo e os teores de P e K extraíveis são médios. Na camada inferior, a matéria 

orgânica e o fósforo descem para níveis muito baixos, enquanto o teor de potássio extraível, embora decrescendo de 97 

para 71 mg kg-1 de solo, se mantem dentro dos intervalos do nível médio (Quadro 6.12). 

A reação é ácida a pouca ácida, a capacidade de troca catiónica é média a alta e o grau de saturação é médio a alto 

(Epidístrico, Endo-êutrico) (Quadro 6.13). 

Os valores da CEES e os níveis de sódio de troca revelam a ausência de salinidade e sodicidade (Quadro 6.14).  

As características destes solos são muito semelhantes aos Aluviossolos da mesma classe de textura, embora, em geral, 

apresentem menor espessura efetiva. Apresentam boa aptidão para a cultura do milho (Fotografia 6.6). 

▪ Coluviossolos Não Calcários, de textura mediana (Sb) e Coluviossolos Não Calcários Húmicos, de textura 

mediana (Sbu) 

Os Coluviossolos também designados por Solos de Baixas, foram identificados, na periferia do perímetro, designadamente 

a oeste de Fermelã, ao lado da linha férrea, nas proximidades de Salreu e próximo de Vale da Rama. 

Estas unidades não foram objeto de amostragem no âmbito desta ação de reconhecimento. No entanto, as características 

das famílias Sb e Sbu são muito similares às dos Aluviossolos Antigos. 

6.2.2.6 Solos Hidromórficos 

▪ Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura ligeira (Cal) 

Os Solos Hidromórficos sem horizonte eluvial de aluviões de textura ligeira (Cal) foram reconhecidos a norte do Rio das 

Mós, associados a solos do mesmo Subgrupo de textura mediana e a Solos Salinidade Moderada. 

A textura é franco-arenosa, dentro dos 100 cm de profundidade (Ortofrânquicos). A fração arenosa representa mais de 70% 

da fração da terra fina. Os teores de limo e argila são inferiores a 20 e 10%, respetivamente. (Quadro 6.15).  
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O teor de carbono orgânico é superior a 1,4%, aumentando ligeiramente com a profundidade (Profundi-húmicos), que se 

justifica pela camada subsuperficial estar sujeita a períodos mais prolongados de encharcamento. Os teores de fósforo e 

potássio extraíveis são muito baixos e baixos, respetivamente (Quadro 6.16). 

A reação do solo é ácida, com valores de pH-H2O próximos de 5,0, nos 100 cm superficiais de solo. O complexo de troca 

encontra-se fracamente saturado em bases, sendo o GSB inferior a 25% (Ortodístricos) (Quadro 6.17). 

 

 

Fotografia 6.7 – Prados em Solos Hidromórficos sem Horizonte Eluvial Para Aluviossolos, de textura ligeira (VL38) 

A capacidade de troca catiónica é média, dependendo sobretudo do teor em matéria orgânica. Entre as bases de troca, o 

cálcio constitui o ião dominante, embora os níveis sejam baixos a muito baixos (Quadro 6.17).  

As percentagens de magnésio e sódio de troca indicam que estes solos não apresentam níveis de sodicidade suscetíveis 

de afetar as culturas. O mesmo se passa com os níveis de salinidade, sendo a CEES (a 25 °C) inferior a 0,26 dS m-1 (Quadro 

6.18). Estes solos devido às deficientes condições de drenagem, são sobretudo utilizados com prados e pastagens 

permanentes (Fotografia 6.7). 

Quadro 6.15 - Composição granulométrica da fração da terra fina e classe de textura de Solos Hidromórficos 

US Sondagem Amostra Prof. 

Fração da terra Fina (< 2 mm) 

Classe de textura 
Areia grossa Areia fina Limo Argila 

(2-0,2 mm) (0,2-0,02 mm) (0,02-0,002 mm) (< 0,002 mm) 

(g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) 

Cal VL38 P11108092017 P1 297,4 413,1 194,7 94,7 franco-arenoso 

    P21108092017 P2 224,0 511,0 177,7 87,3 franco-arenoso 

Ca VL1 P10105092017 P1 316,5 100,9 377,0 205,6 franco-limoso 

    P20105092017 P2 158,3 190,1 430,6 221,0 franco-limoso 

  VL17 P10505092017 P1 201,4 216,5 385,2 197,0 franco-limoso 

    P20505092017 P2 140,1 224,0 413,4 222,5 franco-limoso 

  VL21 P10605092017 P1 251,1 173,3 378,1 197,6 franco-limoso 

    P20605092017 P2 144,2 205,6 413,9 236,3 franco-limoso 
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US Sondagem Amostra Prof. 

Fração da terra Fina (< 2 mm) 

Classe de textura 
Areia grossa Areia fina Limo Argila 

(2-0,2 mm) (0,2-0,02 mm) (0,02-0,002 mm) (< 0,002 mm) 

(g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) 

  VL23 P10608092017 P1 244,3 398,8 228,9 128,1 franco 

    P20608092017 P2 370,0 405,5 154,4 70,1 franco-arenoso 

  VL5 P10205092017 P1 468,0 180,3 195,1 156,6 franco 

    P20205092017 P2 551,6 120,9 221,6 105,8 franco 

 

Quadro 6.16 - Teores de carbono orgânico, matéria orgânica, fósforo e potássio extraíveis, em Solos 
Hidromórficos 

Unidade Sondagem Amostra Prof. 

Carbono Matéria Fósforo Potássio 

Orgânico Orgânica extraível extraível 

(g kg-1) (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

Cal VL38 P11108092017 P1 18,1 31,2 7,1 32,9 

    P21108092017 P2 22,3 38,5 21,7 25,2 

Ca VL1 P10105092017 P1 21,0 36,3 1,3 91,6 

    P20105092017 P2 27,1 46,8 2,2 191,3 

  VL17 P10505092017 P1 20,9 36,1 9,3 82,1 

    P20505092017 P2 19,9 34,3 0,6 161,4 

  VL21 P10605092017 P1 29,1 50,1 2,0 166,7 

    P20605092017 P2 32,7 56,4 9,8 335,0 

  VL23 P10608092017 P1 18,6 32,1 66,6 66,4 

    P20608092017 P2 30,6 52,8 120,3 34,2 

  VL5 P10205092017 P1 21,3 36,8 45,4 148,8 

    P20205092017 P2 8,2 14,2 18,1 84,6 

 

Quadro 6.17 - Valores de pH, bases de troca, capacidade de troca catiónica e grau de saturação em Solos 
Hidromórficos 

US Sondagem Amostra Prof. 
pH em Bases de troca e CTC (cmolc kg-1) GSB 

H20 KCl CaCl2 Ca++ Mg++ K+ Na+ S CTC (%) 

Cal VL38 P11108092017 P1 5,18 4,21 4,35 2,52 0,29 0,04 0,11 2,96 12,19 24,32 

    P21108092017 P2 5,13 4,16 4,43 1,14 1,05 0,08 0,15 2,42 13,54 17,85 

Ca VL1 P10105092017 P1 4,91 3,94 4,17 4,87 2,38 0,23 0,89 8,37 15,48 54,08 

    P20105092017 P2 5,09 4,12 4,24 5,25 3,06 0,48 0,73 9,53 21,18 45,02 

  VL17 P10505092017 P1 4,69 3,72 4,24 2,21 1,31 0,19 0,55 4,26 15,73 27,10 
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US Sondagem Amostra Prof. 
pH em Bases de troca e CTC (cmolc kg-1) GSB 

H20 KCl CaCl2 Ca++ Mg++ K+ Na+ S CTC (%) 

    P20505092017 P2 4,39 3,42 3,76 1,98 2,16 0,52 0,58 5,24 17,70 29,59 

  VL21 P10605092017 P1 5,30 4,33 3,93 5,68 2,33 0,40 1,46 9,87 16,28 60,66 

    P20605092017 P2 4,63 3,66 4,07 2,36 2,65 1,14 4,19 10,34 23,76 43,51 

  VL23 P10608092017 P1 5,61 4,64 4,67 4,79 1,37 0,24 0,40 6,80 14,40 47,24 

    P20608092017 P2 5,97 5,00 5,02 8,20 4,83 0,15 0,54 13,71 21,87 62,69 

  VL5 P10205092017 P1 5,92 4,95 5,46 8,48 1,17 0,46 0,13 10,23 11,88 86,15 

    P20205092017 P2 6,31 5,34 5,66 4,45 0,67 0,21 0,10 5,42 6,58 82,37 

 

Quadro 6.18 - Relação Ca/Mg, teor percentual das bases de troca, valor da condutividade no extrato de saturação 
e classes de sodicidade e salinidade em Solos Hidromórficos 

US Sondagem Amostra Prof. Ca/Mg 
Bases de troca (%) 

CEES Sodicidade Salinidade 
Ca++ Mg++ K+ Na+ Mg+Na 

Cal VL38 P11108092017 P1 8,6 20,6 2,4 0,3 0,9 3,3 0,06     

    P21108092017 P2 1,1 8,4 7,8 0,6 1,1 8,9 0,06     

Ca VL1 P10105092017 P1 2,0 31,4 15,4 1,5 5,7 21,1 0,37     

    P20105092017 P2 1,7 24,8 14,5 2,3 3,5 17,9 0,19     

  VL17 P10505092017 P1 1,7 14,0 8,3 1,2 3,5 11,9 0,29     

    P20505092017 P2 0,9 11,2 12,2 2,9 3,3 15,5 0,30     

  VL21 P10605092017 P1 2,4 34,9 14,3 2,5 9,0 23,3 0,48 Hipossódico   

    P20605092017 P2 0,9 9,9 11,2 4,8 17,6 28,8 0,89 Sódico Ligeiramente salino 

  VL23 P10608092017 P1 3,5 33,3 9,5 1,7 2,8 12,3 0,06     

    P20608092017 P2 1,7 37,5 22,1 0,7 2,5 24,5 0,07     

  VL5 P10205092017 P1 7,3 71,4 9,8 3,8 1,1 10,9 0,26     

    P20205092017 P2 6,7 67,6 10,1 3,1 1,5 11,7 0,07     

▪ Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura mediana (Ca) 

Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura mediana (Ca), ocorrem a sul do perímetro, perto 

dos locais designados por Juncal e Marco e, principalmente, a norte, entre o Rio Antuã e o Esteiro de Salreu, em associação 

com Solos de Salinidade Moderada. 

Maioritariamente, estes solos são franco-limosos em toda a espessura dos 0 aos 100 cm de profundidade (Ortolímicos). 

Menos frequentemente, apresentam textura franca nos 100 cm superficiais, ou são francos na camada superficial e franco-

arenosos no nível inferior (Ortofrânquicos). 

Nos mais comuns, a fração da terra fina da camada superficial destes solos é preenchida, em termos aproximados, por 

cerca de 42 % de areia, 38 % de limo e 20 % de argila. Com a profundidade, a fração arenosa tende a decrescer ligeiramente, 

em favor das partículas mais. Nos Ortofrânquicos, tende a verificar-se a situação inversa, sendo mais acentuada nos solos 

de textura superficial franco-arenosa (Quadro 6.15). 



 

  

 

6-50 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

O teor médio de carbono orgânico é de 2,2% em P1 e 2,4% em P2. Nas sondagens realizadas verificou-se que a maior parte 

destes solos apresentam um teor de carbono orgânico superior a 1,4% até 100 cm de profundidade (Profundi-húmicos) e 

raramente o teor desce para valores inferiores a 1%. 

Os teores de fósforo considerado disponível para as culturas são, em regra, muito baixos, sendo os teores de potássio, 

dominantemente, médios a altos (Quadro 6.16). 

 

Fotografia 6.8 – Prado à base de juncos em solos hidromórficos sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos de 
textura mediana (VL17). 

A reação do solo varia de muito ácida a pouco ácida, sendo mais frequentemente ácida a pouca ácida (pH-H2O: 4-4 - 6,3). 

A capacidade de troca catiónica é usualmente média a alta. O grau de saturação é muito variável, oscilando entre 27,1% e 

86,1% (Quadro 6.17).  

A relação Ca/Mg é muito variável, indo de alta a muto baixa. Os teores dos catiões no complexo de troca são de baixo a 

médio para o cálcio, de médio a alto para o magnésio, muito baixo para o potássio e alto a muito alto para o sódio (Quadro 

6.17). 

Alguns destes solos apresentam níveis de sodicidade baixa na camada superficial e mais acentuada na camada inferior, 

como é demonstrado pelos resultados encontrados na sondagem VL21. Os dados da CEES indicam ainda que a sodicidade 

da camada superficial se encontra também associada a níveis de salinidade ligeira (Quadro 6.18), que certamente se deve 

ao teor em sais da água subterrânea. 

Estes solos são essencialmente utilizados com prados ou revestidos por juncais e caniçais (Fotografia 6.8), que, 

frequentemente, são objeto de corte para cama de animais. Os Solos Hidromórficos com melhores condições de drenagem 

e características químicas mais favoráveis reservam-se para a cultura do milho. 

6.2.2.7 Solos Halomórficos 

▪ Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura ligeira (Asl) 

Os Solos de Salinidade Moderada de Aluviões de textura ligeira (Asl) aparecem a sul da Ilha Pereira como unidade associada 

da família Al e junto ao Esteiro da Barbosa como unidade associada das famílias As e Ass. 
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Os resultados analíticos obtidos para estes solos, revelam textura franco-arenosa, até, pelo menos, 100 cm de profundidade 

(Orto-arénicos). A fração arenosa representa mais de 86% da fração da terra fina, cabendo à argila cerca de 3% (Quadro 

6.19). 

Os solos encontram-se medianamente providos em matéria orgânica, cujo teor aumenta com a profundidade, passando de 

2,0% em P1 para 2,8% em P2. Os teores de fósforo extraível são muito baixos a baixos e os do potássio altos (Quadro 

6.20). 

A reação do solo é ácida e a capacidade de troca catiónica é baixa (Quadro 6.21). Os teores das bases no complexo de 

troca são muito baixos para o cálcio e potássio, médios para o magnésio e muito alto para o sódio. O complexo de troca 

encontra-se completamente saturado, sobretudo por Na e Mg, que preenchem entre 76 a 78% da capacidade da CTC, 

cabendo ao sódio cerca de 46% e 50% do GSB. A CEES (a 25 °C) é de 2,85 dS m-1 na camada superficial e de 3,25 dS m-1 

na camada inferior (Quadro 6.22). 

Os valores de sódio e magnésio e CEES encontram-se dentro dos limiares dos solos Hipersódicos e Moderadamente salinos. 

Estes solos são pouco utilizados com sistemas agrícolas aráveis. Normalmente, encontram-se revestidos por prados naturais 

e/ou por juncais halófitos (Juncus maritimus) e caniços (Phragmites australis) (Fotografia 6.9). 

▪ Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura mediana (As) 

 

Fotografia 6.9 - Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura ligeira, revestidos por juncais e caniçais 
(VL24) 

Os Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura mediana (As), ocupam extensões importantes nas áreas húmidas 

do perímetro. Destaca-se sobretudo a grande mancha que se estende desde os Esteiros de Barbosa e Canelas, Fidalga e 

Sabadão até à grande mancha de Au, a sudoeste. A prospeção levada a efeito, demonstrou que solos têm vindo a captar 

solos antes cartografados como Aluviossolos Húmicos. 

Mais a sudeste, encontra-se outra extensa mancha, fazendo a transição entre os Solos de Salinidade Elevada e os 

Aluviossolos. 

Em geral, estes solos estão sujeitos a inundações (fase inundável) e são utilizados como prados naturais e, por vezes, 

prados semeados (fase agropédica).  
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Os resultados analíticos, correspondentes a amostras de 10 sondagens, revelam que são dominantemente franco-limosos 

em toda a espessura dos 0 aos 100 cm de profundidade (Ortolímicos). Apenas, em 2 sondagens se encontraram solos 

franco-limosos em P1 e franco-arenosos em P2 (Epilímicos, Endofrânquicos). 

Nos Ortolímicos, a fração da terra fina dos 100 cm superficiais de solo é preenchida, em termos médios, por cerca de 44% 

de areia, 38 % de limo e 18 % de argila. Nos Epilímicos, Endofrânquico, verifica-se um decréscimo acentuado dos teores de 

argila e do limo com a profundidade (Quadro 6.19) 

Os teores de matéria orgânica situam-se, por norma, em níveis médios e, por vezes, altos, variando entre 3,29% e 8,17%. 

Os teores de fósforo, disponível para as culturas, são, em regra, muito baixos e os de potássio variam de altos a muito altos 

(Quadro 6.20)  

. 

Fotografia 6.10 – Prado de gramíneas e juncos em Solos de Salinidade Moderada, de textura mediana (VL19) 

A reação do solo varia, em regra, de muito ácida a pouco ácida, sendo mais frequentemente pouca ácida. Apenas, duas 

camadas superficiais apresentaram reação neutra. O pH-H2O tem um valor médio de 5,4, num intervalo de 3,8 e 6,8 (Quadro 

6.21). Os valores de pH mais elevado relacionam-se, em geral, com teores muito altos ou altos de magnésio e sódio de 

troca. Apenas no VL4, se encontrou uma situação de elevado teor de Ca de troca, o que poderá dever-se à prática de 

calagens, dado que a parcela se encontrava cultivada com milho. O pH 3,8 pode resultar da formação de ácido sulfúrico por 

oxidação dos sulfuretos, o que em geral se verifica por um maior arejamento do solo, como consequência do abaixamento 

da toalha freática. 

A capacidade de troca catiónica é média a alta, variando na camada superficial entre 16,2 e 25,6 cmolc kg-1 e na camada 

subsuperficial entre 14,1 e 33,0 cmolc kg-1. Todavia, com exceção da camada superficial do VL4, as relações de Ca/Mg 

apresentam inferiores a 1,3, por conseguinte, muito desfavoráveis para as características físicas dos solos (Quadro 6.22). 

As percentagens de magnésio e sódio de troca são por norma bastante elevadas, conduzindo a que com base nos critérios 

referidos em Anexo 1.3, os solos sejam classificados como Sódicos e Hipersódicos. 

Os valores médios da condutividade elétrica no extrato de saturação situam-se em 1,7 dS m-1, para a camada superficial e 

2,3 dS m-1 para a camada subsuperficial, correspondendo aos limites de variação de 0,9 – 3,1 dS m-1 (P1) e 1,1 – 4,0 dS m-

1 (P2). Estes valores traduzem um grau de salinidade ligeiro a moderado suscetíveis de afetarem as culturas mais sensíveis. 
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Os solos encontram-se normalmente ocupados por juncais ou por prados de gramíneas consociadas com juncos (Fotografia 

6.10). A utilização destes solos com a cultura do milho, apenas se identificou na sondagem VL4 num solo moderadamente 

salino e sem níveis de sodicidade na camada superficial20. 

Quadro 6.19 - Composição granulométrica da fração da terra fina e classe de textura de Solos Halomórficos 

US Sondagem Amostra Prof. 

Fração da terra Fina (< 2 mm) 

Classe de textura 
Areia grossa Areia fina Limo Argila 

(2-0,2 mm) (0,2-0,02 mm) (0,02-0,002 mm) (< 0,002 mm) 

(g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) 

Asl VL24 P10609092017 P1 514,4 345,1 107,4 33,1 arenoso-franco 

  VL24 P20609092017 P2 650,8 217,1 99,8 32,3 arenoso-franco 

As VL10 P10306092017 P1 75,2 309,9 403,3 211,7 franco-limoso 

  
 

P20306092017 P2 415,4 59,3 356,7 168,6 franco-limoso 

  VL12 P10309092017 P1 97,2 367,9 354,1 180,8 franco-limoso 

  
 

P20309092017 P2 152,8 253,0 402,1 192,2 franco-limoso 

  VL14 P10406092017 P1 283,5 142,8 387,8 185,8 franco-limoso 

  
 

P20406092017 P2 143,1 225,2 418,3 213,3 franco-limoso 

  VL19 P10508092017 P1 183,7 355,1 299,6 161,7 franco-limoso 

  
 

P20508092017 P2 378,6 451,7 123,1 46,6 franco-arenoso 

  VL25 P10705092017 P1 16,8 509,3 294,1 179,8 franco-limoso 

  
 

P20705092017 P2 16,6 469,6 363,4 150,4 franco-limoso 

  VL27 P10708092017 P1 179,2 317,8 309,5 193,5 franco-limoso 

  
 

P20708092017 P2 258,9 525,9 148,9 66,2 franco-arenoso 

  VL31 P10809092017 P1 93,4 303,0 414,4 189,1 franco-limoso 

  
 

P20809092017 P2 59,9 426,5 348,6 165,0 franco-limoso 

  VL4 P10109092017 P1 306,2 275,0 289,7 129,2 franco-limoso 

  
 

P20109092017 P2 28,2 450,2 375,6 146,0 franco-limoso 

  VL6 P10206092017 P1 123,1 251,2 410,8 214,9 franco-limoso 

  
 

P20206092017 P2 247,0 66,2 492,1 194,6 franco-limoso 

  VL8 P10209092017 P1 13,6 368,2 420,4 197,8 franco-limoso 

  
 

P20209092017 P2 10,5 463,0 356,3 170,3 franco-limoso 

Assl VL33 P10908092017 P1 698,9 166,9 104,8 29,3 arenoso-franco 

  
 

P20908092017 P2 711,3 162,2 95,7 30,8 arenoso-franco 

  VL36 P11008092017 P1 566,3 300,9 97,6 35,1 arenoso-franco 

  
 

P21008092017 P2 532,6 323,5 106,0 37,9 arenoso-franco 

Ass VL16 P10409092017 P1 309,0 189,0 335,4 166,7 franco-limoso 

 
20 O milho é uma cultura considerada como medianamente tolerante à salinidade do solo, ocorrendo decréscimos de produção da ordem de 25% para 

valores de ECES = 4 dS m-1 (Sys, Van Ranst, Debaveye, & Beernaert, 1993)  
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US Sondagem Amostra Prof. 

Fração da terra Fina (< 2 mm) 

Classe de textura 
Areia grossa Areia fina Limo Argila 

(2-0,2 mm) (0,2-0,02 mm) (0,02-0,002 mm) (< 0,002 mm) 

(g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) (g kg-1) 

  
 

P20409092017 P2 264,1 158,9 392,6 184,4 franco-limoso 

  VL20 P10509092017 P1 5,9 363,8 448,0 182,3 franco-limoso 

  
 

P20509092017 P2 14,0 594,6 251,4 140,0 franco 

  VL28 P10709092017 P1 238,3 345,4 271,6 144,6 franco 

  
 

P20709092017 P2 204,9 554,7 163,6 76,8 franco-arenoso 

  VL37 P11106092017 P1 281,6 131,1 350,3 237,0 franco-limoso 

  
 

P21106092017 P2 147,3 240,3 377,4 235,0 franco-limoso 

  VL39 P11206092017 P1 188,2 179,4 412,9 219,6 franco-limoso 

  
 

P21206092017 P2 157,7 234,5 421,8 186,1 franco-limoso 

 

Quadro 6.20 - Teores de carbono orgânico, matéria orgânica, fósforo e potássio extraíveis, em Solos Halomórficos 

US Sondagem Amostra Prof. 

Carbono Matéria Fósforo Potássio 

Orgânico Orgânica extraível extraível 

(g kg-1) (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

Asl VL24 P10609092017 P1 11,37 19,61 21,34 124,00 

  
P20609092017 P2 16,03 27,64 34,68 138,23 

As VL10 P10306092017 P1 29,13 50,22 23,07 404,86 

  
P20306092017 P2 19,07 32,88 14,18 318,11 

 
VL12 P10309092017 P1 38,68 66,69 1,67 111,09 

  
P20309092017 P2 40,94 70,58 2,93 188,41 

 
VL14 P10406092017 P1 42,56 73,37 6,41 190,14 

  
P20406092017 P2 32,73 56,43 7,14 295,70 

 
VL19 P10508092017 P1 28,03 48,33 26,98 916,41 

  
P20508092017 P2 22,50 38,78 21,94 296,32 

 
VL25 P10705092017 P1 21,21 36,56 4,20 273,70 

  
P20705092017 P2 24,10 41,55 5,39 203,90 

 
VL27 P10708092017 P1 29,47 50,81 20,08 54,88 

  
P20708092017 P2 23,33 40,22 38,73 138,99 

 
VL31 P10809092017 P1 35,61 61,39 22,77 158,36 

  
P20809092017 P2 29,12 50,21 20,58 166,82 

 
VL4 P10109092017 P1 21,80 37,59 13,71 123,40 

  
P20109092017 P2 26,81 46,22 21,10 164,30 

 
VL6 P10206092017 P1 39,95 68,87 9,46 304,58 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-55 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

US Sondagem Amostra Prof. 

Carbono Matéria Fósforo Potássio 

Orgânico Orgânica extraível extraível 

(g kg-1) (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

  
P20206092017 P2 47,37 81,66 10,53 348,58 

 
VL8 P10209092017 P1 32,79 56,54 9,19 143,40 

  
P20209092017 P2 30,06 51,83 58,94 191,80 

Assl VL33 P10908092017 P1 8,88 15,31 10,53 103,81 

  
P20908092017 P2 18,02 31,06 13,91 125,53 

 
VL36 P11008092017 P1 12,73 21,95 53,99 234,35 

  
P21008092017 P2 11,95 20,60 54,09 208,12 

Ass VL16 P10409092017 P1 42,87 73,91 1,93 189,93 

  
P20409092017 P2 41,21 71,04 9,83 230,32 

 
VL20 P10509092017 P1 26,86 46,31 26,30 469,70 

  
P20509092017 P2 26,93 46,43 83,23 332,90 

 
VL28 P10709092017 P1 33,36 57,50 20,02 228,94 

  
P20709092017 P2 36,03 62,12 71,58 186,74 

 
VL37 P11106092017 P1 50,24 86,61 50,17 390,50 

  
P21106092017 P2 32,81 56,57 21,77 357,50 

 
VL39 P11206092017 P1 25,86 44,59 3,92 214,78 

  
P21206092017 P2 27,66 47,68 10,39 175,64 

 

Quadro 6.21 - Valores de pH, bases de troca, capacidade de troca catiónica e grau de saturação em Solos 
Halomórficos 

US Sondagem Amostra Prof. 
pH em Bases de troca e CTC (cmolc kg-1) GSB 

H20 KCl CaCl2 Ca++ Mg++ K+ Na+ S CTC (%) 

Asl VL24 P10609092017 P1 5,47 4,50 5,26 1,48 2,33 0,30 4,02 8,13 8,1 100,0 

    P20609092017 P2 5,41 4,44 5,20 1,61 2,37 0,32 3,68 7,98 8,0 100,0 

As VL10 P10306092017 P1 6,70 5,73 6,39 4,90 10,00 0,65 10,01 25,56 25,6 100,0 

    P20306092017 P2 6,09 5,12 5,83 3,65 7,00 0,85 12,56 24,06 24,0 100,0 

  VL12 P10309092017 P1 4,41 3,44 4,02 2,12 1,84 0,41 1,92 6,28 24,8 25,3 

    P20309092017 P2 4,34 3,37 4,17 0,94 1,90 0,60 4,48 7,92 23,6 33,5 

  VL14 P10406092017 P1 4,69 3,72 6,05 3,37 5,44 0,54 8,73 18,08 25,2 71,6 

    P20406092017 P2 5,61 4,64 6,48 4,94 9,14 0,56 11,43 26,07 26,1 100,0 

  VL19 P10508092017 P1 5,63 4,66 5,35 6,29 6,31 2,42 9,47 24,49 24,5 100,0 

    P20508092017 P2 4,20 3,23 3,99 1,71 2,85 1,11 6,28 11,96 14,1 84,8 

  VL25 P10705092017 P1 4,06 3,09 3,71 1,77 2,11 0,71 3,51 8,09 17,0 47,5 

    P20705092017 P2 3,80 2,83 3,76 1,34 1,94 0,51 3,50 7,29 19,4 37,5 

  VL27 P10708092017 P1 5,72 4,75 5,23 6,08 6,33 0,24 4,14 16,79 23,4 71,7 



 

  

 

6-56 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

US Sondagem Amostra Prof. 
pH em Bases de troca e CTC (cmolc kg-1) GSB 

H20 KCl CaCl2 Ca++ Mg++ K+ Na+ S CTC (%) 

    P20708092017 P2 6,16 5,19 5,49 3,47 5,25 0,36 3,84 12,91 14,5 89,1 

  VL31 P10809092017 P1 5,26 4,29 5,01 6,03 5,41 0,47 4,85 16,76 24,1 69,4 

    P20809092017 P2 5,46 4,49 5,16 7,40 6,21 0,45 3,92 17,98 21,4 83,9 

  VL4 P10109092017 P1 6,78 5,81 6,39 13,17 1,00 0,07 1,36 15,60 16,2 100,0 

    P20109092017 P2 5,66 4,69 5,23 4,40 3,50 0,47 4,16 12,53 18,6 67,4 

  VL6 P10206092017 P1 5,67 4,70 5,15 2,52 5,26 0,80 7,28 15,87 23,7 67,1 

    P20206092017 P2 6,48 5,51 6,20 6,07 11,39 0,84 14,70 33,00 33,0 100,0 

  VL8 P10209092017 P1 4,90 3,93 4,44 1,76 2,16 0,47 3,76 8,14 22,0 37,0 

    P20209092017 P2 6,03 5,06 5,47 4,17 8,38 0,51 5,38 18,44 22,3 82,7 

Assl VL33 P10908092017 P1 5,21 4,24 4,91 1,34 2,56 0,29 7,49 11,68 11,7 100,0 

    P20908092017 P2 5,15 4,18 4,92 1,49 2,92 0,34 9,50 14,25 14,3 100,0 

  VL36 P11008092017 P1 5,54 4,57 5,34 1,43 4,28 0,65 20,90 27,26 27,2 100,0 

    P21008092017 P2 5,61 4,64 5,38 1,73 4,36 0,65 18,65 25,39 25,4 100,0 

Ass VL16 P10409092017 P1 4,69 3,72 4,49 2,84 5,96 0,58 15,38 24,76 24,8 99,7 

    P20409092017 P2 4,86 3,89 4,73 3,13 6,23 0,72 14,32 24,41 27,7 88,1 

  VL20 P10509092017 P1 7,49 6,52 7,30 6,85 9,69 1,01 22,00 39,55 39,6 100,0 

    P20509092017 P2 7,25 6,28 7,04 6,08 8,48 0,99 18,28 33,83 33,8 100,0 

 
VL28 P10709092017 P1 5,53 4,56 5,39 4,25 7,89 0,55 17,60 30,29 30,3 100,0 

    P20709092017 P2 5,37 4,40 5,25 4,23 6,17 0,45 11,49 22,34 22,3 100,0 

 
VL37 P11106092017 P1 4,16 3,19 4,02 1,82 5,24 1,11 15,79 23,96 28,2 84,9 

    P21106092017 P2 4,30 3,33 4,11 2,30 6,46 0,89 18,40 28,05 29,0 100,0 

 
VL39 P11206092017 P1 3,84 2,87 3,68 2,04 3,91 0,52 9,40 15,88 21,0 75,6 

  
 

P21206092017 P2 3,66 2,69 3,49 1,65 3,86 0,41 9,80 15,72 19,6 80,2 

 

Quadro 6.22 - Relação Ca/Mg, teor percentual das bases de troca, valor da condutividade no extrato de saturação 
e classes de sodicidade e salinidade em Solos Halomórficos 

US Sondagem Amostra Prof. Ca/Mg 
Bases de troca (%) 

CEES Sodicidade Salinidade 
Ca++ Mg++ K+ Na+ Mg+Na 

Asl VL24 P10609092017 P1 0,64 18,27 28,77 3,70 49,63 78,40 2,85 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL24 P20609092017 P2 0,68 20,13 29,63 4,00 46,00 75,63 3,25 Hipersódico Moderadamente salino 

As VL10 P10306092017 P1 0,49 19,14 39,06 2,54 39,10 78,16 2,75 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL10 P20306092017 P2 0,52 15,21 29,17 3,54 52,33 81,50 3,96 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL12 P10309092017 P1 1,15 8,52 7,40 1,65 7,71 15,11 0,89 Hipossódico Ligeiramente salino 

  VL12 P20309092017 P2 0,49 3,97 8,04 2,56 18,97 27,01 1,76 Sódico Ligeiramente salino 

  VL14 P10406092017 P1 0,62 13,35 21,57 2,13 34,60 56,17 1,82 Sódico Ligeiramente salino 

  VL14 P20406092017 P2 0,54 18,93 35,02 2,15 43,79 78,81 2,84 Hipersódico Moderadamente salino 
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US Sondagem Amostra Prof. Ca/Mg 
Bases de troca (%) 

CEES Sodicidade Salinidade 
Ca++ Mg++ K+ Na+ Mg+Na 

  VL19 P10508092017 P1 1,00 25,67 25,76 9,88 38,65 64,41 3,11 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL19 P20508092017 P2 0,60 12,14 20,23 7,89 44,55 64,78 3,16 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL25 P10705092017 P1 0,84 10,37 12,41 4,14 20,57 32,98 1,41 Sódico Ligeiramente salino 

  VL25 P20705092017 P2 0,69 6,91 10,01 2,61 18,00 28,01 1,08 Sódico Ligeiramente salino 

  VL27 P10708092017 P1 0,96 25,98 27,03 1,05 17,67 44,70 1,45 Sódico Ligeiramente salino 

  VL27 P20708092017 P2 0,66 23,92 36,18 2,45 26,52 62,70 1,46 Sódico Ligeiramente salino 

  VL31 P10809092017 P1 1,11 24,96 22,41 1,94 20,09 42,51 1,81 Sódico Ligeiramente salino 

  VL31 P20809092017 P2 1,19 34,52 28,98 2,12 18,29 47,27 1,79 Sódico Ligeiramente salino 

  VL4 P10109092017 P1 13,17 81,30 6,17 0,43 8,40 14,57 1,00   Ligeiramente salino 

  VL4 P20109092017 P2 1,26 23,68 18,81 2,53 22,39 41,20 1,49 Sódico Ligeiramente salino 

  VL6 P10206092017 P1 0,48 10,67 22,24 3,38 30,79 53,03 1,45 Sódico Ligeiramente salino 

  VL6 P20206092017 P2 0,53 18,39 34,52 2,55 44,55 79,06 3,66 Hipersódico Moderadamente salino 

  VL8 P10209092017 P1 0,82 8,00 9,80 2,11 17,08 26,87 1,40 Sódico Ligeiramente salino 

  VL8 P20209092017 P2 0,50 18,73 37,59 2,29 24,14 61,73 1,38 Sódico Ligeiramente salino 

Assl VL33 P10908092017 P1 0,52 11,45 21,88 2,48 64,02 85,90 5,22 Hipersódico Fortemente salino 

  VL33 P20908092017 P2 0,51 10,42 20,42 2,38 66,43 86,85 7,96 Hipersódico Fortemente salino 

  VL36 P11008092017 P1 0,33 5,26 15,74 2,39 76,84 92,57 14,73 Hipersódico Muito fortemente salino 

  VL36 P21008092017 P2 0,40 6,81 17,17 2,56 73,43 90,59 10,50 Hipersódico Muito fortemente salino 

Ass VL16 P10409092017 P1 0,48 11,45 24,02 2,34 61,94 85,96 6,25 Hipersódico Fortemente salino 

  VL16 P20409092017 P2 0,50 11,31 22,50 2,61 51,70 74,20 5,81 Hipersódico Fortemente salino 

  VL20 P10509092017 P1 0,71 17,30 24,47 2,55 55,56 80,03 7,70 Hipersódico Fortemente salino 

  VL20 P20509092017 P2 0,72 17,99 25,09 2,93 54,08 79,17 9,08 Hipersódico Muito fortemente salino 

  VL28 P10709092017 P1 0,54 14,03 26,04 1,82 58,09 84,13 8,29 Hipersódico Muito fortemente salino 

  VL28 P20709092017 P2 0,69 18,97 27,67 2,02 51,52 79,19 8,04 Hipersódico Muito fortemente salino 

  VL37 P11106092017 P1 0,35 6,45 18,54 3,94 55,92 74,47 5,34 Hipersódico Fortemente salino 

  VL37 P21106092017 P2 0,36 7,93 22,28 3,07 63,45 85,72 7,42 Hipersódico Fortemente salino 

  VL39 P11206092017 P1 0,52 9,73 18,62 2,49 44,74 63,36 4,05 Hipersódico Fortemente salino 

  VL39 P21206092017 P2 0,43 8,41 19,72 2,07 50,02 69,74 4,62 Hipersódico Fortemente salino 

▪ Solos de Salinidade Elevada, de textura ligeira (Assl) 

Os Solos de Salinidade Elevada, de textura ligeira (Assl) foram identificados ao sul da Ilha Pereira, na margem direita do Rio 

Vouga. 

À semelhança dos solos Asl, a textura é areno-franca em P1 e P2 (Orto-arénicos). São solos com mais de 85% de areia, 

com dominância da areia grossa. O teor em argila é praticamente residual, não chegando aos 4% (Quadro 6.19). 
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Fotografia 6.11 – Solos de Salinidade Elevada de textura ligeira, revestidos por juncos e caniço (VL36) 

Estes solos encontram-se medianamente providos em matéria orgânica, variando esses teores entre 1,5 e 3,1%, até 100 

cm de profundidade. Os teores de fósforo considerado disponível para as culturas vão de muito baixos a médios, enquanto 

os teores de potássio são altos a muito altos (Quadro 6.20). 

A reação do solo é ácida e pouca ácida, oscilando os valores de pH-H2O entre 5,2 e 5,6. A capacidade de troca catiónica 

varia de média a alta (11,7 a 27,2 cmolc kg-1 de terra fina). Relativamente às bases de troca, os teores são muito baixos para 

o Ca++, altos para o Mg++, baixos a muito baixos para o K+ e muito altos para o Na+ (Quadro 6.21). 

As relações de Ca/Mg são muito baixas (< 0,5), expressando condições muito desfavoráveis para as características físicas 

dos solos. A CTC é preenchida em mais de 85% por magnésio e sódio de troca, cabendo ao sódio cerca de 70% (Quadro 

6.22). 

Em função da proporção ocupada pelo magnésio e sódio de troca, estes solos são Hipersódicos em toda a espessura dos 

0 aos 100 cm de profundidade. A condutividade elétrica no extrato de saturação (a 25 °C), para a mesma camada, varia 

entre 5,2 dS m-1 e 14,7 dS m-1 o que os qualifica como muito fortemente salinos. 

Estes solos encontram-se dominantemente revestidos por Juncais Halófitos, constituídos sobretudo por Juncus maritimus, 

e caniçais de Phragmites australis (Fotografia 6.11). 

6.2.2.8 Solos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura mediana (Ass) 

Os solos da família Ass, ocorrem a norte, entre o Esteiro de Estarreja e o Rio Antuã, no local designado por Cabras. Mais a 

sul, ocupam a Praia Mole, na margem direita do Esteiro de Salreu. Segue-se na margem esquerda do mesmo esteiro uma 

extensa mancha coberta por juncais e caniçais que se alonga para sul, até parte do Esteiro de Canelas, e para oeste até às 

proximidades da via férrea. Após o Esteiro da Barbosa e até ao Rio Vouga, encontram-se também solos com elevada 

salinidade, que preenchem grande parte da orla sudoeste do perímetro.  

Dados analíticos respeitantes a 5 sondagens indicam que a textura das camadas P1 e P2 é dominantemente franco-limosa 

(Ortolímicos). Menos frequentemente, ocorrem situações de texturas superficial franco-limosa (Epilímicos) e subsuperficial 

franca (Endofrânquico) ou textura superficial franca e subsuperficial franco-arenosa (Ortofrânquicos). 

Nos Ortolímicos, a fração da terra fina dos 100 cm superficiais do solo é constituída, em termos médios aproximados, por 

40% de areia, 40% de limo e 20% de argila. Nos restantes, verifica-se a tendência, já assinalada para as outras famílias: 
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aumento da fração grosseira e diminuição das partículas do limo e da argila (Quadro 6.19), ocorrendo uma maior 

diferenciação textural nos Epilímicos, Endofrânquico. 

 

Fotografia 6.12 – Juncais em Solos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura mediana (VL16) 

Os teores médios de carbono orgânico total variam entre 2,6 e 5,0 % (P1) e 2,7 e 4,1% (P2), sendo, por conseguinte, solos 

com teores médios a altos de matéria orgânica em toda a espessura dos 100 cm superficiais (Quadro 6.20). 

Os teores de fósforo disponível para as culturas são quase sempre muito baixos e, mais raramente, baixos ou médios. Os 

teores de potássio são muito altos a altos (Quadro 6.20). 

A reação do solo é dominantemente muito ácida a ácida e, menos frequentemente, pouca ácida e neutra. Os valores de pH-

H2O situam-se no intervalo 3,7-7,5 (Quadro 6.21). A elevada acidificação de alguns destes solos deverá estar relacionada 

com a deposição de sedimentos sulfídricos, pela ação da água do mar, e a formação de ácido sulfúrico por oxidação dos 

sulfuretos. Estes processos ocorrem, sobretudo quando, por processos naturais ou artificiais, se promove a drenagem e o 

arejamento desses solos (Cardoso, 1965). 

 

Fotografia 6.13 – Restolho de caniçal em Solos de Salinidade Elevada, de textura mediana (VL20) 

A capacidade de troca catiónica é dominantemente alta. Relativamente às bases de troca, os teores são, sobretudo baixos 

a muito baixos para o cálcio, muito altos para o magnésio, baixos para o potássio e muito altos para o sódio. O GSB varia 

entre 76 e 100%, indicando que grande parte da CTC se encontra preenchida por bases (Quadro 6.21).  

As relações de Ca/Mg são muito baixas (< 0,9), expressando condições muito desfavoráveis para as características físicas 

dos solos. A maior parte da capacidade de troca catiónica (63,4 a 86 %) é preenchida por magnésio e sódio de troca, 
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ocupando ao sódio a posição dominante (44,7 a 63,4%). Estes valores determinam que o solo seja qualificado como 

Hipersódico, em toda a espessura dos 100 cm superficiais. 

A condutividade elétrica no extrato de saturação (a 25 °C) dos 100 cm superficiais de solo varia entre 4,05 e 9,08 dS m-1, 

sendo por isso qualificados como Fortemente a Muito fortemente salinos. 

Estes solos encontram-se dominantemente ocupados por prados halófitos, com a presença quase sempre elevada de 

Juncus maritimus (Fotografia 6.12) e outra vegetação vivaz halófita. Foram também identificados em áreas de caniçais de 

Phragmites australis (Fotografia 6.13). por vezes muito densos. 

▪ Solos Turfosos com Materiais Sápricos, sobre materiais arenosos 

Os Solos Turfosos com Materiais Sápricos, sobre materiais arenosos foram cartografados como unidade associada dos 

Solos de Salinidade Elevada, de textura mediana, nos locais de Praia Mole e Cabras, entre os Esteiros de Estarreja e Salreu. 

Estes solos apresentam normalmente um horizonte superficial preto ou cinzento muito escuro de 20 a 40 cm de espessura, 

com um teor de matéria orgânica igual ou superior a 20%, devido à acumulação de resíduos vegetais, eventualmente 

associado a algum material arenoso. 

No Inverno, o lençol freático pode chegar até à superfície do solo e no verão raramente está a mais de 1 m de profundidade. 

6.2.2.9 Avaliação global 

6.2.2.9.1 Distribuição e área das Unidades-solo 

Em 49% da área pedológica encontram-se solos de elevado potencial de produção agrária (Aluviossolos e Coluviossolos), 

sendo a restante área coberta por Solos Salinos (40%) e, menos extensivamente, por Solos Hidromórficos sujeitos períodos 

prolongados de encharcamento (11%) (Figura 6.10 e Quadro 6.23). 

Em termos de representatividade por Subgrupo e famílias, verifica-se que os Aluviossolos Modernos Não Calcários 

constituem o subgrupo com mais expressão no BVL (47,8%), sendo representados pelas famílias A, Au e Al. Seguem-se os 

solos de Salinidade Moderada (As e Asl) com 26,3% e os de Salinidade Elevada (Ass e Assl), com 13,0%. Os Solos 

Hidromórficos Para-Aluviossolos (Ca e Cal) ocupam 10,9% da área pedológica21.  

Quadro 6.23 – Área das Unidades-solo 

Subgrupo Família Fases 
Área 

(ha) (%) 

Aluviossolos Modernos Não Calcários Al a,h,i 225,8 8,2 

  a,i 48,2 1,8 

 
A, Au a 15,6 0,6 

  a,h 9,8 0,4 

  a,h,i 999,4 36,4 

  a,i 12,8 0,5 

Subtotal 1311,6 47,8 

 
21 Não inclui as outras unidades de paisagem. 
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Subgrupo Família Fases 
Área 

(ha) (%) 

Aluviossolos Antigos Não Calcários  At, Atu a 12,5 0,5 

Coluviossolos Não Calcários Sbl a 7,5 0,3 

 
Sb, Sbu a 24,2 0,9 

Subtotal 31,7 1,2 

Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos Cal a,i 41,9 1,5 

  i 2,4 0,1 

 
Ca a,i 45,1 1,6 

  i 210,1 7,7 

Subtotal 299,6 10,9 

Solos de Salinidade Moderada de Aluviões Asl a,i 8,6 0,3 

  i 45,6 1,7 

 
As a,h,i 11,6 0,4 

  a,i 220,4 8,0 

  i 434,7 15,8 

Subtotal 720,8 26,3 

Solos de Salinidade Elevada de Aluviões Assl i 6,0 0,2 

 
Ass i 351,4 12,8 

Subtotal 357,4 13,0 

Solos Turfosos de Materiais Sápricos Sp i 10,4 0,4 

   2744,0 100,0 

Outras unidades de paisagem 
  176,0 

 

      2920,0   

Os dados revelam ainda que os solos cultivados (fase a) se encontram dominantemente associados às fases hidromórfica 

e inundável o que limita a sua utilização durante o período chuvoso, condicionando ainda o leque de opções culturais e a 

data de realização das operações agrícolas durante o período mais seco.  

Os Aluviossolos ocorrem a sudoeste e a norte do BVL. A sudoeste, ladeiam a via férrea, sendo a expansão restringida a 

este e a norte pela penetração progressiva dos solos salinos. A norte localizam-se a sul de Estarreja, ladeando o Rio Antuã.  

A maior extensão de Solos Hidromórficos ocorre entre o Rio Antuã e o Esteiro de Salreu, nos locais designados por Silveira, 

Boca do Esteiro, Marinha Nova e Forno.  

Os Solos Salinos ocupam extensões muito expressivas numa larga faixa, na parte oriental do perímetro, que se inicia na 

Ilha Nova e se alonga para norte, ligeiramente acima da latitude de 40º e 44’. A penetração dos Solos Salinos no interior do 

bloco é bem visível ao longo dos Esteiros de Canelas e Salreu (onde atinge os limites ocidentais do perímetro), Rio Fontão 

e Rio Velho.  

6.2.2.9.2 Textura 

Os elementos grosseiros, cascalho e pedra, são quase inexistentes nas camadas superficiais, mas aparecem com 

frequência nas camadas mais profundas (DRAPC, 2002). 
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Os solos de classe textural mediana são dominantemente franco-limosos e, por vezes, francos. Os solos de classe textural 

grosseira são sobretudo areno-francos ou franco-arenosos, podendo ser mais ou menos homogêneos ao longo do perfil ou 

apresentar diferenciações texturais mais pronunciadas, com aumento das frações da terra fina com profundidade e vice-

versa. 

6.2.2.9.3 Reação do Solo 

Os solos de cultivo mais intenso, designadamente com a cultura do milho e outras culturas forrageiras (A, Au, Al, Atu, Sbl) 

apresentam maioritariamente reação pouca ácida a ácida, sendo por vezes neutros a pouco alcalinos na camada superficial. 

Nestes, não se identificaram situações de solos muito ácidos. 

Os Solos Hidromórficos são, na maioria, ácidos a pouco ácidos e, por vezes, muito ácido, encontrando-se revestidos de 

prados ou outra vegetação de regeneração natural. 

A reação dos Solos Halomórficos é muito variável, indo de muito ácido a neutro, dependendo muito de fenómenos de 

oxidação-redução gerados pela oscilação da toalha freática salgada. 

6.2.2.9.4 Carbono orgânico e matéria orgânica 

Os teores mais elevados de carbono orgânico ocorrem, em média, na camada superficial dos Solos Halomórficos de textura 

mediana, sendo de 3,6% na família Ass e 3,2% na família As. Inferiormente, embora se verifique um ligeiro decréscimo, os 

teores são ainda elevados (3,3 e 3,0% respetivamente). 

Teores médios de carbono orgânico entre 2 e 3% verificam-se nos solos de textura das restantes famílias de solos, em 

ambas as camadas observadas, com exceção da família Atu, onda a camada P2 apresenta 0,8% de carbono orgânico total. 

Os solos de textura ligeira apresentam teores de carbono orgânico abaixo de 2% e no caso da família Sbl abaixo de 1%.  

Como conclusão genérica pode afirmar-se que os solos cultivados se apresentam medianamente providos em matéria 

orgânica enquanto os solos de salinidade elevada dispõem de teores médios a altos até 100 cm de profundidade. 

6.2.2.9.5 Fósforo e Potássio 

Os resultados dos dados analíticos revelam que os teores de fósforo no solo, considerado disponível para as culturas, são 

muitos baixos a baixos. Em 40 amostras da camada superficial, apenas numa se encontrou alto teor em fósforo, tendo os 

restantes resultados correspondido a níveis muito baixos (28), médios (6) e baixos (5). 

No que respeita ao potássio, a disponibilidade para as culturas é muito superior, já que nas mesmas amostras, os valores 

encontrados refletem disponibilidade de potássio em níveis altos (14), médio (12) muito alto (11). Apenas 3 resultados se 

enquadram dentro da disponibilidade baixa. A boa disponibilidade deste nutriente no solo deve-se ao facto do potássio fazer 

parte da constituição de muitos minerais, designadamente da biotite e da moscovite. Segundo Ramos (1987) a biotite 

constitui o mineral primário mais abundante no BVL e a moscovite existe em grande quantidade a mais de 80 cm de 

profundidade. 

6.2.2.9.6 Bases de troca e capacidade de troca catiónica 

A capacidade de troca catiónica (CTC) constitui a quantidade máxima de catiões que um solo pode reter sob forma 

permutável e depende dos teores em matéria orgânica e da quantidade e natureza dos minerais de argila. Os iões retidos 
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pelos coloides orgânicos e minerais podem constituir reserva de nutrientes para as plantas, pelo que, sob o ponto de vista 

agrícola é importante que o complexo se encontre saturado em bases, em especial, cálcio e magnésio.  

Os solos não salinos de textura mediana apresentam CTC de nível médio, entre 14 e 19 cmolc kg de terra fina, enquanto, 

nos solos do mesmo subgrupo de textura ligeira, os valores da CTC descem para 6,2 a 13,5 cmolc kg-1 (níveis baixo a médio). 

Os solos salinos, com maiores teores de matéria orgânica e argila (As e Ass), dispõem de uma CTC em geral alta a média 

(20 e 30 cmolc kg-1). As famílias As e Asl, mais pobres em coloides orgânicos e minerais, têm uma CTC média a baixa.  

O grau de saturação em bases (GSB) traduz a percentagem da CTC preenchida por bases de troca. Os solos com bom 

potencial de produção têm um grau de saturação superior a 50% com predomínio de cálcio no complexo de troca. O cálcio 

deve ocupar 60 a 80%, o magnésio 10 a 20% e o potássio. As relações de Ca/Mg devem situar-se entre 2,6 e 4,0 (INIAP-

LQARS, 2006). Relações de nível inferior favorecem a degradação das características físicas dos solos e de nível superior 

promovem carências nutricionais das plantas em magnésio.  

Os dados obtidos para o BVL indicam fraca saturação do complexo de troca em cálcio. Na generalidade, os solos não salinos 

de textura mediana apresentam teores médios a baixos de cálcio de troca, enquanto os solos salinos e os solos não salinos 

de textura ligeira, revelam dominantemente níveis baixos a muito baixos. Situações de baixa saturação em cálcio coincidem 

por vezes, com elevados teores de magnésio e sódio de troca no complexo de troca. Assim, verifica-se que os Aluviossolos, 

cultivados com milho e prados semeados, apresentam relações de Ca/Mg, quase todas altas a muito altas, enquanto nos 

solos com níveis da salinidade essas relações são dominantemente muito baixas, coincidindo a pobreza em cálcio com 

teores muito altos de magnésio e sódio de troca. 

6.2.2.9.7 Salinidade 

A presença de um excesso de sais solúveis no solo ou nas águas de rega pode prejudicar o desenvolvimento da maior parte 

das culturas (Anexo 1.3). Muitas plantas, como por exemplo o milho, são sensíveis ao efeito osmótico, em especial durante 

as fases de germinação e emergência das plântulas. 

A salinização no BVL deve-se sobretudo à afluência da água marinha, que contém cerca de 2 g l-1 de sulfatos (Cardoso, 

1965). Em geral, os solos que se encontram sob o efeito das marés contêm normalmente menos cálcio e mais magnésio e 

sódio de troca do que outros solos em condições climáticas similares. 

Comparando os níveis de salinidade identificados no âmbito deste estudo com os níveis de salinidade refletidos pela 

cartografia de 2004 e 2010, verifica-se que o teor de sais aumentou na zona central e na Ilha Nova (Figura 6.11). Por outro 

lado, verificou-se um decréscimo a norte do Rio Velho. 

Os dados do Quadro 6.24 revelam que em 25% da área do bloco os níveis de salinidade são moderados a muito altos e em 

15% são ligeiros. 
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Quadro 6.24 – Área por classes de salinidade 

Classe de salinidade 
Área 

(ha) (%) 

Não Salino 1665,8 60,7 

Ligeiramente salino 405,0 14,8 

Moderadamente salino 285,7 10,4 

Fortemente salino 304,6 11,1 

Muito fortemente salino 82,8 3,0 

Total 2744,0 100,0 

 

Figura 6.11 - Evolução da salinidade quando comparada com a Carta de Solos de Portugal, Folha 163 (IHERA, 
2004) e Folha 174 (IDRH, 2010). 

Os níveis fortemente e muito fortemente salinos encontram-se associados aos Solos de Salinidade Elevada, enquanto os 

níveis de salinidade ligeira e moderada correspondem aos Solos de Salinidade Moderada. Na Figura 6.12 apresenta-se a 
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distribuição das classes de salinidade, incluindo a sua intrusão em áreas dominantemente não salinas. Nestas, o risco de 

salinização é elevado e localiza-se em áreas cobertas sobretudo por solos hidromórficos (Silveira, Boca do Esteiro, Marinha 

Nova, Forno e Ilhas). 

 

Figura 6.12 – Carta de salinidade do solo 

6.2.2.9.8 Sodicidade 

A sodização do solo deve-se à saturação progressiva do complexo de troca pelo ião Na+, devido à intrusão de uma toalha 

freática salgada, pouco profunda.  

A acumulação em excesso de sódio no solo exerce efeitos adversos sobre as características físicas do solo e tem um efeito 

óxico sobre as culturas (Anexo 1.3). 



 

  

 

6-66 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

A avaliação das áreas por níveis ou classes de sodicidade (Quadro 6.25) indica que cerca de metade da área dos solos 

(48,5%) se encontra com problemas de sodicidade. Os Solos Hipersódicos (PST > 35%) ocorrem em 714,5 ha (26%) do 

BVL, os Sódicos (15% < PST < 35%) em 381,6 ha (13,9%), e os Hipossódicos (6% < PST<15%) preenchem 234,6 ha (8,6%).  

Quadro 6.25 – Área por classes de sodicidade 

Classes de sodicidade 
Área 

(ha) (%) 

Não sódico 1413,3 51,5 

Hipossódico 234,6 8,6 

Sódico 381,6 13,9 

Hipersódico 714,5 26,0 

Total 2744,0 100,0 

A carta dos níveis ou classe de sodicidade dos Solos do BVL (Figura 6.13) demonstra que a degradação ou o risco de 

degradação dos solos por sodicidade é mais extensa do que com a salinidade. Verifica-se que além de ocorrer nos solos 

salinos, abrange também extensões significativas de Aluviossolos (A, Au e Al) e Solos Hidromórficos (Ca).  

A sudoeste de Fidalga, encontram-se manchas expressivas de Solos Hipossódicos e Sódicos, em áreas de Solos Ca e Au 

cultivados com prados permanentes. A expansão dos níveis de sodicidade ocorre também a norte do perímetro, entre o Rio 

Antuã e o Esteiro de Salreu, onde solos ligeiramente salinos a não salinos se manifestam já como hipossódicos e sódicos. 

Tal como acontece com a salinidade, entre o Rio Antuã e a mancha anterior encontram-se áreas cobertas maioritariamente 

por Solos Hidromórficos, por vezes, com alguma sodicidade embora baixa (Hipossódicos). 
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Figura 6.13 – Carta das Classes de Sodicidade do solo 

6.2.2.10 Síntese 

Na área do BVL encontram-se solos de elevado potencial agrícola (Solos Incipientes) e solos cuja utilização agrícola se 

encontra fortemente condicionada por excesso de sais e sódio de troca (Solos Halomórficos) ou por períodos muito longos 

de encharcamento (Solos Hidromórficos). 
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Os primeiros, dominantemente Aluviossolos Modernos Não Calcários, de texturas ligeira e mediana, ocupam cerca de 49% 

da área pedológica do BVL e são objeto de intenso cultivo á base de forragens de Outono/Inverno e de Primavera/Verão. 

Os elementos obtidos revelam que a área destes solos tem vindo a regredir, em favor dos Solos Halomórficos. 

Os Solos Halomórficos têm uma extensão em termos de área pedológica de cerca de 40% e a sua utilização varia muito em 

função dos níveis de sodicidade e salinidade. Os ligeiramente salinos, sem níveis de sodicidade, podem merecer um cultivo 

mais ou menos intenso, designadamente através da cultura do milho. Todavia, a maior parte dos solos de salinidade ligeira 

é dedicada ao aproveitamento de prados naturais e semeados. À medida que a salinidade aumenta, as pastagens cedem o 

lugar a juncais e/ou caniçais. 

Os Solos Hidromórficos representam cerca de 11% da área antes referida e foram anteriormente o suporte da cultura do 

arroz. Com o abandono desta atividade são sobretudo cultivados com prados naturais ou deixados à regeneração natural 

de juncais e caniçais. Nestes solos, a cultura do milho só aparece nas condições de drenagem mais favoráveis. 

Em termos genéricos, os Solos do BVL são espessos, sem elementos grosseiros e com textura dominantemente franco-

limosa, por vezes, franca e, mais raramente, areno franca ou franco-arenosa. 

Os Aluviossolos, de cultivo mais intenso, são pouco ácidos a ácidos, enquanto os Solos Hidromórficos podem ir de ácidos 

a muito ácidos e a dos Halomórficos ainda é mais variável, indo de muito ácida a neutra, muito dependente da oscilação da 

toalha freática. 

No geral, o conjunto dos solos cultivados do BVL apresenta teores médios de carbono e matéria orgânica, enquanto os solos 

não cultivados, mormente os de salinidade elevada, apresentam teores médios a altos. Além disso, são solos com teores 

baixos a muito baixos de fósforo e médios a muito altos de potássio, nas formas consideradas disponíveis para as culturas. 

Para o complexo de troca, os resultados analíticos exprimem uma fraca saturação em cálcio, em especial nos Solos 

Halomórficos. Nestes, situações de baixo teor em cálcio coincidem normalmente com elevados teores de magnésio e sódio 

de troca. Assim, verifica-se que os valores das relações Ca/Mg são, quase sempre, altos a muitas altos nos Aluviossolos, e 

muitos baixos nos Solos Salinos.  

Os dados coligidos, demonstram que a salinização e a sodização constituem os dois processos mais determinantes na 

degradação do solo, contribuindo para a diminuição da sua capacidade atual e potencial para a produção qualitativa e 

quantitativa de bens e serviços. Os dados apresentados confirmam ainda que se tem verificado um avanço progressivo 

destes processos, em detrimento das áreas de maior potencial de produção. 

A correção ou mitigação deste processo terá necessariamente de passar para limitar ou atenuar a intrusão de água salgada 

no bloco. A correção de solos com níveis elevados de sais e de sódio de troca apresenta alguma dificuldade, porque a 

proteção contra a invasão da água do mar conduz a uma rápida eliminação dos sais pela água da chuva e pela drenagem, 

desenvolvendo-se um horizonte superficial com estrutura e rico em matéria orgânica. Simultaneamente, ocorre a migração 

descendente da argila, e, num meio pobre em cálcio, é, frequentemente, acompanhada por uma forte acidificação do solo. 

O processo é complexo, mas a experiência tem demonstrado que estes solos, desde que bem drenados e eficientemente 

corrigidos, são muito produtivos. 
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6.2.3 Geologia e Geomorfologia  

6.2.3.1 Considerações gerais  

A zona do Baixo Vouga Lagunar (BVL) faz parte da ria de Aveiro, enquadrando-se no limite norte da unidade morfoestrutural 

da Orla Meso-Cenozóica Ocidental, próximo do contacto com o bordo NW da zona de Ossa Morena. 

Esta zona corresponde à parte terminal do rio Vouga, onde já se faz sentir a influência das marés. A zona baixa é marginada, 

a Norte e a Sul, por formações fundamentalmente de idade Cretácica e Plio-Plistocénica, de natureza em geral arenosa e 

arenítica, sendo que, do lado Este, afloram também, por influência tectónica, terrenos triássicos e proterozóicos, de natureza 

arenítica e xistenta. 

A caracterização geológica que se apresenta no presente capítulo consiste na identificação e descrição das unidades 

geológicas interessadas, da sua estrutura, geomorfologia, tectónica e sismicidade. 

No âmbito do projeto em avaliação, a caracterização geológica teve em consideração a cartografia geológica regional, bem 

como os elementos topográficos disponíveis para a área em estudo, nomeadamente: 

▪ Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500 000, emitida em 1992 pelos Serviços Geológicos de Portugal; 

▪ Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 13-C (Ovar), emitida em 1963 pelos Serviços Geológicos de 

Portugal, e respetiva notícia explicativa (Carlos Teixeira e C. Torre de Assunção, 1963); 

▪ Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 16-A (Aveiro), emitida em 1975 pelos Serviços Geológicos de 

Portugal, e respetiva notícia explicativa (Carlos Teixeira e CG. Zbyszewski, 1976); 

▪ Carta Militar de Portugal, à escala 1:25 000, Folhas 163 (Estarreja) e 174 (Murtosa), emitidas em 1998 e 2002 pelo 

Instituto Geográfico do Exército. 

Foi ainda considerada a informação recolhida de projetos anteriores realizados na área de intervenção, designadamente: 

a) Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Anteprojeto de Desenvolvimento do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Estudos de 1ª Fase (COBA, junho de 1991); 

b) Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Anteprojeto de Desenvolvimento do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Estudos de 2ª Fase (COBA, abril de 1992); 

c) Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do Baixo 

Vouga Lagunar (IHERA, fevereiro de 2000); 

d) Estudo Geotécnico. Pista Olímpica de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe (Geologia e Geotécnica 

Consultores, junho de 2000); 

e) Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés. Rio Novo do Príncipe e Rio Velho - 

Reconhecimento Geológico-Geotécnico – versão preliminar (Geoma, setembro de 2016). 

Para elaboração do presente capítulo recorreu-se, também, aos trabalhos de caraterização geológico-geotécnica 

desenvolvidos para a área de estudo, que constaram da consulta e recolha de elementos bibliográficos, da análise dos 

elementos de projeto disponibilizados e do planeamento e execução de uma campanha de prospeção geotécnica 

previamente aprovada, realizada no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 
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Seguidamente, com base nos trabalhos realizados e resultados obtidos, procede-se à caraterização do cenário geológico 

ocorrente na área de estudo. O enquadramento geográfico e geológico da zona do BVL e proximidades, com localização da 

área em estudo e identificação dos diques e infraestruturas que constituem o objeto da presente prestação de Serviços, bem 

como das formações geológicas ocorrentes, consta no Desenho 40486-EA-0200-DE-0001, apresentado no Volume 2 

(Desenhos). 

6.2.3.2 Reconhecimento de superfície 

O reconhecimento de superfície realizado permitiu caracterizar a morfologia e a natureza litológica dos terrenos nos locais 

interessados pelo presente estudo, constatando-se que a área corresponde a uma zona baixa e aplanada, pertencente à 

planície de inundação do Baixo Vouga, com inúmeros canais e esteiros, cujas formas naturais se encontram marcadas pela 

ação humana, sobressaindo na paisagem os diques e motas, caminhos e estruturas hidráulicas. 

Ao longo da margem direita do rio Vouga, foi possível observar aterros para a criação de caminhos e antigas obras 

hidráulicas (Fotografia 6.14 e Fotografia 6.15). Verificou-se que, tanto nesta margem do rio, que interessa os diques 9 e 

10, como nas restantes zonas de intervenção, a natureza litológica dos terrenos superficiais é dominada por formações 

aluvionares lodosas, por vezes com solos de cobertura arenosos (Fotografia 6.16). 

No reconhecimento de campo, foi dada particular atenção aos diferentes tipos de soluções adotadas e tipos de materiais 

aplicados para a construção dos diques, motas e caminhos, destacando-se os diques de defesa contra marés, com 

revestimento de pedra e utilização de solos selecionados, e respetivos caminhos, que geralmente se desenvolvem a cotas 

inferiores ao coroamento do respetivo dique. Na zona dos diques de maré distingue-se a paisagem das áreas expostas à 

ação marinha, das zonas interiores estuarinas (Fotografia 6.17). 

Importa referir que o reconhecimento foi, em parte, condicionado pelo acesso a alguns locais, devido à existência de zonas 

alagadas e de forte coberto vegetal. 

 

  

Fotografia 6.14 - Vista geral da área da margem direita 
do rio Vouga, para montante 

Fotografia 6.15 - Acessos da margem direita do rio 
Vouga, realizados em aterro 
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Fotografia 6.16 - Formações lodosas castanhas 
escuras, sob aterros de tonalidades mais claras, na 

zona do dique norte 

Fotografia 6.17 - Dique de defesa contra marés, 
com paisagens distintas 

6.2.3.3 Litoestratigrafia 

A Carta Geológica de Portugal, 16-A Aveiro (Figura 6.14), os trabalhos de prospeção e os trabalhos de reconhecimento 

realizados nos locais em estudo permitem evidenciar que o cenário geológico interessado pela zona do Baixo Vouga Lagunar 

é relativamente uniforme sendo as formações aluvionares silto-lodosas (a1) que mais condicionam a exequibilidade das 

obras de proteção contra cheias e contra marés, dada a sua dominância e fracas caraterísticas de resistência e 

deformabilidade.  

Efetivamente nos locais em estudo ocorrem predominantemente as “Aluviões atuais” (a), que assentam sobre as formações 

cretácicas (C). As formações aluvionares encontram-se por vezes cobertas por um nível superficial de terra vegetal e 

depósitos de aterros. 
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Figura 6.14 - Extrato da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000, Folha 16-A (Aveiro), com o traçado dos 
diques  

De seguida descrevem-se e caracterizam-se, de uma forma sucinta, as diferentes unidades litostratigráficas interessadas 

pelo estudo, das mais recentes para as mais antigas. 

At - Atual  

Nos solos atuais incluem-se aterros heterogéneos associados, em particular, a caminhos rurais, diques e motas e o nível 

superficial de terra vegetal, de natureza fundamentalmente arenosa e areno-siltosa, por vezes com componente argilosa, e 

silto-argilosa, de tonalidades acastanhadas. Os depósitos de aterro apresentam espessuras variáveis, atingindo valores 

máximos da ordem dos 3 a 4 m, enquanto que a espessura da terra vegetal se encontra geralmente compreendida entre 

0,2 e 0,5 m. 
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a - Holocénico/Quaternário  

Os depósitos do Holocénico/Quaternário correspondem aos materiais de enchimento aluvionar que constituem toda a zona 

do BVL, provenientes de ambientes deposicionais de transição, flúvio-estuarinos, com algumas intercalações arenosas de 

provável origem marinha. 

Estes depósitos, de tendência granodecrescente da base para o topo, são fundamentalmente representados por alternâncias 

de siltes lodosos, areias e areias lodosas, com nível de base de areias grosseiras e cascalheiras. Estas formações assentam 

sobre o complexo cretácico e apresentam espessuras muito variáveis, compreendidas entre 7,5 e 40 m. 

a1 - Siltes lodosos 

Horizonte aluvionar lodoso orgânico, fundamentalmente constituído por siltes lodosos, cinzentos escuros a castanhos, por 

vezes argilosos, com fragmentos de conchas e passagens arenosas e areno-lodosas. 

Estes solos ocorrem, de um modo geral, superficialmente ao longo dos diques, com espessura entre 3 e 12 m, assentando 

sobre o horizonte arenoso; no entanto, verifica-se que por vezes a continuidade lateral é interrompida, assentando os solos 

atuais diretamente sobre o horizonte arenoso. Para além deste nível lodoso superficial, foi identificada uma espessa camada 

de siltes lodosos moles a muito moles, com 6 a 20 m de espessura, intercalada entre horizontes mais arenosos, nos esteiros 

de Salreu e de Canelas, na margem direito do rio Vouga e na margem esquerda do rio Velho (diques Dq4, Dq5, Dq9, Dq10 

e Dq11). 

Nos diques dos Esteiros de Canelas e Salreu (Dq4 e Dq5), os lodos são, geralmente, cobertos por uma camada de areias 

lodosas de cerca de 3 a 10 m de espessura (a2).  

a2 – Areias 

Horizonte aluvionar arenoso, constituído por areias finas e finas a médias siltosas, cinzentas, mais ou menos lodosas e 

micáceas, com restos de conchas, passando geralmente em profundidade a areias de granulometria variável e mais 

compactas, de tonalidades mais esbranquiçadas e amareladas, por vezes com seixo fino e passagens silto-lodosas. 

A parte superior deste horizonte, que se encontra na base do horizonte a1 ou alternado com ele ao longo do traçado dos 

diques, é geralmente mais lodosa, atingindo espessuras da ordem de 10 m. 

Os sedimentos inferiores, essencialmente arenosos, ocorrem com espessura variável, de um modo geral, entre 6 e 15 m, 

em particular nos diques de proteção contra marés – dique sul (Dq1) e dique norte (Dq6).  

Apesar deve verificar, de um modo geral, uma tendência de aumento da granulometria do topo para a base, geralmente 

associada a maior compacidade do horizonte arenoso junto à base, são frequentes as alternâncias de lentículas de materiais 

lodosos e areno-lodosos de menor resistência, verificando-se variação laterais de fácies e de espessura. Esta complexidade 

é muito importante e impede frequentemente a definição precisa dos limites litológicos.  

a3 - Nível de base grosseiro do Quaternário  

Horizonte constituído por areias médias a grosseiras, com seixos e calhaus de dimensão e natureza variáveis, com níveis 

de cascalheira compacta, com espessura muito variável, da ordem dos 6 a 8 m; a sua continuidade é por muitas vezes 

interrompida. 
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Este horizonte ocorre subjacente aos horizontes aluvionares lodosos e arenosos descritos anteriormente, assentando sobre 

o substrato cretácico.  

Nestes depósitos estão patentes alternâncias de sedimentação fina a grosseira e ainda por vezes bruscas variações laterais 

de fácies e de espessura, cuja complexidade, dificulta a definição dos limites litológicos entre horizontes.  

Plio-Plistocénico (P-Q) 

Os depósitos plio-plistocénicos correspondem a depósitos detritos de praias antigas e de terraços fluviais, formando 

extensas plataformas na região e assentando, quer sobre os xistos proterozóicos, quer sobre o cretácico, tal como na 

margem sul do rio Vouga. Estes depósitos são fundamentalmente constituídos por areias finas ou grosseiras e cascalheiras, 

com seixos e calhaus rolados, de cores claras, geralmente pouco consolidados, sendo explorados para a construção civil. 

Cretácico (C) 

Na área estudada, as formações do Cretácico superior encontram-se representadas por arenitos médios a grosseiros, com 

seixos e calhaus, e areias consolidadas micáceas, por vezes argilosas, de tonalidades acinzentadas e esbranquiçadas, com 

intercalações de argila cinzenta. Estas formações deverão corresponder às “Argilas de Aveiro” (C5), também designadas por 

“Arenitos e Argilas de Aveiro e Vagos”, formando o substrato do Quaternário. 

Proterozóico (X) 

Os terrenos com idades atribuídas ao Proterozóico pertencem ao Complexo xisto-grauváquico e séries metamórficas 

derivadas e são formados, nesta região, por xistos argilosos, finos, de um modo geral, muito alterados, de tonalidades 

acastanhadas, acinzentadas e avermelhadas (“Formação de Arada”). Esta formação foi reconhecida a norte, nas 

proximidades de Estarreja, e a sul, junto à povoação de Angeja. 

6.2.3.4 Geomorfologia e tectónica 

Do ponto de vista geomorfológico, a zona do BVL corresponde a uma plataforma, de um modo geral, aplanada e de baixa 

altitude, sulcada por uma rede de canais, esteiros e valas, pertencentes à planície de inundação do Baixo Vouga. Trata-se 

de uma zona preenchida por sedimentos marinhos e fluviais, a cotas inferiores a 5 m, com extensas zonas alagadiças, sob 

influência das variações das marés e ocupadas por coberto vegetal herbáceo a arbustivo e arbóreo de pequeno porte na 

dependência de plataformas sobrelevadas onde se desenvolvem acessos locais. 

Esta plataforma faz parte da designada “ria de Aveiro” (half-delta de Aveiro), que se prolonga para nascente até às elevações 

do bordo ocidental do maciço Hespérico e da zona de Ossa Morena. A formação da “ria” deve-se à criação de um extenso 

cordão litoral paralelo à costa, que dificultou a saída das águas do rio Vouga para o mar e acelerou o seu assoreamento. A 

acumulação desses sedimentos deu origem a um conjunto de pequenas ilhas, separadas por canais pouco profundos que 

constituem um delta interior. Nela desaguam os rios Vouga, Antuã, Boco e Fontão, tendo como única comunicação com o 

mar um canal que corta o cordão litoral entre a Barra e São Jacinto. 

A parte terminal do rio Vouga exibe um troço retilíneo com cerca de 3 km de extensão, conhecido como o Rio Novo do 

Príncipe, com orientação Este-Oeste, resultante dos trabalhos de regularização do seu curso, realizado entre 1813 e 1815. 

Esta intervenção teve como principais objetivos a descarga dos elevados caudais em épocas de cheia, para impedir 

inundações das zonas baixas, e facilitar a navegação. O antigo leito, designado por Rio Velho, desenvolve-se para noroeste, 

em direção à Murtosa, e conduz parte do fluxo fluvial em períodos de caudais muito elevados. 
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O local estudado insere-se em terrenos do Holocénico, de atitude sub-horizontal, cujo caráter pouco resistente das 

formações que os constituem não permite evidenciar quaisquer outras descontinuidades relevantes. Na parte norte, contudo, 

onde o substrato é constituído pelos xistos antigos, os entalhes da ação da erosão provocados pela instalação das linhas 

de água, evidenciam duas direções predominantes, quase normais entre si, aproximadamente NW-SE e NE-SW, que 

resultam de ações tectónicas anteriores à deposição do Plistocénico. 

O estilo tectónico das formações cretácicas na Bacia do rio Vouga enquadra-se no rejogo da rede de fraturação tardi-

hercínica que condicionou um conjunto de blocos, no interior dos quais a cobertura sedimentar se apresenta com pequenas 

deformações, de grande raio de curvatura. As principais direções da referida fraturação, são a direção N-S, paralela ao bordo 

Oeste do Maciço Hespérico, representada nesta área, por uma extensa falha que se desenvolve desde a serra de Montemor 

até Mamodeiro e Carrajão e a direção NNW-SSE. As formações cretácicas apresentam-se pouco deformadas, formando, 

na zona de Aveiro, um sinclinal muito aberto que mergulha suavemente para o litoral, cujo flanco Norte está controlado pelo 

soco hercínico e o flanco Sul pelo anticlinal da Palhaça. 

6.2.3.5 Sismicidade 

Considerando todos os sismos históricos e instrumentais registados, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica, as intensidades sísmicas máximas terão atingido na região onde se localiza a área em estudo o 

valor de VII, na escala de Mercalli modificada. 

De acordo com a norma NP EN 1998-1 de 2010, a região abrangida pelo presente estudo situa-se na zona sísmica 1,6 e 

2,4 para a ação sísmica tipo 1 e 2, respetivamente, o que corresponde a uma aceleração máxima de referência de projeto 

(agR) de 0,35 e 1,1 m/s2 (Figura 6.15). 

 

 

Figura 6.15 - Zonamento sísmico em Portugal Continental 
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O período de vida útil das estruturas do sistema primário de defesa do baixo Vouga lagunar é de 100 anos, pelo que, de 

acordo com o estudo realizado no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, 

o período de retorno (TR), a considerar para o sismo de projeto corresponde a 950 anos. 

6.2.3.6 Áreas de Empréstimo 

Tal como se referiu nos pontos anteriores, na presente fase de estudos, foram estudadas três áreas de empréstimo 

designadas por AE1, AE2 e AE3. As áreas AE1, com uma área de implantação da ordem dos 43 590 m2 e a área AE2 com 

uma área de implantação da ordem dos 34 870 m2, localizam na proximidade e a oeste da área de empréstimo anteriormente 

designada como E13, nos limites da povoação do Carvalhal. A área AE3 localiza-se a cerca de 1,7 km a norte das áreas de 

empréstimo AE1 e AE2. Esta área era inicialmente substancialmente maior, no entanto do decorrer do estudo constatou-se 

que a mesma já havia sido parcialmente explorada, tendo ficado reduzida a uma área de implantação da ordem dos 

20 630 m2. 

Nestas áreas ocorrem, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folhas 13-C Ovar e 16-A Aveiro, depósitos Plio-

plistocénico (Q2
a), que correspondem a depósitos detritos de praias antigas e de terraços fluviais, que assentam sobre as 

formações cretácicas (C2). Estas formações encontram-se por vezes cobertas por um nível superficial de terra vegetal e 

depósitos de aterros. 

Na Figura 6.16 indica-se a localização das áreas de empréstimo agora estudadas e da anterior E13, situada nas 

proximidades. 

 

Figura 6.16 - Extrato da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000, Folhas 13-C (Ovar) e 16-A (Aveiro),  
com a localização das áreas de empréstimo analisadas  



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-77 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

De seguida descrevem-se e caracterizam-se, de uma forma sucinta, as diferentes unidades litostratigráficas interessadas 

pelo estudo, das mais recentes para as mais antigas. 

Plio-Plistocénico (P-Q) 

Os depósitos Plio-plistocénico correspondem a depósitos detríticos de praias antigas e de terraços fluviais, formando 

extensas plataformas na região e assentando, quer sobre os xistos proterozóicos, quer sobre o cretácico, tal como na 

margem sul do rio Vouga. Estes depósitos são fundamentalmente constituídos por areias finas ou grosseiras e cascalheiras, 

com seixos e calhaus rolados, de cores claras, geralmente pouco consolidados, sendo explorados para a construção civil. 

Esta unidade foi identificada nas três áreas de empréstimo estudadas. 

Cretácico (C) 

Na área estudada, as formações do Cretácico superior encontram-se representadas arenitos médios a grosseiros, com 

seixos e calhaus, e areias consolidadas micáceas, por vezes argilosas, de tonalidades acinzentadas e esbranquiçadas, com 

intercalações de argila cinzenta. Estas formações deverão corresponder às “Argilas de Aveiro” (C5), também designada por 

“Arenitos e Argilas de Aveiro e Vagos”, formando o substrato do Quaternário. 

Esta unidade foi identificada apenas na área de empréstimo AE1. 

As áreas de empréstimo foram caraterizadas, do ponto de vista geológico-geomorfológico e geotécnico, tendo os resultados 

sido apresentados no Volume V - Tomo 2 - Anexo 3 (Parte 2) - Estudo Geológico-Geotécnico, do Volume V do projeto de 

execução, que acompanha o EIA.   

6.2.4 Dinâmica de marés 

Não fazendo parte do âmbito dos trabalhos ora em curso a realização de medições dos níveis de maré e não tendo sido 

realizadas, mais recentemente, outras campanhas de medição, os dados utilizados para caraterização da dinâmica de marés 

referem-se aos resultados obtidos nas campanhas de medições realizadas pela ex-Junta Autónoma do Porto de Aveiro 

(JAPA) e Instituto Hidrográfico (IH) no conjunto de marégrafos da ria de Aveiro que se consideram representativos da zona 

em estudo: Cais do Bico – zona do Lago do Laranjo – e Parrachil – zona sul do Bloco (ver Figura 6.17).  
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Figura 6.17 – Localização dos marégrafos e das estações de referência para este projeto ao longo do sistema de 
defesa contra marés 

No Quadro 6.26, constam as cotas observadas das praia-mar, baixa-mar e nível médio da maré no Cais do Bico, Parrachil 

e Barra. Comparando os dados de maré da Barra com os dados no Cais do Bico e em Parrachil, constata-se que a onda de 

marés chega ao Cais do Bico mais deformada do que chega a Parrachil e que a deformação é mais acentuada em ambas 

as estações nos períodos das águas vivas (AV). 

Quadro 6.26 – Cotas dos níveis da maré em Cais do Bico, Parrachil e Barra  

Estação PM Máx PM AV PM AM NM BM AM BM AV BM mín 

Cais do Bico 3.53 3.22 2.77 2.37 1.61 1.57 1.36 

Parrachil 3.58 3.33 2.81 2.35 1.57 1.31 1.05 

Barra 3.79 3.39 2.92 2.11 1.50 0.83 0.29 

As cotas máximas de maré observadas no Cais do Bico e em Parrachil são respetivamente 3.53 m e 3.58 m, ou seja, 1.53 m 

e 1.58 m relativamente ao nível médio (o zero hidrográfico situa-se 2.0 m abaixo do nível médio das águas). 

Pelo facto de se pretender associar aos níveis da maré tempos de retorno, tornou-se imprescindível gerar as marés no Cais 

do Bico e Parrachil para em seguida determinar a distribuição empírica de frequências em função de classes de cotas de 

maré e do número de casos que ocorrem em cada classe. 
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A geração de marés baseia-se nos princípios de Laplace que exigem, numa primeira fase a recolha de dados de alturas de 

maré, e numa segunda fase, a realização da sua análise harmónica. O método aplicado foi descrito em COBA, 1991, de 

onde se extrai o Quadro 6.27. Neste quadro é representada a distribuição de frequências para as várias classes de cotas 

de maré, com base na simulação da maré nas estações de Cais do Bico e Parrachil, para o ano de 1990. 

Quadro 6.27 - Marés – Frequências relativas e acumuladas 

Classes de cotas  
de maré  
Z.H (m) 

Cais do Bico Parrachil 

Frequência  
relativa 

Frequência  
acumulada 

Frequência  
relativa 

Frequência  
acumulada 

1.1 – 1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2 – 1.3 0.000 0.000 0.009 0.009 

1.3 – 1.4 0.000 0.000 0.024 0.033 

1.4 – 1.5 0.000 0.000 0.037 0.070 

1.5 – 1.6 0.003 0.003 0.048 0.118 

1.6 – 1.7 0.032 0.036 0.052 0.170 

1.7 – 1.8 0.080 0.115 0.055 0.225 

1.8 – 1.9 0.097 0.212 0.058 0.282 

1.9 – 2.0 0.073 0.285 0.049 0.332 

2.0 – 2.1 0.061 0.347 0.045 0.376 

2.1 – 2.2 0.057 0.404 0.042 0.419 

2.2 – 2.3 0.056 0.459 0.042 0.461 

2.3 – 2.4 0.056 0.515 0.043 0.504 

2.4 – 2.5 0.059 0.574 0.045 0.548 

2.5 – 2.6 0.065 0.640 0.040 0.590 

2.6 – 2.7 0.072 0.712 0.054 0.650 

2.7 – 2.8 0.076 0.787 0.064 0.715 

2.8 – 2.9 0.070 0.857 0.074 0.789 

2.9 – 3.0 0.060 0.918 0.076 0.864 

3.0 – 3.1 0.041 0.958 0.066 0.931 

3.1 - 3.2 0.026 0.985 0.041 0.971 

3.2 – 3.3 0.011 0.995 0.025 0.996 

3.3 – 3.4 0.005 1.000 0.004 1.000 

6.2.4.1 Nível de água da ria junto ao Sistema de Defesa contra marés 

Na ausência de vento o nível de água na ria de Aveiro está sujeito, fundamentalmente, às flutuações devidas à onda de 

maré. No entanto, quando o vento atua à superfície da água dá origem, por um lado, à formação e crescimento de ondas, e 

por outro, ao desnivelamento da superfície de água. 

As ondas resultam da tensão de atrito que se desenvolve entre a superfície da água e a corrente de ar sobrejacente. A 

profundidade da água afeta as características das ondas que são geradas pelo vento. Para as mesmas condições de vento 
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e comprimento da zona onde este atua - fetch22 - as alturas e períodos das ondas gerados são menores em águas pouco 

profundas (<15 m) do que em águas profundas (>90 m). Em águas pouco profundas, para uma dada situação de vento e 

fetch acima de um dado valor, ocorre uma limitação da altura das ondas geradas determinada apenas pela profundidade da 

água. 

A ação do vento provoca também o desnivelamento da superfície de água que resulta diretamente das correntes originadas. 

A linha nodal representa o eixo ao longo do qual o nível da água se mantém inalterado ao longo do período de oscilação. 

Quando o lago não tem alimentação, essa linha é perpendicular à direção do vento e passa sensivelmente pelo centro de 

gravidade do lago, verificando-se a igualdade entre o acréscimo de volume da água na zona sobrelevada e o decréscimo 

de volume de água na zona onde o nível das águas desce, no lado oposto da linha nodal. 

Na Ria de Aveiro, onde é possível grande alimentação de água a partir do mar é razoável supor que os decréscimos dos 

níveis de água são inferiores aos verificados em lagos sem alimentação, visto que podem ser compensados pela entrada 

da água, implicando, portanto, um deslocamento da linha nodal do centro de gravidade da laguna no sentido de onde sopra 

o vento. No caso dos ventos com direção 6º N consideraram-se fetchs com início próximo da linha da costa terminando em 

cada uma das estações definidas no dique afetadas por esta direção do vento. 

Em conclusão, o nível de água num determinado ponto da ria depende da maré e dos efeitos do vento que atua sobre a 

superfície da água, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento. Para águas de menor profundidade verifica-se um 

maior desnivelamento, sendo que as alturas e períodos das ondas geradas são menores. Na zona onde se desenvolve o 

sistema de defesa, a superfície da água fica sobrelevada, pelo que as profundidades são maiores e possibilitam a formação 

de ondas mais altas. 

As ondas atuando sobre o dique do sistema de defesa contra marés, espraiam-se no seu talude atingindo uma altura (wave 

runup) que é função da altura máxima da onda que rebenta no dique. Estes parâmetros são importantes na fixação da cota 

hidráulica de coroamento do dique, na qual foram considerados o nível das águas devido à maré, o nível da água resultante 

do desnivelamento e a altura de espraiamento da onda no talude. 

Na Figura 6.18 são apresentados, de forma esquemática, os componentes necessários à fixação das cotas do coroamento 

do dique tendo em conta as cotas dos níveis de água de dimensionamento.  

 
22 Distância segundo a qual a onda se propaga sob influência contínua do vento 
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Figura 6.18 – Representação esquemática dos componentes para o cálculo da cota de coroamento do dique 
(critério hidráulico) 

6.3 ASPETOS ECOLÓGICOS 

O BVL faz parte de um vasto ecossistema integrado numa zona húmida e abrangido pela Zona de Proteção Especial (ZPE) 

da Ria de Aveiro. Carateriza‐se e distingue‐se pela diversidade e especificidade, as quais se traduzem numa paisagem 

constituída por vários habitats com diversos valores ecológicos que interagem entre si e com os sistemas exteriores. 

A intervenção preconizada pelo projeto no BVL tem como principal objetivo a defesa dos campos contra os efeitos destrutivos 

das cheias e contra a salinização dos solos, devido ao progressivo avanço das marés no Bloco. No âmbito do presente 

estudo incluem-se as seguintes infraestruturas: 

a) Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM); 

b) Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC); 

c) Estrutura Verde Primária/Rede de Compartimentação (EVP); 

As questões relacionadas com o trânsito de peixes e outra fauna aquática através do sistema de defesa contra marés 

deverão estar perfeitamente acauteladas, prevendo‐se estabelecer um sistema de gestão da abertura e fecho das comportas 

ou açudes que compatibilize os objetivos de defesa dos solos agrícolas e a funcionalidade das redes primárias e secundárias 

de drenagem, com a conservação da natureza. 

O sistema de defesa contra cheias visa, por seu lado, dois objetivos fundamentais: 

a) Assegurar a continuidade dos sistemas húmidos, das pastagens e do “Bocage” e, complementarmente, evitar o 

excesso de água à superfície dos solos cultivados; 

b) Diminuir a frequência das cheias e minimizar os efeitos nefastos que estas provocam. 

As cheias serão controladas, através de descargas das linhas de água para os terrenos, mediante descarregadores laterais 

de cheias, com períodos de retorno relativamente baixos (2 a 5 anos). 
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Uma vez que o Anteprojeto de 2000 preconizava a manutenção do leito atual das linhas de água sem rebaixamento, com 

exceção dos troços de linhas de água com capacidade de vazão muito reduzida, o aumento da capacidade de vazão será 

obtido, por regra, com o alteamento das margens através do reforço dos diques atuais. O sistema de defesa contra cheias 

pressupõe considerar as necessárias intervenções de recuperação, reconstrução ou complemento das infraestruturas de 

tomada de água hoje existentes, de forma a manter, restabelecer ou melhorar o abastecimento de água para rega e recarga 

dos sistemas húmidos aos campos do BVL. 

Este capítulo tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de intervenção do projeto. Tendo em 

conta a tipologia de projeto em estudo, considera-se que os valores ecológicos potencialmente mais suscetíveis de serem 

afetados correspondem ao grupo da ictiofauna. Deste modo, é principalmente sobre esta condicionante que recai a análise 

efetuada no presente relatório. No entanto, será tida em consideração a ocorrência de outros grupos faunísticos e/ou 

florísticos sempre que se considerem relevantes.  

De forma a proceder à caracterização da situação de referência, para posterior avaliação de impactes, definiu-se como área 

de estudo específica para o descritor de ecologia, para além da área ocupada pelo Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL), 

um buffer de 100 m. 

6.3.1 Identificação de Áreas classificadas e outras áreas relevantes 

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG) onde se 

sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho. 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.  

Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de outras áreas relevantes, não incluídas na RNAP, como é o caso das 

Áreas Importantes para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta 

para a avifauna) (Costa et al., 2003). 

6.3.2 Flora e Vegetação 

6.3.2.1 Trabalho de Campo 

Foi realizada uma saída de campo à área de estudo nos dias 10 e 11 de março de 2020. Durante os trabalhos de campo a 

área foi percorrida a pé e de carro, dando-se especial atenção à presença de habitats naturais na área de implantação do 

projeto. Assim, sempre que possível foram identificadas as espécies bioindicadoras dos Habitats listados no Anexo B-I (Tipos 

de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação) do 

D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo D.L nº 156-A/2013, de 

8 de novembro. Para caracterização dos diferentes biótopos foram realizados inventários florísticos. 

Procurou-se, tanto quanto possível, adotar metodologias semelhantes àqueles em que assentaram os relatórios 

antecedentes, bem como dar preferência a idênticos locais de amostragem, uma vez que os mesmos tinham já sido 

selecionados tendo em conta o tipo de evolução expectável na sequência da construção do sistema de defesa contra marés 

(diques), assim como a distribuição dos habitats da Diretiva Habitats na área do BVL. Assim, seguiu-se o mais próximo 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-83 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

possível a metodologia utilizada em COBA (RECAPE, 2018), não se adotando a metodologia dos planos de monitorização 

(IDAD, 2008) pelas razões expostas no primeiro documento referido. 

Realizaram-se inventários florísticos (utilizando da escala de Braun-Branquet) em 3 tipos de unidades homogéneas de 

paisagem monitorizados neste estudo, designadamente: Flora dos sistemas húmidos (4 pontos); Flora do Bocage (2 pontos); 

e Flora dos rios, esteiros e valas (4 pontos) (Figura 6.19). Cada inventário foi realizado tendo em conta uma área de cerca 

de 250 m2, de forma ajustada à topografia do terreno e a distribuição das comunidades. Os locais exatos de realização dos 

inventários de 2017 (e dos anos anteriores) não se encontram marcados no campo, pelo que poderão existir algumas 

diferenças no elenco florístico. 

 

Figura 6.19 - Localização dos pontos de amostragem de flora 

Devido ao facto de este trabalho ter sido realizado em março não foi possível incluir a amostragem de Campanula lusitanica. 

Sempre que necessário, recorreu-se à recolha de material vegetal para posterior identificação em laboratório. A identificação 

foi feita com base na Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2019), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A. 1971, 
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1982, 1994, 1998, 2003) sempre que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família em questão. A 

nomenclatura seguida foi a adotada pela no site Flora-on. 

6.3.2.2 Pesquisa Bibliográfica 

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi efetuada pesquisa bibliográfica 

exaustiva na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora e vegetação da região e que se encontram 

listados no Quadro 6.28. 

Quadro 6.28 - Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área de 
estudo 

Título Autor/Ano de publicação 

Plantas a proteger em Portugal Continental Dray, 1985 

Distribuição de Pteridófitos e Gminospérmicas em Portugal Franco & Afonso, 1971; 1982; 1984;1994;1998; 2003 

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal Continental Ramos & Carvalho, 1990 

The Orchid Flora of Portugal Tyteca, 1997 

Relatório de Implementação da Directiva Habitats ICNB, 2008 

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 

Baleares 
Castroviejo et al., 1986-2018 

Flora on Sociedade Portuguesa de Botânica, 2019 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Desenvolvimento Agrícola 

do Vouga 
Andresen, 2001 

Programas de Monitorização da Fauna e Flora do Projecto de 

Desenvolvimento Agrícola do Vouga 
IDAD, 2008 

RECAPE do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do 

BVL 
COBA, 2018 

6.3.2.3 Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica 

Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior relevância ecológica. Consideram-

se espécies de maior relevância ecológica na área de estudo, as espécies de flora incluídas: 

▪ nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

▪ as espécies de flora endémicas de Portugal; 

▪ espécies que apresentam legislação nacional de proteção. 

Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos analisou-se, ainda, a possibilidade 

da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os biótopos cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência 

conhecidas para cada espécie. No Quadro 6.29 apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência. 
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Quadro 6.29 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora inventariadas 
para a área de estudo 

Tipo de Ocorrência Critérios 

Confirmada Presença confirmada durante o trabalho de campo 

Provável 
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas ou na quadrícula UTM 10x10km; 

ou com ocorrência de biótopo favorável 

Improvável 

Presente nas áreas classificadas mais próximas ou na quadrícula UTM 10x10km, no entanto 

os biótopos presentes na área de estudo não apresentam condições favoráveis para a sua 

ocorrência. 

6.3.3 Fauna 

Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a caracterização da fauna recorreu-se a 

pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo. 

De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se a ocorrência das espécies em 

Possível, Muito provável ou Confirmada, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 6.30. 

Quadro 6.30 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas para a 
área de estudo 

Grupo 
Tipo de Ocorrência 

Provável Confirmada 

Anfíbios e répteis 

a espécie ocorre em, pelo menos, uma das 

quadrículas 10x10km adjacentes à qual se insere 

a área de estudo 

a espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para a quadrícula 10x10km em 

que a área de estudo se insere (sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Aves 

a zona em estudo faz parte da área de 

distribuição conhecida para a espécie de acordo 

com dados recentes 

a espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou a espécie ocorre na 

quadrícula 10x10km em que área de estudo se insere 

(sendo característica dos biótopos que aí ocorrem) 

Mamíferos 

a espécie ocorre em, pelo menos, uma das 

quadrículas 10x10km adjacentes à qual se insere 

a área de estudo, ou na quadrícula 50x50km onde 

a área de estudo se insere 

a espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para a quadrícula 10x10km em 

que a área de estudo se insere (sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Peixes 

a espécie ocorre em, pelo menos, uma das linhas 

de água das quadrículas 10x10km adjacentes à 

qual se insere a área de estudo 

a espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou a espécie ocorre numa linha 

de água abrangida pela quadrícula 10x10km em que 

área de estudo se insere 

6.3.3.1 Trabalho de Campo 

O trabalho de campo relativo à fauna decorreu entre os dias 10 e 11 de março de 2020, tendo-se realizado uma visita à área 

de estudo, direcionada ao grupo de herpetofauna, avifauna e mamofauna. Procurou-se, tanto quanto possível, adotar 

metodologias e grau de pormenorização semelhantes àqueles em que assentaram os relatórios antecedentes, bem como 
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dar preferência a idênticos locais de amostragem, uma vez que os mesmos tinham já sido selecionados tendo em conta o 

tipo de evolução expectável na sequencia da construção do sistema de defesa contra marés (diques), assim como a 

distribuição dos habitats da Diretiva Habitats na área do BVL. No total foram realizados 5 transectos de mamíferos e 

herpetofauna (Figura 6.20), 3 transectos de lontra (Figura 6.21) com uma extensão de 500m e 4 transectos de escuta de 

avifauna (1 de avifauna do Bocage e 3 de Avifauna dos sistemas húmidos) (Figura 6.22). Complementarmente, foi ainda 

efetuada prospeção de abrigos de quirópteros. Durante as deslocações efetuadas no decurso do trabalho de campo foram 

ainda registados todos os contactos com indivíduos vivos ou indícios sua presença. 

Quanto à ictiofauna, foram realizadas amostragens na área nos anos 2000 (Andresen, 2001), 2004, 2005, 2006 (IDAD, 2008) 

e 2017 (COBA, 2018). Os dados obtidos em cada um dos pontos de amostragem destes trabalhos foram reunidos, 

agregando-se por linhas de água, já que nos vários estudos se amostravam as mesmas linhas de água, mas nem sempre 

no mesmo local exato. Excetua-se o caso do esteiro de canelas, por ter amostragens a jusante e a montante de uma 

comporta já existente, e os locais onde se amostrou a embocadura e o leito da linha de água. 

 

Figura 6.20 - Localização dos transectos de amostragem de anfíbios, répteis e mamíferos 
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Figura 6.21 - Localização dos transectos de amostragem de lontra 



 

  

 

6-88 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

Figura 6.22 - Localização dos transectos de amostragem de avifauna 

6.3.3.2 Pesquisa Bibliográfica 

De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi consultada bibliografia específica e geral 

para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior relevância (Quadro 6.31). 

Quadro 6.31 - Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo 

Grupo Título 
Autor/Ano de 

Publicação 

Escala de apresentação 

da informação 

Herpetofauna 

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal Loureiro et al., 2010 Quadrículas 10×10km 

Bases para a conservação do Lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) 
Brito et al., 1998 Quadrículas 10×10km 
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Grupo Título 
Autor/Ano de 

Publicação 

Escala de apresentação 

da informação 

Bases para a Conservação das Tartarugas de 

água doce (Emys orbicularis e Mauremys leprosa) 
Araújo et al., 1997 Quadrículas 10×10km 

Aves 

Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal 

Continental 
Equipa Atlas, 2008 Quadrículas 10×10km 

Zonas Importantes para as Aves em Portugal Costa et al., 2003 Nível Nacional 

Revised distribution and status of diurnal birds of 

prey in Portugal 
Palma et al., 1999 Nível Nacional 

Mamíferos 

Atlas de Mamíferos de Portugal Bencatel et al. 2017 Quadrícula UTM 10x10km 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental Rainho et al, 2013 Quadrícula UTM 10x10km 

Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal 

Continental, Açores e Madeira. 
Mathias et al., 1999 Quadrículas UTM 50×50km 

Bases para a conservação da lontra (Lutra lutra) Trindade et al., 1998 Quadrículas UTM 10×10km 

Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 

Cavernícolas 

Palmeirim & 

Rodrigues, 1992 
Nível Nacional 

Bats of Portugal: Zoogeography and Systematics Palmeirim, 1990 Nível Nacional 

Ictiofauna 

Carta Piscícola Nacional Ribeiro et al., 2007 Bacia hidrográfica 

Avaliação da Continuidade Fluvial em Portugal - 

Criação de bases para a inventariação e 

caracterização de obstáculos em linhas de água 

ICNF, 2014a Nível Nacional 

Guide Techinique pour la Conception des Passes 

“Naturalles”  
Larinier et al. 2006 Não aplicável 

Todos os grupos 

Relatório Nacional da Diretiva Habitats ICNB, 2008 Quadrículas UTM 10×10km 

2019 IUCN Red List of Threatened Species IUCN, 2019 Nível nacional 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de 

Desenvolvimento Agrícola do Vouga 
Andresen, 2001 Nível local 

Programas de Monitorização da Fauna e Flora do 

Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga 
IDAD, 2008 Nível local 

RECAPE do Projeto de Execução do Sistema 

Primário de Defesa do BVL 
COBA, 2018 Nível local 
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6.3.3.3 Identificação das espécies de fauna de maior relevância ecológica 

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor conservacionista das espécies, 

mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em causa. Como tal, consideram-se como espécies com maior 

relevância ecológica todas as espécies que se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios: 

▪ Com estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU), segundo o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);  

▪ Classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna; 

▪ Consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro;  

▪ Com presença regular nas áreas em estudo e que, pela tipologia do projeto, sejam potencialmente afetadas. 

Para estas espécies realizou-se uma contextualização ao nível nacional, regional e local, de modo a melhor avaliar a 

importância da área em estudo para cada espécie. 

6.3.4 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 Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 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 aspetos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

6.3.4.1 Caracterização de biótopos e habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em ortofotomapas e no trabalho de campo. 

Através da fotointerpretação dos ortofotomapas foram delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de 

ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats 

existentes em cada polígono. Toda a informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-

Gauss (Datum de Lisboa – militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5000. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação 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 direta in situ. 

Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada na área de estudo quando foi observada durante o 

trabalho de campo, cumprindo os critérios da respetiva ficha do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (e.g. presença das 
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espécies bioindicadoras); Potencial, quando apenas foi observada a presença de biótopo favorável, não tendo sido possível 

confirmar a presença das espécies bioindicadoras. 

6.3.4.2 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 (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos). 

A sua importância conservacionista é atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se 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: 

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

▪ Grau de raridade a nível nacional; 

▪ Grau de naturalidade; 

▪ Tendência de distribuição a nível nacional; 

▪ Capacidade de regeneração; 

Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas. 

6.3.5 Identificação de áreas de maior relevância ecológica 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada durante o trabalho 

de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida. Foram 

definidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os seguintes dois 

critérios: 

▪ Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro; 

▪ Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com estatuto CR, EN ou VU em 

Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International 

para a avifauna; 

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:  

▪ Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos seus locais de abrigo e 

reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional. 
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6.3.6 Resultados 

6.3.6.1 Áreas Classificadas e outras áreas relevantes 

A área em estudo para a implantação do projeto encontra-se completamente inserida no Sítio Rede Natura Ria de Aveiro 

(PTCON0061), na ZPE Ria de Aveiro (PTZPE0004), na ZEC Ria de Aveiro (PTCON0061) (Figura 6.23). Relativamente a 

áreas classificadas mais distantes, há a assinalar que a uma distância de cerca de 6,5km para Oeste se encontra a Reserva 

Natural das Dunas de S. Jacinto. A cerca de 7km para Este localiza-se a ZEC Rio Vouga (PTCON0026) (Figura 6.23). 

No que respeita a outras áreas relevantes, verifica-se que a área em estudo para a implantação do projeto encontra-se 

completamente inserida na IBA Ria de Aveiro (PT007). 

  

Figura 6.23 - Enquadramento do projeto face a Áreas Classificadas e outras áreas relevantes 
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Quadro 6.32 - Áreas Classificadas na área envolvente do projeto 

Área Classificação Legislação 

Localização 

face à área do 

projeto 

Importância 

Ria de 

Aveiro 

ZPE Ria de 

Aveiro (PTZPE 

0004) 

D.L. n.º 384-B/99, 

de 23 de setembro 

Sobreposição 

completa 

Estas áreas são de grande importância para alimentação e 

reprodução para diversas espécies de aves, em especial 

para aves limícolas 

ZEC Ria de 

Aveiro 

(PTCON0061) 

Resoluções do 

Conselho de 

Ministros nº 

45/2014, de 8 de 

julho;  

Decreto 

Regulamentar n.º 

1/2020, de 16 de 

março 

Sobreposição 

completa  

É considerada como a zona húmida mais importante do 

Norte do país, albergando grande diversidade de 

comunidades vegetais halófilas e sub-halófilas numa 

extensa área estuarina. 

É igualmente reconhecida a importância da bacia 

hidrográfica do Vouga para as espécies migradoras 

diádromas, tais como clupeídeos, lampreia e enguia. A ria 

de Aveiro é uma área fundamental para estas espécies já 

que lhes assegura condições ecológicas essenciais ao 

sucesso das suas migrações reprodutoras, garantindo a 

conectividade entre o mar e os cursos de água doce, que 

constituem os locais de desova. 

S. 

Jacinto 

Reserva Natural 

das Dunas de S. 

Jacinto 

Decreto-Lei nº 

41/79, de 6 de 

março 

6,5km a oeste 

Estas áreas são de grande importância para alimentação e 

reprodução para diversas espécies de aves, em especial 

para aves limícolas 

Rio 

Vouga 

ZEC Rio Vouga 

(PTCON0026) 

Resoluções do 

Conselho de 

Ministros nº 142/97, 

de 28 de agosto 

7km para este 

Trata-se de um importante sítio para a conservação de 

espécie piscícolas migradoras, como o sável (Alosa alosa), 

a savelha (Alosa fallax) e a lampreia-de-riacho (Lampreta 

planeri). 

Quadro 6.33 – Outras áreas relevantes na área envolvente do projeto 

Área Classificação Legislação 

Localização 

face à área do 

projeto 

Importância 

Ria de 

Aveiro 

IBA Ria de 

Aveiro (PT007) 
--- 

Sobreposição 

completa 

As zonas palustres de água doce e estuarinas são 

importantes para muitas espécies de aves aquáticas. A 

Ria de Aveiro tem regularmente mais de 20.000 aves 

aquáticas invernantes, destacando-se a presença de 

grandes números de aves limícolas, especialmente o 

Pilrito-de-peito preto e o Borrelho-de-coleira-interrompida. 

Na zona marinha registam-se por vezes grandes 

números de Negrola. Desta forma, esta área apresenta 

uma grande importância para alimentação e reprodução 

para diversas espécies de aves limícolas.  

Sobrepõe-se na totalidade à ZPE Ria de Aveiro. 
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6.3.6.2 Flora e Vegetação 

6.3.6.2.1 Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

De acordo com a tipologia da Biogeografia de Portugal Continental apresentada por Costa et al. (1998), a grande maioria da 

área de estudo está localizada na Região Eurosiberiana, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, 

Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense, Superdistrito 

Miniense Litoral. 

Assim, segundo Costa et al. (1998), este território é caracterizado pela inexistência de um período seco marcado, sendo que 

interrupção da precipitação raramente supera os 2 meses mais quentes. No território da Superprovíncia Atlântica sente-se 

o efeito amenizante do Oceano Atlântico no clima, pelo que os Verões são suaves e os Invernos são bastante amenos. 

Estas características permitem a presença de espécies de flora de características mais atlânticas e menos mediterrânicas, 

tais como o carvalho-alvarinho (Quercus robur), o vidoeiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), a faia (Fagus sylvatica), 

os bordos (Acer sp.), os tojos (Ulex sp.) e algumas urzes (e.g. Erica ciliaris, E. cinerea, Daboecia cantabrica) (Costa et al, 

1998). 

Segundo Costa et al. (1998), o Subsetor Miniense é um território predominantemente granítico, progressivamente enrugado 

em direção ao interior. Neste território algumas espécies de distribuição mais lata possuem aqui a sua máxima expressão, 

nomeadamente, Carex durieui, Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum, Salix arenaria, 

Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Veronica 

montana, entre outros. 

A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum 

roboris quercetosum suberis que sobrevivem em pequenas bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais 

do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteatominoris, Erico umbellatae-Ulicetum 

latebracteati e Erico umbellatae- Ulicetum micranthi. Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais 

localmente os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae. São conhecidos alguns endemismos, cujas populações são 

exclusivas ou estão em grande parte incluídas neste Subsetor, tais como, a Armeria pubigera, Coincya jonhnstonii (Samp.) 

Greuter & Burdet, Jasione lusitana, Narcissus cyclameus, Narcissus portensis, entre outros. 

Aparentemente, no Superdistrito Miniense Litoral existe uma correlação entre a distribuição do Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus e do Ulex micranthus e respetivas comunidades que definiriam este Superdistrito. Na parte mais interior do 

Superdistrito, à exceção dos vales mais entalhados, aqueles dois tojos são substituídos pelo Ulex europaeus subsp. 

europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici europaei-Ericetum cinereae e o Ulici 

europaei-Cytisetum striati. 

Já uma pequena parte a sul situa-se na área de estudo está localizada na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica 

Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Obuno-Algarviense, Sector Divisório Português, 

Subsector Beirense Litoral (Costa et al., 1998).  

Segundo Costa (1998) a Província Gaditano-Obuno-Algarviense essencialmente litoral, é composta principalmente por 

substratos arenosos e calcários. Trata-se de uma unidade biogeográfica rica em endemismos paleomediterrânicos e 

paleotropicais lianóides e lauróides de folhas coriáceas (Costa, 1998). O Sector Divisório Português caracteriza-se por ser 

uma unidade essencialmente plana, tendo como ponto mais elevado a Serra da Lousã (1.204 metros de altitude). Encontra-
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se maioritariamente no andar mesomediterrâneo inferior, de ombroclima sub-húmido a húmido, sendo que o litoral se 

encontra sob influência termomediterrânica superior de ombrotipo sub-húmido. O Subsector Beirense Litoral é composto 

maioritariamente por solos arenosos, estando as áreas calcárias circunscritas às Serra de Cantanhede e da Boa Viagem. A 

sua vegetação climácica potencial é maioritariamente composta por carvalhais termófilos de Quercus robur (Rusco aculeati-

Quercetum roboris viburnetosum tini). 

De acordo com o Atlas do Ambiente (Instituto do Ambiente), a região onde se insere o Projeto apresenta, de um modo geral, 

uma temperatura média anual entre os 15 e os 16 ºC, a precipitação média anual varia entre os 700 a 1200mm, distribuindo-

se por 75 a 100 dias de chuva por ano. 

 

Figura 6.24- Enquadramento biogeográfico da área de estudo (Costa, 1998). 

6.3.6.2.2 Elenco Florístico 

Como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada (Araújo et al., 2020a; Araújo et al., 2020b) foram 

identificadas 389 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo. O trabalho de campo permitiu a confirmação 

da ocorrência de 81 destas espécies (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos). As espécies detetadas durante o trabalho de campo 



 

  

 

6-96 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

são espécies comuns a nível nacional não se tendo detetado a presença de espécies de distribuição mais restrita. Realça-

se, no entanto, a presença de espécies exóticas com comportamento invasor, num total de 9 espécies terrestres - Cotula 

coronopifolia, Tradescantia fluminensis, Acacia dealbata, Acacia longifolia, Acacia melanoxylon, Robinia pseudoacacia, 

Oxalis pes-caprae, Arundo donax e Cortaderia selloana (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos). Estas encontram-se presentes 

um pouco por toda a área, tanto nas bermas de caminhos e áreas agrícolas, como em zonas de prados e linhas de água. 

Não foram registadas espécies invasoras aquáticas. 

As 389 plantas inventariadas no total encontram-se distribuídas por 90 famílias botânicas sendo as que reúnem mais 

espécies as Poaceae (Gramineae), Asteraceae (Compositae) e as Fabaceae (Leguminosae) com 46, 44 e 356 espécies, 

respetivamente. 

A presença humana na área de estudo encontra-se bastante marcada, observando-se a presença de áreas agrícolas em 

todo o buffer, muitas dedicadas à cultura de arroz ou ao pastoreio de gado bovino. Existem também algumas áreas florestais, 

dominadas essencialmente por eucalipto e áreas húmidas de prados, essencialmente de juncais e caniçais. 

No que diz respeito aos inventários realizados, foi possível registar a presença de 64 espécies, 6 das quais invasoras. A 

composição dos inventários é semelhante com a observada em anos anteriores, com a ressalva de os mesmos terem sido 

efetuados numa época do ano em que muitas espécies não estão ainda em flor ou no auge do seu desenvolvimento, sendo 

difícil identificar ou mesmo observá-las devido à falta de estrituras diagnosticantes. 

6.3.6.2.3 Espécies de flora de maior relevância ecológica 

Segundo a pesquisa bibliográfica efetuada, foram inventariadas 7 espécies com interesse para a conservação cuja presença 

é considerada possível na área de estudo (Quadro 6.34).  

Das 7 espécies listadas no Quadro 6.34, 2 encontram-se listada nos anexos B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, 

com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: Jasione maritima e Marsilea quadrifolia. Foram ainda listadas 

5 espécies no anexo B-V: Narcissus bulbocodium (confirmada durante o trabalho de campo), Ruscus aculeatus (confirmada 

durante o trabalho de campo), Spiranthes aestivalis Scrophularia sublyrata e Arnica montana).  

Quanto aos endemismos, existem entre as espécies inventariadas 1 endémismo Lusitano (Jasione maritima) (Quadro 6.34).  

Durante a saída de campo efetuada foram observadas as espécie Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus (Fotografia 

6.18). A espécie Ruscus aculeatus foi essencialmente observada em de folhosas e/ ou sebes de áreas ageícolas na zona 

sul da área de estudo. Já a espécie Narcissus bulbocodium foi observada um pouco por toda a área (Figura 6.25). 
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Fotografia 6.18 - Exemplares das espécies Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus observados durante o 
trabalho de campo realizado 

 

Figura 6.25 - Locais onde foram observados indivíduos de Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus 
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Quadro 6.34 – Lista de espécies da flora com maior interesse para a conservação referenciadas para a área de estudo. Decreto Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a 
redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (anexos); Ramos & Carvalho, 1990 

Família Espécie End. 
Diretiva  

Habitats 

Legislação  

nacional 

Ramos &  

Carvalho 
Dray 

ICNB,  

2008 
Biótopo preferencial 

Época de 
Floração 

Probabilidade 
de ocorrência 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium - B-V - - - X (range) 

Charnecas secas, sítios 
pedregosos e arribas litorais, 

principalmente em substratos de 
origem calcária. É particularmente 

abundante em relvados e 
pastagens sobre solos calcários 

Janeiro a 
Março 

C 

Liliaceae Ruscus aculeatus   B-V       X (range) 

Sob coberto de bosques 
(carvalhais, sobreirais e azinhais) 

e em matagais esclerófilos. 
Espécie com grande plasticidade 

ecológica, ocorre também em 
matagais sobre dunas 

estabilizadas ou fendas de 
afloramentos rochosos. Em geral, 

prefere locais ensombrados e 
frescos, em baixas altitudes 

Março a Julho C 

Orchidaceae Spiranthes aestivalis   B-V   E - X (range) 
Margens e leitos secos de cursos 

de água, em prados, juncais e 
urzais húmidos 

Maio a Junho P 

Scrophulariaceae Scrophularia sublyrata Ibérico B-V   V   X (range) 

Em fissuras e cavidades de rochas 
em arribas litorais ou zonas 
rochosas do interior. Menos 

frequentemente em dunas litorais, 
na orla de zimbrais ou pinhais. 

Com preferência por locais algo 
nitrificados 

Abril a Maio I 
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Família Espécie End. 
Diretiva  

Habitats 

Legislação  

nacional 

Ramos &  

Carvalho 
Dray 

ICNB,  

2008 
Biótopo preferencial 

Época de 
Floração 

Probabilidade 
de ocorrência 

Asteraceae Arnica montana   B-V   E - X (range) 

Em prados ou urzais húmidos, 
orlas de brejos e charcos e 

clareiras de pinhal. Principalmente 
em zonas montanhosas, mas 
ocorrendo também em zonas 

baixas, quase desde o nível do 
mar 

Junho a Julho 

I 

Campanulaceae Jasione maritima Lusitano B-II e B-IV   V E X (range) Areias litorais Maio a agosto I 

Marsiliaceae Marsilea quadrifolia   B-II, B-IV   V R X (range) 
Áreas temporariamente inundadas, 
como arrozais e lodaçais de pH ca. 

7 
Março a junho P 

Legenda: E – Em Perigo de Extinção, V – Vulnerável. Dray, 1985: E – Em perigo de extinção, R – rara, V – vulnerável, A – ameaçada, nA – Não ameaçada, I – Categoria Indeterminada; ICNB, 

2008:  Relatório de Implementação da Diretiva Habitats (presença nas quadrículas UTM 10x10km onde se insere a área de estudo). Probabilidade de ocorrência: C – confirmada; P – 

provável; I – improvável 
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6.3.6.3 Fauna 

6.3.6.3.1 Elenco Faunístico 

O trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 210 espécies com 

potencial de ocorrência na área de estudo (Quadro 6.35 e Anexo 9 do Volume 3 – Anexos), sendo que 54 foram 

observadas durante o trabalho de campo.  

No que respeita ao trabalho de campo, importa contudo referir que por se encontrarem suspensas as autorizações 

necessárias para a realização de amostragem de ictiofauna, por via da publicação do DL 10-A/2020 de 13 de Março no 

âmbito do Plano de Contenção da Propagação da Pandemia do COVID-19, a amostragem para a ictiofauna bem como os 

inquéritos a pescadores não foram ainda realizados devendo ser considerados na versão definitiva do EIA. 

De referir que 38 das espécies inventariadas (29,5%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). Durante o trabalho de campo foi possível 

observar 4 das espécies com estatuto elevado de conservação, todas pertencentes ao grupo das aves. 

Quadro 6.35 - Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para a área de 
estudo e respetivas categorias de ocorrência. N.a.- não aplicável 

Grupo faunístico 
Trabalho de 

campo 

Pesquisa bibliográfica 

Total 

% espécies 

face ao total 

nacional 

Espécies 

com 

estatuto 

% espécies 

com 

estatuto 

face ao total 

nacional 

Provável Confirmada 

Peixes n.a. 1 31 32 62,7 8 28,6 

Anfíbios 4 2 13 15 88,2 2 66,7 

Répteis 2 1 10 11 39,3 1 12,5 

Aves 42 0 103 110 37,4 19 25,3 

Mamíferos 6 29 13 42 61,8 8 53,3 

Total 54 36 170 210 45,9 38 29,5 

Anfíbios 

Para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foram inventariadas 15 espécies de anfíbios (Loureiro 

et al. 2010), 13 com ocorrência confirmada e 2 com ocorrência provável (Anexo IV). Das espécies inventariadas 2 possuem 

possui estatuto desfavorável de conservação (Cabral et al., 2006), sendo que nenhuma foi confirmada durante o trabalho de 

campo executado nesta fase ou em fases anteriores do projeto (Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018): salamandra-

lusitânica (Chioglossa lusitanica) e tritão-palmado (Triturus helveticus).  

Durante a execução do trabalho de campo foram observadas 4 espécies de anfíbios. Nos transectos efetuados para 

inventariação de anfíbios foram observadas as espécies rã-verde (Rana perezi) e rela (Hyla arborea) no TF01 (Quadro 

6.36), sendo que foi possível verificar a presença destas espécies em diversos outros locais. Ao longo das deslocações pela 

http://www.uicnredlist.org/
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área de estudo e durante a execução dos trasectos de lontra foram ainda observadas as espécies sapinho-de-verugas-

verdes (Pelodytes ibericus) e rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) no TL01. 

Todas estas espécies, com exceção do sapinho-de-verugas-verdes (Pelodytes ibericus), tinham já sido observadas na área 

em trabalhos anteriormente realizados (Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018), sendo a rã-verde (Rana perezi) a mais 

abundante de forma consistente. 

Quadro 6.36 - Número e tipo de indícios de herpetofauna e de mamofauna Índice Quilométrico de Abundância 
(IQA) por transeto 

Transeto Número e tipo de indício 
IQA (indícios/km) 

Anfíbios Répteis Mamíferos 

TF01 
2 vocalizações de rela (Hyla arborea), 9 vocalizações de rã-verde 

(Rana perezi), 1 dejeto de raposa (Vulpes vulpes) 
22 0 2 

TF02 
2 conjuntos de pegadas de raposa (Vulpes vulpes), 1 pegada de 

texugo (Meles meles) 
0 0 6 

TF03 1 pegada de raposa (Vulpes vulpes), 1 pegada de lontra (Lutra lutra) 0 0 4 

TF04 1 indivíduo de Podarcis sp. 0 2 0 

TF05 

1 indivíduo de ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), 1 dejeto de 

fuinha (Martes foina), 1 pegada de texugo (Meles meles), 1 pegada de 

javali (Sus scrofa) 

0 0 8 

Répteis 

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 11 espécies de répteis para as quadrículas UTM 10x10km onde se insere a área 

de estudo (Loureiro et al., 2010), das quais 10 têm presença confirmada e 1 tem provável nesta quadrícula (Anexo IV). 

Durante o trabalho de campo observaram-se 2 répteis: uma cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) e uma lagartixa 

(Podarcis sp.) para a qual não foi possível confirmar a espécie. 

Das espécies inventariadas apenas 1 apresenta estatuto desfavorável de conservação, estando confirmada para a 

quadrícula em questão: a lagartixa de Carbonell (Podarcis carbonelli), com estatuto de Vulnerável (VU), considerando-se a 

sua presença como provável. Esta espécie não foi observada durante o trabalho de campo executado nesta fase ou em 

fases anteriores do projeto (Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018). 

Avifauna 

Para as quadrículas UTM 10x10km que alberga a área de estudo foi possível inventariar 103 espécies de aves, todas com 

ocorrência confirmada (Anexo IV). Desta listagem, 13 espécies são consideradas como apresentando um estatuto de 

conservação desfavorável (Cabral et al., 2006). Destas destacam-se 6, com estatuto de conservação mais elevado: o papa-

ratos (Ardeola ralloides), a águia-pesqueira (Pandion haliaetus), o tagaz (Gelochelidon nilotica), a garça-vermelha (Ardea 

purpurea) e a coruja-do-nabal (Asio flammeus), com estatuto Em Perigo (EN) e a gaivina-dos-pauis (Chlidonias hybrida) com 

estatuto Criticamente em Perigo (CR).  

Durante o trabalho de campo identificaram-se 43 espécies de aves, incluindo 4 que possuem estatuto desfavorável de 

conservação segundo o LVVP (Cabral et al., 2006): a garça-vermelha (Ardea purpurea), com estatuto Em Perigo (EN), a 
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águia-sapeira (Circus aeruginosus), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) e o perna-verde (Tringa nebularia), com 

estatuto Vulverável (VU). Deve salientar-se que foram vistos diversos indivíduos de águia-sapeira (Circus aeruginosus) a 

caçar e em display nupcial, e indivíduos de garça-vermelha (Ardea purpurea), tanto em voo como pousados em zona de 

caniçal (Figura 6.26). 

De acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 

de energia elétrica” (ICNB, 2010a,b), a área de estudo sobrepõem-se de forma quase total a áreas considerada muito 

sensíveis e ou sensíveis para aves aquáticas. Na Figura 6.26 é possível observar essa sobreposição. 

 

Figura 6.26 - Áreas sensíveis e muito sensíveis para a avifauna de acordo com o Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010a,b) e 

locais onde foram observados indivíduos de águia-sapeira (Circus aeruginosus) e de garça-vermelha (Ardea 
purpurea). 
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Mamíferos 

Para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foi possível inventariar 41 espécies de mamíferos, 32 

com ocorrência possível e 9 com ocorrência confirmada. Durante o trabalho de campo foram observados indícios de 

presença de 6 espécies sem estatuto de conservação, o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a raposa (Vulves vulpes), 

a fuinha (Martes foina) e o texugo (Meles meles), a lontra (Lutra lutra) e o Javali (Sus scrofa) (Quadro 6.36).  

De forma a caracterizar a presença de lontra a área de estudo foram feitos 3 transectos dirigidos a esta espécie. Em 2 

desses transectos foi possível observar indícios de presença da espécie (Quadro 6.37). Observaram-se indícios de lontra 

em mais 3 locais, perfazendo um total de 5 observações de indícios de presença (Quadro 6.37). 

Quadro 6.37 - Número e tipo de indícios de lontra por transeto 

Transeto Número e tipo de indício 

TL01 1 dejeto de lontra (Lutra lutra) 

TL02 - 

TL03 1 dejeto de lontra (Lutra lutra) 

 

A pesquisa efetuada permitiu identificar a presença de 8 espécies com estatuto na área, todas com presença provável na 

área de estatuto. Destes 6 possuem o estatuto de Vulnerável e 2 Criticamente em Perigo, segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006): o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-

ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis 

escalerai), o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) espécies 

classificadas como Vulneráveis, o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego- de-ferradura-

mourisco (Rhinolophus mehelyi), classificados como Criticamente em Perigo.  

De acordo com os dados do Cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação 

de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010b), a área de estudo não intercepta áreas de 

abrigos conhecidos de importância nacional, nem outros abrigos importantes (Figura 6.27), encontrando-se a cerca de 

800 m buffer de 500 m definido em torno de um abrigo conhecido. Assim, considera-se que estas espécies podem ocorrer 

pontualmente na área de estudo para se alimentarem ou deslocarem entre locais de abrigo e áreas de alimentação. 
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Figura 6.27 - Enquadramento da área de estudo relativamente a abrigos de quirópteros existentes na envolvente à 
área de estudo e locais onde foram observados indícios de lontra 

Peixes 

A ictiofauna assume um papel de destaque na ria de Aveiro, onde se insere a área de estudo, já que esta é uma área 

fundamental para diversas espécies deste grupo. A ria assegura condições ecológicas essenciais ao sucesso das migrações 

reprodutoras de diversos peixes, garantindo a conectividade entre o mar e os cursos de água doce, que constituem os locais 

de desova de diversas espécies migradoras (ICNF, 2012).  

Para as quadrículas UTM 10x10 km onde se insere a área de estudo, considera-se provável a presença de 1 espécies de 

peixes e confirmada a presença de 31 espécies (Anexo IV). Destas espécies, 8 têm estatuto segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006): a lampreia-marinha (Petromyzon marinus), a savelha (Alosa fallax) e o bordalo 

(Squalius alburnoides) com o estatuto de Vulnerável (VU), a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o 

esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) possuem estatuto de Em Perigo (EN), e a lampreia-de-riacho (Lampetra planeri), 

possui estatuto Criticamente em Perigo (CR). Assinala-se ainda a presença da espécie lampreia-da-costa-de-prata 
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(Lampetra alavariensis), uma espécie endémica de Portugal descrita em Mateus et al. (2013) e cujas populações foram 

incluídas no livro vermelho (Cabral et al., 2006) como lampreia-de-riacho (Lampetra planeri), assumindo assim o estatuto de 

Criticamente em Perigo (CR) (Mateus et al., 2013). 

A área foi já identificada como uma zona importante para este grupo de fauna. No Plano Nacional de Conservação da 

lampreia-de-riacho e da lampreia-de-rio (Almeida e Maia et al., 2011), o rio Antuã foi classificado como de prioridade máxima 

para a conservação destas espécies, e o rio Vouga e o esteiro de Canelas foram identificados como de prioridade moderada. 

Segundo os trabalhos anteriormente realizados na área foram, no total, identificadas 28 espécies na área de estudo 

(Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018). Segundo a informação constante nestes trabalhos, as áreas de maior 

diversidade são o esteiro de Canelas e o Esteiro de Salreu (Figura 6.28), havendo aqui também um elevado número de 

capturas (Figura 6.29). Por outro lado, o rio Antuã foi aquele onde se observaram menos espécies e indivíduos (Figura 6.28 

e Figura 6.29). As taínhas, espécies do género Liza, foram as mais abundantes na área de estudo, tanto em termos de 

número de indivíduos como em área ocupada (Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018). 

 

Figura 6.28 - Número total de espécies de ictiofauna observadas em cada local (adaptado de Andresen, 2001; 
IDAD, 2008; COBA, 2018) 
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Figura 6.29 - Número total de indivíduos de ictiofauna observados em cada local (adaptado de Andresen, 2001; 
IDAD, 2008; COBA, 2018) 

Entre as 28 espécies identificadas durante os trabalhos realizados na área de estudo no âmbito deste projeto (Andresen, 

2001; IDAD, 2008; COBA, 2018) (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos), 5 possuem estatuto de conservação: a savelha (Alosa 

fallax) com estatuto de Vulnerável (VU), a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o esgana-gata 

(Gasterosteus gymnurus) com estatuto de conservação em Perigo (EN) e a lampreia (Lampetra planeri) com estatuto de 

conservação Criticamente em perigo (CR), segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). É, 

no entanto, necessário analisar estes dados como alguma cautela, uma vez que as amostragens dirigidas para o sável, a 

savelha e a lampreia, para a quais foi preciso recorrer a redes especiais (IDAD, 2008), apenas foram utilizadas em alguns 

locais. 

O local onde foi observado o maior número de espécies com estatuto foi o Rio Novo do Príncipe, com 4 espécies diferentes 

(a savelha (Alosa fallax), o sável (Alosa alosa), o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) e a lampreia (Lampetra planeri)), 
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seguem-se a Embocadura Rio Velho (a savelha (Alosa fallax) e o sável (Alosa alosa)), o Rio Jardim (a enguia-europeia 

(Anguilla anguilla) (apenas 1 indivíduo) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus)) e o Esteiro do Barbosa (a enguia-

europeia (Anguilla anguilla) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus), com duas espécies em cada um destes locais 

(Figura 6.30). O facto destas espécies terem sido observadas por toda a área, mesmo em locais onde a amostragem não 

foi dirigida às mesmas e por isso não foi feita com redes específicas para estas espécies, evidencia a utilização geral que 

as mesmas fazem da área. A espécie observada num maior número de pontos foi a enguia-europeia (Anguilla anguilla), 

observada em 7 dos 17 locais onde foram feitas amostragens.  

Relativamente ao número de indivíduos destaca-se o Rio Jardim, onde foi observado um elevado número de esgana-gata 

(Gasterosteus gymnurus) (108 indivíduos) (Figura 6.31). Destacam-se ainda o Rio Novo, o Rio Velho, a embocadura do Rio 

Velho e o Esteiro de Barbosa, onde o número de indivíduos de espécies com estatuto se situou entre 11 e 25 (Figura 6.31). 

A espécie com maior número de indivíduos capturados foi o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus).  

 

Figura 6.30 - Número de espécies de ictiofauna com estatuto observadas em cada local (adaptado de Andresen, 
2001; IDAD, 2008; COBA, 2018) 
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Figura 6.31 - Número total de indivíduos de espécies de ictiofauna com estatuto observados em cada local 
(adaptado de Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018) 

Foi ainda confirmada a presença de 6 espécies não-indígenas, das quais 4 estão nos anexos do Decreto-Lei nº 93/2019 de 

28 de junho: perca-sol (Lepomis gibbosus), achigã (Micropterus salmoides) e gambusia (Gambusia holbrooki) no Anexo II 

(Lista Nacional de Espécies Invasoras), carpa (Cyprinus carpio) no Anexo III (Lista de espécies sujeitas ao regime de 

exceção). As espécies exóticas gobio (Gobio gobio) e pimpão (Carassius carassius), confirmadas na área de estudo, não 

figuram na legislação nacional como espécies invasoras.  

A espécie observada num maior número de pontos foi a perca-sol (Lepomis gibbosus), que foi capturada em 11 dos 17 

locais onde foram feitas amostragens. No geral, as espécies invasoras estão presentes por toda a área, exceção feita aos 

locais de maior salinidade (Figura 6.32). É, no entanto, necessário ressalvar que nestes locais a amostragem foi feita com 

redes específicas para o sável, a savelha e a lampreia, e não para a comunidade de ictiofauna em geral. 
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A mais comum em termos de número de indivíduos capturado foi a gambusia (Gambusia holbrooki). Os locais de 

amostragem com maior número de espécies invasoras são o Rio Fontão e a Vala do Porto (Figura 6.33). 

 

Figura 6.32 - Número de espécies de ictiofauna invasora observadas em cada local (adaptado de Andresen, 2001; 
IDAD, 2008; COBA, 2018) 
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Figura 6.33 - Número total de indivíduos de espécies de ictiofauna invasora observados em cada local (adaptado 
de Andresen, 2001; IDAD, 2008; COBA, 2018) 

6.3.6.3.2 Espécies de fauna de maior relevância ecológica 

A aplicação dos critérios definidos permitiu definir 40 espécies como sendo mais relevantes em termos da conservação da 

biodiversidade, 28 delas confirmadas para a área de estudo (Quadro 6.38).  

Previsivelmente, as espécies mais afetadas pela implantação deste projeto serão os peixes, pelo que se faz abaixo uma 

pequena descrição das mesmas: 

▪ lampreia-marinha (Petromyzon marinus) – espécie migradora anádroma com o estatuto de Vulnerável (VU). Os rios 

permanentes constituem o principal habitat da fase larvar desta espécie. Após a metamorfose, os indivíduos usam 

estes rios e estuários como percurso migratório até ao mar no inicio do outono (Almeida, 2002), sendo no mar que 

ocorre a sua fase de crescimento e onde permanecem durante o estado adulto (Cabral et al., 2006). Após este período 

a espécie migra novamente para montante, para se reproduzir. Esta migração inicia-se em dezembro e prolonga-se 
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até maio/junho, sendo o pico entre fevereiro e abril (Almeida et al., 2002) Espécie de grande porte, com moderada 

capacidade para transpor obstáculos (ICNF, 2014a). 

▪ savelha (Alosa fallax) - espécie migradora anádroma com o estatuto de Vulnerável (VU). Reproduz-se em água doce 

ou, em algumas situações, na parte superior da zona estuarina. Os juvenis passam por uma fase de duração variável 

em meio estuarino mas a sua fase de crescimento ocorre em meio marinho (Cabral et al., 2006). A migração para os 

cursos de água inicia-se em fevereiro e dura até ao mês de junho. Espécie de grande porte, com moderada capacidade 

para transpor obstáculos (ICNF, 2014a); ). De acordo com Larinier (2006) pode atingir velocidades de natação máximas 

na ordem dos 4-5m/s; 

▪ bordalo (Squalius alburnoides) – espécie residente dulciaquícola com o estatuto de Vulnerável (VU). Segundo o LVVP 

(Cabral et al., 2006) ocorre preferencialmente em rios e ribeiras permanentes ou intermitentes, em cursos de água de 

reduzida largura e profundidade, com macrófitas emergentes, podendo também ser observado em albufeiras. A sua 

época de reprodução ocorre entre abril e junho. Espécie de pequeno porte, com baixa capacidade de transpor 

obstáculos (ICNF, 2014a);  

▪ enguia-europeia (Anguilla anguilla) – espécie migradora catádroma com o estatuto de Em Perigo (EN). Ocorre em 

todos os tipos de ecossistemas aquáticos, tanto dulciaquícolas, como salobros ou marinhos. As massas de água 

continentais (salobras e dulciaquícolas) de carácter permanente constituem o principal habitat da espécie. No entanto, 

podem surgir em qualquer massa de água doce que desagua no mar, mesmo que se trate de um sistema temporário 

(Cabral et al., 2006). As migrações reprodutoras, de volta ao mar, ocorrem durante o outono, podendo prolongar-se 

até à primavera, sendo que a movimentação de indivíduos ocorre sobretudo durante o período noturno (Monteiro, 

2015). A migração destes indivíduos não é continua, no sentido em que os indivíduos apresentam paragens na sua 

migração, principalmente quando se deparam com um obstáculo (Monteiro, 2015). Apresenta elevada capacidade para 

transpor obstáculos, mas sem capacidade de salto (ICNF, 2014a); 

▪ sável (Alosa alosa) - espécie migradora anádroma com o estatuto de Em Perigo (EN). Os indivíduos desta espécie 

sobem o rio entre fevereiro e julho e reproduzem-se em água doce, em sectores intermédios e superiores de rios de 

média e grande dimensão. Os juvenis utilizam depois o meio estuarino, migrando posteriormente para o meio marinho, 

onde decorre o seu crescimento (Cabral et al., 2006). Espécie de grande porte, com moderada capacidade para 

transpor obstáculos (ICNF, 2014a) e segundo Bell (1996) os valores de velocidade máxima possível em condições 

ótimas de temperatura e para indivíduos adultos são de 4 a 5 m/s (Larinier 2006); 

▪ esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) – esta espécie, que possui estatuto de Em Perigo (EN), exibe populações 

migradoras anádromas e populações residentes. . Nos núcleos populacionais anádromos, o habitat utilizado inclui o 

litoral costeiro adjacente aos estuários e as zonas estuarinas, principalmente durante o inverno, e os ambientes 

dulciaquícolas, para os quais migram durante a primavera para se reproduzirem. Já os núcleos dulciaquícolas utilizam 

essencialmente rios permanentes (Cabral et al., 2006). Espécie de pequeno porte, com baixa capacidade de transpor 

obstáculos (ICNF, 2014a); 

▪ lampreia-de-riacho (Lampetra planeri) – espécie autóctone residente, possui estatuto Criticamente em Perigo (CR). 

Completa todo o seu ciclo de vida nos meios dulçaquícolas em rios permanentes (Cabral et al., 2006), permanecendo 

a maior parte do tempo enterrada nos sedimentos. A migração reprodutora dá-se entre fevereiro e março, com os 

indivíduos a deslocarem-se sobretudo no período noturno e a permanecer refugiados durante o período diurno, em 

zonas ensombradas por vegetação com uma profundidade e velocidade de corrente reduzidas, com valores médios 

de 0,35 m e 0,22 m/s, respetivamente (Almeida et al., 2011). Apresenta baixa capacidade para transpor obstáculos 

(ICNF, 2014a); 

▪ lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis) - espécie endémica da zona noroeste de Portugal, mais 

propriamente da zona de Esmoriz e do Vouga, descrita em Mateus et al. (2013) e cujas populações foram incluídas no 
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livro vermelho (Cabral et al., 2006) como lampreia-de-riacho (Lampetra planeri), assumindo assim o estatuto de 

Criticamente em Perigo (CR) (Mateus et al., 2013). 

Quadro 6.38 - Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo, 
estatuto de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

Grupo 
Espécie 

Tipo de ocorrência Estatuto Endemismo 
Nome científico Nome comum 

Anfíbio Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica P VU PI 

Anfíbio Triturus helveticus Tritão-palmado C VU - 

Réptil Podarcis carbonelli Lagartixa de Carbonell C VU PI 

Ave Ixobrychus minutus Garçote C VU - 

Ave Ardeola ralloides Papa-ratos C CR/EN - 

Ave Ardea purpurea Garça-vermelha C EN - 

Ave Ciconia nigra Cegonha-preta C VU - 

Ave Plegadis falcinellus Ibis-preto C RE - 

Ave Aythya ferina Zarro C EN/VU - 

Ave Circus aeruginosus Águia-sapeira C VU/VU - 

Ave Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento C CR/VU - 

Ave Pandion haliaetus Águia-pesqueira C CR/EN - 

Ave Falco subbuteo Ógea C VU - 

Ave Tringa nebularia Perna-verde C VU - 

Ave Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas C VU/VU - 

Ave Gelochelidon nilotica Tagaz C EN - 

Ave Sterna albifrons Chilreta C VU - 

Ave Chlidonias hybrida Gaivina-dos-pauis C CR - 

Ave Clamator glandarius Cuco-rabilongo C VU - 

Ave Asio flammeus Coruja-do-nabal C EN - 

Ave Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento C VU - 

Ave Locustella luscinioides Cigarrinha-ruiva C VU - 

Ave Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela C VU - 

Mamífero Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água P VU - 

Mamífero Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico P CR - 

Mamífero Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande P VU - 

Mamífero Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno P VU - 

Mamífero Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco P CR - 

Mamífero Myotis myotis Morcego-rato-grande P VU - 
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Grupo 
Espécie 

Tipo de ocorrência Estatuto Endemismo 
Nome científico Nome comum 

Mamífero Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul P VU - 

Mamífero Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche P VU - 

Peixe Lampetra planeri Lampreia-de-riacho C CR - 

Peixe Petromyzon marinus Lampreia-marinha C VU - 

Peixe Anguilla anguilla Enguia-europeia C EN - 

Peixe Alosa alosa Sável C EN - 

Peixe Alosa fallax Savelha C VU - 

Peixe Squalius alburnoides Bordalo P VU PI 

Peixe Gasterosteus gymnurus Esgana-gata C EN - 

Peixe Lampetra alavariensis Lampreia-da-costa-de-prata C CR* Pt 

6.3.6.3.3 Valores cinegéticos e piscatórios 

Para as quadrículas UTM na qual se insere a área de estudo encontram-se confirmadas 48 espécies com interesse 

cinegético e piscatório: 13 aves, 3 mamíferos e 32 peixes (Quadro 6.39). 

Quadro 6.39 – Lista de espécies com interesse cinegético e piscatório 

Grupo Família Espécie Nome comum 

Ave 

ANATIDAE Anas platyrhynchos Pato-real 

ANATIDAE Aythya ferina Zarro 

PHASIANIDAE Coturnix coturnix Codorniz 

RALLIDAE Gallinula chloropus Galinha-d'água 

RALLIDAE Fulica atra Galeirão 

SCOLOPACIDAE Gallinago gallinago Narceja 

COLUMBIDAE Columba livia Pombo-das-rochas 

COLUMBIDAE Columba palumbus Pombo-torcaz 

COLUMBIDAE Streptopelia turtur Rola-brava 

TURDIDAE Turdus merula Melro 

CORVIDAE Garrulus glandarius Gaio 

CORVIDAE Pica pica Pega 

CORVIDAE Corvus corone Gralha-preta 

Mamífero 

LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

CANIDAE Vulpes vulpes Raposa 

SUIDAE Sus scrofa Javali 
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Grupo Família Espécie Nome comum 

Peixe 

PETROMIZONTIDAE Lampetra planeri Lampreia-de-riacho 

PETROMIZONTIDAE Petromyzon marinus Lampreia-marinha 

ANGUILLIDAE Anguilla anguilla Enguia-europeia 

CLUPEIDAE Alosa alosa Sável 

CLUPEIDAE Alosa fallax Savelha 

CYPRINIDAE Barbus bocagei Barbo-comum 

CYPRINIDAE Achondrostoma oligolepis Ruivaco 

CYPRINIDAE Pseudochondrostoma polylepis Boga-comum 

CYPRINIDAE Cyprinus carpio Carpa 

CYPRINIDAE Squalius alburnoides Bordalo 

ATHERINIDAE Atherina boyeri Peixe-rei 

POECILLIDAE Gambusia holbrooki Gambúsia 

GASTEROSTEIDAE Gasterosteus gymnurus Esgana-gata 

CENTRARCHIDAE Lepomis gibbosus Perca-sol 

CENTRARCHIDADE Micropterus salmoides Achigã 

MUGILIDAE Liza ramada Muge 

PLEURONECTIDAE Platichthys flesus Solha-das-pedras 

MUGILIDAE Liza aurata Tainha-garrento 

ATHERINIDAE Atherina presbyter Piarda 

CYPRINIDAE Carassius carassius Pimpão 

MUGILIDAE Chelon labrosus Taínha-negrão 

MORONIDAE Dicentrarchus labrax Robalo 

MUGILIDAE Liza saliens Salmonete 

GOBIIDAE Pomatoschistus microps Caboz-comum 

GOBIIDAE Pomatoschistus minutus Caboz-da-areia 

MORONIDAE Dicentrarchus punctatus Robalo malhado 

SPARIDAE Diplodus sargus Sargo 

GOBIIDAE Gobius niger Caboz-negro 

BLENIIDAE Parablennius sanguinolentus Caboz-das-poças 

SOLEIDAE Solea solea Linguado comum 

CYPRINIDAE Gobio gobio Góbio 

PETROMIZONTIDAE Lampetra alavariensis Lampreia-da-costa-de-prata 
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6.3.6.4 Biótopos e Habitats 

A caracterização inicial dos biótopos foi realizada com base na Carta de Ocupação de Solos de 2007, com apoio na 

fotointerpretação de imagens de elevada resolução de ortofotomapas e com uma visita ao campo foi possível atualizar a 

cartografia. Esta caracterização foi feita numa área de um buffer de 100m em torno da área do projeto. No total foram 

cartografados 8 diferentes biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, eucaliptais, folhosas, invasoras, linhas de 

água/estuários, prados húmidos e sapais. 

A vegetação da área de estudo pode ser dividida a grosso modo em duas zonas de vegetação distintas, as zonas húmidas, 

que inclui as áreas onde existem comunidades vegetais com maior tolerância à salinidade (prados húmidos e sapais), e as 

zonas de mosaico rural denominado “Bocage”, onde se incluem áreas agrícolas, eucaliptais e folhosas (Figura 6.34). 

Nas zonas húmidas existem diferentes tipos de vegetação halófita, composta por espécies que toleram diferentes níveis de 

salinidade. Esta vegetação coloniza desde áreas de lodo até zonas de terra firme, mais ou menos sujeitas ao efeito das 

marés. É uma zona muito importante ao nível ecológico, sendo um local de refúgio, reprodução e alimentação de diversas 

espécies faunísticas, como diversas espécies de peixes e de aves. Esta zona ocupa cerca de um 33,3% da área estudada, 

o que corresponde a cerca 1039 ha (Figura 6.34). 

Por outro lado, o mosaico rural denominado “Bocage”, é um exemplo da coabitação do Homem e da natureza, sendo um 

sistema semi-natural. Nesta zona, o controlo que as populações humanas fizeram da ria, através da utilização de esteiros e 

valas, criou condições para a prática agrícola, onde se incluem os arrozais e pastagens, que muitas vezes formam um 

mosaico com comunidades da zona húmida (sapais, caniçais e juncais). Nesta zona, as áreas agrícolas são circundadas 

por sebes vivas de espécies arbóreas autóctones folhosas, muitas delas espécies ribeirinhas, como os salgueiros (Salix sp.), 

amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia) e carvalhos (Quercus robur), entre outras. No total, esta área 

representa 62% da área estudada, cerca de 1932 ha (Figura 6.34). 
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Figura 6.34 - Zonação da vegetação presente na área de estudo 

No que diz respeito aos biótopos, a área é essencialmente dominada por áreas agrícolas (57,7%) e prados húmidos (25,5%). 

Em conjunto, estes dois biótopos representam cerca de 83% do total de área cartografada (Figura 6.35, Desenho 40486-

EA-0200-DE-0005 do Volume 2 - Desenhos). As áreas de sapal são o terceiro biótopo mais representativo da área, ocupando 

7,8% da mesma. As manchas de folhosas, apesar de ocuparem uma área relativamente baixa (3,9%) são zonas também 

importantes para a biodiversidade, albergando frequentemente árvores antigas de dimensões consideráveis (Figura 6.35). 

Em diversos locais verifica-se a presença de espécies invasoras, havendo locais onde estas formam manchas relativamente 

densas.  

No geral, a vegetação da área encontra-se em boas condições ecológicas, tendo condições para albergar uma comunidade 

diversa de fauna e flora. 
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Figura 6.35 - Ocupação (em %) de cada um dos biótopos cartografado na área de estudo 

Tendo em conta a situação observada em 2017, pela análise da Carta de Ocupação de Solos de 2017, a situação e área 

dos biótopos presentes sofreu muito poucas alterações, observando-se ligeiras diferenças no que diz respeito a uma 

diminuição da área de sapal e de áreas agrícolas e uma pequena expansão da área de prados húmidos (Quadro 6.40). Este 

dado parece indicar que não se verificou um aumento no gradiente de salinidade neste período, uma vez que a área de 

sapal parece ter diminuído.  

Salienta-se o facto de, em 2007 não existirem área individualizadas dominadas por espécies de flora invasora, o que agora 

se verifica (Quadro 6.40). Destaca-se ainda o aumento da área de eucaliptal. 

Quadro 6.40 - Diferença entre a percentagem de cobertura de cada um dos biótopos segundo a Carta de Ocupação 
de Solos de 2007 e a situação atual 

Biótopos 
Área de cobertura em percentagem (%) 

2007 2020 Diferença 

Áreas agrícolas 59,7 57,7 -2,0 Diminuição 

Áreas humanizadas 1,9 2,1 0,1 Aumento 

Eucaliptais 0,7 1,3 0,6 Aumento 

Folhosas 3,4 2,9 -0,4 Diminuição 

Invasoras 0,0 0,4 0,4 Aumento 

Linhas de água/estuários 2,3 2,3 0,0 - 

Prados Humidos 20,9 25,5 4,7 Aumento 

Sapais 11,1 7,8 -3,3 Diminuição 

Total Geral 100 100   

Áreas agrícolas

Áreas humanizadas

Eucaliptais

Folhosas

Invasoras

Linhas de água/estuários

Prados Humidos

Sapais
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De acordo com a informação bibliográfica disponível para a área (ICNF, 2014b; ICNF, 2022) podem ocorrer potencialmente 

25 habitats na região onde a área de estudo se insere (Quadro 6.41 e Desenho 40486-EA-0200-DE-0006 do Volume 2 - 

Desenhos). De acordo com os resultados obtidos com o trabalho de campo, foram identificados na área 4 habitats naturais 

da Rede Natura 2000 e que constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013 de 8 de novembro: 

▪ Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários atlânticos); 

▪ Habitat 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa (1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com 

Zostera noltii); 

▪ Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae); 

▪ Habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 pt2 - Sapal médio de 

Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides). 

Quadro 6.41 - Lista dos habitats com ocorrência potencial na área de estudo, de acordo com a bibliografia e, 
observados em campo 

Código Habitats 
ICNF, 
2014b 

ICNF, 

2022 
Trabalho de campo 

1110 
Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar 

pouco profunda 
x   

1130 Estuários x  x 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa x  x 

1150* Lagunas costeiras x   

1210 
Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela 

maré 
x   

1310 
Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das 

zonas lodosas e arenosas 
x   

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) x   

1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) x  x 

1420 
Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea 

fruticosi) 
x  x 

2110 Dunas móveis embrionárias x   

2120 
Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria 

(«dunas brancas») 
x   

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») x   

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) x   

2170 Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) x   

2190 Depressões húmidas intradunares x   

2270* Dunas com florestas de Pinus pinea e/ ou Pinus pinaster x   

2330 
Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e 

Agrostis 
x   
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Código Habitats 
ICNF, 
2014b 

ICNF, 

2022 
Trabalho de campo 

3150 
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou 

da Hydrocharition 
x   

3280 
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus 
alba 

x   

4020* 
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e 

Erica tetralix 
x   

6420 
Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion 
x   

91E0* 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
x   

91F0 
Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia das margens de 
grandes rios (Ulmenion minoris) 

x   

92D0 
Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae) 
x   

9230 
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 
x   

 

No Quadro 6.42, inclui-se uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos cartografados (Desenho 40486-EA-

0200-0005 – Volume 2 (Desenhos), incluindo as espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem e o respetivo IVB.
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Quadro 6.42 - Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído 

Biótopo 

Habitats do DL 

156-A/ 2013 que 

inclui 

Descrição IVB Principais espécies florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 

Áreas agrícolas - 

Este biótopo compreende todos os tipos de agricultura existentes na 
área de estudo. Este biótopo na área de estudo possui uma 

configuração distinta, caracterizando-se por ser uma área agrícola em 
campo fechado, com elevado grau de compartimentação graças à 

existência de uma vasta rede de sebes arbóreo-arbustivas 
(constituídas maioritariamente por Alnus glutinosa e Salix atrocinerea) 
- as designadas “Sebes Vivas” - e uma rede de linhas de água criadas 
pelo homem que permitem escoar a água em excesso durante alguns 
períodos do ano e, ao mesmo tempo, acumular água na época seca. 
Representam cerca de 57,73% da área cartografada, sendo o biótopo 

mais comum. 

3,2 

Alguns glutinosa, Salix 
atrocinerea, Humulus lupulus, 
Mentha aquatica, Osmunda 
regalis, Lythrum salicaria, 
Lonicera periclymenum, 

Coleostephus myconis, Echium 
plantagineum 

cegonha-branca (Ciconia 
ciconia), melro (Turdus 

merula), verdilhão (Carduelis 
chloris), cuco-rabilongo 

(Clamator glandarius), pisco-
de-peito-ruivo (Erithacus 

rubecula), rato-caseiro (Mus 
domesticus), ouriço-cacheiro 

(Erinaceus europaeus) 

Áreas 

humanizadas 
- 

Corresponde a todos caminhos e áreas edificadas. 
Representa 2,1% da área estudada, sendo o seu valor ecológico nulo. 

0,0 
Foeniculum vulgare; Rubus 

ulmifolius; Coleostephus 
myconis, Echium plantagineum 

Pardal (Passer domesticus), 
melro (Turdus merula), pega 

(Pica pica), pombo-das-
rochas (Columbia livia) 

Eucaliptal - 

Consiste num povoamento de eucalipto (Eucalyptus globulus), 
explorados em regime de monocultura intensiva. Pontualmente podem 
estar presentes outras espécies, nomeadamente espécies invasoras. 
Ocorre em pequenas manchas, perfazendo apenas 1,3% da área total 
cartografada. Este biótopo apresenta um valor reduzido do ponto de 
vista da conservação, uma vez que as monoculturas desta espécie 

são conhecidas pela sua reduzida riqueza específica e diversidade na 
totalidade dos grupos faunísticos. 

0,7 
Eucalyptus globulus, Pinus 
pinea, Acacia melanoxylon, 

Acacia dealbata 

Pardal (Passer domesticus), 
melro (Turdus merula), 

verdilhão (Carduelis chloris), 
gaio (Garrulus glandarius) 

Folhosas - 

As manchas de folhosas derivam em grande parte das “sebes vivas” 
das áreas agrícolas, instalando-se em terrenos que ficaram ao 
abandono, podendo observar-se várias espécies arbóreas e 

arbustivas. 
Representam cerca de2,9% da área cartografada 

4,8 

Salix atrocinerea, Alnus 
glutinosa, Quercus robur, 

Fraxinus angustifolia, Laurus 
nobilis, Crataegus monogyna, 

Frangula alnus, Sambucus nigra, 
Ruscus aculeatus 

Gaio (Garrulus glandarius), 
trepadeira (Certhia 

brachydactyla), chapim-azul 
(Parus caeruleus), toutinegra-
de-barrete (Sylvia atricapilla) 
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Biótopo 

Habitats do DL 

156-A/ 2013 que 

inclui 

Descrição IVB Principais espécies florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 

Invasoras  

Este biótopo congrega as formações puras ou dominadas por 
espécies de flora invasora. 

É o biótopo menos representativo da área estudada, representado 
apenas 0,4% da sua superfície. O seu valor ecológico nulo. 

0,0 

Acacia dealbata, Acacia 
melanoxylon, Cortaderia 

selloana, Arundo donax, Robinea 
pseudoacacia 

Pardal (Passer domesticus), 
melro (Turdus merula) 

Linhas de água/ 

estuários 
 

Composto pelos diversos canais, rios e esteiros que atravessam a 
área de estudo. Possui importância para a fauna em geral, sendo uma 

área de maior importância para os peixes e a avifauna. Representa 
2,3% da área estudada. 

5,2 
Phragmites australis, Rubus sp., 
Arundo donax, Salix atrocinerea, 
Alnus glutinosa, Tamarix africana 

Pato-real (Anas 
platyrhynchos), galinha-

d'água (Gallinula chloropus), 
guarda-rios (Alcedo atthis), 

felosinha (Phylloscopus 
collybita), enguia europeia 
(Anguilla anguilla), sável 

(Alosa alosa), savelha (Alosa 
fallax) 

Prados húmidos Habitat 1330 

O Biótopo Prados Húmidos corresponde a áreas ocupadas por 
associações dominadas pelo caniço (Phragmites australis) e junco 
(Juncus maritimus). A gestão destas zonas é realizada através do 

corte esporádico do caniço e de junco para “camas” para o gado (que 
depois são utilizadas para fertilização de outros terrenos. O Narcissus 
bulbocodium é frequentemente observado nas manchas de juncal. Em 

alguns juncais observa-se uma invasão pela Cortaderia selloana 
(espécie exótica invasora). 

Este biótopo está presente em 25,5% da área estudada. 

5,7 

Phragmites australis, Juncus 
maritimus, Narcissus 

bulbocodium, Cortaderia 
selloana 

Águia-sapeira (Circus 
aeruginosus), garça-vermelha 
(Ardea purpúrea), fuinha-dos-

juncos (Cisticola juncidis), 
cegonha-branca (Ciconia 
ciconia), Galinha-d'água 

(Gallinula chloropus) 

Sapais 

Habitat 1130 
Habitat 1140 
Habitat 1420 

Nas zonas mais próximas dos braços da Ria os solos salobros 
correspondem a sistemas húmidos halófitos comprovados pela 

presença das espécies tolerantes à salinidade. 
Este biótopo representa 7,8% da área estudada. Nas áreas de sapal 
as zonas de vegetação são intercaladas por zonas de lodaçal, que 

são importantes zonas de alimentação para a avifauna. 
,Este biótopo representa  ,8% da área de estudo. 

6,0 

Limonium vulgare, Aster 
tripolium subsp. pannonicus, 

Salicornia ramosissima, 
Bolboschoenus maritimus, 

Halimione portulacoides, Juncus 
maritimus e Triglochin maritima, 

Phragmites australis 

Guincho (Larus ridibundus), 
maçarico-das-rochas (Actitis 

hypoleucos),perna-verde 
(Tringa nebularia), fuinha-dos-

juncos (Cisticola juncidis) 
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6.3.6.5 Áreas de maior relevância ecológica 

Segundo os critérios descritos na metodologia, na área de estudo definiu-se: 

▪ Área de primeiro nível / “Muito Sensíveis” 

− Áreas de sapal e de prados húmidos dominadas por caniçal, por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies 

com estatuto, como a águia-sapeira (Circus aeruginosus) (VU) e  garça- vermelha (Ardea purpurea) (EN); 

− Áreas de Linhas de água/estuários, por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies com estatuto, como 

por exemplo a Lampreia-de-riacho (Lampreta planeri) (CR), a enguia-europeia (Anguilla anguilla) (EN), o sável 

(Alosa alosa) (CR) e a savelha (Alosa fallax) (VU); 

▪ Áreas de segundo nível / “Sensíveis” 

− Área considerada muito sensível e sensível para aves aquáticas, segundo o “Manual de apoio à análise de projetos 

relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010a,b); 

− Área classificada como habitat natural: Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários atlânticos); Habitat 1140- 

Lodaçais e areais a descoberto na mare baixa (1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii); 

Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae); Habitat 1420 - Matos halófilos 

mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 pt2 - Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de 

Halimione portulacoides). 

A representação destas áreas pode ser observada no Desenho 40486-EA-0200-0007 – Volume 2 (Desenhos). 

6.4 OCUPAÇÃO CULTURAL  

Para uma caracterização do uso do solo e da ocupação cultural do Baixo Vouga Lagunar recorreu-se aos dados do 

Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 2009 bem como aos resultados dos inquéritos por questionário, realizados no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido em 2001 para o Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga 

Lagunar (adiante designado como EIA 2001), aos produtores agrícolas do Baixo Vouga Lagunar, tendo-se procurado efetuar 

uma caracterização geral da ocupação cultural do Bloco bem como uma caracterização por perímetro de emparcelamento 

que ocupam os solos do Baixo Vouga Lagunar. O Bloco distribui-se por seis freguesias: Angeja, Cacia, Beduído, Canelas, 

Fermelã e Salreu. A área de estudo ocupa uma área de 2847 ha. 

O Baixo Vouga Lagunar é uma das áreas do País com elevadas potencialidades agrícolas, que, contudo, se encontra 

subaproveitada devido às enormes deficiências estruturais existentes, tais como a estrutura fundiária, os sistemas de rega 

e drenagem, o encharcamento prolongado dos solos e o aumento da salinidade. Conforme referido anteriormente, o Bloco 

é constituído, na sua maioria, por terras de aluvião de elevada fertilidade e grande aptidão agrícola potencial, que estão 

sujeitos a um aproveitamento de carácter mais ou menos extensivo. 

Os sistemas culturais predominantes nesta área estão vocacionados para a alimentação do efetivo pecuário de bovinos de 

leite e de carne. A excelente aptidão desta zona para as culturas forrageiras conduz a produtividades relativamente elevadas 

dos pastos e forragens. É fundamentalmente no melhoramento da produção pratense e forrageira e na produção de leite e 
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carne que esta área apresenta as melhores potencialidades. Residualmente existem algumas manchas de solos dedicados 

à cultura do arroz, que, no entanto, já teve uma expressão muito significativa nesta área. 

Os principais sistemas culturais identificados no Bloco são sistemas de culturas anuais e sistemas de culturas plurianuais. 

Nos sistemas de culturas anuais predominam os sistemas constituídos pela sucessão cultural milho e consociação forrageira 

e pela monocultura do arroz. Nos sistemas de culturas plurianuais, predominam os prados naturais, os prados melhorados 

ou semeados e os incultos produtivos23 (Figura 6.36). 

 
23 Considera-se que a designação ‘incultos produtivos’ aqui utilizada não é a mais apropriada, porém ela é mantida ao longo deste capítulo por ser uma terminologia 

corrente nas ciências agrárias e ser aquela que se encontra nas fontes de informação usadas para este capítulo. Esta designação corresponde a ‘zonas húmidas’ utilizada 
nos restantes capítulos. 
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Figura 6.36 – Ocupação Cultural (esc:1:45 000) 
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6.4.1 Caracterização das principais culturas 

6.4.1.1 Milho silagem e milho grão  

A cultura do milho ocupa os terrenos com menores condicionantes, os terrenos de mais fácil acesso e mecanização, com 

água doce para rega de superfície ou da toalha freática. Ocupa cerca de 24% da área de campo do Baixo Vouga Lagunar, 

ou seja cerca de 750 ha, correspondendo à quase totalidade dos perímetros de Beduído, Angeja e Fermelã e os terrenos 

de cotas mais elevadas dos perímetros de Salreu, Canelas e Rio das Mós. 

A produção de milho é essencialmente dirigida para a produção forrageira de silagem e milharada, destinadas à alimentação 

do efetivo pecuário bovino. Na maioria das explorações pecuárias dedicadas à bovinicultura de leite ou de carne, ela 

representa sempre para cima de 70% da alimentação desse efetivo. 

A produção de milho grão tem muito menor expressão e influência no rendimento financeiro das explorações, destinando-

se essencialmente ao autoconsumo do agregado familiar, sendo utilizado na alimentação humana (broa) ou das espécies 

pecuárias (aves, suínos, etc.) consumidas pelo agregado familiar. 

Os principais fatores que condicionam a produtividade do milho são a excessiva humidade dos solos, ou mesmo 

encharcamento, e a salinidade. Nas zonas de montante do Bloco, não sujeitas a encharcamento, as produções de milho 

silagem atingem 60 t ha-1 de matéria verde, nas zonas de jusante (nas Praias) as produções são de 30 t ha-1 de silagem 

(sem qualquer rega) devido à falta de drenagem dos campos e à salinidade. 

A produtividade do milho grão é baixa, variando entre 2 e 5 t ha-1 de grão, devido às reduzidas áreas em que esta cultura é 

realizada, à utilização de variedades de ciclos vegetativos curtos e médios e à sua pouca intensificação. 

A preparação dos terrenos e a sementeira do milho, no “campo” realiza-se, normalmente, entre a 2ª quinzena de Maio e a 

1ª quinzena de Junho. A instalação relativamente tardia do milho deve-se aos seguintes fatores:  

a) pretender-se um melhor aproveitamento dos ferrejos (azevéns ou misturas de várias gramíneas), pois o último corte 

geralmente é realizado para feno ou silagem;  

b) as temperaturas dos solos, devido ao excesso de humidade, só nessa altura atingirem os valores recomendados à 

sementeira, sendo as terras do “campo” consideradas “frias”. No “monte”, a preparação dos terrenos e as sementeiras 

realizam-se durante o mês de Abril, devido a serem terras “mais quentes” e onde a cultura, a maior parte das vezes, 

se faz em sequeiro. 

A maioria dos agricultores, tradicionalmente, faz a preparação dos terrenos através duma lavoura e de passagens com a 

grade de discos ou, mais vulgarmente, com a fresa. 

Na fertilização do milho, como foi referido, utilizam-se principalmente os estrumes e o chorume, aplicando-se quantidades 

de azoto mineral não muito elevadas, para o milho silagem entre 100 a 230 kg ha-1 de N, embora a maioria aplique 120 -

180 kg ha-1 de N. Em fertilização de fundo aplicam-se os estrumes, os chorumes e o adubo composto (NPK), variando as 

quantidades de azoto, na adubação química de fundo, entre 25 a 50 kg de N ha-1. 

A correção da acidez do solo (calagem), prática recomendada e que poderia beneficiar a cultura do milho, é realizada por 

um número muito reduzido de agricultores, relativamente ao que se considera serem as necessidades de calagem dos solos, 

nesta região. 
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Como foi referido, a maioria dos agricultores atribuem uma grande importância, para o sucesso da cultura, à utilização de 

boas sementes e variedades e a uma correta sementeira. A sementeira do milho é, quase sempre, realizada com 

semeadores de linhas, mecânicos ou, mais vulgarmente, pneumáticos. 

As variedades de milho utilizadas são de ciclos curtos e médios. Para milho grão predominam os ciclos FAO 200 e 300 

(Deia, Dúnia, Adonis, Pirata, etc.) e no milho silagem predominam as variedades do ciclo FAO 500. A maioria das variedades 

referenciadas são híbridos simples ou trilíneos escolhidos pela sua reconhecida boa produtividade e boas características 

forrageiras. 

Em adubação de cobertura utilizam-se geralmente adubos azotados, nitricoamoniacais (20,5 ou 26% de N). Alguns 

agricultores diluem quantidades reduzidas de chorume na água de rega e aplicam-no, em cobertura, juntamente com a 

realização da rega do milho. 

Relativamente aos tratamentos fitossanitários, a totalidade dos agricultores utiliza os herbicidas para controlo das 

infestantes, sendo mais reduzido o número de agricultores que utiliza inseticidas para controlo das pragas do milho.  

A colheita do milho grão faz-se relativamente cedo, fins de Agosto e Setembro, realizando-se, na maioria das explorações, 

de modo manual, utilizando mão-de-obra familiar e troca de trabalho entre os agricultores. Um número reduzido das 

explorações inquiridas comercializa pequenas quantidades de milho grão, pois, na maioria das explorações, as espigas de 

milho são conservadas em espigueiros e são destinadas ao autoconsumo. 

A colheita do milho silagem processa-se no final do mês de Setembro e durante todo o mês de Outubro. A grande maioria 

das explorações que se dedicam à bovinicultura, tanto na especialização leiteira como na produção de carne, possuem 

colhedores de silagem de uma a quatro linhas, automotrizes ou acoplados ao tractor. A enorme produção de silagem desta 

região é conservada nas explorações em silos tipo trincheira ou em terra coberta com plástico. 

6.4.1.2 Consociações forrageiras de Outono-Inverno (ferrejos)  

Os ferrejos são culturas intercalares do milho, ocupando os mesmos solos de Setembro/Outubro a Abril/Junho. São culturas 

forrageiras muito importantes na alimentação do efetivo pecuário e têm também um importante função no revestimento dos 

solos durante o período de maior pluviosidade, evitando a sua erosão e lavagem dos nutrientes, principalmente do azoto. A 

sua sementeira faz-se de várias maneiras: a) em solo nu, após a colheita do milho e depois de destroçada a palha, 

geralmente com uma gradagem; b) entre as linhas do milho, em Agosto, após a última rega e antes da sua colheita (no caso 

do milho grão, com colheita manual). 

Os ferrejos são geralmente constituídos por misturas de várias gramíneas: azevém + aveia ou centeio. As variedades de 

azevém mais utilizadas são: Bilion, Caramba, Baspectra, Andy e o azevém regional ‘Verdeal’. 

Na fertilização do azevém e dos ferrejos aplicam-se estrumes ou chorumes, no caso dessa aplicação não ter sido feita na 

cultura do milho e, geralmente, faz-se uma ou duas adubações de cobertura com adubos azotados, nitricoamoniacais, entre 

50 a 100 kg de N ha-1. 

De acordo com a utilização que se pretende fazer da forragem, os ferrejos podem ter dois ou três cortes para serem 

consumidos em verde pelo gado, ou o último corte ser conservado nas formas de feno ou silagem, ou podem ser pastoreados 

pelo gado, o que nesta região é uma prática corrente. As produções forrageiras das consociações de Outono-Inverno, nesta 

região, podem atingir produtividades elevadas, de cerca de 10 a 15 t ha-1 de matéria seca. 
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6.4.1.3 Azevém anual 

Entre os azevéns anuais destaca-se pela sua especificidade, nesta região, o azevém regional “Verdeal” (Lolium multiflorum 

Lam.) também conhecido por “Sete anos´”. Este azevém tanto é utilizado em rotação anual com o milho, como ferrejo de 

Outono-Inverno, como o seu cultivo pode prolongar-se pela Primavera-Verão e estabelecer-se num sistema plurianual, em 

cultivo contínuo. Encontra-se bem-adaptado às condições de elevada humidade do Baixo Vouga, que permitem a sua 

manutenção em produção vegetativa (forragem verde) até ao início do Verão, entrando nesta altura em espigamento e sendo 

geralmente pastoreado. 

A ressementeira deste azevém anual, quando estabelecido em cultivo plurianual, ocorre naturalmente em Setembro, por 

queda das sementes, facilitada pelo pastoreio ou após uma gradagem. 

O melhoramento desta variedade regional de azevém, para obtenção de semente de qualidade, seria uma ação de grande 

interesse para esta zona, à semelhança do que se verificou na Região do Entre Douro e Minho, em relação a uma variedade 

idêntica de azevém (Bargelim), que foi inscrita no Catálogo Nacional de Variedades. 

6.4.1.4 Arroz  

A cultura do arroz concentra-se no perímetro de Salreu. É um sistema bastante degradado, devido ao mau estado em que 

se encontram as motas e a rede de drenagem, o que provocou nas últimas décadas uma grande diminuição da área. 

Atualmente ocupa uma área que não ultrapassa os cerca de 12 a 15 ha. Entre área explorada por agricultores e de iniciativa 

da Junta de Freguesia de Salreu, esta última representando cerca de 1/3 do total da área com o intuito de procurar manter 

a cultura no seu território pela sua importância sociocultural e interesse para os ecossistemas/zonas húmidas do Baixo 

Vouga Lagunar.  

Um grande número agricultores que atualmente se dedica à bovinicultura de leite ou de carne, foi produtor de arroz de média 

dimensão, tendo sido obrigado a abandonar as parcelas de arroz, por vários motivos, entre os quais se destacam: os terrenos 

estarem sujeitos a alagamento permanente e às marés com entradas frequentes de água salgada, os ataques de lagostim, 

a manutenção do sistema de rega ser cara, as produções serem baixas e os preços terem descido bastante nos últimos 

anos. Alguns agricultores mantêm o cultivo do arroz em pequenas áreas destinado principalmente ao autoconsumo do 

agregado familiar. 

Os melhores terrenos para a cultura, que são as terras mais baixas, sem drenagem, estão a ficar abandonadas e cobertas 

por caniço. No entanto, um grande número de terrenos que tem sido abandonado encontra-se com pastagens naturais, 

mostrando alguns agricultores a vontade de reconverterem para pastagens, outras áreas abandonadas da cultura do arroz. 

No Baixo Vouga Lagunar, a tecnologia orizícola não teve condições para acompanhar a evolução ocorrida nos últimos anos, 

não se tendo verificado uma significativa modernização. A preparação dos terrenos inicia-se com a lavoura e uma gradagem, 

fazendo-se o nivelamento com os canteiros alagados e utilizando as rodas de ferro arrozeiras. Não se faz qualquer adubação 

em fundo, realizando-se apenas uma adubação em cobertura, com cerca de 50 kg de N ha-1, depois da aplicação do 

herbicida, em finais de Junho. A colheita do arroz é realizada em meados de Setembro, com ceifeiras-debulhadoras, que 

geralmente são alugadas e o arroz é seco nas eiras ou em secadores de tulha. 

A variedade de arroz mais cultivada é Ariete, embora ainda se encontrem em cultivo variedades antigas, como o Allório, o 

Ringo, o Onda, etc., que já desapareceram das restantes regiões orizícolas portuguesas. As sementeiras são no final de 
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Abril, princípio de Maio. O herbicida mais utilizado é o propanil (Stam F34), sendo que também se emprega o molinato 

(Ordram), o MCPA-sal potássio (Agrocide, Herbital, etc.) e o benesulfurão-metilo + molinato (Viktor e Rancho). 

Como resultado dos imensos estrangulamentos que incidem sobre a cultura do arroz, as produtividades médias são muito 

baixas, entre 2 a 3 t ha-1 de arroz seco e limpo. 

6.4.1.5 Prados e pastagens naturais  

As designações prado e pastagem referem-se ao mesmo tipo de ocupação cultural, designando um conjunto de plantas em 

geral herbáceas, com porte prostrado, que são consumidas pelo gado no local onde vegetam. O termo forragem designa 

geralmente uma cultura herbácea, que se destina ao corte, antes da maturação, para ser dada como alimento ao gado, quer 

no seu estado natural quer depois de conservada na forma de feno ou silagem. 

No entanto, um prado poderá ser cortado para forragem, assim como uma forragem poderá ser pastoreada. Esta dualidade 

faz com que os agricultores do Baixo Vouga Lagunar designem o prado ou a pastagem de prado de pastoreio e a forragem 

de prado de corte. 

No Baixo Vouga Lagunar, os prados naturais são utilizados principalmente para pastoreio direto e ocupam 33% da área de 

‘campo’, ou seja, aproximadamente 990 ha, nas zonas sujeitas a períodos de encharcamento mais ou menos prolongados. 

A maior parte dos campos é ocupada pelos ‘gramuais’, pastagens naturais constituídas essencialmente por ‘graminhão’ 

(Paspalum distichum L) e ‘gramão’ (Paspalum vaginatum Sw.), gramíneas espontâneas, muito abundantes na zona, de boa 

qualidade forrageira, principalmente o ‘gramão’. Na composição das pastagens naturais assume também especial relevo o 

azevém regional Verdeal ou de ”7anos” (Lolium multiflorum) que aparece em grande abundância nas pastagens naturais, 

devido à sua facilidade de ressementeira, sendo uma das espécies com grande interesse a manter e a introduzir nas 

pastagens naturais melhoradas. 

Para além destas espécies, nas pastagens naturais do ‘Bocage’ foram identificadas várias outras espécies herbáceas e 

arbustivas, entre as quais apresentam boa qualidade forrageira, o Dactylis glomerata (panasco), os Lolium (azevém) perene 

e multiflorum, a Poa pratensis (erva-de-febra), a Phalaris arundinácea (caniço-malhado), a Festuca arundinácea (festuca), 

a Digitária sanguinalis (milhã), a Agrotis stolonífera (capim panasco), o Cynosurus cristatus (rabo-de-cão), etc.. A estas 

espécies juntam-se também as leguminosas Lotus oleaginosus e pedunculatus (erva-coelheira) e os Trifolium repens (trevo-

branco), fragiferum (trevo-morango) e resupinatum (trevo-da-pérsia), de bom valor alimentar. 

Para além do pastoreio direto, os prados naturais no Bloco são também aproveitados como forragem através de cortes, 

realizando-se geralmente um corte da erva por ano, entre os meses de Abril a Agosto.  

A maioria dos agricultores têm equipamento próprio para o corte (gadanheiras acopladas ao trator ou moto gadanheiras) 

sendo a erva enfardada (as enfardadeiras geralmente são alugadas) e armazenada para posterior alimentação do gado. 

Esta atividade tem uma grande importância devido à elevada quantidade de fardos que os agricultores retiram do campo 

para alimentação do gado estabulado. 

Nas pastagens naturais, as épocas de pastoreio variam bastante de acordo com as condições da pastagem e o seu maneio 

pelos agricultores. Nos campos com menores riscos de alagamento e que não são sujeitos a cortes da erva, os animais são 

mantidos na pastagem todo o ano, sendo mudados regularmente de parque ou de campo. Nas pastagens em que a erva irá 

ser cortada, os animais são retirados antes do corte da erva e voltam ao pastoreio entre Agosto/Outubro até Março/Abril. 
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Nos campos com riscos de alagamento, os animais são mantidos em pastoreio entre Março a Outubro/Dezembro, sendo 

retirados para o estábulo, na época de maiores riscos de inundações. Os animais andam livremente na pastagem, pois as 

sebes delimitam os campos e funcionam de vedação ou, caso os campos não sejam vedados, pastoreiam à corda. 

Os encabeçamentos praticados variam bastante, mas geralmente são muito baixos (inferiores a duas cabeças ha-1), exceto 

em alguns casos pontuais, pois nas pastagens são mantidos os vitelo(a)s, os novilho(a)s na fase de recria até aos 18 meses 

ou 1º parto e os bovinos de engorda para carne.  

6.4.1.6 Prados semeados e pastagens melhoradas  

Os prados semeados e as pastagens melhoradas com introdução de algumas gramíneas e aplicações de calcário e de 

adubos fosfatados e potássicos, têm pouca expressão, ocupando cerca de 120 ha, o que representa 4% da área do Baixo 

Vouga Lagunar. 

Apesar das reconhecidas vantagens da utilização de prados semeados, nomeadamente pela introdução de consociações 

de espécies forrageiras que levam a uma melhor utilização a aproveitamento destes, pela quantidade e qualidade da matéria 

seca produzida, as difíceis condições que resultam da falta de regularização do regime hídrico dos rios Vouga e Antuã, com 

a frequente ocorrência de cheias, assim como a deficiente estrutura fundiária, com parcelas pequenas e dispersas por todo 

o campo e a falta de preparação técnica dos agricultores, têm impossibilitado uma ocupação e exploração mais racional dos 

solos férteis do Baixo Vouga Lagunar. 

Com efeito, nas pastagens semeadas ou melhoradas, a introdução das leguminosas, espécies fixadoras do azoto 

atmosférico, e de gramíneas mais produtivas, provoca uma melhoria significativa em termos económicos e agroambientais, 

porque: a) possibilitam a redução dos riscos de poluição com nitratos dos solos e das águas, ao dispensarem as adubações 

azotadas, prática que é corrente nas outras culturas, como o milho, azevéns, etc.; b) permitem o pastoreio adequado dos 

animais, com a incorporação natural nos solos dos seus dejetos, através da sua distribuição em equilíbrio com o ambiente, 

contribuindo para o rejuvenescimento dos prados, evitando desta forma a produção concentrada de efluentes (quando em 

estabulação), os quais podem ser responsáveis por graves focos de poluição; c) podem conduzir a uma desejável 

extensificação da produção leiteira e à diminuição dos custos de produção. 

O pastoreio é a forma mais económica de produzir nutrientes para os animais, e consequentemente, o modo mais rentável 

de produzir carne e leite, encontrando-se os prados particularmente vocacionados para o Baixo Vouga Lagunar. O sucesso 

da instalação destes prados está, no entanto, dependente de vários factores, nomeadamente da escolha correcta das 

espécies e variedades pratenses adaptadas ás condições edafo-climáticas da região e da adequada instalação e maneio da 

pastagem. 

As espécies preconizadas e utilizadas pelos agricultores que instalaram prados semeados de pastoreio incluem várias 

cultivares de espécies vivazes: Trifolium repens (trevo branco), Lolium perene (azevém vivaz) e Festuca arundinácea 

(festuca alta), sendo também utilizado o Trifolium fragiferum (trevo morango), espécie mais resistente ao encharcamento. 

Para a persistência e produtividade da pastagem e manutenção do equilíbrio entre as espécies semeadas (principalmente 

entre gramíneas e leguminosa) é condição essencial a prática dum pastoreio rotacional e dum encabeçamento adequado, 

que não conduza ao sobre pastoreio e à degradação da pastagem. No pastoreio rotacional, as pastagens estão divididas 

em talhões ou parques e os animais vão passando de uns para os outros à medida que os vão consumindo, o que permite 

um melhor aproveitamento da pastagem, pois o gado consome a erva mais regularmente, evitando-se a seleção e 
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consequente envelhecimento do prado. Em épocas de produção excedente, como seja na Primavera, permite reservar 

talhões, para corte e conservação da forragem. 

Os prados semeados no Baixo Vouga Lagunar têm sido utilizados em pastoreio livre ou contínuo e em pastoreio rotacional 

no período de Abril/Maio a Outubro/Novembro, em função do regime pluviométrico. Alguns agricultores utilizam-nos como 

forragem, fazendo um a dois cortes por ano. 

6.4.1.7 Caraterização geral das explorações agrícolas  

Embora nos últimos anos se tenha verificado alguma evolução no sentido do abandono e transferência de terras e de 

cessação da atividade agrícola, nesta zona, a situação da estrutura fundiária não deve ter tido alterações significativas. 

Estas alterações não se encontram quantificadas, embora seja visível uma maior relação SAU /Exploração que desenvolve 

atividade económica no sector. 

Em 2009, nos concelhos da área de estudo, as explorações agrícolas estavam distribuídas em classes. Da análise do 

Quadro 6.43 verifica-se que a classe com maior número de explorações agrícolas é (1 ha - <5 ha) com 1368 que corresponde 

a 66,67% do total e 63,16% da superfície agrícola utilizada (SAU), seguida da classe de (0 - < 1 ha) com 315 explorações 

que corresponde a 15,37% do total e 15,47% da SAU. Segue-se a classe (5 ha - <20 ha) com 302 explorações que 

corresponde a 14,73% do total e 14,83% da SAU. A classe com menor número de explorações é (>=50 ha) com 9 que 

corresponde a 0,44% do total e 0,44% da SAU. 

Quadro 6.43 – Número de explorações agrícolas 

Concelhos Total 0 - < 1ha 1ha-<5ha 5ha-<20ha 20ha-<50ha >=50ha Residual (sem SAU) 

Albergaria-a-Velha 662 100 459 81 10 2 10 

Aveiro 652 96 454 87 10 5 - 

Estarreja 737 119 455 134 23 2 4 

Total 2051 315 1368 302 43 9 14 

Fonte: RGA 2009 

No que respeita à forma de exploração, verifica-se que em todas as freguesias da área de estudo é privilegiada a exploração 

da terra por conta própria, o que se aplica à maioria dos casos em detrimento do arrendamento ou de outras formas de 

exploração (Quadro 6.44 e Figura 6.37). 

Quadro 6.44 – Superfície Agrícola Utilizada (ha) e Forma de exploração 

Freguesias 
Forma de exploração (superfície agrícola utilizada) 

Total da SAU Conta própria Arrendamento Outras formas 

Angeja 720 486 98 136 

Cacia 476 365 52 59 

Beduído 313 156 80 77 

Canelas 406 365 27 14 

Fermelã 443 294 74 76 

Salreu 780 558 206 15 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 
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Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.37 – Superfície Agrícola Utilizada (ha) e Forma de exploração 

Em relação à superfície agrícola utilizada, verifica-se que a freguesia de Salreu regista a maior SAU (167 ha), seguida de 

Beduído com 131 ha, Angeja com 129 ha. As freguesias que apresentam a menor SAU são Canelas e Fermelã (74 e 84 ha 

respetivamente). 

Quadro 6.45 – Explorações agrícolas (nº) e Tipo de utilização das terras (ha) 

Freguesias 

Tipo de utilização das Terras 

Total 
Superfície agrícola 

utilizada  
Matas e florestas sem cultura 

sob coberto 
Superfície agrícola não utilizada 

Angeja 129 129 95 6 

Cacia 127 127 65 15 

Canelas 74 74 55 2 

Fermelã 84 84 71 2 

Salreu 167 167 117 2 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 
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Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.38 - Explorações agrícolas (nº) e Tipo de utilização das terras (ha) 

No que concerne a superfície agrícola utilizada média por exploração (Quadro 6.46 e Figura 6.39), é a freguesia de Angeja 

que regista o maior valor com 5,6 ha, seguido de Canelas com 5,5 ha, Fermelã com 5,3 ha e a freguesia com menor média 

por superfície agrícola utilizada é Beduído, com 2,4 ha. 

Quadro 6.46 - Superfície agrícola utilizada, média por exploração (ha) 

Freguesias (ha) 

Angeja 5,6 

Cacia 3,7 

Beduído 2,4 

Canelas 5,5 

Fermelã 5,3 

Salreu 4,7 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

 
Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.39 - Superfície agrícola utilizada media por exploração (ha) 
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A freguesia com maior número de explorações agrícolas com culturas permanentes é a freguesia de Salreu (108) seguida 

de Angeja com 77 e Cacia com 61. Beduído, Canelas e Fermelã são as freguesias que apresentam o menor número de 

explorações agrícolas com ocupação cultural permanente (30, 42 e 32 explorações respetivamente) (Quadro 6.47 e Figura 

6.40). 

Relativamente ao tipo de culturas plantadas, a vinha é claramente a cultura mais representada em todas as freguesias da 

área de estudo, seguida das outras culturas de frutos de frescos e citrinos. 

Quadro 6.47 – Exploração agrícolas com culturas permanentes (nº) e Tipo (culturas permanentes) 

Freguesias Total 
Frutos frescos 

(excepto citrinos) 
Citrinos Frutos subtropicais Frutos de casca rija Olival Vinha 

Angeja 77 5 6 - - 1 75 

Cacia 61 3 4 - - - 57 

Beduído 30 4 4 1 1 - 26 

Canelas 42 - - - - 1 6 

Fermelã 32 2 4 1 - - 21 

Salreu 108 - - - - - 1 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

 
Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.40 - Exploração agrícolas com culturas permanentes (nº) e Tipo (culturas permanentes) 

No que respeita às culturas temporárias, verifica-se que a freguesia que detém mais explorações agrícolas com cultura 

temporária é a freguesia de Salreu, com 167 explorações, seguida das freguesias de Angeja, Cacia e Beduído com 128, 

126 e 125 explorações respetivamente. Relativamente ao tipo de cultura as que predominam são as culturas forrageiras e 

os cereais para grão, em todas as freguesias da área de estudo (Quadro 6.48 e Figura 6.41). 
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Quadro 6.48 – Explorações agrícolas com culturas temporárias (nº) e Tipo (culturas temporárias) 

Freguesi
as 

Tot
al 

Cereai
s para 
grão 

Leguminos
as secas 
para grão 

Prados 
temporári

os 

Culturas 
forrageir

as 

Batat
a 

Beterra
ba 

sacarin
a 

Culturas 
industria

is 

Culturas 
hortícol

as 

Flores e 
plantas 

ornament
ais 

Outras 
culturas 

temporári
as 

Angeja 128 122 16 1 121 82 - 1 3 - 2 

Cacia 126 118 24 19 106 77 - - 6 2 4 

Beduído 125 103 5 - 112 5 - - 10 1 - 

Canelas 70 68 4 5 67 1 - - - 1 3 

Fermelã 78 71 10 2 73 1 - - 2 - 6 

Salreu 167 154 - 4 145 5 - - - - 1 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

 
Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.41 - Explorações agrícolas com culturas temporárias (nº) e Tipo (culturas temporárias) 

As freguesias com maior número de explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes são as freguesias de 

Cacia (concelho de Aveiro) com 72 explorações e Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha) com 70 explorações. Seguem-

se as freguesias do concelho de Estarreja onde a freguesia de Fermelã é a mais representativa com 62 explorações (Quadro 

6.49 e Figura 6.42). 
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Quadro 6.49 - Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes (nº) 

Freguesias Nº. 

Angeja 70 

Cacia 72 

Beduído 56 

Canelas 36 

Fermelã 62 

Salreu 14 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

 
Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Figura 6.42 - Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes (nº) 

Relativamente à área ocupada por prados e pastagens permanentes verifica-se que é a freguesia a que detém maior área, 

com 218 ha, seguida de Canelas com 186 ha, e Cacia com 178 ha. As freguesias com menor área ocupada com prados e 

pastagens permanentes são as freguesias de Beduído e Salreu. 

Quadro 6.50 – Superfície de prados e pastagens permanentes (ha) 

Freguesias ha 

Angeja 218 

Cacia 179 

Beduído 52 

Canelas 186 

Fermelã 172 

Salreu 32 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 
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6.4.2 Ocupação cultural por Perímetro de Emparcelamento 

6.4.2.1 Perímetro de Beduído 

Grande parte do perímetro do Beduído é ocupado pelas culturas do milho (para silagem) e consociação forrageira (cerca de 

62%) que se sucedem em rotação anual. 

As produções de milho são canalizadas, na sua esmagadora maioria, para a produção forrageira, nomeadamente para a 

produção de silagem, destinada à alimentação dos efetivos pecuários (bovinos). 

Nas zonas de cota intermédia e nas áreas vizinhas do esteiro de Estarreja, onde as condicionantes culturais são maiores, 

nomeadamente pelo encharcamento dos terrenos, predominam as pastagens naturais, que ocupam 7% da área do 

perímetro.  

Nas zonas de cota inferior, mais próximas dos esteiros e mais sujeitas às influências das marés, onde o solo se encontra 

mais salinizado, predominam os incultos produtivos (31% da área), com junco (sapal) e caniço (caniçal). 

O espaço deste perímetro é determinado por uma paisagem de campo aberto e as sebes que existem não têm grande 

expressão, uma vez que a sua densidade é baixa e o vigor reduzido. 

6.4.2.2 Perímetro de Salreu 

Neste perímetro, o uso do solo é predominantemente agrícola representando 90,5% da área do perímetro. Neste espaço 

agrícola ocorrem áreas compartimentadas por sebes e áreas abertas, correspondendo-lhes respetivamente 20,6% e 79,4% 

da área do perímetro. As primeiras localizam-se maioritariamente na freguesia de Canelas, entre o esteiro de Canelas e o 

rio Jardim, a que se associam pequenas manchas dispersas a norte do rio Jardim, na freguesia de Salreu. As segundas 

localizam-se predominantemente na freguesia de Salreu. 

As áreas florestadas, compreendidas entre o rio Jardim e o esteiro de Canelas, ocupam 2,5% da área do perímetro. 

Predominam a monocultura do arroz (26,8% da área), as culturas anuais constituídas pela sucessão milho e azevém (14% 

da área) e as culturas plurianuais (59,2% da área) que incluem os prados naturais e os incultos produtivos. 

A cultura do arroz concentra-se quase exclusivamente nas áreas da freguesia de Salreu, nas proximidades do esteiro de 

Salreu e margem direita do rio Jardim. No entanto, verifica-se ainda a ocorrência de uma pequena mancha na freguesia de 

Canelas, nas proximidades da margem esquerda do rio Jardim. 

Conforme já referido, a área ocupada pelo arroz tem regredido significativamente, devido à rápida degradação dos sistemas 

de drenagem e de defesa contra o avanço das águas salgadas. Esta cultura apresenta baixas produções unitárias, 

seriamente condicionadas por nevoeiros na época de floração, ataques de lagostim e pela salinização progressiva dos 

terrenos. A não alteração desta situação pode comprometer seriamente o seu futuro. 

Atualmente estima-se que existam cerca de duas dezenas de produtores de arroz no perímetro de Salreu, sendo evidente 

e significativo o interesse de alguns produtores em manter futuramente esta cultura, em áreas convenientemente 

infraestruturadas para o efeito.  

As culturas do milho e da consociação forrageira distribuem-se maioritariamente pelas zonas de cotas mais elevadas e com 

menos condicionantes, ao longo da linha da CP e nas proximidades do rio Antuã. Estes terrenos dispõem de água doce (de 

superfície e/ou da toalha freática) e apresentam maiores facilidades de acesso e mecanização. Tem-se verificado, contudo, 
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a perda de alguns campos de milho, devido à rápida subida das águas dos rios Jardim e Antuã, após as primeiras chuvas 

e, ainda, devido à contaminação salina da toalha freática durante o Verão. 

As consociações forrageiras anuais ocupam os terrenos de milho, durante o período de Outono-Inverno, e são constituídas 

principalmente por azevém, ou misturas de azevém com aveia. São canalizadas para a nutrição dos efetivos pecuários, 

sendo fornecidas em verde, em silagem ou em feno. 

Os prados naturais e os incultos produtivos localizam-se nos terrenos que apresentam maiores condicionantes, acesso difícil 

e acentuadas limitações provocadas pela deficiente drenagem e excesso de salinidade. 

Os prados naturais ocupam 12% da área do perímetro concentrando-se predominantemente na freguesia de Canelas, na 

área do “Bocage” entre o rio Jardim e o esteiro de Canelas. Surgem ainda pequenas manchas na freguesia de Salreu, nas 

proximidades da margem esquerda do rio Antuã, na sua zona terminal.  

Os incultos produtivos, em consociação com flora espontânea diversificada, ocupam 38% da área do perímetro. Os incultos 

com junco ocupam atualmente 6% da área do perímetro. A exploração do junco foi uma atividade com alguma importância 

económica, extraindo-se das antigas praias de junco localizadas a jusante do antigo sistema de defesa contra o avanço das 

águas salgadas. Com a destruição deste a sua exploração continua atualmente, ainda que a um ritmo mais reduzido, no 

interior do próprio perímetro. Os incultos com caniço, (Phragmites australis) ocupam 31,5% da área do perímetro, 

distribuindo-se pela freguesia de Salreu. Alguns caniçais de formação recente são aproveitados nas fases iniciais do seu 

ciclo vegetativo como pastagem. O caniço é também cortado e posteriormente utilizado para a cama do gado. 

No seu conjunto, as áreas de incultos têm vindo a aumentar, nos terrenos abandonados pela cultura do arroz, em virtude do 

avanço das águas salgadas e poluídas. 

6.4.2.3 Perímetro de Canelas 

No perímetro de Canelas, a ocupação do solo está condicionada pelas cotas do terreno, que dividem a área em três zonas 

bem distintas. 

Assim, nas zonas de nascente, de cota mais elevada (1,2 - 1,8 m), as condições existentes permitem aos agricultores a 

realização de duas culturas anuais: o milho regado na Primavera-Verão e da consociação forrageira no Outono-Inverno. 

Na zona central, de cotas intermédias (0,8 – 1,4), onde se fazem sentir com maior intensidade os problemas da má 

drenagem, apenas é possível o aproveitamento forrageiro, em pastoreio direto ou através de cortes e fenação. 

Nas zonas de poente, de cotas mais baixas (0,4-0,7 m), junto dos esteiros de Canelas e do Barbosa, onde até à década de 

50 se cultivou arroz, a má drenagem associada à salinização dos solos apenas permite a existência de espécies vegetais, 

como o junco e o caniço, que os agricultores utilizam nos estábulos do gado bovino. 

6.4.2.4 Perímetro de Fermelã 

Neste perímetro, encontramos um uso do solo predominantemente agrícola, que representa 88,6% da área do perímetro, 

sendo este espaço agrícola compartimentado por sebes.  

As áreas florestadas, predominantemente localizadas na freguesia de Angeja, nas proximidades da mota direita do rio Vouga 

e ao longo do esteiro da Linha, ocupam 5,7% da área, ocupando o espaço canal, também, 5,7% da área do perímetro. 
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Na ocupação cultural predominam as culturas anuais (cerca de 60,7% da área) constituídas maioritariamente por milho, 

sorgo, azevém, hortícolas e arroz e as culturas plurianuais (39,3% da área) que incluem os prados naturais, os prados 

semeados e os incultos produtivos, 

As culturas anuais distribuem-se pelos terrenos localizados nos pontos de cotas mais elevadas e/ou intermédias e dispõem 

de água doce (de superfície e/ou na toalha freática) e apresentam maiores facilidades de acesso e mecanização. 

Os terrenos com culturas plurianuais localizam-se essencialmente nos terrenos de cotas intermédias ou baixas, próximos 

do esteiro da Linha e dos rios Vouga e Fontão. Apresentam maiores condicionantes, acesso difícil e acentuadas limitações 

provocadas pela deficiente drenagem. 

A cultura do milho ocupa atualmente 52,15% da área do perímetro, nas zonas com menos condicionantes, surgindo também 

em algumas zonas de cota mais baixa, ao longo do esteiro da Linha. As produções de milho são canalizadas essencialmente 

para a produção forrageira (silagem ou milharada), destinada à alimentação dos efetivos pecuários- A produção de milho 

para grão também se verifica, embora com muito pouca expressão (cerca de 4,5% da área). 

O sorgo, que ocupa 0,13% da área do perímetro, é uma alternativa às tradicionais culturas forrageiras. As hortícolas têm 

pouco significado, ocupando 0,35% da área e destinam-se essencialmente ao autoconsumo. O arroz surge com muita 

reduzida expressão, ocupando 0,08% da área do perímetro, apenas na freguesia de Fermelã, na zona de cota mais baixa, 

nas proximidades do troço terminal da ribeira da Agra. 

As consociações forrageiras anuais ocupam os terrenos de milho, durante o período de Outono-Inverno e são constituídas 

principalmente por azevém, ou misturas de azevém com aveia. São canalizadas para a nutrição dos efetivos pecuários, 

sendo fornecidas em verde, em silagem ou em feno. 

Os prados naturais ocupam 27,6% da área do perímetro e são uma das componentes do “Bocage”. Concentram-se nas 

zonas de cota intermédia ou baixa, sujeitas a períodos de encharcamento reduzido ou prolongado, nas proximidades do rio 

Vouga e do esteiro da Linha, sendo, na sua maioria utilizados para pastoreio ou para corte e fenação. 

Os prados semeados ocupam 2,47% da área do perímetro e localizam-se na freguesia de Fermelã, em zonas de cota 

intermédia. São utilizados para pastoreio direto, nos períodos de Abril/Maio a Outubro/Novembro em função das condições 

climatéricas. Salienta-se que, no Verão, em algumas áreas, a produção destes prados é afetada devido à subida de sais por 

ascensão capilar. 

Os incultos produtivos são muito pouco representativos, ocupando 0,6% da área do perímetro. 

6.4.2.5 Perímetro de Angeja 

A área incluída no perímetro é usada na sua quase totalidade para fins agrícolas. O espaço agrícola é caracterizado por 

uma paisagem de campo fechado. Os campos cultivados são de reduzidas dimensões encontrando-se divididos por valas 

e arbustos, inserindo-se este perímetro na área do “Bocage”, ao qual está associado uma rede de valas de drenagem de 

média densidade. 

Relativamente à ocupação cultural deste perímetro resume-se essencialmente ao milho (89% da área), quer para grão quer 

para silagem, na Primavera-Verão e ao azevém ou consociação do azevém com aveia, no Outono-Inverno. 
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As explorações agrícolas estão, sobretudo, vocacionadas para o autoconsumo e para a policultura, pelo que, de modo geral, 

associado ao milho, aparecem muitas vezes o feijão e a abóbora e, ainda, algumas hortícolas como couves, ervilha, fava e 

feijão-verde. 

Nos terrenos de cota mais baixa, onde se fazem sentir, com maior incidência, os problemas de má drenagem, só é possível 

o aproveitamento de prados permanentes, quer para pastoreio direto, quer para fenação. 

A existência de sebes de grande porte e densidade a circundar parcelas de pequena dimensão, leva a que a agricultura aí 

praticada se faça, muitas vezes, em condições de grande ensombramento, o que prejudica fortemente o rendimento das 

culturas, apresentando os campos de milho a forma de abóbada, com menor altura nas extremas junto às sebes. 

As sebes junto às valas tomam geralmente grandes proporções o que impede grandemente uma boa drenagem das águas. 

Sendo uma zona plana é necessário ser feita uma boa manutenção e controlo destas sebes, de forma a obter um bom 

escoamento da água dos solos, o que infelizmente não se verifica. 

6.4.2.6 Perímetro do Rio das Mós 

A maior parte do perímetro do Rio das Mós encontra-se ocupada com pastagens naturais (83% da área), que são 

aproveitadas quer para pastoreio direto dos efetivos pecuários, quer para corte e fenação. 

Existem, igualmente, várias manchas de culturas anuais, correspondentes à rotação anual de milho e consociação forrageira 

(7% da área), utilizados para silagem, no caso do milho e para consumo em verde, silagem ou fenação, no caso da 

consociação forrageira. 

Nos terrenos de cotas mais baixas aparecem os incultos produtivos (9% da área), com junco e caniço, aproveitados pelos 

agricultores locais para as camas dos efetivos pecuários. 

Neste perímetro existem algumas manchas de floresta (1% da área), nomeadamente eucaliptais, sintoma do abandono das 

práticas agrícolas. 

O ”Bocage” assume enorme importância em algumas áreas localizadas nas freguesias de Cacia e Angeja, associado à rede 

de valas de drenagem. As sebes são geridas pelos proprietários e agricultores, que as vão cortando conforme atingem 

determinadas dimensões. Em algumas zonas deixou de se fazer um controlo efetivo das sebes, devido ao abandono de 

parcelas de reduzida dimensão, acabando as sebes por crescer demasiado, provocando obstrução à circulação viária e nos 

acessos às parcelas e aumentando os problemas do escoamento das águas de drenagem. 

6.4.2.7 Perímetro da Ilha Nova 

Antes da destruição, em 2002/03, da mota de defesa dos campos agrícolas da Ilha Nova, este perímetro tinha um uso do 

solo predominantemente agrícola, ocupando a agricultura 94% da sua área (150 ha), sendo parte deste espaço (43% da 

área do perímetro) compartimentado por sebes. Os espaços canal preenchiam os restantes 6% da sua área (10 ha), 

incluindo-se nestes, a mota direita do rio Vouga, o rio Velho e respetivas motas e ainda a mota da Ilha Nova. 

Na maior parte da área deste perímetro incluem-se os denominados ’incultos produtivos’, ocupados por juncal e caniçal e 

por flora espontânea, num total de cerca de 106 ha, correspondendo a 66% da área do perímetro. Estas áreas eram 

denominadas “praias de arroz e de estrume” e são ainda atualmente aproveitadas pelos agricultores para as camas do gado 

e pastoreio dos efetivos pecuários. Relativamente aos ‘arrozais’ assinalam-se apenas vestígios de em tempos se ter 
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praticado esta cultura, atualmente abandonada. A restante área, cerca de 44 ha correspondente a 27% da área do perímetro, 

é ocupada por pastagem natural, aproveitada para pastoreio direto do gado e para corte e fenação para alimentação dos 

efetivos pecuários da região.  

O Projeto de Execução ora em avaliação prevê a reabilitação desta área de 160 ha, com especial e relevante interesse os 

cerca de 60 ha de “Bocage” entretanto destruídos. 

6.4.3 Caraterização geral do Efetivo animal 

No que respeita ao efetivo animal, nas freguesias da área de estudo, as espécies mais produzidas são os bovinos e as aves, 

com os bovinos a destacar-se em Salreu (1959 cabeças) e as aves na Fermelã (1185 cabeças). Salreu é também a freguesia 

onde se produzem maus suínos (427).  

Quadro 6.51 – Efetivo animal (nº.) da exploração agrícola e Espécie animal 

Freguesias Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Aves Coelhos 
Colmeias e cortiços 

povoados 

Albergaria-a-Velha 3 803 2 016 581 441 85 771 077 4 707 179 

Angeja 1 310 321 104 117 45 1 866 213 34 

Aveiro 2 331 1 311 718 485 130 18 555 1 773 101 

Cacia 410 286 139 124 38 1 884 298 16 

Estarreja 9 824 1 568 687 568 181 38 380 1 188 213 

Beduído 636 291 72 139 38 1 665 292 41 

Canelas 613 147 12 30 12 674 58 - 

Fermelã 899 154 17 166 10 1 185 213 4 

Salreu 1 959 427 38 55 12 912 159 - 

Fonte: RGA 2009 (última atualização dos dados: 23 de maio de 2011) 

Efetivamente, de acordo com o Quadro 6.51, relativo ao efetivo animal da exploração agrícola, a freguesia de Salreu registou 

o maior número de bovinos em relação às seis freguesias (1959 cabeças de bovino) correspondente a 33,6% do total do 

efetivo bovino, seguido de Angeja com 22,5%. A freguesia com o menor número de bovinos é Cacia com 410 cabeças de 

bovino que corresponde a 7,0% do total de bovinos. 

Em relação aos suínos a freguesia de Salreu regista maior número (427 dos 1626) que corresponde a 26,3% do total do 

efetivo suíno para as seis freguesias, seguido de Angeja com 19,74%, a freguesia com o menor número é Canelas com 147 

dos 1626 que corresponde a 9,0%. 

Para os ovinos num total de 536 para as seis freguesias, a freguesia de Fermelã regista o maior número com um efetivo de 

171 que corresponde a 31,9%, seguido de Cacia com 25,93% (139 ovinos) e a freguesia com o menor número é Canelas 

com apenas 12 ovinos (2,2%). 

Em relação aos caprinos, as seis freguesias registam um total de 631 de efetivo na exploração agrícola, a freguesia de 

Fermelã é a que registou maior numero com 166 correspondente a 26,3%, seguido de Beduído com 139 correspondente a 

22% e a que regista o menor número é Canelas com 30 que corresponde a 4,76%. 
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De acordo com o Quadro 6.52 o município de Estarreja regista o maior número de gado bovino por superfície forrageira 

com 9 824 cabeças de bovino (61,6%), do total dos três municípios, seguido de Albergaria-a-Velha com 23,8% 

(correspondente a 3 803 cabeças de bovino) e finalmente Aveiro com 14,6% que corresponde a 488 cabeças de bovino. 

No que concerne as classes de superfície forrageira, a classe (20 - < 50 ha) representa o bloco com maior número de efetivo 

bovino (4 503 bovinos) em relação aos três municípios. Seguido da (> 50 ha) com 3 253 cabeças de bovino, seguido de (5 

- < 10 ha) com 2 306 cabeças de bovino. As classes com o menor número de gado bovino é (0 ha) com 94 cabeças, seguido 

de (0 - < 0.5 ha) com 153 cabeças.  

As explorações com maior número de gado bovino correspondem às que apresentam uma maior área e as que apresentam 

menor área também registam um menor efetivo bovino. 

Quadro 6.52 – Efetivo bovino e classes de superfície forrageira 

Concelho 

Classe de superfície forrageira 

Total 
0 

ha 
0 - < 0.5 

ha 
0.5 - < 

1ha 
1 - < 2 

ha 
2 - < 3 

ha 
3 - < 
5ha 

5 - < 10 
ha 

10 - < 20 
ha 

20 - < 50 
ha 

> 50 
ha 

Albergaria 
-a-Velha 

3803 46 42 71 226 147 224 445 564 1098 940 

Aveiro 2331 31 62 71 204 113 175 385 457 488 345 

Estarreja 9824 17 49 113 289 332 600 1476 2063 2917 1968 

Total 15958 94 153 255 719 592 999 2306 3084 4503 3253 

Fonte: RGA 2009 

Em relação ao efetivo bovino em classes de cabeças normais (Quadro 6.53), o município de Estarreja regista maior número 

de cabeças normais (9 824 cabeças normais) do total dos três municípios, correspondendo a mais da metade. O município 

que ocupa o segundo lugar é Albergaria-a-Velha com 3 803 cabeças normais e finalmente Aveiro com 2 331 sendo o 

município com menor número de cabeças normais. 

No que concerne as classes de cabeças normais, a classe de (>=50) regista o maior número de cabeças normais com 6 578 

do total em relação aos três municípios, seguido de (10 - <20) com 1 714 cabeças, onde as duas classes representam mais 

da metade do número de cabeças normais. A classe com menor número de cabeças normais é (0 - <1) com 246 cabeças. 

Quadro 6.53 – Efetivo Bovino e Classes de cabeças normais 

Concelho 
Classes de cabeças normais 

Total 0 - <1 1 - <3 3 - < 5 5 - < 10 10 - <20 20 - <30 30 - <40 40-<50 >=50 

Albergaria-a-Velha 3803 92 306 220 247 534 98 153 113 2040 

Aveiro 2331 76 272 189 273 116 121 209 117 961 

Estarreja 9824 78 439 403 588 1064 913 803 998 4538 

Total 15958 246 1017 812 1108 1714 1132 1165 1228 6578 

Fonte: RGA 2009 

Os três municípios tem um efetivo bovino de vacas leiteiras de 6 065 cabeças (Quadro 6.54). O município de Estarreja 

regista o maior número de vacas leiteiras (4042 das 6065) o que corresponde a 66,6%, ou seja, mais de metade, seguido 

de Albergaria-a-Velha com 1 234 vacas leiteiras (20,3%), e finalmente Aveiro com 789 (13%). 
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Quadro 6.54 – Efetivo bovino, categoria e classes de número de vacas leiteiras 

Concelho 
Vacas Leiteiras - Efetivo bovino 

Total 1 2 3-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99 100-199 200-299 >=300 

Albergaria 
-a-Velha 

1234 21 10 25 64 93 32 47 164 138 203 - 437 - 298 

Aveiro 789 7 4 18 31 10 52 - 164 212 - 90 - 201 242 

Estarreja 4042 53 54 48 146 143 234 514 685 548 209 435 530 - 407 

Total 6065 81 68 91 241 246 318 561 1013 934 412 525 967 201 947 

Fonte: RGA 2009 

Num total de 1494 de efetivo caprino para os três municípios em analise (Quadro 6.55), Estarreja regista o maior número 

de efetivo caprino com 568 cabeças (38% do total), seguido de Aveiro com 32,5% (485 cabeças) e finalmente Albergaria-a-

Velha com 29,5% (441 cabeças). 

Em relação as classes por hectares (1-<2 ha) corresponde ao maior número, com 298 cabeças de caprinos, seguido por (0 

- <0,5 ha) correspondente a 256 cabeças, seguido de (0,5 - <1 ha) com 228 cabeças de caprinos. 

Quadro 6.55 – Efetivo caprino e classes de superfície forrageira 

Concelho 
Efetivo caprino por superfície forrageira 

Total 0 ha 0 - <0,5 ha 0,5 - <1 ha 1-<2 ha 2-<3ha 3-<5ha 5-<10ha 10 - <20 ha 20-<50 ha >=50 ha 

Albergaria- 
a-velha 

441 27 92 60 76 64 63 41 9 9 - 

Aveiro 485 29 113 121 120 62 17 10 7 4 2 

Estarreja 568 56 51 47 103 46 103 96 27 37 2 

Total 1494 112 256 228 299 172 183 147 43 50 4 

Fonte: RGA 2009 

Em relação as cabeças normais de caprinos (Quadro 6.56), regista-se maior número nas classes abaixo de três hectares. 

A classe com maior número de cabeças normais é (0- <1) com 857 cabeças mais de metade, seguido de (1-<3) com 503 e 

por ultimo (3-<5) com 118 cabeças sendo a classe com menor número de cabeças normais. 

Quadro 6.56 – Efetivo Caprino e classes de cabeças normais 

Concelho 
Classe de cabeças normais 

Total 0- <1 1-<3 3-<5 5-<10 

Albergaria-a-velha 441 307 134 - - 

Aveiro 485 259 226 - - 

Estarreja 568 307 143 118 - 

Total 1494 857 503 118 - 

Fonte: RGA 2009 
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6.5 QUALIDADE DO AMBIENTE  

6.5.1 Recursos Hídricos e Hidrogeológicos 

Introdutoriamente importa referir que o EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar, elaborado em 

2001, procedeu a uma caraterização da situação ambiental de referência dos recursos hídricos, na área de intervenção do 

projeto, que envolveu campanhas de caraterização da qualidade da água realizadas em julho de 2000. Posteriormente, 

como resultado do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental a que o mesmo foi submetido, foi necessário 

implementar um programa de monitorização da qualidade da água que visava alcançar os seguintes objetivos: i) identificar 

e avaliar impactes em termos de contaminação da água que poderão surgir durante as fases de construção e exploração do 

PDABVL; ii) avaliar o desempenho do sistema de drenagem e das estruturas de prevenção e defesa das inundações; e iii) 

permitir a integração de dados de qualidade da água no modo operatório do sistema de distribuição de água. 

Neste contexto, o então Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa), entidade que sucedeu ao IHERA, 

promoveu a realização do referido programa de monitorização cuja responsabilidade de execução ficou a cargo do 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. 

A área objeto de monitorização foi confinada ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar (cerca de 2934 ha). O programa de 

monitorização decorreu entre 2005 e 2007, período em que se realizaram 15 campanhas de amostragem de águas 

superficiais, em 20 locais, e 12 campanhas de amostragem de águas subterrâneas, em 11 locais, cuja seleção procurou 

garantir a cobertura total do sistema hidráulico, abrangendo os aquíferos. Nos Quadro 6.95, Quadro 6.99 e Figura 6.60 

apresenta-se a localização dos pontos de amostragem das águas superficiais e subterrâneas. 

Como é possível observar nos quadros e figura referidos, de entre os locais de amostragem constam o Rio Antuã – Beduído 

(34A), o Rio Antuã – Quimigal (50A), a tomada de água do Rio Antuã (48A), o Rio Jardim (35A), o Esteiro de Canelas (52A), 

a Comporta do Barbosa (lado da Ria) (41A), o Rio Fontão – Ponte e montante (38A e 23A) e a vala derivação do Vouga 

(comporta CP) (39A). 

No âmbito do presente EIA, a caraterização dos recursos hídricos superficiais foi efetuada com base numa campanha de 

caraterização da qualidade da água (Novembro de 2017), nos dados constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (capítulo 6.5.1.1) e nos resultados e principais conclusões decorrentes do referido 

programa de monitorização 2005-2007. 

De referir que a campanha efetuada em 2017 utilizou os mesmos locais de amostragem do programa de monitorização 

referido o que permitiu aferir a evolução da situação ambiental de referência dos recursos hídricos. 

A caraterização físico-química e microbiológica das águas superficiais são apresentados nos capítulos 6.5.1.1.7, 6.5.1.1.8, 

6.5.1.1.9 e 6.5.1.1.10. 

No que respeita à interseção com massas de água e afetação da continuidade de montante para jusante, considerou-se que 

este aspeto se reveste de maior significado no âmbito da avaliação relativa aos aspetos ecológicos mais concretamente na 

circulação dos peixes migradores existentes na área de estudo. 

Neste contexto, foi elaborado um estudo hidrodinâmico de modelação numérica das estruturas hidráulicas do Baixo Vouga 

Lagunar, em estreita colaboração com o ICNF, que foi integrado neste EIA, apresentando-se uma síntese dos resultados no 
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Capítulo 4.8 e o estudo completo no Anexo 7 do Volume 3 do EIA, e com base nos resultados desse estudo, procedeu-se 

à avaliação de impactes na ictiofauna (capítulo 8.6). 

Relativamente à caraterização dos recursos hídricos subterrâneos, esta foi efetuada com base nos dados constantes do 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (capítulo 6.5.1.2) e nos resultados e principais 

conclusões decorrentes do já referido programa de monitorização implementado entre 2005 e 2007.  

No caso das águas subterrâneas, dada a consistência dos resultados obtidos para os locais amostrados no referido 

programa de monitorização (2005-2007), tomaram-se como válidas as conclusões obtidas durante os trabalhos de 

monitorização que decorreram previamente, tendo essas conclusões sido apresentados em detalhe no capítulo 6.5.2. 

6.5.1.1 Avaliação do estado das massas de água superficiais  

6.5.1.1.1 Introdução 

De acordo com a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, Diretiva 

Quadro da Água (DQA), a qual estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da água, os Estados Membros têm 

a obrigação de classificar o Estado das massas de água de superfície.  

Esta classificação, apoia-se em elementos físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos para fundamentar a classificação 

do estado das massas de água superficiais, a qual integra a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo 

que o estado de uma massa de água superficial é definido em função do pior dos dois Estados, Ecológico ou Químico 

(Figura 6.43). 

 
Fonte: INAG, 2009 

Figura 6.43 – Esquema conceptual do sistema de classificação no âmbito da Diretiva Quadro da Água/Lei da Água 
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O estado ecológico é expresso em cinco classes, cujos critérios de classificação são expressos na relação entre os diferentes 

elementos de qualidade físico-química, hidromorfológica e biológica, conforme representado na Figura 6.44. 

O estado químico está relacionado com a presença de substâncias químicas no ambiente aquático, que não estariam 

presentes em condições naturais ou teriam concentrações reduzidas, e que são suscetíveis de causar danos significativos 

para a saúde humana e para a flora e fauna, pelas suas características de persistência, toxicidade e bioacumulação.  

O estado ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície 

e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água semelhante, ou seja, do mesmo tipo, 

em condições consideradas de referência. O estado ecológico de referência é um estado que corresponde à ausência de 

pressões antropogénicas, ou seja, sem que se façam sentir os efeitos da industrialização, urbanização ou intensificação 

agrícola, ocorrendo apenas pequenas alterações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas. A avaliação da qualidade 

da água é feita com base na determinação de índices integrativos, adaptados a rios da Península Ibérica, os quais 

caracterizam a morfologia e hidrodinâmica fluvial, permitindo aferir a qualidade dos habitats fluviais.  

Segundo o Plano para a RH4, o estado global das águas de superfície é resultado da combinação entre o estado/potencial 

ecológico e o estado químico. No caso das águas subterrâneas o estado global é obtido através da combinação do estado 

químico e do estado quantitativo. Em ambos os casos esta classificação foi complementada pela avaliação do estado das 

zonas protegidas.  

Os valores estimados para os

elementos biológicos de

qualidade correspondem às

condições de referência?

As condições físico-químicas

corresponem ao estado

excelente?

As condições

hidromorfológicas

correspondem ao

estado excelente?

Cassificado como

ESTADO EXCELENTE

Os valores estimados para os

elementos biológicos de qualidade

desviam-se apenas ligeiramente

dos valores das condições de

referência?

O desvio é moderado?

Classificado como

ESTADO MAU

O desvio é elevado?
Classificado como

ESTADO MEDÍOCRE

Classificado como

ESTADO RAZOÁVEL

Classificado como

BOM ESTADO

As condições físico-químicas (a)

asseguram o funcionamento dos

ecossistemas e, (b) estão de
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Não
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NãoNão

Sim

Sim

SimSim

Maior

Maior

Sim
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Sim Sim

Não

 
Fonte: INAG, 2009 

Figura 6.44 - Relação entre os diferentes elementos de qualidade para a classificação do estado ecológico 
das massas de água superficiais, de acordo com a Diretiva-Quadro da Água 
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A caracterização dos recursos hídricos presentes na área de estudo e região adjacente foi realizada com base nas seguintes 

fontes de informação: 

▪ Plano de Gestão da Região Hidrográfica que integra a Região Hidrográfica nº4 do Vouga, Mondego e Lis (referência) 

▪ Inventário de pontos de água superficial existentes na área de projeto  

▪ Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) 

▪ Base de dados da APA – SNIAmb – Sistema Naciona de Informação de Ambiente 

▪ Informação cedida pela APA 

▪ Campanhas de monitorização 

▪ Resultados obtidos em trabalhos realizados especificamente para a área de intervenção do PDABVL; 

▪ Campanhas de caracterização da qualidade da água realizadas entre 2005 e 2007 ao abrigo do Protocolo Específico 

assinado entre o IDRHa, atual DGADR e a Universidade de Aveiro na sequência da emissão da DIA (relativa ao EIA 

de 2001). 

6.5.1.1.2 Enquadramento Hidrográfico  

O Projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar (incluindo todas as intervenções previstas no âmbito do 

projeto), está inserido na área de jurisdição territorial da Administração de Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro), no 

distrito de Aveiro, e ocupa a região Norte do concelho de Albergaria-a-Velha, Centro-Sul e Sudoeste do concelho de Estarreja 

e Nordeste do concelho de Aveiro. A gestão dos recursos hídricos, incluindo o respetivo planeamento, licenciamento, 

monitorização e fiscalização ao nível da região hidrográfica, cabe à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. através do seu 

serviço territorialmente desconcentrado da Administração da Região Hidrográfica do Centro. 

A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do Rio Vouga, e interseta as sub-bacias do Vouga e Costeiras entre o 

Vouga e o Mondego, pertencentes à Região hidrográfica Vouga Mondego e Lis (2º ciclo) aprovado pela RCM nº52/2016, 20 

de setembro. 

Esta bacia é descrita no PGRH RH4 como um conjunto hidrográfico de rios que atualmente desaguam muito perto da foz do 

Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro. Os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e 

seus afluentes até à confluência com o rio Águeda), o Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo acrescentar-se-lhe o 

Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a Sul, todos desaguando na Ria de Aveiro mas 

hidrograficamente independentes do Vouga, o Braço Norte da Ria de Aveiro (que inclui os rios Antuã, Fontão, Negro e a 

ribeira de Caster), e o Braço da Gafanha (que inclui a zona superior da bacia do rio Boco). As sub-bacias do Vouga e 

Costeiras entre o Vouga e o Mondego têm uma área total de 3824 km2 e incluí um total de 76 massas de água.  
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Figura 6.45 - Enquadramento hidrográfico da área de estudo 

Como mostra a Figura 6.45, a área de estudo é intersetada a Este pela Ria de Aveiro; a Sul, pelo rio Vouga; pelo rio Antuã 

a Norte, pelo rio Jardim na zona Este da secção inserida no concelho de Estarreja e, por fim, pela Ribeira de Fontão que se 

desenvolve nos concelhos de Albergaria-a-Velha e Estarreja. São ainda intercetadas as bacias hidrográficas do Rio Jardim 

e do Rio Antuã. 

O rio Vouga nasce na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro. A 

sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal, sendo limitada pelos paralelos 40º15’ 

e 40º57’ de latitude Norte e os meridianos 7º33’ e 8º48’ de longitude Oeste. É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a 

separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da 

bacia do rio Douro. 

A Ria de Aveiro é uma formação recente, originada pela deposição de aluviões numa extensa baía que no Século X se 

desenvolvia entre Espinho e o Cabo do Mondego, e na qual se abria um largo estuário onde desaguavam os rios Vouga, 

Águeda e Cértima separadamente. A zona aluvionar estende-se desde Mira, a sul, até Ovar, a norte, e penetra pelo vale do 

Vouga até Angeja. A ria ocupa, em pleno enchimento, um espelho de água com cerca de 47 km², reduzindo-se a 43 km² 

durante a baixa-mar. Numa maré morta de 1 m de amplitude penetram na ria cerca de 25 hm3 de água salgada. Em 
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contrapartida, em termos médios, o volume de água doce que a ria recebe durante um ciclo de maré não chega a atingir 

2 hm3. 

A Ria de Aveiro tem uma massa de água identificada como fortemente modificada, cujo comprimento longitudinal do troço 

do rio é de 16 km. A construção do canal de navegação do porto provocou alterações nas suas características morfológicas, 

canalização do rio para navegação e outros usos, substrato do leito devido à extração de inertes, alteração do regime 

hidrológico e do transporte sólido, tendo sido identificada como fortemente modificada no 1º ciclo do PGRH RH4. 

O clima regional tem características marcadamente mediterrânicas, embora com influência oceânica. A precipitação média 

anual é de 1281 mm em toda área da bacia do Vouga, as precipitações médias em cada mês, de Junho a Setembro, não 

ultrapassam os 60 mm, sendo que os valores mínimos se verificam nos meses de Julho e Agosto. Por outro lado, a 

precipitação média de Dezembro é da ordem de 200 mm. A conjugação da reduzida evapotranspiração potencial ao longo 

do ano, com valores máximos de 200mm no mês de Julho, e existência de um longo período de verão com precipitação 

reduzida, resultam num regime de caudal com uma grande variação sazonal.  

O escoamento médio mensal apresenta uma grande variabilidade ao longo do ano. O escoamento superficial nas massas 

de água intersetadas pela área de estudo tende a ser muito reduzido em períodos secos, como mostra o quadro seguinte.  

Quadro 6.57 - Escoamento anual por massa de água 

 Escoamento anual (dam3) 

 Seco Médio Húmido 

Ribeira do Fontão 18 504 30 259 43 343 

Rio Antuã 85 725 139 374 194 554 

Rio Jardim 11 450 18 375 25 928 

Rio Vouga 1 051 421 1 796 703 2 567 584 

Esteiro de Canela 28 316 46 124 65 839 

Fonte: PGRH RH4 Parte 2 

Como referido, a bacia do rio Vouga é constituída por um conjunto de rios que atualmente desaguam na ria de Aveiro. A Ria 

de Aveiro drena um conjunto de linhas de água que abarcam uma área total de 3635 km2 (área da Bacia Hidrográfica do 

Vouga). Da área total da Bacia, o rio Vouga é responsável pela drenagem, para o Oceano Atlântico através da Ria de Aveiro, 

de uma área de 2425 km2. Os rios de relevância para a área do projeto são, a Ribeira do Fontão, o Rio Antuã, Rio Jardim, 

e Esteiro de Canela. 

O Rio Antuã, com uma bacia de 149.2 km2 e 56.97 km de extensão total, tem a maioria da linha de água principal fora da 

área de estudo. No PGRH RH4 surge desagregado em duas massas de águas distintas, uma massa de água de natureza 

natural, com uma extensão total de 17.68 km e área de bacia de 44.76 km2 (PT04VOU0537), massa de água que interseta 

a área do projeto, e uma massa de água mais a norte, com extensão de 39.28 km e área total de 105.37 km2 

(PT04VOU0511). O rio Jardim tem uma bacia hidrográfica de 20.89 km2 e uma extensão total de 4.41 km. O Esteiro de 

Canela com uma bacia de 18.72 km2 e uma extensão de 3.4 km. Por fim, a Ribeira do Fontão tem uma extensão total de 

14.33 km e uma bacia hidrográfica com 38 km2. 
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Figura 6.46 - Bacias hidrográficas das massas de água superficiais 

No quadro seguinte é apresentada a dimensão das bacias hidrográficas de cada linha de água que interseta a área de 

estudo. 

Quadro 6.58 - Área da bacia das linhas de água que intersetam a área de estudo 

Designação da linha de água Código Área da bacia (km2) (PGRH RH4 2016-2021) 

Rio Vouga PT04VOU0543C 3635 

Rio Antuã PT04VOU0537 149.2 

Rio Jardim PT04VOU0539 20.89 

Esteiro de Canela PT04VOU0540 18.72 

Ribeira do Fontão PT04VOU0542 10.5 

Ria de Aveiro (WB2) PT04VOU0547 531.3 

Ria de Aveiro (WB4) PT04VOU0536 235.9 

Fonte: PGRH RH4 Parte 2 
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6.5.1.1.3 Condições de drenagem 

O sistema de drenagem das águas no interior do bloco de rega escoa direta, ou indiretamente, para o Lago Laranjo e Zona 

do Parrachil da Ria de Aveiro, pelo que, com a construção dos sistemas primários de defesa contra marés e de defesa contra 

cheias do bloco do Baixo Vouga Lagunar, será necessário prever um sistema secundário de drenagem que permita, por um 

lado o enxugo das áreas principalmente durante o período de inverno e, por outro, que defenda a área beneficiada contra a 

intrusão das águas salgadas e poluídas provenientes da Ria de Aveiro. 

Com base no esquema do bloco de rega e dos sistemas primários de drenagem do Baixo Vouga Lagunar apresentado no 

Desenho 40486-EA-0200-DE-0002, consideraram-se, no presente estudo, 8 zonas de drenagem secundárias fundamentais 

onde, por norma, um conjunto de valas de secundárias e terciárias recolhe a água de drenagem e a encaminha para o 

exterior dos diques existentes e a construir, para as zonas do Lago do Laranjo e do Parrachil/Morraceira. 

As zonas de drenagem assinaladas anteriormente resumem-se no quadro seguinte 

Quadro 6.59 - Zonas de drenagem do bloco do BVL 

Zona de Drenagem 
Zona/perímetros de 

emparcelamento 
Área agrícola drenada 

(estimada) * (ha) 
Destino 

1 Ilha Nova 70,2 Parrachil 

2 Longa 106,2 Laranjo 

3 Canelas 223,1 Esteiro de Salreu 

4 Salreu 15,6 Esteiro de Salreu 

5 Salreu 98,9 Esteiro de Salreu 

6 Salreu 29,6 Esteiro de Salreu 

7 Salreu 68,6 Esteiro de Salreu 

8 Ilha Nova 44,6 Rio Velho 

* Áreas drenadas a validar pela CIRA. 

No caso presente, em que se está perante uma situação de drenagem de uma zona rural com aproveitamento agrícola 

considera-se, usualmente, um período de retorno de 5/10 anos. No entanto, de forma a compatibilizar com os critérios 

utilizados no dimensionamento das restantes infraestruturas do BVL, os cálculos foram efetuados para outros tempos de 

retorno, designadamente, 2 e 5 anos (a decisão quanto ao período de retorno de uma determinada chuva é feita em função 

de um balanço económico entre os prejuízos anuais previsíveis, provenientes de perdas e danos a estruturas e os custos 

anuais de construção de estruturas de maior capacidade). 

Assim, os caudais a drenar pelo sistema de drenagem interna resultantes da contribuição das bacias hidrográficas dentro 

da área agrícola foram calculados através da estimativa de intensidades pluviométricas para os períodos de retorno de 2 e 

5 anos. 

Os caudais afluentes a cada comporta secundária de drenagem, correspondentes à drenagem interna das áreas de 

drenagem anteriormente apresentadas, resultam da contribuição direta da precipitação que atinge as referidas das zonas 

de drenagem. 
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A parcela do volume de água resultante da precipitação direta sobre as áreas das zonas de drenagem no interior do bloco 

foi determinada considerando as curvas Intensidade-Duração-Frequência (I-D-F) definidas para a estação climatológica de 

Aveiro – Universidade24, para o período de retorno de 5 anos e durações de chuvada de 24 e 48 horas.  

Com base neste estudo, para a região em causa, e para um determinado período de retorno a intensidade de precipitação 

i, em mm/h, relaciona-se diretamente com a duração da chuvada t em minutos, de acordo com a seguinte expressão: 

i = a tb 

em que: 

▪ i – intensidade de precipitação (mm/h); 

▪ t – duração da chuvada - tempo equivalente ao tempo de concentração (min); e 

▪ a, b – parâmetros que dependem do período de retorno e do posto udográfico considerado. 

Para a determinação dos parâmetros a e b das curvas I-D-F optou-se pelo posto udográfico de Aveiro (universidade), definido 

no estudo do INAG supracitado pelo código 10F/01, por ser o posto com características mais similares relativamente à área 

do bloco de rega. 

No exercício em causa foram considerados: 

▪ Período de retorno, T, de 2 e 5 anos; e  

▪ Tempo de duração da chuvada de 24 e 48 h. 

Os valores de a e b obtidos para o posto de Aveiro (Universidade) para os vários períodos de retorno podem ser observados 

no Quadro 6.60. 

Quadro 6.60 - Parâmetros a e b das Curvas I-D-F 

Tempo de retorno Parâmetros 

(anos) a b 

2 278,52 -0,669 

5 360,93 -0,667 

Considerando que as áreas interiores do bloco em situação de cheia se encontram saturadas, ou em estado de quase 

saturação (áreas agrícolas integrando solos muitos saturados no período húmido, com capacidade de infiltração muito 

baixa), a água que se infiltra no solo tem como resultado o aumento do nível freático nos terrenos e o aumento do nível de 

água na rede secundária de drenagem. Tendo em conta a precipitação durante os períodos referidos e a área efetiva de 

armazenamento nas zonas interiores do bloco, foram calculados os volumes de água resultantes para posteriormente se 

proceder à verificação do funcionamento das comportas secundárias de enxugo. 

Na verificação do funcionamento das comportas secundárias tiveram-se ainda em conta as classes de cotas de maré 

associadas a frequências de ocorrência estabelecidas no estudo da COBA (1992) apresentadas no Quadro 6.61. 

 

24 “Análise de fenómenos extremos – Precipitações intensas em Portugal Continental”, Brandão et al, Instituto Nacional da Água (INAG), 
2001. 
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Quadro 6.61 - Cotas de maré e frequência de ocorrência (Fonte: COBA, 1992) 

Zona do Lago Laranjo Zona de Parrachil 

Classes de cotas de 
maré 

Cotas de maré 
Z.H. (m) 

Frequência de 
ocorrência 

Classes de cotas de 
maré 

Cotas de maré 
Z.H. (m) 

Frequência de 
ocorrência 

Cotas Baixas 
1,5 -2,0 

1,82 0,285 
Cotas Baixas 

1,2 -2,0 
1,68 0,332 

Cotas Médias 
2,0 -2,9 

2,47 0,572 
Cotas Médias 

2,0 -3,0 
2,57 0,532 

Cotas Altas 
2,9 -3,4 

3,05 0,143 
Cotas Altas 

3,0 -3,4 
3,13 0,136 

O Quadro 6.62 resume os caudais drenados em cada uma das zonas de drenagem do bloco consideradas no presente 

estudo. 

Quadro 6.62 – Caudais drenados 

Zona de drenagem 

Cotas da maré / rio Velho Altura do escoamento (H) Caudal drenado 

(Z médias) (Z baixas) (Z médias) (Z baixas) (Z médias) (Z baixas) 

(m) (m) (m) (m) (m3/s) (m3/s) 

1 0,57 -0,32 - 0,67 - 0,87 

2 0,47 -0,18 0,38 1,03 1,03 1,69 

3 0,47 -0,18 0,38 1,03 1,03 1,69 

4 0,47 -0,18 0,43 1,08 1,09 1,73 

5 0,47 -0,18 0,73 1,38 1,43 1,96 

6 0,47 -0,18 0,73 1,38 1,43 1,96 

7 0,47 -0,18 0,43 1,08 1,09 1,73 

8 1,22 * 0,20 * 0,03 1,05 0,19 1,09 

6.5.1.1.4 Avaliação do estado das massas de água superficiais na bacia do Vouga 

A DQA estabelece a obrigação de os Estados Membros elaborarem planos de monitorização, os quais, para as águas 

superficiais devem incluir a monitorização dos elementos biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, para posterior 

determinação do estado ou potencial ecológico e dos estados químico e hidromorfológico. As atuais redes de monitorização 

do estado das massas de água superficiais têm como base as estações da rede nacional da qualidade da água estabelecida 

pelo ex-INAG, tendo a ARH do Centro procedido a alguns ajustamentos na localização e nos parâmetros a amostrar e 

instalado pontos novos. 

Na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), mais especificamente na bacia hidrográfica do rio Vouga e na área 

de interesse para o presente estudo, encontram-se estações de monitorização nos rios Antuã, Vouga, Jardim, ribeira de 

Fontão e Esteiro de Canelas, entre as massas de água “rios”, encontrando-se também devidamente monitorizada a Ria de 

Aveiro, a qual se encontra entre as “águas de transição” monitorizadas nesta região hidrográfica.  

O estado das águas de superfície é definido em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico. Para as massas de 

água fortemente modificadas aplica-se o conceito de Potencial Ecológico, que representa o desvio que a qualidade do 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-153 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

ecossistema aquático que a massa de água apresenta relativamente ao máximo que pode atingir (potencial ecológico 

máximo), após implementação de todas as medidas de mitigação que não têm efeitos adversos significativos no ambiente. 

Globalmente, para a região hidrográfica em que se integra a bacia hidrográfica do rio Vouga, a maioria das massas de água 

(67%) apresenta uma classificação global de “Bom e Superior”, 30% foi classificada como “Inferior a Bom” e apenas 3% têm 

uma classificação desconhecida. Importa destacar a classificação das águas de transição, as massas de água deste tipo 

foram todas classificadas como “Inferior a Bom”.  

6.5.1.1.5 Caracterização das massas de água  

De acordo com o Anexo II da Diretiva Quadro da Água, DQA (Diretiva 2000/60/CE), para a área integrada no PGRH do 

Vouga, Mondego e Lis, as massas de água superficiais foram classificadas nas categorias “rio”, “águas de transição, “águas 

costeiras”, “massa de água artificial” e “massa de água fortemente modificada”. 

Para cada categoria de águas superficiais, as massas de água relevantes foram diferenciadas em tipologias, com 

caraterísticas geográficas e hidrológicas relativamente homogéneas. O objetivo da definição de tipologias é permitir que 

sejam corretamente estabelecidas condições de referência (bióticas e abióticas) e que sejam comparáveis as classificações 

de Estado Ecológico dentro de cada grupo com caraterísticas semelhantes. Deste modo assegura-se que as alterações 

verificadas nos elementos de qualidade são o reflexo da atividade humana (pressões) e não o resultado de alterações 

naturais nos ecossistemas. 

As tipologias de massas de água presentes na área de estudo são Rios do Norte de Pequena Dimensão (rios Jardim, 

Antuã, Esteiro de Canela), Rios do Litoral Centro (rio Vouga, ribeira do Fontão), as massas de água em análise da Ria de 

Aveiro estão identificadas como Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio, Ria de Aveiro – WB4 

e Ria de Aveiro – WB2. Esta última está também identificada como massa de água fortemente modificada. 

Visando definir critérios para classificação do Estado das massas de água, o então INAG criou o documento “Critérios para 

a Classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – Rios e Albufeiras, INAG (2009 a)”, desenvolvido com base na 

informação obtida nos trabalhos de implementação da Diretiva Quadro da Água, em Portugal Continental e a nível Europeu, 

incluindo os resultados da 1ª fase do Exercício de Intercalibração (Decisão da Comissão 2008/915/CE). Os critérios de 

classificação propostos nesse documento são oficiais, tendo sido utilizados para classificar as massas de água superficiais 

“Rios” nas Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis (RH4), quando da elaboração do respetivo Plano de Gestão.  

As campanhas de amostragem tiveram lugar em 2004, incluindo um conjunto de 200 locais distribuídos por todo o território 

de Portugal Continental. Para cada um dos locais amostrados foram recolhidos dados para os diferentes elementos 

biológicos definidos na DQA, nomeadamente os invertebrados bentónicos, a ictiofauna, os fitobentos (diatomáceas) e as 

macrófitas. Nestas campanhas foram ainda analisados os elementos físico-químicos de suporte às comunidades bentónicas. 

A hidromorfologia foi caraterizada mediante a aplicação de uma adaptação da metodologia River Habitat Survey (RHS). 

A DQA estabelece também a obrigação de os Estados Membros elaborarem planos de monitorização, os quais, para as 

águas superficiais devem incluir a monitorização dos elementos biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, para 

posterior determinação do estado ou potencial ecológico e dos estados químico e hidromorfológico. As atuais redes de 

monitorização do estado das massas de água superficiais têm como base as estações da rede nacional da qualidade da 

água estabelecida pelo ex-INAG, tendo a ARH do Centro procedido a alguns ajustamentos na localização e nos parâmetros 

a amostrar e instalado pontos novos. 
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Enquanto que para as massas de água rios a ARH do Centro estabeleceu as suas redes de vigilância, operacional e de 

investigação desde há muito, para as massas de água de transição foram utilizados os dados obtidos ao abrigo do projeto 

EEMA (Avaliação dos Estado Ecológico das Massas de Água Costeiras e de Transição e do Potencial das Massas de Água 

Fortemente Modificadas), coordenado à data pelo INAG, I.P. que incluía, entre outros, nove pontos na Ria de Aveiro.  

No que se refere à caraterização das massas de água na área de estudo, há ainda a realçar na área de influência do projeto 

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, a existência de uma zona protegida (ZPE Ria de Aveiro – 

PTZPE0004), a qual apresenta um elenco faunístico importante com numerosas espécies aquáticas, sendo que a Ria de 

Aveiro alberga mais do que 1% da população biogeográfica de Alfaiate, de Negrola, de Borrelho-grande-de-coleira e de 

Borrelho-de-coleira-interrompida.  

6.5.1.1.6 Pontos de água superficial na área de estudo e respetivos usos 

Na área de estudo e áreas de empréstimo não foram identificados pontos de água superficiais. Contudo, importa localizar 

os ponto de água superficial localizados na área envolvente. Foram identificados na RH4 16 albufeiras de águas públicas, 

descritas no quadro seguinte. Estes pontos de água servem maioritariamente o propósito de produção de energia, mas 

também abastecimento público e rega. 

Quadro 6.63 - Caracterização dos pontos de água superficiais na RH4 

Nome Tipo Classificação Tipo abastecimento 
Área 

(m2) 

NPA 

(m) 

Volume de água 

armazenado útil 

(hm3) 

Volume de água 

armazenado total 

(hm3) 

Ermida Albufeira Condicionada Energia 47.08 44 0 3.86 

Ribeiradio Albufeira Protegida Energia 602.456 110 0 0 

Ribeira do 

Paúl 
Albufeira Protegida Público 28.33 358 0 2.4 

Cainhas Albufeira Protegida Público 14.38 407.5 0 0.08 

Aguieira Albufeira Protegida Energia/Público/Rega 2173.77 124.7 216 423 

Covão do 

Meio 
Albufeira Condicionada Energia 9.77 1653.7 1 1.4 

Lagoa 

Comprida 
Albufeira Protegida Energia 84.68 1600 13.8 13.8 

Lagoacho Albufeira Livre Energia 23.69 1436 1 1.52 

Vale do 

Conde 
Albufeira Condicionada - 2.12 1586 0 0 

Vale do 

Rossim 
Albufeira Protegida Energia 41.05 1436 3 3.5 

Bogueira Albufeira Protegida Energia 216.84 235 0 68.7 

Fronhas Albufeira Protegida Energia/Público 410.74 134.1 42 62.1 
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Nome Tipo Classificação Tipo abastecimento 
Área 

(m2) 

NPA 

(m) 

Volume de água 

armazenado útil 

(hm3) 

Volume de água 

armazenado total 

(hm3) 

Açude da 

Raiva 
Albufeira Protegida Energia/Rega 244.77 61.5 12 24.1 

Açude de 

Coimbra 
Albufeira Protegida Público/Rega/Navegação 154.46 18 0 2 

Alto Ceira Albufeira Condicionada Energia 10.96 665.4 0 1.2 

Fonte: SNIAMB, APA, 2021 e PGRH RH4 

6.5.1.1.7 Rede de monitorização de água superficial 

Neste capítulo é apresentada a rede de monitorização existente  na área de estudo e sua envolvente. O Quadro 6.64, 

apresenta as características das estações mais relevantes para a área de estudo, pertencentes à rede de 

vigilância/monitorização da Qualidade do SNIRH. 

As estações selecionadas da rede de monitorização existente e ativa na área de influência do projeto, encontram-se listadas 

e descritas no Quadro 6.64, e os parâmetros monitorizados mais recentes estão listados no Quadro 6.65 e Quadro 6.66. 

Foram selecionadas as estações ESTARREJA (09F/05) e ENXURREIRAS (09F/10),  que intersetam ou estão localizadas 

em linhas de água que intersetam a área de estudo. Apesar de existirem mais estações ativas, estas não foram consideradas 

por não apresentarem resultados para o ano hidrológico em análise (2018/2019). 

Quadro 6.64 – Estações da rede de vigilância da Qualidade de águas superficiais 

Código 09F/02S 09F/05 09F/08S 09F/10 09F/29 

Nome 
RIA AVEIRO – 

FOZ RIO NOVO 
ESTARREJA 

RIA DE AVEIRO – 
BOCA RIO VELHO 

(s) 
ENXURREIRAS RIA AVEIRO - ANGEJA 

Bacia 
VOUGA/RIBEIRAS 

COSTEIRAS 
VOUGA/RIBEIRAS 

COSTEIRAS 
VOUGA/RIBEIRAS 

COSTEIRAS 
VOUGA/RIBEIRAS 

COSTEIRAS 
VOUGA/RIBEIRAS 

COSTEIRAS 

Altitude (m) 0 10 0 9 3 

Latitude (ºN) 40.69483 40.756711 40.7226 40.729249 40.67277 

Longitude (ºW) -8.63939 -8.561353 -8.636 -8.5573295 -8.560407 

Entidade ARH-CENTRO ARH-CENTRO INAG/IPIMAR ARH-CENTRO ARH-CENTRO 

Distrito AVEIRO AVEIRO AVEIRO AVEIRO AVEIRO 

Concelho AVEIRO ESTARREJA - ESTARREJA ALBERGARIA 

Freguesia CACIA SALREU - SALREU ANGEJA 

Rio RIO VOUGA RIO ANTUÃ   RIO VOUGA 

Área drenada 
(km2) 

2410.61 140.15 - - 29.13 

Distância foz 
(km) 

12.59 26.75 - - 29.13 

Entrada 
funcionamento 

20-07-1999 24-01-2001 13-04-2010 - 22-02-2002 
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Código 09F/02S 09F/05 09F/08S 09F/10 09F/29 

Data fecho - - - - - 

Objetivo SP IMPACTO/DQA_QUIM_VIG EEMA - SP/DQA_QUIM_OPER 

Estado ATIVA ATIVA ATIVA - ATIVA 

Fonte: SNIRH, 2021 

Quadro 6.65 - Parâmetros – Estações da rede de monitorização da Qualidade de águas superficiais 

Parâmetro Unidade N.º Valores Data Início Data Final 

ENXURREIRAS (09F/10) 

2,4-Diclorofenol (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Alacloro (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Alcalinidade total (mg/l CaCO3) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Alumínio dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Amoníaco (mg/l NH3) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Antimónio dissolvido (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Antraceno (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Arsénio dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Atrazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Azoto total (mg/l N) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Bentazona (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Benzeno (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Benzo(a)pireno (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Bário dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

CBO5 (mg/l O2) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Carbono Orgânico Dissolvido (mg/l C) mg/l 3 11/07/2018 23/10/2018 

Carbono Orgânico Total (mg/l C) mg/l 4 11/07/2018 15/12/2020 

Chumbo dissolvido (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Cianeto (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Clorfenvinfos (E+Z) (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Clorofórmio ou Triclorometano (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Clorpirifos (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Clortolurão (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Cobre dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Condutividade de laboratório a 20ºC (uS/cm) uS/cm 5 11/07/2018 15/12/2020 

Crómio dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Cádmio dissolvido (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Desetilatrazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Desetilsimazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Desetilterbutilazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Diclorometano (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Dimetoato (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 
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Parâmetro Unidade N.º Valores Data Início Data Final 

Diurão (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Dureza total (mg/l CaCO3) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Etilbenzeno (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Fluoranteno (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Fosfato (mg/l P) mg/l 1 15/12/2020 15/12/2020 

Fosfato (mg/l P2O5) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Fosfato de Tributilo ou Tributilfosfato (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Fósforo total (mg/l P) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Imidaclopride (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Isoproturão (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Linurão (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

MCPA (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

MCPP (Mecoprope) (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Metalaxil (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Metolacloro (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Naftaleno (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Nitrato (mg/l NO3) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Nitrito (mg/l NO2) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Nonilfenois (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Níquel dissolvido (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Octilfenois (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Oxigénio dissolvido - lab. (%) (%) 5 11/07/2018 15/12/2020 

Oxigénio dissolvido - lab. (mg/l O2) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Simazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Sólidos suspensos totais (mg/l) mg/l 5 11/07/2018 15/12/2020 

Tebuconazol (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Temperatura Amostra (°C) °C 5 11/07/2018 15/12/2020 

Temperatura pH (Laboratório) °C 1 15/12/2020 15/12/2020 

Terbutilazina (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Tetracloreto de Carbono ou Tetraclorometano (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Tetracloroetileno ou Percloroetileno ou Tetracloroeteno (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Tolueno (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Tricloroetileno ou Tricloroeteno (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Turvação (NTU) NTU 4 11/07/2018 11/12/2018 

Urânio dissolvido (ug/l) µg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

Xilenos - mistura de isómeros (ug/l) µg/l 3 22/08/2018 11/12/2018 

Zinco dissolvido (mg/l) mg/l 4 11/07/2018 11/12/2018 

pH - lab. - 5 11/07/2018 15/12/2020 

Fonte: SNIRH, 2021 
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Quadro 6.66 - Parâmetros – Estações da rede de monitorização da Qualidade de águas superficiais 

Parâmetro Unidade Nº valores Data início Data fim 

ESTARREJA (09F/05) 

1,2-Dicloroetano ou EDC (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

2,4'-DDT ou o,p'-DDT (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

2,4,5-Triclorofenol ou 2,4,5-TCF (ug/l),4,5-Triclorofenol ou 2,4,5-TCF (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

2,4,6-Triclorofenol ou 2,4,6-TCF (ug/l),4,6-Triclorofenol ou 2,4,6-TCF (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

2,4-Diclorofenol (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

4,4'-DDT ou p,p'-DDT (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Alacloro (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Alcalinidade total (mg/l CaCO3) mg/l 4 04/06/2019 27/02/2020 

Aldrina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Alumínio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Antimónio dissolvido (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Antraceno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Arsénio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Atrazina (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) mg/l 150 24/01/2001 27/02/2020 

Azoto total (mg/l N) mg/l 18 21/02/2011 27/02/2020 

Bentazona (ug/l) µg/l 7 05/05/2014 13/11/2019 

Benzeno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Benzo(a)pireno (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Benzo(b)fluoranteno (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Benzo(ghi)perileno (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Benzo(k)fluoranteno (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Bisfenol A (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Bário dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

CBO5 (mg/l O2) mg/l 146 24/01/2001 27/02/2020 

Carbono Orgânico Dissolvido (mg/l C) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Carbono Orgânico Total (mg/l C) mg/l 10 04/03/2013 27/02/2020 

Chumbo dissolvido (ug/l) µg/l 21 05/02/2007 13/11/2019 

Cianeto (mg/l) mg/l 27 23/09/2002 13/11/2019 

Clorfenvinfos (E+Z) (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Clorofórmio ou Triclorometano (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Clorpirifos (ug/l) µg/l 3 20/04/2015 13/11/2019 

Clortolurão (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 
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Parâmetro Unidade Nº valores Data início Data fim 

Cobre dissolvido (mg/l) mg/l 15 23/06/2008 13/11/2019 

Condutividade de campo a 20ºC (uS/cm) uS/cm 4 04/06/2019 27/02/2020 

Crómio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Cádmio dissolvido (ug/l) µg/l 22 05/02/2007 13/11/2019 

Cálcio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Desetilatrazina (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Desetilsimazina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Desetilterbutilazina (ug/l) µg/l 7 05/05/2014 13/11/2019 

Dialdrina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Diclorometano (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Dimetoato (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Diurão (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Dureza total (mg/l CaCO3) mg/l 10 04/03/2013 13/11/2019 

Endossulfão I ou Alfa-Endossulfão (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Endossulfão II ou Beta-Endossulfão (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Endrina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Etilbenzeno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Fluoranteno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Fosfato (mg/l P) mg/l 4 04/06/2019 27/02/2020 

Fosfato de Tributilo ou Tributilfosfato (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Fósforo total (mg/l P) mg/l 69 10/04/2001 27/02/2020 

Hexaclorobenzeno ou HCB (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Hexaclorobutadieno ou HCBD (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Hexaclorociclohexano-Alfa (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Hexaclorociclohexano-Delta (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Imidaclopride (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Isodrina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Isoproturão (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Lindano ou Hexaclorociclohexano-Gama (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Linurão (ug/l) µg/l 7 05/05/2014 13/11/2019 

MCPA (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

MCPP (Mecoprope) (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Magnésio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Mercúrio dissolvido (ug/l) µg/l 4 16/07/2014 13/11/2019 

Metalaxil (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Metolacloro (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 
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Parâmetro Unidade Nº valores Data início Data fim 

Naftaleno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Nitrato (mg/l NO3) mg/l 147 24/01/2001 27/02/2020 

Nitrito (mg/l NO2) mg/l 81 05/02/2007 27/02/2020 

Nonilfenois (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Níquel dissolvido (ug/l) µg/l 20 02/05/2007 13/11/2019 

Octilfenois (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Oxigénio dissolvido - campo (%) (%) 4 04/06/2019 27/02/2020 

Oxigénio dissolvido - campo (mg/l O2) mg/l 4 04/06/2019 27/02/2020 

Pentaclorobenzeno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Pentaclorofenol (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Simazina (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Sódio dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Sólidos suspensos totais (mg/l) mg/l 128 24/01/2001 27/02/2020 

Tebuconazol (ug/l) µg/l 6 05/05/2014 13/11/2019 

Temperatura Amostra (°C) °C 134 04/02/2002 27/02/2020 

Terbutilazina (ug/l) µg/l 7 05/05/2014 13/11/2019 

Tetracloreto de Carbono ou Tetraclorometano (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Tetracloroetileno ou Percloroetileno ou Tetracloroeteno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Tolueno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Tricloroetileno ou Tricloroeteno (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Turvação (NTU) NTU 3 12/08/2019 27/02/2020 

Urânio dissolvido (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Xilenos - mistura de isómeros (ug/l) µg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

Zinco dissolvido (mg/l) mg/l 2 04/06/2019 13/11/2019 

pH - campo - 4 04/06/2019 27/02/2020 

Fonte: SNIRH, 2021 

6.5.1.1.7.1 Qualidade da água para rega 

Neste subcapítulo pretende-se classificar a qualidade da água para rega, tendo em conta os resultados das análises 

efetuadas nas estações em análise para o ano hidrológico 2018/2019, e de acordo com os parâmetros definidos na 

legislação em vigor, mais concretamente, no anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98. Da análise aos 5 parâmetros disponíveis 

para o estudo da qualidade da água para rega, podemos afirmar que todos os valores estão de acordo com os valores VMR 

e VMA definidos na legislação. 
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Quadro 6.67 - Classificação da água (Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98) para rega das estações ENXURREIRAS 
(09F/10) e ESTARREJA (09F/05) para o ano hidrológico 2018/2019. 

Notas Parâmetro Unidade VMR VMA 
ENXURREIRAS (09F/10)) ESTARREJA (09F/05) 

Vmin Vmax Vmin Vmax 

1 Alumínio  mg/l Al 5 20 0.02 (<) 0.052 (<) 0.02 (<) 0.027 

2 Arsénio mg/l As 0.1 10 0.001 (<) 0.001 (<) 0.005 0.0089 

 Bário mg/l Ba 1 - - - - - 

 Berílio mg/l Be 0.5 1 - - - - 

3 Boro mg/l B 0.3 3.75 - - - - 

4 Cádmio mg/l Cd 0.01 0.05 - - - - 

5 Chumbo mg/l Pb 5 20 - - - - 

6 Cloretos mg/l Cl 70 - - - - - 

7 Cobalto mg/l Co 0.05 10 - - - - 

8 Cobre mg/l Cu 0.2 5 0.005 (<) 0.005 (<) 0.005 (<) 0.005 (<) 

9 Crómio total mg/l Cr 0.1 20 - - - - 

 Estanho mg/l Sn 2 - - - - - 

10 Ferro mg/l Fe 5 - - - - - 

11 Flúor mg/l F 1 15 - - - - 

12 Lítio mg/l Li 2.5 5.8 - - - - 

13 Manganês mg/l Mg 0.2 10 - - - - 

14 Molibdénio mg/l Mo 0.005 0.5 - - - - 

15 Níquel mg/l Ni 0.5 2 - - - - 

16 Nitratos mg/l NO3 50 - - - - - 

17 Salinidade mg/l SDT 640 - - - - - 

18 SAR - 8 - - - - - 

19 Selénio mg/l Se 0.02 0.05 - - - - 

20 SST mg/l 60 - - - - - 

 Sulfatos mg/l SO4 575 - - - - - 

21 Vanádio mg/l V 0.1 1 - - - - 

22 Zinco mg/l Zn 2 10 0.005 (<) 0.017 0.017 0.024 

 pH Escala de sorensen 6.5-8.4 4.5-9.0 7 7.2 6.8 7.1 

 Coliformes Fecais NMP/100ml 100 - - - - - 

 Ovos de parasitas intestinais N/l - 1 - - - - 
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Fonte: SNIRH 2021 

Notas: 

VMR – valor máximo recomendado; VMA – valor médio admissível; Vmin – valor mínimo; Vmax – Valor máximo 

1 - Risco de improdutividade em solos com pH‹5,5. Em solos com pH›7 o risco de toxicidade é eliminado por precipitar o aluminião. 

2 - Toxicidade variável consoante as culturas, oscilando entre 12 mg/l para a erva- -do-sudão e 0,05 mg/l para o arroz. 

3 - Para solos de textura fina e em curtos períodos recomenda-se como concentração máxima 2 mg/l. 

4 -  Tóxico para o feijoeiro, beterraba e nabo em concentrações da ordem dos 0,1 mg/l em soluções nutritivas. Recomenda-se limites mais restritivos, dado este ião se 

acumular nas plantas e no solo, podendo prejudicar o ser humano. 

5 – As concentrações muito elevadas podem inibir o desenvolvimento celular das culturas. 

6 – Para a cultura do tabaco recomenda-se uma concentração inferior a 20 mg/l, não devendo exceder os 70 mg/l. 

7 – Tóxico em soluções nutritivas para a cultura do tomate na ordem dos 0,1 mg/l. Tende a ser inactivo em solos neutros ou alcalinos 

8 - Tóxico em soluções nutritivas com concentrações entre 0,1 mg/l e 1 mg/l para diversas culturas. 

9 - Por se desconhecer o seu efeito tóxico, recomendam-se limites mais restritivos. 

10 - Não tóxico em solos bem arejados, mas pode contribuir para a acidificação do solo, tornando indisponível o fósforo e o molibdénio. 

11 - Inactivado em solos neutros e alcalinos. 

12 - Tolerado pela maioria das culturas em concentrações superiores a 5 mg/l; móvel no solo. Tóxico para os citrinos a baixas concentrações (‹0,075 mg/l). 

13 - Tóxico para um certo número de culturas desde algumas décimas até poucos mg/l, mas normalmente só em solos ácidos. 

14 - Não é tóxico em concentrações normais. Em solos ricos em molibdénio livre as forragens podem no entanto ocasionar toxicidade nos animais. 

15 - Tóxico para um certo número de culturas entre 0,5 mg/l e 1 mg/l; reduzida toxicidade para pH neutro ou alcalino.  

16 - Concentrações elevadas podem afectar a produção e qualidade das culturas sensíveis. No plano de fertilização da parcela convirá contabilizar o azoto veiculado pela 

água de rega. 

17 - Depende muito da resistência das culturas à salinidade, bem como do clima, do método de rega e da textura do solo. 

18 - Depende da salinidade da água, características do solo e do tipo de cultura a ser irrigada. 

19 - Tóxico para culturas em concentrações da ordem dos 0,025 mg/l. Em solos com um teor relativamente elevado em selénio absorvido as forragens podem ocasionar 

toxicidade nos animais 

20 - Concentrações elevadas poderão ocasionar colmatagem em solos e assoreamento nas redes de rega, bem como entupimentos nos sistemas de rega gota-a-gota e 

aspersão, bem como neste último sistema a água poderá provocar depósitos sobre as folhas e frutos. 

21 - Tóxico para diversas culturas em concentrações relativamente baixas 

22 - Tóxico para diversas culturas numa gama ampla, toxicidade reduzida a pH›6 e solos de textura fina ou de solos orgânicos.   

6.5.1.1.7.2 Qualidade da água para suporte da vida aquícola 

No quadro seguinte são apresentados os resultados da análise da qualidade da águas nas ENXURREIRAS e ESTARREJA 

relativos à conformidade com a qualidade da água para a vida aquícola – águas conquícolas. Para os parâmetros 

disponíveis, é possível afirmar que as amostras estão em conformidade com os VMR e VMA tabelados no Anexo XIII do 

Decreto-Lei nº 236/98. 

Quadro 6.68 - Classificação da água (Anexo XIII do Decreto-Lei n.º 236/98) para Suporte de vida aquícola das 
estações ENXURREIRAS (09F/10) e ESTARREJA (09F/05) para o ano hidrológico 2018/2019.  

Notas Parâmetro Unidade VMR VMA 

ENXURREIRAS 

(09F/10)) 

ESTARREJA 

(09F/05) 

Vmin Vmax Vmin Vmax 

1 Temperatura ºC - - 10.9 15.5 18.3 19.8 

2 Oxigénio dissolvido % de saturação 
(1) > 

80 

≥ 70 (valor 

médio) (1)   
- - 80 83 

 pH 
Escala de 

sorensen 
- 7-9 7 7.1 6.8 6.9 

3 Cor (após filtração) Mg/l Pt-Co - - - - - - 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-163 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Notas Parâmetro Unidade VMR VMA 

ENXURREIRAS 

(09F/10)) 

ESTARREJA 

(09F/05) 

Vmin Vmax Vmin Vmax 

4 Sólidos suspensos totais mg/l SST - - 3.5 4.9 3.2 5.3 

5 Salinidade %o 12-38 40 - - - - 

6 Hidrocarbonetos de petróleo  - - - - - - 

7 Compostos organo-halogenados  - - - - - - 

8 Metais Mg/l   - - - - 

 Prata (Ag)    - - - - 

 Arsénio (As)    0.001 (<) 0.001 (<) 0.0089 0.0089 

 Cádmio (Cd)    - - - - 

 Crómio (Cr)    0.001 (<) 0.001 (<) 
0.001 

(<) 

0.001 

(<) 

 Cobre (Cu)    0.005 (<) 0.005 (<) 
0.005 

(<) 

0.005 

(<) 

 Mercúirio (Hg)    - - - - 

 Níquel (Ni)    - - - - 

 Chumbo (Pb)    1 (<) 1.3  1 (<) 1 (<) 

 Zinco (Zn)      - - 

9 
Substâncias que afetam o sabor do 

molusco 
   - - - - 

 Biotoxinas  - 

PSP < 80µg 

/100g 

DSP ausência 

ASP < 20 µg/g 

- - - - 

10 Coliformes fecais NMP/100 ml  - - - - - 

Fonte: SNIRH 2021 

Notas: 

VMR – valor máximo recomendado; VMA – valor médio admissível; Vmin – valor mínimo; Vmax – Valor máximo 

(1) Trata-se de concentrações mínimas 

(2) Enquanto não houver legislação específica relativa à proteção dos consumidores de produtos conquícolas, este valor deve ser imperativamente respeitado 

nas águas onde vivem moluscos diretamente consumidos pelo homem 

1 - A diferença de temperatura provocada por uma descarga não deve, nas águas conquícolas afetadas por essa descarga, ultrapassar em mais de 2ºC a temperatura 

medida nas águas não afetadas. 

2 - Se uma medição individual indicar um valor inferior a 70 %, as medições devem ser repetidas. Uma medição individual não pode indicar um valor inferior a 60 %, exceto 

quando houver consequências nocivas para o desenvolvimento dos povoamentos dos moluscos. 

3 -  VMA - Nas águas conquícolas a alteração de cor após filtração provocada por uma descarga não deve ultrapassar em mais de 100 mg/l Pt-Co a cor medida nas águas 

não afetadas. 

4 -  VMA - O aumento do teor em sólidos em suspensão provocado por uma descarga não deve, nas águas conquícolas afetadas por essa descarga, exceder em mais de 

30 % o teor medido nas águas não afetadas. 
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5 – VMA -  A variação de salinidade provocada por uma descarga não deve, nas águas conquícolas afetadas por essa descarga, exceder em mais de 10 % a salinidade 

medida nas águas não afetadas. 

6 – VMA - Os hidrocarbonetos não devem estar presentes nas águas conquícolas numa quantidade tal que:  

Produzam à superfície da água uma película visível e ou um depósito nas conchas;  

Provoquem efeitos nocivos nos moluscos. 

7 – VMR  - O limite de concentração de cada composto na polpa do molusco deve ser tal que contribua, nos termos do artigo 30.o , para uma boa qualidade dos produtos 

conquícolas; VMA - A concentração de cada substância nas águas conquícolas ou na polpa do molusco não deve ultrapassar um nível que provoque efeitos nocivos nos 

moluscos e nas suas larvas. 

8 – VMR - O limite da concentração de cada elemento na polpa do molusco deve ser tal que contribua, nos termos do artigo 30.o , para uma boa qualidade dos produtos 

conquícolas.; VMA - Devem ser tidos em conta os efeitos sinergéticos destes metais. 

9 – VMA - Concentração inferior à concentração suscetível de deteriorar o sabor do molusco. 

10 -  ≤ 300 na polpa do molusco e no líquido intervalar (2). 

6.5.1.1.7.3 Qualidade da água segundo objetivos mínimos de qualidade e normas de qualidade ambiental 

Sintetizam-se no Quadro 6.69 os resultados da análise de conformidade das amostras com os parâmetros definidos para 

os objetivos de qualidade ambiental no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, que estabelece os objetivos ambientais de 

qualidade mínima para as águas superficiais, e normas de qualidade ambiental (NQA), descritas no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 218/2015, de 7 de Outubro, que definem níveis máximos de concentração de determinadas substâncias para proteção 

da saúde humana e do ambiente. Esta análise tem como objetivo apresentar uma visão global do estado da qualidade das 

massas de água. 

Quadro 6.69 - Qualidade da água segundo objetivos mínimos de qualidade e normas de qualidade ambiental: 
avaliação de conformidade para o ano hidrológico 2018/2019 

Notas Parâmetro Unidade 

Águas doces 

superficiais (a) 

ESTARREJA 

(09F/05) 

ENXURREIRAS 

(09F/10)) 

NQA-MA 

(b) 1 

NQA-CMA 

(c) 
Vmax Vmax 

Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto – Anexo XXI 

 pH 
Escala de 

sorensen 
- 5-9 6.9 - 

 Temperatura ºC - 30 19.8 15.5 

 Variação da temperatura ºC - 3 - - 

 Oxigénio dissolvido 
% de 

saturação 
- 50 83 - 

 CBO5 mg/l O2  - 5 3.30 3.0 (<) 

 Azoto ammoniacal mg/l NH4 - 1 0.280 0.100 (<) 

 Fósforo total mg/l P - 1 0.390 0.100 (<) 

 Cloretos mg/l Cl - 250 - - 

 Sulfatos mg/l SO4 - 250 - - 

 Substâncas tensoactivas aniónicas mg/l - 0.5 - - 

 Azoto Kjeldhal mg/l N - 2 - - 

 Cianetos totais mg/l CN - 0.05 0.002 (<) 0.020 (<) 

 Arsénio total mg/l As - 0.1 - - 

 Cobre total mg/l Cu - 0.1 -  

 Zinco total mg/l Zn - 0.5 -  
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Notas Parâmetro Unidade 

Águas doces 

superficiais (a) 

ESTARREJA 

(09F/05) 

ENXURREIRAS 

(09F/10)) 

NQA-MA 

(b) 1 

NQA-CMA 

(c) 
Vmax Vmax 

Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de Outubro – Anexo II 

 Alacloro µg/L 0.3 0.7 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Antraceno µg/L 0.1 0.1 0.005 (<) 0.005 (<) 

 Atrazina µg/L 0.6 2 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Benzeno µg/L 10 50 1.0 (<) 1.0 (<) 

 Éter defenílico bromado µg/L - 0.014 - - 

2 Cádmio e compostos de cádmio µg/L 

C1≤0.08 

C2: 0.08 

C3: 0.09 

C4: 0.15 

C5: 0.25 

C1≤0.45 

C2: 0.45 

C3: 0.6 

C4: 0.19 

C5: 1.5 

- - 

 C10 -13 Cloroalcanos µg/L 0.4 1.4 - - 

 Clorfenvinfos µg/L 0.1 0.3 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Clorpirifos (Clorpirifos -etilo) µg/L 0.03 0.1 0.025 (<) 0.025 (<) 

 1,2 -Dicloroetano µg/L 10 n.a. 5.0 (<) - 

 Diclorometano µg/L 20 n.a. 5.0 (<) 5.0 (<) 

 Ftalato di(2 -etil -hexilo) (DEHP) µg/L 1.3 n.a. - - 

 Diurão µg/L 0.2 1.8 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Endossulfão µg/L 0.005 0.01 0.004 (<) - 

 Fluoranteno µg/L 0.0063 0.12 0.005 0.005 (<) 

 Hexaclorobenzeno µg/L  0.05 0.005 (<) - 

 Hexaclorobutadieno µg/L  0.6 0.050 (<) - 

 Hexaclorociclohexano µg/L 0.02 0.04 0.005 (<) - 

 Isoproturão µg/L 0.3 1 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Chumbo e compostos de chumbo µg/L 1.2 (13) 14 - - 

 Mercúrio e compostos de mercúrio µg/L  0.07 - - 

 Naftaleno µg/L 2 130 0.005 (<) 0.018 

 Níquel e compostos de níquel µg/L 4 (13) 34 - - 

 Nonilfenol (4 -Nonilfenol) µg/L 0.3 2 0.050 (<) 0.050 (<) 

 
Octilfenol (4 -(1,1′,3,3′ -tetrametilbutil) -

fenol) 
µg/L 0.1 n.a. 0.050 (<) 0.050 (<) 

 Pentaclorobenzeno µg/L 0.007 n.a. 0.050 (<) - 

 Pentaclorofenol µg/L 0.4 1 0.050 (<) - 

 
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(PAH) 
µg/L n.a. n.a. - - 

 Benzo[a]pireno µg/L 1,7 × 10–4 0.27 0.005 (<) 0.005 (<) 

4 
Benzo[b]fluoranteno + 

Benzo[k]fluoranteno 
µg/L ∑=0.03 n.a. 0.005 (<) - 
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Notas Parâmetro Unidade 

Águas doces 

superficiais (a) 

ESTARREJA 

(09F/05) 

ENXURREIRAS 

(09F/10)) 

NQA-MA 

(b) 1 

NQA-CMA 

(c) 
Vmax Vmax 

4 
Benzo[g,h,i]perileno + Indeno[1,2,3 -

cd]pireno 
µg/L ∑=0.002 n.a. 0.005 (<) - 

 Simazina µg/L 1 4 0.050 (<) 0.050 (<) 

 
Compostos de tributilestanho (Catião 

tributilestanho) 
µg/L 0.0002 0.0015 - - 

 
Triclorobenzenos (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-

triclorobenzeno) 
µg/L 0.4 n.a. - - 

 Triclorometano µg/L 2.5 n.a. - - 

 Trifluralina µg/L 0.03 n.a. - - 

5 Tetracloreto de carbono µg/L 12 n.a. - - 

 Pesticidas ciclodienos: µg/L     

 Aldrina µg/L 

∑=0.01 n.a. 

0.005 (<) - 

 Dieldrina µg/L 0.005 (<) - 

 Endrina µg/L 0.005 (<) - 

5 Isodrina µg/L 0.005 (<) - 

 DDT total µg/L 0.025 n.a. 0.005 (<) - 

6 p -p’ -DDT µg/L 0.01 n.a. - - 

5 Tetracloroetileno µg/L 10 n.a. - - 

5 Tricloroetileno µg/L 10 n.a. 1.0 (<) 1.0 (<) 

Fonte: SNIRH 2021 

Notas: Excedência das normas de qualidade 

NQA – Normas de qualidade ambiental; MA – Médio anual; CMA – Concentração máxima admissível; Vmax – Valor máximo; n.a. – Não aplicável 

(a) Estas normas são aplicadas às águas de rios e de lagos e a todas as águas superficiais, e águas fortemente modificadas com elas relacionadas 

(b) Este parâmetro constitui as NQA expressas em valor médio anual (MA). Salvo indicação em contrário, aplica-se à concentração total de todos os isómeros e refere-

se à concentração total na amostra integral de água, com exceção dos metais (cádmio, chumbo, mercúrio e níquel) 

(c) Este parâmetro apresenta as NQA expressa em concentração máxima admissível (CMA) e refere-se à concentração total na amostra integral de água, com exceção 

dos metais (cádmio, chumbo, mercúrio e níquel). Quando nas colunas se indica que o valor é “não aplicável”, considera-se que os valores NQA-MA protegem contra 

picos da poluição de curta duração em descargas contínuas,visto que são significativamente inferiores aos valores determinados com base na toxicidade aguda. 

1 – Os valores definidos no Decreto-Lei n.º236/98 (Anexo (XXI) consideram-se como equiparáveis ao NQA-CMA 

2 – Os valores NQA para cádmio e compostos de cádmio variam em função de cinco classes de dureza da água (classe 1: < 40 mg CaCO3 /l, classe 2: de 40 a < 50 mg 

CaCO3 /l, classe 3: de 50 a < 100 mg CaCO3 /l, classe 4: de 100 a < 200 mg CaCO3 /l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3 /l) 

3 Se não forem aplicadas NQA ao biota, devem ser aplicadas às águas superficiais NQA mais rigorosas que permitam obter o mesmo nível de protecção das NQA para o 

biota estabelecidas nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do presente decreto -lei. 

4 - No grupo de substâncias prioritárias «hidrocarbonetos aromáticos policíclicos» (PAH) (n.º 28) são aplicáveis todas as NQA, ou seja, devem ser cumpridas a NQA para 

o benzo[a]pireno, a NQA para a soma do benzo[b]fluoranteno e do benzo[k]fluoranteno e a NQA para a soma do benzo[g,h,i]perileno e do indeno[1,2,3 -cd]pireno. 

5 - Esta substância não é uma substância prioritária, mas sim um dos outros poluentes cujas NQA estavam estabelecidas nos diplomas referidos no artigo 13.º 

6 - «DDT total» inclui a soma dos isómeros 1,1,1 -tricloro -2,2 -bis -(p -clorofenil)etano (número CAS 50 -29 -3; número UE 200 -024 -3); 1,1,1 -tricloro -2 -(o -clorofenil) -2 

-(p -clorofenil)etano (número CAS 789 -02 -6; número UE 212 -332 -5); 1,1 -dicloro -2,2 -bis -(p -clorofenil)etileno (número CAS 72 -55 -9; número UE 200 -784 -6); 1,1 -

dicloro -2,2 -bis -(p -clorofenil)etileno (número CAS 72 -54 -8; número UE 200 -783 -0). 

13 - Estas NQA referem-se às concentrações biodisponíveis das substâncias. 
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Verifica-se que a Estação Estarreja (09F/05) apresenta valores acima dos legislados para os parâmetros Oxigénio dissolvido, 

Benzo perileno + Indeno pireno e pesticidas ciclodienos. Estas alterações podem ser justificadas pela presença de pressões 

do tipo pontual associadas à descarga de águas residuais urbanas, e difusas, relacionadas com a atividade pecuária e 

agrícola. Existem ainda pressões identificadas no rio Antuã provocadas por instalações industriais não PCIP. 

6.5.1.1.8 Estado e potencial ecológico 

A classificação do estado ecológico para as massas de água rio, transição e costeiras que consta do PGRH dos rios Vouga, 

Mondego e Lis, considerou a avaliação dos elementos biológicos, químicos e físico-químicos e hidromorfológicos, de acordo 

com o tipo de massa de água. 

Verifica-se para a RH4 que a maioria das massas de água superficiais foram classificadas como “Bom” (72%), ou seja, a 

maioria das massas de água desta região hidrográfica cumpre os objetivos ambientais definidos pela DQA. As restantes 

massas de água foram classificadas de acordo com a seguinte distribuição, 23% como “Razoável”, 3% como “Medíocre”, e 

2% como “Mau”. Quanto às massas de água fortemente modificadas e artificiais, 24% foram classificadas com “Bom e 

Superior”, 40% como “Razoável”, 12% como “Medíocre”, e não foi possível avaliar o potencial ecológico para seis do total 

de massas de água deste tipo, o que representa 24%.  

As massas de água que intersetam a área de estudo foram classificadas, na sua maioria, como “Bom”, apenas uma teve a 

classificação global de “Razoável”. No seguinte quadro são apresentadas em maior detalhe as classificações por tipo de 

elemento analisado, para cada massa de água. 

Quadro 6.70 - Classificação do estado/potencial ecológico por tipo de elemento utilizado para a sua avaliação e 
massa de água 

Região hidrográfica Massa de água Código Tipo de Elemento Classificação 

V
ou

ga
 M

on
de

go
 e

 L
is

 (
R

H
4)

 

Ria de Aveiro – WB2 PT04VOU0547 

Biológicos Razoável 

Hidromorfológicos Bom 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 

Ria de Aveiro – WB4 PT04VOU0536 

Biológicos Razoável 

Hidromorfológicos Excelente/Máximo 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 

Rio Antuã PT04VOU0537 

Biológicos Bom 

Hidromorfológicos Bom 

Físico-Químico Gerais Razoável 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 

Rio Jardim PT04VOU0539 

Biológicos Bom 

Hidromorfológicos Desconhecido/Sem informação 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 



 

  

 

6-168 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Região hidrográfica Massa de água Código Tipo de Elemento Classificação 

Esteiro de Canela PT04VOU0540 

Biológicos Bom 

Hidromorfológicos Desconhecido/Sem informação 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 

Ribeira do Fontão PT04VOU0542 

Biológicos Bom 

Hidromorfológicos Desconhecido/Sem informação 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Desconhecido/Sem informação 

Rio Vouga PT04VOU0543C 

Biológicos Mau 

Hidromorfológicos Bom 

Físico-Químico Gerais Bom 

Poluentes específicos Bom 

Fonte: PGRH RH4 Parte5 Anexo II_2 

A análise dos referidos parâmetros resulta na classificação do estado/potencial ecológico apresentada no Quadro 6.71. Os 

elementos biológicos fitobentos, macroinvertebrados e peixes e os elementos físico-químicos Oxigénio dissolvido (%), NH4, 

NO3 e Ptotal, surgem como principais responsáveis pela classificação “Mau” e “Razoável”, em alguns dos elementos 

avaliados, para as massas de água relevantes para a área de estudo.  

Quadro 6.71 - Classificação do estado/potencial ecológico das massas de água superficial que intersetam a área 
de estudo 

Região hidrográfica Massa de água Código Natureza Estado ecológico 

Vouga Mondego e Lis 

(RH4) 

Ria de Aveiro – WB2 PT04VOU0547 Fortemente modificada  Razoável 

Ria de Aveiro – WB4 PT04VOU0536 Natural Razoável 

Rio Antuã PT04VOU0537 Natural Razoável 

Rio Jardim PT04VOU0539 Natural Bom 

Esteiro de Canela PT04VOU0540 Natural Bom 

Ribeira do Fontão PT04VOU0542 Natural Bom 

Rio Vouga PT04VOU0543C Natural Mau 

 

Existem ainda a identificar as pressões reconhecidas como responsáveis para a classificação do estado/potencial ecológico 

“Razoável”, atribuído às massa de água Ria de Aveiro – WB2, Ria de Aveiro – WB4, e Rio Antuã, e “Mau” no rio Vouga. No 

PGRH RH4 são identificadas as seguintes pressões responsáveis, para as massas de água referidas:  
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Quadro 6.72 - Listagem das pressões identificadas como responsáveis para o desvio da classificação do 
estado/potencial ecológico das massas de água em análise  

Massa de água 
Pressões responsáveis 

Pontual Difusa Hidromorfológica 

Ria de Aveiro – WB2 Aquicultura Drenagem urbana 
Alteração física do canal/leito/galeria ripícola/margem 

das massas de água para a navegação 

Ria de Aveiro – WB4 Instalações DEI (PCIP) 

Drenagem urbana 

Pecuária 

Agricultura 

- 

Rio Vouga 
Águas Residuais Urbanas 

Instalações não DEI (não PCIP) 
- 

Captação / Desvio de 

caudal - Indústria 

Rio Antuã 
Águas Residuais Urbanas 

Instalações não DEI (não PCIP) 

Pecuária 

Agricultura 
- 

 

 

Figura 6.47 - Classificação do estado/potencial ecológico das massas de água 
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6.5.1.1.9 Estado Químico 

As NQA (Normas de Qualidade Ambiental) utilizadas na avaliação do estado químico encontram-se legisladas no Decreto-

Lei nº218/2015, de 7 de Outubro, que transpõe a Diretiva 2013/39/EU, de 12 de Agosto, que estabelece normas de qualidade 

para 45 substâncias.  

Do ponto de vista do estado químico, o panorama geral da região hidrográfica em que se insere o bloco do Baixo Vouga 

Lagunar é favorável, com 76% das massas de água superficiais naturais em cumprimento. As massas de água superficial 

fortemente modificadas foram classificadas como “Bom” em 73% dos casos. É desconhecida a classificação em 24% das 

massas de água naturais, e 27% das massas de água fortemente modificadas.  

Embora o cenário para as águas costeiras seja diferente, as massas de água rios e albufeiras avaliadas apresentam todas 

um “Bom” estado químico. Os incumprimentos verificados para as massas de água de transição e costeiras devem-se aos 

valores de Nonilfenol e tetracloroetileno verificados. 

As massas de água que intersetam a área de estudo foram classificadas, na sua maioria, como “Bom”, e apenas uma tem 

uma classificação Desconhecida relativamente às substâncias prioritárias e outros elementos avaliados, como referido no 

quadro seguinte que sintetiza o estado químico para cada uma das massas de água relevantes. 

Quadro 6.73 - Classificação do estado químico das massas de água superficial que intersetam a área de estudo 

Região hidrográfica Massa de água Código Natureza Estado químico 

Vouga Mondego e Lis 

(RH4) 

Ria de Aveiro – WB2 PT04VOU0547 Fortemente modificada  Bom 

Ria de Aveiro – WB4 PT04VOU0536 Natural Bom 

Rio Antuã PT04VOU0537 Natural Bom 

Rio Jardim PT04VOU0539 Natural Bom 

Esteiro de Canela PT04VOU0540 Natural Bom 

Ribeira do Fontão PT04VOU0542 Natural Desconhecido 

Rio Vouga PT04VOU0543C Natural Bom 
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Figura 6.48 - Classificação do estado químico das massas de água 

6.5.1.1.10 Estado global das massas de água 

Especificamente, para a área objeto do presente estudo, ainda segundo o PGRH dos rios Vouga, Mondego e Lis (ARH 

Centro, 2011), o estado global das massas de água superficiais na área de estudo varia entre Bom e Superior e Inferior a 

Bom, sendo que o estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do estado 

químico. No seguinte quadro estão descritas a classificação das massas de água com relevância para o projeto. 

Quadro 6.74 - Estado global das massas de água superficiais intersetadas pela área de estudo 

Região hidrográfica Massa de água Código Natureza Estado global 

Vouga Mondego e Lis 

(RH4) 

Ria de Aveiro – WB2 PT04VOU0547 Fortemente modificada Inferior a Bom 

Ria de Aveiro – WB4 PT04VOU0536 Natural Inferior a Bom 

Rio Antuã PT04VOU0537 Natural Inferior a bom 

Rio Jardim PT04VOU0539 Natural Bom e superior 

Esteiro de Canela PT04VOU0540 Natural Bom e superior 

Ribeira do Fontão PT04VOU0542 Natural Bom e superior 

Rio Vouga PT04VOU0543C Natural Inferior a Bom 
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As massas de água intersetadas pela área de estudo têm na sua maioria uma classificação de “Inferior a bom”, e apenas 

três foram classificadas como “Bom a superior” (Figura 6.49). Como referido nos capítulos anteriores foram identificadas 

inúmeras pressões na área envolvente que podem justificar o desvio do estado global recomendado, entre elas, pressões 

associadas a descargas de águas residuais urbanas, atividade pecuária, agrícola, aquícola e industrial, e ainda pressões 

resultantes de alterações morfológicas como desvios do canal. 

 

Figura 6.49 - Classificação global das massas de água 

6.5.1.1.11 Zonas protegidas 

De acordo com o estabelecido na DQA, complementarmente à classificação do estado nas massas de água que integram 

zonas protegidas relativamente à proteção das águas de superfície, descreve-se de seguida a avaliação feita no PGRH RH4 

2º Ciclo, de cumprimento dos objetivos das zonas protegidas, com informação resultante da monitorização específica 

constante da legislação que criou cada uma dessas zonas protegidas. A avaliação complementar integra as seguintes zonas 

protegidas:  

▪ Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo humano;  

▪ Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico;  

▪ Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo águas balneares. 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-173 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Na RH4, de acordo com avaliação feita no PGRH RH4 2º Ciclo, das 19 massas de água inseridas em 29 zonas protegidas 

para captação destinada à produção de água para consumo humano, 15 cumprem os objetivos das zonas protegidas e 4 

não foram avaliadas. Das 29 massas de água incluídas nas 14 zonas protegidas para águas salmonícolas, 14 cumprem os 

objetivos das zonas protegidas e 15 não cumprem. Quanto às águas ciprinícolas, das 32 massas de água incluídas nas 8 

zonas protegidas, 27 cumprem os objetivos das zonas protegidas e 5 não cumprem. Das 58 zonas protegidas para águas 

balneares 54 cumprem os objetivos das zonas protegidas e 4 não foram avaliadas. Quanto às 24 massas de água superficial 

abrangidas, 22 cumprem os objetivos das zonas protegidas e 2 não foram avaliadas. 

No Quadro 6.75 encontram-se listadas as zonas protegidas que intersetam a área de estudo deste projeto e descrita a sua 

classificação. 

Quadro 6.75 - Descrição e classificação das zonas protegidas intersetadas pela área de estudo 

Código ZP Tipo Designação Classificação 

PTCON0061 

Zona designada para a proteção 

de habitas (Sítios de Importância 

Comunitária - SIC) 

RIA DE AVEIRO Sem informação 

PTZPE0004 

Zonas Designadas para a 

Conservação de Aves Selvagens 

(Zona de Proteção Especial - 

ZPE) 

RIA DE AVEIRO Sem informação 

PTP29 

Zona designada para a proteção 

de espécies aquáticas de 

interesse económico (Águas 

Piscícolas) 

VOUGA - DA PONTE DE 

S.PEDRO DO SUL À PONTE DE 

S.JOÃO DE LOURE 

São cumpridos os objetivos 

específicos 

PTCON0026 

Zona designada para a proteção 

de habitas (Sítios de Importância 

Comunitária - SIC) 

RIO VOUGA Sem informação 

PTSHRIAV3 

Zona designada para a proteção 

de Espécies Aquáticas de 

interesse económico (Produção de 

moluscos bivalves) 

RIA DE AVEIRO - CANAL 

PRINCIPAL - ESPINHEIRO 

São cumpridos os objetivos 

específicos 

PTSHRIAV1 

Zona designada para a proteção 

de Espécies Aquáticas de 

interesse económico (Produção de 

moluscos bivalves) 

RIA DE AVEIRO - TRIÂNGULO 

DAS CORRENTES - MOACHA 

São cumpridos os objetivos 

específicos 

6.5.1.1.12 Pressões sobre as massas de água 

A avaliação do estado das massas de água inclui necessariamente uma análise das pressões sobre as massas de água.  

De acordo com o PGRH RH4, os diferentes tipos de pressões sobre as massas de água sistematizam-se nos seguintes 

grupos:  

▪ Pressões qualitativas, considerando-se como:  

− pontuais, as rejeições de águas residuais com origem urbana, doméstica, industrial e provenientes de explorações 

pecuárias intensivas;  
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− difusas, as rejeições de águas residuais no solo provenientes de fossas séticas individuais e/ou coletivas, de 

explorações pecuárias intensivas com valorização agrícola dos efluentes pecuários, de explorações pecuárias 

extensivas, de áreas agrícolas, de campos de golfe e da indústria extrativa, incluindo minas abandonadas. 

▪ Pressões quantitativas, as referentes às atividades de captação de água para fins diversos, nomeadamente para 

produção de água destinada ao consumo humano, para rega ou para a atividade industrial;  

▪ Pressões hidromorfológicas, as associadas a alterações físicas nas áreas de drenagem, nos leitos e nas margens dos 

cursos de água e dos estuários com impacte nas condições morfológicas e no regime hidrológico das massas de água 

destas categorias;  

▪ As pressões biológicas, referentes a pressões de natureza biológica que podem ter impacte direto ou indireto nos 

ecossistemas aquáticos, como por exemplo a introdução de espécies exótica 

6.5.1.1.12.1 Pressões qualitativas 

A principal fonte de poluição pontual sobre as massas de água é a rejeição de águas residuais, geralmente de origem urbana, 

industrial e pecuária. A poluição do tipo difusa resulta do arrastamento de poluentes naturais e antropogénicos por 

escoamento superficial e lixiviação.  

No PGRH RH4 são identificadas como principais pressões qualitativas o enriquecimento das águas com nutrientes e a 

eutrofização, sendo este um dos mais importantes problemas de qualidade de longa duração.  

Pressões pontuais 

Águas residuais urbanas 

Segundo o PGRH da RH4, 43,2% das ETAR efetuam descargas em meio hídrico e 56,8% no solo. Em termos de equivalente 

populacional 92,2% estão afetos a ETAR que descarregam no meio hídrico. No que diz respeito à descarga no meio hídrico, 

verifica-se que o tratamento secundário é o mais significativo com 70,2% do equivalente populacional abrangido, o que 

corresponde a 63,6% do número total de ETAR. O parâmetro CQO representa 55% da carga rejeitada no meio, seguindo-

se o Ntotal com uma percentagem de 22,8%. 
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Na zona envolvente à área do projeto existe uma ETAR, com um grau de tratamento classificado como Secundário, no que 

diz respeito à descarga no meio hídrico, e pertencente à classe de dimensionamento entre 100000 < e.p. ≤ 150000. 

Aterros e lixeiras 

Na RH4 existem 7 aterros em exploração e 3 encerrados e selados , cuja carga total rejeitada se encontra descrita no quadro 

seguinte.  

Quadro 6.76 - Carga rejeitada pelas ETAL na RH4 

  Carga rejeitada (kg/ano)  

Aterros Nº CBO5 CQO Matéria oxidável Ntotal Ptotal 

Em exploração 7 394.8 918.2 569.3 16.24 232.2 

Encerrados e selados 3 - - - - - 

Fonte: PGRH RH4 Parte2 

Figura 6.50 - Localização da ETAR SIMRIA – Norte (Cacia) 
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Foram ainda identificadas na região hidrográfica, 44 lixeiras encerradas e seladas, das quais 19 têm monitorização com 

piezómetros, embora não seja possível determinar as cargas rejeitadas. Na Figura 6.51 está localizado o aterro mais 

próximo da área de estudo, o Aterro sanitário de Aveiro. 

 

Figura 6.51 - Localização do aterro sanitário de Aveiro 

Setor industrial 

A avaliação das pressões com origem industrial tem por base o grau de risco potencial relacionado com este tipo de 

exploração nos recursos hídricos. As atividades identificadas na área envolvente à área de estudo, e apresentadas na Figura 

6.52, incluem os seguintes tipos: 

▪ Indústria transformadora; 

▪ Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; 

▪ Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição; 

▪ Aquicultura; 

▪ Instalações portuárias. 
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Figura 6.52 - Localização das instalações de atividade industrial 

De acordo com o PGRH RH4, as atividades da indústria transformadora contribuem, em geral, com maior carga de CQO, 

relativamente a outras cargas poluentes. Os valores das cargas anuais de poluentes demonstram que as indústrias do setor 

da metalomecânica (32%), da cerâmica e vidro (34%) e do papel (27%) detêm a maior contribuição da poluição pontual. 

Não obstante, as 3 principais instalações do setor do papel, efetuam a sua descarga no Oceano Atlântico. 

Na RH4 e no universo das indústrias agroalimentares, os setores associados à produção de carne e indústrias do leite e 

derivados constituem as fontes de poluição pontual mais significativas.  

No que respeita às pressões associadas à aquicultura, estas poderão assumir alguma importância, sobretudo quando a 

atividade se desenvolve em regime semi-intensivo e intensivo. Os impactes potenciais na qualidade das massas de água 

dependem do tipo de exploração e da espécie produzida, estando de uma forma geral associados:  

▪ à ocorrência de cargas orgânicas elevadas provenientes de alimentos não consumidos;  

▪ a concentrações de azoto amoniacal significativas;  

▪ à presença de nitratos e fosfatos, ao aumento do teor de sólidos suspensos;  

▪ à presença de substâncias resultantes da utilização de antibióticos, desparasitantes e outros produtos químicos. 
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Em termos de localização relevante para o presente estudo, destacam-se as explorações aquícolas existentes nas zonas 

estuarinas e lagunares da Ria de Aveiro. 

Na RH4 todas as concessões mineiras são efetuadas a céu aberto não existindo nenhuma em profundidade. Na RH4 todas 

as intervenções de recuperação de antigas explorações estão concluídas, não existindo, atualmente, nenhuma antiga 

exploração mineira degradada com recuperação ambiental em curso. 

Relativamente a instalações portuárias, as mais relevantes, encontram-se nas bacias hidrográficas do Vouga e do Mondego. 

Nas massas de água intersetadas pela área de estudo existem um total de 12 infraestruturas portuárias (11 na Ria de Aveiro 

–WB2 e 2 na Ria de Aveiro – WB4). 

Passivos ambientais  

Este tipo de pressão refere-se aos locais onde já estiverem ativas atividades industriais que representam fontes pontuais de 

pressão sobre os recursos hídricos, por percolação dos contaminantes resultantes das atividades ou como resultado de 

práticas pouco corretas de gestão resíduos produzidos. Na RH4 foi identificado um passivo ambiental, o Complexo Químico 

de Estarreja, no município de Estarreja, com um total de 8 ha, localizado na figura seguinte. 

 

Figura 6.53 - Localização do Complexo Químico de Estarreja 
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Pressões difusas 

Setor agropecuário e das pescas 

Para a caracterização das pressões associadas à poluição do tipo difusa, são identificadas no PGRH RH4, a superfície 

agrícola utilizada (SAU), os regadios públicos (existentes e previstos), a superfície irrigável, a superfície regada, as 

explorações pecuárias extensivas e intensivas com valorização agrícola e estimam-se as cargas de azoto e fósforo. 

A área da SAU da RH4 representa 11,9% do total da região, sendo que apenas 3,96% correspondem a área SAU 

relativamente à área de SAU nacional. Na RH4 existem atualmente 94,72km2 de áreas beneficiadas em aproveitamentos 

hidroagrícolas com uma percentagem de área regada de 96,91%.  

A superfície regada na RH4 corresponde a 12,49% da área total regada a nível nacional e a 4,8% do total da área da RH4.  

O setor da pecuária é responsável pela produção de efluentes que contêm azoto e fósforo, podendo constituir uma 

importante fonte de poluição, tanto pontual (se ocorrerem descargas no solo ou nas águas superficiais) como difusa (se os 

efluentes pecuários forem aplicados nos solos agrícolas de forma menos adequada). Em 2009, no âmbito do 

Recenseamento Agrícola, realizado pelo INE, registou-se um efetivo pecuário, na RH4 de 500 685 CN (16 872 053 animais). 

A atividade piscatória constitui uma pressão direta sobre as comunidades biológicas, em particular sobre as comunidades 

piscícolas, podendo afetar direta ou indiretamente o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, nomeadamente através de 

alterações na estrutura trófica. A pesca profissional é a mais expressiva para as massas de água costeiras e de transição, 

na região hidrográfica, enquanto nas águas superficiais interiores predomina a prática desportiva. Na bacia do Vouga as 

concessões de pesca localizam-se nos setores mais a montante da bacia do rio Águeda e nos setores intermédios e 

superiores do rio Vouga.  

Turismo 

Os empreendimentos turísticos, como os campos de golfe, são considerados pressões significativas. Na RH4 foram 

identificados sete campos de golfe, estando apenas três em exploração. Na área envolvente à área de estudo não existem 

estruturas relevantes. 

6.5.1.1.12.2 Pressões quantitativas  

Na RH4 os principais volumes captados/consumidos, descritos no quadro seguinte, dizem respeito à energia (volumes não 

consumptivos), com cerca de 88% do total captado, seguido da agricultura com 8,8% e do abastecimento público com 1,6%. 

No que respeita às captações para abastecimento público, foram identificadas 61 captações de água superficial na RH4.  

Quadro 6.77 - Volumes captados/consumidos e respetivo retorno por setor de atividade para a RH4 

Setor 
Volume (hm3) Retorno (hm3) 

Superficial Superficial 

Urbano 

Abastecimento 

público 
25.46 

17.82 

Consumo particular - 

Industrial 
PCIP 45.71 

36.57 
Não PCIP 0.001 
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Setor 
Volume (hm3) Retorno (hm3) 

Superficial Superficial 

Agrícola 
Agricultura 268.21 26.82 

Pecuária 0.23 0.18 

Turismo Golfe 0.00 0.00 

Energia 

Termoelétrica 7.56 

5690.90 
Hidroelétrica <10m 369.51 

Hidroelétrica >10m 

(1) 
5313.83 

Outros  0.35 0.02 

TOTAL 6030.86 5772.31 

(1) O valor correspondente às barragens exploradas pela EDP diz respeito ao volume 

médio anual turbinado no período 2010-1013 

Fonte: PGRH RH4 Parte5 AnexoII_2 

Segundo o PGRH RH4, na região hidrográfica, 96% do volume captado/consumido retorna aos recursos hídricos. 

Nas massas de água intersetadas pela área de estudo, existem pressões quantitativas provocadas pela industria existente 

na envolvente. Esta pressão sente-se sobre o Rio Vouga (PT04VOU0543C) e o volume total captado é de 11.5325 hm3/ano. 

No PGRH RH4 esta pressão não é considerada significativa. 

6.5.1.1.12.3 Pressões hidromorfológicas 

De acordo com o Decreto-Lei nº 77/2006, de 30 de Março, Anexo III, devem ser identificadas e mensuradas as pressões 

antrópicas significativas. Na PGHR RH4 são identificadas os seguintes tipos de pressão: captações de água significativas, 

regularização significativa dos cursos de água, incluindo as transferências e desvios de água, e as alterações morfológicas 

significativas das massas de água.  

Considera-se como pressão significativa aquela que é expectável que coloque a massa de água em risco de não atingir o 

Bom Estado Ecológico, ou seja, quando põe em causa: i) A conservação dos habitats ou a sobrevivência de espécies 

diretamente dependentes da água; ii) As normas de qualidade a que se refere a legislação específica das zonas protegidas. 

Das infraestruturas transversais existentes da RH4, 22 estão classificados como grandes barragens (8 para produção de 

energia, 3 para abastecimento público, 5 de fins múltiplos, 4 para rega e 2 para correção torrencial) pelo que estão 

abrangidas pelo regulamento de segurança de barragens. 

Foram identificadas pressões hidromorfológicas nas massas de água Ria de Aveiro – WB2, Ria de Aveiro – WB4 e Rio 

Vouga, que se encontram descritas no capitulo seguinte, Resumo das pressões na área de estudo. 

6.5.1.1.12.4 Resumo das pressões na área de estudo 

As massas de água intersetadas pela área de estudo estão sujeitas, essencialmente, a pressões qualitativas de origem 

agrícola, industrial, pecuária, urbana e de aquicultura. Na tabela seguinte encontram-se descritas as cargas por setor de 

atividade e massa de água afetada.  
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Quadro 6.78 - Carga por setor de atividade e massa de água que interseta a área de estudo 

  Cargas por setor de atividade (kg/ano)  

Massa de água Setor CBO5 CQO Ntotal Ptotal 

Pressão 

significativa 

Ria Aveiro-WB2 

Agrícola - - 14717.261 2297.106 Não 

Aquicultura 1215.698 11598.844 1383.845 220.306 Sim 

Indústria 1019.427 3989.854 77 0 Não 

Pecuária - - 55386.183 2555.446 Não 

Urbano 187112.7 42574.2 826726.823 67083.725 Sim 

Ria Aveiro-WB4 

Agrícola - - 8291.302 1383.41 Sim 

Indústria 1545.106 6238.389 2245.884 302.041 Sim 

Pecuária - - 39747.506 1793.808 Sim 

Rio Antuã 

Agrícola - - 10330.391 1173.885 Sim 

Indústria 304.92 479.16 0 0 Não 

Pecuária - - 39356.387 1844.94 Sim 

Urbano 126.42 337.13 9.58 26.37 Não 

Rio Jardim 
Agrícola - - 5519.747 669.019 - 

Pecuária - - 19792.349 961.029 - 

Esteiro da Canela 
Agrícola - - 4629.624 557.197 - 

Pecuária - - 19281.545 905.455 - 

Ribeira do Fontão 

Agrícola - - 9869.17 1372.963 - 

Indústria 6024 10040 941.25 188.25 - 

Pecuária - - 31428.442 1613.734 - 

Rio Vouga 

Agrícola - - 27417.667 4538.572 Não 

Indústria 165987.713 4253951.924 1479.033 480858.579 Sim 

Pecuária - - 39274.82 2031.629 Não 

Urbano 18461.7 36923.4 3076.95 615.39 Sim 

Fonte: PGRH RH4 Parte5 AnexoII_2 

Como referido anteriormente, existem ainda pressões quantitativas provocadas pela industria existente na envolvente. Esta 

pressão sente-se sobre o Rio Vouga (PT04VOU0543C) e o volume total captado é de 11.5325 hm3/ano. No PGRH RH4 esta 

pressão não é considerada significativa.  

Relativamente a pressões hidromorfológicas, na massa de água designada Ria de Aveiro – WB2 foram identificadas 13 

intervenções, 11 infraestruturas portuárias, 1 defesa costeira, e 1 dragagem, na Ria de Aveiro – WB4. 
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6.5.1.2 Avaliação do estado das massas de água subterrâneas  

6.5.1.2.1 Introdução 

Semelhante ao descrito para a avaliação das massas de água superficial, os Estados Membros têm a obrigação de classificar 

o Estado das massas de água subterrânea, de acordo com a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro de 2000, Diretiva Quadro da Água (DQA). Referente às águas subterrâneas, além do cumprimento dos 

requisitos para um bom estado global, devem ser identificadas e invertidas todas as tendências significativas e persistentes 

que provoquem o aumento da concentração de poluentes.  

Como estabelecido na DQA, o estado global das massas de água subterrânea é definido em função do pior dos dois estados, 

quantitativo ou químico. O estado quantitativo é definido como a expressão do grau em que uma massa de água é afetada 

por captações diretas ou indiretas. O estado químico tem por base os critérios definidos no quadro 2.3.2 do anexo V da 

DQA.  

O bom estado quantitativo deve considerar os critérios previstos na Portaria n.º 1115 / 2009, de 29 de setembro, que são os 

seguintes (PGRH RH4, Parte2): 

▪ o nível de água na massa de água subterrânea deve ser tal que os recursos hídricos subterrâneos disponíveis não 

sejam ultrapassados pela taxa média anual de extração a longo prazo, de acordo com o n.º 2.1.2. do anexo V do 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março; 

▪ a ocorrência de alterações na direção do escoamento subterrâneo em consequência de variações de nível não 

compromete o bom estado quantitativo, desde que essas alterações: 

− não provoquem intrusões de água salgada, constantes e claramente identificadas; 

− não impeçam que sejam alcançados os objetivos ambientais especificados nos termos do artigo 4.º para as águas 

de superfície que lhe estão associadas; 

− não provoquem danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes da massa de água 

subterrânea. 

▪ Considera-se que uma massa de água subterrânea atinge o bom estado quantitativo quando a taxa média anual de 

captações a longo prazo for inferior a 90% da recarga média anual a longo prazo. 

A definição do estado químico de uma massa de água subterrânea tem por base os critérios e termos previstos no n.º 2.3 

do anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e no Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que considera o 

seguinte (PGRH RH4, Parte2): 

▪ as normas de qualidade da água subterrânea referidas no anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, 

relativas a nitratos e a substâncias ativas dos pesticidas, incluindo os respetivos metabolitos e produtos de degradação 

e de reação; 

▪ os limiares que vierem a ser estabelecidos em conformidade com o procedimento previsto na parte A do anexo II do 

Decreto – Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, para os poluentes, grupos de poluentes e indicadores de poluição que 

tenham sido identificados como contribuindo para a caracterização das massas ou grupo de massas de água 

subterrânea consideradas em risco, tendo em conta, pelo menos, a lista da parte B do anexo II do mesmo decreto-lei: 

− Substâncias, iões, ou indicadores, que podem ocorrer naturalmente ou como resultado de atividades humanas: 
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- Arsénio; 

- Cádmio; 

- Chumbo; 

- Mercúrio; 

- Azoto amoniacal; 

- Cloreto; 

- Sulfato. 

− Substâncias sintéticas artificiais: 

- Tricloroetileno; 

- Tetracloroetileno. 

− Parâmetro indicativo de intrusões salinas ou outras: 

- Condutividade. 

- os limiares de qualidade aplicáveis ao bom estado químico da água subterrânea baseiam-se na proteção da 

massa de água, em conformidade com os pontos 1, 2 e 3 da parte A do anexo II, concedendo particular atenção 

às suas repercussões e inter-relação com as águas de superfície e ecossistemas terrestres associados e as 

zonas húmidas diretamente dependentes, devendo ser tidos em conta, nomeadamente, conhecimentos de 

toxicologia e de ecotoxicologia; 

- os limiares podem ser estabelecidos a nível nacional, a nível da região hidrográfica ou a nível da parte da região 

hidrográfica internacional situada no território nacional ou ainda a nível da massa ou grupo de massas de água 

subterrânea; 

O PGRH RH refere o guia nº 18 “Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment” (Grath, J. and Ward, R., 2008), 

como referência para a avaliação dos estados quantitativo e químicos das massas de água subterrânea. De acordo com 

este guia, para a determinação destes dois estados, é necessário realizar vários testes químicos e quantitativos relevantes 

para os elementos em risco e que se apliquem à massa de água a ser analisada. O processo de classificação deverá 

classificar cada massa de água num dos dois estados, “Bom” ou “Medíocre”.  

As massas de água subterrânea que são abrangidas por zonas protegidas, estão sujeitas também a uma avaliação 

complementar, de acordo com os critérios definidos no quadro seguinte. 

Quadro 6.79 - Critérios de classificação das Zonas protegidas 

Zonas protegidas Critérios de classificação complementares 

Zonas de captação de 

água para a produção de 

água para consumo 

humano 

A classificação da qualidade da água é realizada em conformidade com o disposto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto. Esta classificação tem 4 classes (A1, A2, A3 e >A3) que implicam diferentes níveis de 

tratamento para a produção de água potável. Para articular a legislação nacional com a DQA, considera-se que 

quando a qualidade da água tem uma classificação >A3 a massa de água não cumpre os objetivos da zona 

protegida. 

Zonas designadas como 

zonas sensíveis em 

termos de nutrientes 

A massa de água designada, no âmbito da Diretiva Nitratos, como zona vulnerável aos nitratos de origem agrícola, 

é classificada com um estado inferior a bom. 

Fonte: PGRH RH4 Parte 2 
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A DQA deixa ainda claro a necessidade de identificar e caracterizar todas as massas de água subterrânea associadas a 

ecossistemas aquáticos de superfície (EDAS) ou ecossistemas terrestres (ETDAS) que delas dependam diretamente, pois 

o seu estado é determinante para os ecossistemas dependentes.  

6.5.1.2.2 Enquadramento hidrogeológico 

Relativamente ao enquadramento hidrogeológico, na bacia hidrográfica do rio Vouga existem duas grandes unidades 

morfoestruturais separadas por um importante alinhamento tectónico que se desenvolve entre Porto e Tomar: Maciço Antigo 

e Orla Mesocenozóica Ocidental Portuguesa. 

A área de interesse para o projeto desenvolve-se sobre a Unidade Hidrogeológica Orla Mesocenozóica Ocidental, 

abreviadamente designada por Orla Ocidental, à exceção de uma das áreas de empréstimo (AE3) que interseta o Maciço 

Antigo. Na unidade Orla Ocidental encontram-se 27 sistemas aquíferos individualizados25, em que as principais formações 

aquíferas são constituídas por: 

▪ rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, etc.) 

▪ arenitos e calcários cretácicos 

▪ calcários do Jurássico 

O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, constituído essencialmente por rochas 

eruptivas e metassedimentares26. 

No quadro seguinte estão descritos os sistemas aquíferos intersetados pela área de estudo, como é possível observar na 

Figura 6.54. 

Quadro 6.80 - Sistemas aquíferos intersetados pela área de estudo 

Unidade 

hidrogeológica 
Designação Código Meio hidrogeológico Área (km2) 

Orla Ocidental Cretácico de Aveiro PTO2 
Poroso – moderadamente 

produtivo 
893.63 

Orla Ocidental 

Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

PTO01RH4_C2 

Aquíferos insignificantes - 

água subterrânea com 

importância local 

287.92 

Orla Ocidental Quaternário de Aveiro PTO1_C2 
Poroso - moderadamente 

produtivo 
930.89 

Maciço Antigo 

Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

PTA0X1RH4 

Aquíferos insignificantes – 

água subterrânea com 

importância local 

2029,8 

 

 

25 https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4b 
26 https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4a 
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Figura 6.54 - Enquadramento da área de estudo nos sistemas aquíferos que interseta 

Segundo SNIRH (2021a), o sistema aquífero Cretácico de Aveiro é constituído por três aquíferos sobrepostos, um principal 

que assenta na última sequência dos Arenitos de Carrascal, na Formação Carbonatada, Arenitos Micáceos, e parte inferior 

dos Arenitos Grosseiros superiores; subjacente, um aquífero cujo suporte litológico é parte dos Arenitos de Carrascal, e na 

base, um aquífero que tem por suporte a parte inferior dos Arenitos de Carrascal.  

O Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro, com cerca de 931 km2 de área total (Desenho 40486-EA-0200-0003 do Volume 

2 – Desenhos) é constituído por três unidades, um aquífero freático, instalado em depósitos pliocénicos, aquífero confinado 

ou semiconfinado, instalado nos depósitos da base do Quaternário, e um aquífero freático instalado em dunas e aluviões 

(SNIRH, 2021b). Neste sistema podemos distinguir dois sub-sistemas aquíferos: um superficial conhecido como aquífero 

freático superficial do Quaternário e constituído essencialmente por areias; e outro, mais profundo, constituído por areias 

grosseiras e cascalheiras, e designado por aquífero da base do Quaternário. Os níveis de lodo que separam os dois sub-

sistemas têm características de aquitardo, o que confere à base do Quaternário, condições hidráulicas de semi-

confinamento. O aquífero instalado nos depósitos da base do quaternário, caracterizado por uma sequência 

granodecrescente, cascalhenta, e quase sempre coberta por uma ou mais camadas de lodos orgânicos, em grande parte 

confinado ou semi-confinado, assumiu um papel importante, quer no abastecimento urbano, quer no abastecimento de várias 

unidades industriais. O substrato, quase sempre de xistos, é considerado como a base impermeável do sistema aquífero 

quaternário, e do ponto de vista hidrogeológico, comporta-se como um aquicluso. 
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Mais a poente, onde há sobreposição com o Cretácico, a existência de possantes formações argilosas na parte superior 

deste sistema garante a total independência entre o Quaternário e o Cretácico. Efetivamente, as formações do Cretácico, 

constituem um sistema aquífero multicamadas, predominantemente confinado, cujo confinamento é garantido pelo teto 

impermeável do Senoniano (Argilas de Aveiro-Vagos). O sistema é formado por três aquíferos sobrepostos, suportado por 

formações de natureza essencialmente detrítica (arenitos) e carbonatada, que se distinguem por apresentarem piezometria 

e quimismo diferentes. Refira-se que a exploração intensiva do Cretácico nunca evidenciou, até hoje, qualquer mistura com 

o Quaternário nem com os corpos de água superficiais (entenda-se ria ou mar). 

Devido à configuração dos materiais que formam estas unidades aquíferas, nomeadamente a sua estrutura típica em 

lentículas que permitem conexões hidráulicas ao longo de toda a espessura de sedimentos, não vale a pena separar, nesta 

área do projeto, os dois grandes subsistemas quaternários. Com efeito, há interferência fácil entre ambos, facto que já tinha 

sido constatado nas primeiras campanhas hidrogeológicas realizadas na região. 

A permeabilidade global das formações produtivas é boa e de acordo com a interpretação de ensaios de bombagem 

realizados na zona, verificam-se valores médios de transmissividade de 300 a 500 m2 dia-1 que corresponderão a valores 

médios de coeficientes de permeabilidade horizontal da ordem de 30 a 50 m dia-1. 

Há poucas captações em todo o sector norte e central do Baixo Vouga Lagunar. Na área do projeto, apenas nas freguesias 

de Fermelã e Angeja existem cerca de uma centena de captações de baixa profundidade (5 a 6 metros), quase todos poços 

tradicionais de grande diâmetro. Estas captações localizam-se praticamente todas na zona a nascente, onde as cotas são 

maiores e as espessuras dos sedimentos são muito menores. Este facto tem uma explicação simples e que os dados de 

várias campanhas de pesquisa hidrogeológica, levadas a cabo em diferentes períodos um pouco por toda a região, permitem 

confirmar.  

Os níveis piezométricos (quer seja o freático, quer o da base do Quaternário) encontram-se a reduzida profundidade, 

raramente sendo inferior a 2 metros, apresentando variações sazonais entre 1 e 3 metros, entre a estação seca e o período 

chuvoso. 

A reduzida profundidade do nível freático, a morfologia da zona claramente aplanada, a natureza dos materiais 

essencialmente arenosa e a permeabilidade desses materiais, faz com que este sistema aquífero apresente uma muito 

limitada capacidade natural de atenuação dos contaminantes e consequentemente, uma vulnerabilidade elevada a episódios 

de contaminação, sejam eles de natureza pontual ou difusa, natural ou industrial.  

6.5.1.2.3 Pontos de água subterrânea na área de estudo e respetivos usos 

De acordo com informação constante da base de dados de Recursos Hídrogeológicos de Portugal Continental, disponível 

em Geoportal27, na área de estudo estão localizados, 1 furo (174F0001) e 9 sondagens (174D0002, 174S0003, 174S0004, 

174S0005, 174S0006, 174S0007, 174S0008, 174S0009) conforme se apresenta no Quadro 6.81 e Figura 6.55.   

 

 

 
27 https://geoportal.lneg.pt/ 
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Quadro 6.81 – Recursos hidrogeológicos na área de estudo 

Código Tipo Objetivo Uso Observações 

174F0001 Furo Prospeção Abastecimento público - 

174S0002 Sondagem Prospeção Abastecimento público 
Furo abandonado por ter encontrado o substrato a pouca profundidade e não 

existir camada aquífera 

174S0003 Sondagem Prospeção Abastecimento público 
Furo abandonado por a camada aquífera ter pouca possança e fraquíssima 

permeabilidade 

174S0004 Sondagem Prospeção Abastecimento público Furo abandonado porque água tem um elevado teor em cloretos 

174S0005 Sondagem Prospeção Abastecimento público Furo abandonado por não se ter encontrado camada aquífera 

174S0006 Sondagem Prospeção Abastecimento público Furo abandonado por ausência de camada aquífera 

174S0007 Sondagem Prospeção Abastecimento público Furo abandonado por a camada aquífera conter água fortemente cloretada 

174S0008 Sondagem Prospeção Abastecimento público Substrato encontrado aos 6,65 m 

174S0009 Sondagem Prospeção Abastecimento público Camada aquífera contendo água fortemente cloretada (mais de 1000 mg/l) 

174S0010 Sondagem Prospeção Outras indústrias - 

 

Figura 6.55 – Pontos de água subterrânea na área de estudo e área envolvente 
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6.5.1.2.4 Estado Químico 

A classificação do estado químico para as massas de subterrânea, descrita no PGRH RH4, considerou a avaliação dos 

elementos relevantes para a avaliação da massa de água em análise, e os testes realizados foram: 

▪ Teste de avaliação global; 

▪ Teste de proteção das águas de consumo; 

▪ Teste de intrusão salina ou outra; 

▪ Teste de diminuição da qualidade química ou ecológica das massas de água superficiais; 

▪ Teste de avaliação dos ETDAS. 

Verifica-se para a RH4 que a maioria das massas de água subterrânea foram classificadas como “Bom” (91%), ou seja, a 

maioria das massas de água desta região hidrográfica cumpre os objetivos definidos pela DQA. As restantes massas de 

água foram classificadas como Medíocre (9%).   

As massas de água que intersetam a área de estudo foram classificadas, na sua maioria, como “Medíocre”, ou seja, duas 

têm esta classificação e apenas uma foi classificada como “Bom”.  

No quadro seguinte são apresentados os resultados para os elementos analisados e os testes efetuados para as massa de 

água Quaternário de Aveiro e Orla Ocidental indiferenciada da bacia do Vouga. A massa de água subterrânea Cretácico de 

Aveiro não apresentou valores nas estações de monitorização acima ou no limiar da norma de qualidade, pelo que não 

foram realizados os testes utilizados na avaliação do estado químico. 

Quadro 6.82 - Avaliação do estado químico para a massa de água subterrânea Quaternário de Aveiro 

Massas de água 

Estado Químico 

Elemento 
Avaliação da tendência da 

concentração dos parâmetros 
Área da massa de água afetada (%) 

Quaternário de Aveiro Nitrato Descida 45.32 

Orla Ocidental 

indiferenciada da Bacia 

do Vouga 

Nitrato Estabilidade 64.5 

 Testes utilizados na avaliação do estado químico 

 
Teste da 

avaliação global 

Teste de 

proteção das 

águas de 

consumo 

Teste da 

intrusão salina 

ou outra 

Teste de diminuição da 

qualidade química ou 

ecológica das massas de 

água superficiais 

Teste de 

avaliação dos 

ETDAS 

Quaternário de Aveiro Medíocre Medíocre Bom Bom Medíocre 

Orla Ocidental 

indiferenciada da Bacia 

do Vouga 

Medíocre Medíocre Não se aplica Bom Não se aplica 

Maciço Antigo 

indiferenciado da Bacia 

do Vouga 

Bom Bom Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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A análise dos referidos parâmetros resultada na classificação para o estado químico apresentada no seguinte quadro. As 

pressões identificadas como responsáveis pelo estado químico medíocre da massa de água Quaternário de Aveiro e Orla 

Ocidental da Bacia do Vouga são pressões do tipo difusa, resultantes de atividade agrícola. 

Quadro 6.83 - Classificação do estado químico das massas de água subterrânea 

Massa de água Código Estado químico 

Quaternário de Aveiro PTO1_C2 Medíocre 

Cretácico de Aveiro PTO2 Bom 

Orla Ocidental indiferenciada da bacia do Vouga PTO01RH4_C2 Medíocre 

Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Vouga PTA0X1RH4 Bom 

 

 

Figura 6.56 - Classificação do estado químico das massas de água subterrânea 

6.5.1.2.5 Estado Quantitativo 

A classificação do estado quantitativo para as massas de água subterrânea, descrita no PGRH RH4, considerou a 

avaliação dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis e da tendência do nível piezométrico, e os testes realizados foram: 
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▪ Teste do balanço hídrico; 

▪ Teste de intrusão salina ou outra; 

▪ Teste do escoamento superficial; 

▪ Teste dos ecossistemas associados/dependentes das águas subterrâneas. 

Verifica-se para a RH4 que a maioria das massas de água subterrânea foram classificadas como “Bom” (86%), ou seja, a 

maioria das massas de água desta região hidrográfica cumpre os objetivos definidos pela DQA. As restantes massas de 

água foram classificadas como Medíocre (14%).   

As massas de água que intersetam a área de estudo foram classificadas, na sua maioria, como “Bom”, ou seja, duas têm 

esta classificação e apenas uma foi classificada como “Medíocre”.  

No quadro seguinte são apresentados os resultados para os elementos analisados e os testes efetuados para cada uma 

das massas de água relevantes. 

Quadro 6.84 - Avaliação do estado quantitativo para as massas de água que intersetam a área de estudo 

Massa de água 

Estado Quantitativo 

Recursos hídricos subterrâneos disponíveis 

(hm3/ano) 
Tendência do nível piezométrico 

Quaternário de Aveiro 202.5 Estabilidade 

Cretácico de Aveiro 6.93 Subida 

Orla Ocidental 

indiferenciada da bacia do 

Vouga 

49.5 Estabilidade 

Maciço Antigo 

indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

129,6 - 

 Testes utilizados na avaliação do estado quantitativo 

 
Teste do balanço 

hídrico 

Teste da intrusão 

salina ou outra 

Teste do escoamento 

superficial 

Teste dos ecossistemas 

associados/dependentes das 

águas subterrâneas 

Quaternário de Aveiro Bom Bom Bom Bom 

Cretácico de Aveiro Medíocre Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Orla Ocidental 

indiferenciada da bacia do 

Vouga 

Bom Não se aplica Bom Não se aplica 

Maciço Antigo 

indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

Bom Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

A análise dos referidos parâmetros resulta na classificação para o estado quantitativo apresentada no seguinte quadro. 

Relativamente ao mau estado quantitativo com que foi classificada a massa de água Cretácico de Aveiro, a pressão 

identificada foi a alteração do nível de água ou volume no aquífero resultante também de atividades agrícolas.  
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Quadro 6.85 - Classificação do quantitativo das massas de água que intersetam a área de estudo 

Massa de água Código Estado quantitativo 

Quaternário de Aveiro PTO1_C2 Bom 

Cretácico de Aveiro PTO2 Medíocre 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga PTO01RH4_C2 Bom 

Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Vouga PTA0X1RH4 Bom 

 

 

Figura 6.57 - Classificação do estado quantitativo das massas de água subterrânea 

6.5.1.2.6 Estado global das massas de água 

O Estado global das massas de água resulta, como referido anteriormente, da combinação do Estado Quantitativo e do 

Estado Químico. No seguinte quadro estão descritas a classificação das massas de água com relevância para o projeto. 



 

  

 

6-192 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Quadro 6.86 - Classificação do estado global das massas de água que intersetam a área de estudo 

Massa de água Código Estado global 

Quaternário de Aveiro PTO1_C2 Medíocre 

Cretácico de Aveiro PTO2 Medíocre 

Orla Ocidental indiferenciada da bacia do Vouga PTO01RH4_C2 Medíocre 

Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Vouga PTA0X1RH4 Bom 

As massas de água relevantes para esta análise foram todas classificadas com um estado global “Medíocre”, à exceção do 

sistema aquífero pertencente ao Maciço Antigo que tem uma classificação de “Bom”. Como referido anteriormente, o desvio 

do estado de referência pode estar relacionado com as atividades agrícola e pecuária instaladas na região. As expressões 

destas e de outras pressões identificadas na área envolvente à área de estudo encontram-se descritas no capítulo seguinte.   

 

Figura 6.58 - Classificação do estado global das massas de água subterrânea 

6.5.1.2.7 Zonas protegidas 

Como estabelecido anteriormente, a DQA exige a identificação e caracterização das zonas protegidas relativamente à 

proteção de águas subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes da água. descreve-
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se de seguida a avaliação feita no PGRH RH4 2º Ciclo, de cumprimento dos objetivos das zonas protegidas referentes a 

massas de água subterrâneas, com informação resultante da monitorização específica constante da legislação que criou 

cada uma dessas zonas protegidas. 

A Lei da Água define um conjunto de zonas protegidas tipo, as descritas neste capítulo por estarem inseridas em massas 

de água relevantes para a área de estudo são: 

▪ Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo humano; 

▪ Zonas designadas como zonas vulneráveis; 

Segundo o PGRH RH4, em Portugal as várias massas de água identificadas são na sua generalidade utilizadas para 

consumo humano. As massas de água que atualmente não constituem origens de água para abastecimento público são 

consideradas reservas estratégicas, sendo o seu nível de proteção semelhante ao das origens atuais, por forma a preservar 

a qualidade da água subterrânea que será utilizada no futuro. Na RH4 existem captações de água para consumo humano 

que abrangem 21 massas de água. Toda a área de estudo considerada está inserida em zonas de captação de água 

subterrânea para a produção de água para consumo humano. A listagem das zonas referidas e a sua classificação encontra-

se no quadro seguinte: 

Quadro 6.87 - Identificação e classificação das zonas protegidas designadas para captação de água para consumo 
humano 

Código ZP Tipo Massa de água Classificação 

PTA7O01RH4_C2 

Zona designada para a captação 

de água destinada ao consumo 

humano 

ORLA OCIDENTAL 

INDIFERENCIADO DA BACIA DO 

VOUGA 

Não são cumpridos os objetivos 

específicos 

PTA7O1_C2 

Zona designada para a captação 

de água destinada ao consumo 

humano 

QUATERNÁRIO DE AVEIRO 
Não são cumpridos os objetivos 

específicos 

PTA7O2 

Zona designada para a captação 

de água destinada ao consumo 

humano 

CRETÁCICO DE AVEIRO 
São cumpridos os objetivos 

específicos 

PTA7A0x1RH4 

Zona designada para a captação 

de água destinada ao consumo 

humano 

MACIÇO ANTIGO 

INDIFERENCIADO DA BACIA 

DO VOUGA 

São cumpridos os objetivos 

específicos 

Verifica-se que das zonas definidas, duas não cumprem os objetivos específicos definidos pela legislação estabelecida, e 

duas cumprem os objetivos específicos. 

O Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março referem-se à proteção das 

águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola. NA RH4 estão designadas duas zonas vulneráveis, a área 

Estarreja Murtosa, definida na Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março tem uma área total de 81 km2, e a área Litoral Centro, 

designada na mesma portaria, tem uma área total de 237 km2. O programa de ação para estas duas zonas vulneráveis está 

descrito na Portaria n.º 259/2012, de 28 de Agosto. 
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A área de estudo é intersetada pela área Estarreja Murtosa, nas massas de água Quaternário de Aveiro e Orla Ocidental 

Indiferenciada da bacia do Vouga, cuja classificação está no quadro apresentado de seguida.  

Quadro 6.88 - Identificação e classificação das zonas vulneráveis aos nitratos 

Código ZP Tipo Massa de água Classificação 

PTNG2A Zona Vulnerável aos Nitratos 

QUATERNÁRIO DE AVEIRO; 

ORLA OCIDENTAL 

INDIFERENCIADO DA BACIA DO 

VOUGA 

Não são cumpridos os objetivos 

específicos 

6.5.1.2.8 Ecossistemas terrestres dependentes das águas subterrâneas e dos ecossistemas dependentes das 
águas subterrâneas 

A Diretiva Quadro da Água estabelece nos números 2.1 e 2.2 do Anexo II, a obrigatoriedade de se proceder à identificação 

e caracterização de todas as massas de águas subterrâneas associadas a ecossistemas aquáticos de superfície ou 

ecossistemas terrestres que delas dependem diretamente. Segundo o PGRH RH4, a metodologia utilizada para a sua 

definição teve por base os sítios designados pela Rede Natura 2000 (Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Proteção 

Especial) e Ramsar, tendo sido considerados os ecossistemas terrestres diretamente dependentes das massas de águas 

subterrâneas, o que implica situações em que a massa de água subterrânea é essencial para providenciar a quantidade 

(fluxo, nível) e qualidade de água necessários para garantir a sustentabilidade e biodiversidade do ecossistema associado. 

Os critérios hidrogeológicos considerados foram os seguintes (PGRH RH4 Parte 2):  

Quadro 6.89 - Critérios hidrogeológicos para identificação dos ETDAS/EDAS 

Tema Subtema 

Topografia Declive 

Climatologia Balanço de água (P-ETR) 

Hidrogeologia Meio hidrogeológico 

Hidrografia Tipo de aquífero 

Solos Profundidade do nível da água 

Fonte: PGRH RH4 Parte 2 

Referente aos critérios ecológicos foram identificados os seguintes temas:  

▪ Estigofauna: corresponde a todas as espécies animais cujo ciclo de vida é dependente total ou parcialmente da água 

subterrânea, sendo a sua presença imediatamente indicadora da presença de ETDAS;  

▪ Flora: foram identificadas nove espécies prioritárias cuja presença indica um elevado potencial de dependência da 

água subterrânea;  

▪ Habitats: foram identificadas 34 habitats-tipo com potencial muito elevado de dependência de água subterrânea. 

▪ Na RH4 foram identificadas 8 ETDAS/EDAS, e na área de estudo existem 2, como refere o seguinte quadro: 
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Quadro 6.90 - ETDAS/EDAS identificadas nas massas de água subterrânea que intersetam a área de estudo 

EDAS 

Código Nome Massa de água  

- Ria de Aveiro 

Quaternário de Aveiro; 

Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia 

do Vouga 

 

ETDAS 

Código Nome Massa de água  

- 

Ecossistema Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanha 

RN 2000 

Quaternário de Aveiro  

6.5.1.2.9 Pressões sobre as massas de água subterrâneas 

Neste capítulo encontram-se descritas as pressões sobre as massas de água subterrâneas afetadas pela área de estudo, 

de acordo com o analisado no PGRH RH4. 

São apresentados nos quadros seguintes, os resumos relativos às pressões qualitativas nas massas de água relevantes 

para a área de estudo do projeto, as cargas para os diversos setores de atividade (urbano, indústria, agricultura, pecuária, 

turismo e golfe).  

Quadro 6.91 - Cargas por setor de atividade e massa de água intersetada pela área de estudo 

 Cargas por setor de atividade (kg/ano) 

Massa de água Setor Ntotal Ptotal Pressão significativa 

Quaternário de Aveiro 

Agrícola 138248.73 4767.39 Sim 

Pecuário 286292.31 3976.5 Sim 

Urbano 694.94 463.3 Não 

Cretácico de Aveiro 
Agrícola 56849.53 2066.46 Não 

Pecuária 90355.01 1275.12 Não 

Orla Ocidental indiferenciada da bacia do Vouga 
Agrícola 50789.47 1707.17 Sim 

Pecuária 96715.79 1361.85 Sim 

Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Vouga 

Agrícola 35888.25 7400.78 Não 

Pecuária 635451.02 9360.88 Não 

Urbano 3082.31 2042.17 Não 

Fonte: PGRH RH4 Parte5 Anexo III 

Pode concluir-se da análise do quadro apresentado que o setor pecuário representa uma maior carga poluente, 

principalmente de Azoto (N), apesar da carga poluente resultante da atividade agrícola ser considerada também significativa. 
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O tipo de pressão designada como passivo ambiental, já descrita no capítulo de pressões sobre as massas de água 

superficial, pode também resultar na contaminação do solo e pressão pontual sobre os recursos hídricos. Na RH4 foi 

identificado um passivo ambiental, o Complexo Químico de Estarreja, no município de Estarreja, com um total de 8 ha. 

Como refere o PGRH RH4, a utilização sustentável das águas, constitui um verdadeiro desafio para a correta gestão dos 

recursos hídricos. Referente às pressões quantitativas são apresentados de seguida os volumes de água captado por setor 

de atividade e os respetivos retornos para toda a RH4.  

Quadro 6.92 - Volumes de água captados por setor de atividade e massa de água 

Captação de água por setor de atividade 

Massa de água Setor Volume (hm3/ano) Pressão significativa 

Quaternário de 

Aveiro 

Agrícola 19.4 Não 

Golfe 0.23 Não 

Indústria 3.35 Não 

Outros 1.35 Não 

Pecuária 0.46 Não 

Urbano 1.29 Não 

Cretácico de Aveiro 

Agrícola 9.39 Sim 

Indústria 0.8 Não 

Outros 0.59 Não 

Pecuária 0.1 Não 

Urbano 6.71 Não 

Orla Ocidental 

indiferenciada da 

bacia do Vouga 

Agrícola 5.65 Não 

Indústria 0.24 Não 

Outros 0.27 Não 

Pecuária 0.14 Não 

Urbano 0.34 Não 

Maciço Antigo 

indiferenciado da 

Bacia do Vouga 

Agrícola 24.22 Não 

Indústria 1.95 Não 

Outros 0.66 Não 

Pecuária 0.66 Não 

Urbano 11.67 Não 

        Fonte: PGRH RH4 Parte5 AnexoIII 

Pode concluir-se da análise dos quadros apresentados que a maioria da água captada é utilizada para agricultura. Na região 

hidrográfica em análise, 16% do volume captado/consumido retorna aos recursos hídricos. 
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Quadro 6.93 - Retornos por setor de atividade para a RH4 

Setor 
Retorno (hm3) 

Subterrâneo 

Urbano 7.78 

Industrial 1.03 

Agricultura 37.61 

Pecuária 0.14 

Golfe 0.16 

Energia - 

Outros 0.753 

TOTAL 47.47 

Fonte: PGRH RH4 Parte2 

6.5.1.2.10 Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

A vulnerabilidade de um aquífero é amplamente definida na literatura como uma propriedade do sistema que depende da 

sua sensibilidade para permitir a degradação da sua zona saturada por substâncias poluentes. A vulnerabilidade intrínseca 

descreve a vulnerabilidade da água a diferentes poluentes resultantes de atividades humanas e está relacionada com as 

suas características hidrológicas, geológicas e hidrogeológicas (Barbulescu, A., 2020). 

A determinação da vulnerabilidade dos aquíferos permite também a correta gestão do aquífero, auxiliando na tomada de 

decisões sobre possíveis medidas a tomar para a sua proteção.  

O método DRASTIC apresentado compreende a avaliação da vulnerabilidade potencial de um aquífero à poluição através 

da média ponderada de sete parâmetros hidrogeológicos específicos do meio hídrico subterrâneo (Lobo Ferreira, 1998): 

▪ Profundidade da zona não-saturada do solo  

▪ Recarga profunda de aquíferos  

▪ Material do aquífero  

▪ Tipo de solo  

▪ Topografia  

▪ Impacto da zona não-saturada  

▪ Condutividade hidráulica  

A estes parâmetros são atribuídos valores de 1 a 10 em função das condições locais, os valores são maiores ou menores 

consoante o grau d vulnerabilidade (Lobo Ferreira, 1998). Estes índices são então multiplicados pelo valor atribuído a cada 

parâmetro de acordo com os valores tabelados originalmente pela EPA (Envionmental Protection Agency of United States). 
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Quadro 6.94 - Índices de vulnerabilidade DRASTIC (Adaptado de Aller, L., 2004) 

DRASTIC INDEX Vulnerabilidade 

200 – 226 Extrema 

180 – 199 Muito alta 

160 - 179 Alta 

140 – 159 Moderada 

120 – 139 Baixa 

100 - 119 Muito baixa 

< 100 Insignificante 

 

 

Figura 6.59 - Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição na área de estudo (Fonte: Lobo Ferreira, 1998) 

Como é possível observar na Figura 6.59, a área de estudo está inserida numa área, maioritariamente, de vulnerabilidade 

alta a muito alta. No geral, os aquíferos cruzados pela área de estudo estão inseridos numa zona muito vulnerável, com 

exceção para o Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Vouga, onde se localizam as áreas de empréstimo, que na sua 
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maioria tem uma vulnerabilidade baixa. O quaternário de Aveiro está inserido numa região de vulnerabilidade muito elevada. 

A Orla Ocidental indiferenciada da Bacia do Vouga está classificada maioritariamente, com vulnerabilidade alta, ainda que 

ocorram zonas de vulnerabilidade insignificante e muito baixa. Finalmente, o Cretácico de Aveiro está igualmente inserido 

numa região de elevada vulnerabilidade, com exceção da região a sul da área de estudo do projeto que tem uma 

vulnerabilidade insignificante. 

6.5.1.3 Estado das massas de água na área de estudo 

6.5.1.3.1 Introdução 

Com referido anteriormente, o EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar (PDABVL), elaborado 

em 2001 procedeu, de acordo com o enquadramento legal em vigor à data, a uma caraterização da situação ambiental de 

referência da área de intervenção do projeto. Essa caraterização envolveu uma análise de dados e indicadores de qualidade 

da água, obtidos a partir de diversas fontes de informação, designadamente: 

▪ Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH); 

▪ Resultados obtidos em trabalhos realizados especificamente para a área de intervenção do PDABVL; 

▪ Campanha de caracterização da qualidade da água, realizada no âmbito do EIA em julho de 2000. 

Na sequência da elaboração do referido EIA (IHERA, 2001) e como resultado do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) a que o mesmo foi submetido, atendendo às medidas de monitorização preconizadas no EIA, assim como 

às medidas mitigadoras impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 4 de abril de 2001, foi necessário 

implementar, entre outros, um programa de monitorização da qualidade da água, visando atingir os seguintes objetivos: 

▪ Identificar e avaliar impactes em termos de contaminação da água que poderão surgir durante as fases de construção 

e exploração do PDABVL; 

▪ Avaliar o desempenho do sistema de drenagem e das estruturas de prevenção e defesa das inundações; 

▪ Permitir a integração de dados da qualidade da água no modo operatório do sistema de distribuição de água. 

Dando cumprimento aos requisitos legais estabelecidos no regime da AIA, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

(IDRHa), entidade que sucedeu ao IHERA, promoveu a realização do referido programa de monitorização. A 

responsabilidade pela execução do programa de monitorização da qualidade da água ficou a cargo do Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.  

A área objeto de monitorização da qualidade da água foi confinada ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar, com uma área 

aproximada de 2934 ha, limitada a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo rio Vouga a jusante de Angeja, a nascente pela 

EN109 e a poente por um eixo na direção Vilarinho / Esteiro de Estarreja, marcado pela ocorrência de águas salobras. 

No período entre 2005 e 2007 (duração do Protocolo Específico assinado entre o IDRHa, atual DGADR e a Universidade de 

Aveiro), realizaram-se 15 campanhas de amostragem de águas superficiais e 12 campanhas de amostragem de águas 

subterrâneas, que permitiram ampliar o conhecimento sobre a qualidade da água no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, face 

aos estudos anteriores. Dado o atraso considerável na implementação do PDABVL, os trabalhos de monitorização foram, 

entretanto, interrompidos, mas os resultados e as principais conclusões decorrentes das atividades de monitorização 
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desenvolvidas naquele período, constituem a informação que serviu de base à atualização da caraterização dos aspetos de 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas.  

No sentido de atualizar a informação obtida a partir dos trabalhos de monitorização foi realizada uma campanha de 

caraterização da qualidade das águas superficiais, em novembro de 2017 (no âmbito da elaboração do RECAPE), a qual 

respeitou os locais de amostragem (Figura 6.60) e parâmetros utilizados no referido programa de monitorização.  

No caso das águas subterrâneas, dada a consistência dos resultados obtidos, tomam-se como válidas as conclusões obtidas 

durante os trabalhos de monitorização que decorreram previamente, as quais se apresentam seguidamente 

(Capítulo 6.5.4.1.2). 

Deve referir-se, introdutoriamente, que os resultados obtidos em novembro de 2017 se referem a uma única campanha de 

amostragem (realizada em novembro de 2017). Por este motivo, considera-se que estes valores não representam a 

realidade associada às variações de marés e caudal dos cursos de água, tendo-se constatado, ao longo do programa de 

monitorização previamente realizado e já referido, que a maioria dos locais monitorizados revelaram uma grande amplitude 

de resultados, evidenciando a realização de campanhas de monitorização em condições muito diversas. Assim, a campanha 

de qualidade da água datada de novembro de 2017 somente permite aferir se as tendências manifestadas ao longo dos 

anos, para os diferentes parâmetros se mantêm globalmente.  

O relatório da campanha de caraterização da qualidade da água superficial encontra-se no Anexo 10 do Volume 3 

(Anexos), integrando todo o trabalho de reconhecimento desenvolvido e incluindo: 

▪ Procedimento de colheita; 

▪ Designação dos meios recetores a monitorizar; 

▪ Descrição sucinta da localização de cada ponto de colheita: 

▪ Coordenadas; 

▪ Fotografias. 
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Figura 6.60 - Locais de amostragem na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e respetivos códigos de 
identificação (IDRHa/ DAOUA, 2008) 
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6.5.1.3.2 Campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais 

Como já referido, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais realizada em novembro de 2017 teve 

como objetivo proceder à atualização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental, face à situação que 

foi objeto do procedimento de AIA. Dada a concretização do programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais 

então proposto, o qual decorreu durante os anos de 2005 a 2007, a campanha de caraterização de novembro de 2017, com 

os mesmos objetivos, respeitou os mesmos locais de amostragem e parâmetros então analisados. 

Parâmetros analisados 

▪ Determinações in situ: Temperatura, pH, Condutividade, Salinidade e Oxigénio Dissolvido (OD).  

▪ Determinações laboratoriais: carência bioquímica de oxigénio, azoto amoniacal, azoto Kjledahl, nitratos, fósforo total, 

coliformes fecais, sólidos suspensos totais e pesticidas. 

Os parâmetros medidos afiguram-se de particular importância para a realidade em estudo, sendo destacar os seguintes 

aspetos (IDRHa / DAOUA, 2008): 

▪ A salinidade permite avaliar a circulação da água salgada na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, pelo que a 

realização de um conjunto de medições com uma cobertura espacial detalhada possibilita a definição de um mapa de 

salinidade do bloco. Este zonamento da salinidade permitirá auxiliar na avaliação do desempenho do sistema de defesa 

contra as marés nas suas funções de controlo da entrada superficial de água salgada e no estabelecimento de uma 

zona salobra de interface entre os campos agrícolas e a Ria de Aveiro. 

▪ Por seu lado, a quantificação dos teores de oxigénio dissolvido é particularmente importante dado que a sobrevivência 

dos seres aquáticos aeróbios depende do estado de oxigenação das águas e este, por sua vez, é condicionado pelas 

emissões de matéria orgânica de origem agropecuária e doméstica e pela capacidade de rearejamento da água, a 

qual depende também das condições em que se processa a sua circulação. 

▪ Igualmente importante se afigura a determinação da carência bioquímica de oxigénio, uma vez que representa a 

quantidade de oxigénio necessária para a estabilização da matéria orgânica emitida para o meio aquático, fornecendo 

assim indicações importantes sobre a carga poluente dos cursos de água e potencial ocorrência de fenómenos de 

eutrofização. 

▪ Até à presente data, na prática agrícola atual na área de estudo, são utilizados, preferencialmente, fertilizantes 

orgânicos, estrumes e chorumes, e pouco fertilizantes químicos. Assim sendo, é de admitir a presença nas águas de 

teores mais elevados de compostos reduzidos de azoto do que de nitratos. Contudo, o controlo de azoto orgânico, 

amoniacal e nitratos é desejável, não só para perceber o destino das formas de azoto reduzido lançadas no meio 

hídrico, mas também para se analisar a evolução da situação associada às novas condições para práticas agrícolas 

permitidas pelo PDABVL. 

▪ Quanto ao fósforo, tendo em consideração a sua importância como nutriente limitante do crescimento das plantas e 

um eventual acréscimo da aplicação de fertilizantes químicos fosforados, em resultado da melhoria das condições para 

a atividade agrícola, justifica-se a quantificação dos teores deste elemento nas águas superficiais do Bloco. 

▪ A atividade pecuária implica, geralmente, a descarga de quantidades significativas de microrganismos patogénicos 

para o meio hídrico, razão pela qual é conveniente proceder-se à monitorização de parâmetros microbiológicos, no 

caso coliformes fecais, em especial nas áreas a jusante das principais explorações pecuárias. No entanto, dado que 

os microrganismos patogénicos podem também ter origem doméstica, justifica-se o controlo do parâmetro coliformes 

fecais nos cursos de água afluentes à área do Bloco. 
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▪ A fase de construção do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar implicará um forte movimento de terras 

com o consequente aumento dos materiais em suspensão nas águas. Por este motivo, é recomendável a 

monitorização dos teores em sólidos suspensos totais nas linhas de água afetadas pelo empreendimento. 

▪ Atendendo a que na área do bloco, se incluem também as culturas do arroz e do milho e atendendo a que os resultados 

de inquéritos anteriormente realizados junto dos agricultores mostram que o controlo das pragas destas culturas se 

processa com a aplicação regular de um espectro relativamente alargado de pesticidas, justifica-se um rastreio 

analítico deste parâmetro, em especial dos pesticidas que foram identificados como sendo, de entre os utilizados, os 

que apresentam maiores riscos devido à conjugação das quantidades usadas, com a respetiva toxicidade e 

persistência. 

Locais de amostragem 

De acordo com o referido anteriormente, na campanha de amostragem realizada em novembro de 2017, foram utilizados os 

locais de amostragem indicados para monitorização das águas superficiais, na sequência do procedimento de AIA, no 

sentido de ser possível aferir adequadamente a evolução da situação de referência quanto a este aspeto. Os locais de 

amostragem e respetivos códigos de identificação encontram-se representados na Figura 6.60 e identificados no Quadro 

6.95. 

Quadro 6.95– Identificação e localização dos pontos de colheita utilizados para avaliação da qualidade das águas 
superficiais 

Código Designação Tipo Coordenadas 

34 A Rio Antuã – Beduído Rio 40°45'23.75"N 8°33'40.23"W 

50 A Antuã - Quimigal Rio 40°44'30.66"N 8°35'29.89"W 

15 A Salreu Norte Vala 40°43'53.03"N 8°35'16.37"W 

48 A Tomada de água do Antuã Rio 40°43'46.19"N 8°36'9.70"W 

49 A Caneira Vala 40°43'29.07"N 8°35'45.68"W 

35 A Rio Jardim Rio 40°43'26.01"N 8°33'51.73"W 

36 A Ribeiras Agra e Corgo Ribeira 40°42'40.21"N 8°33'43.75"W 

18 A Vala dos Moleiros  Vala 40°42'36.50"N 8°35'15.66"W 

52 A Esteiro de Canelas Esteiro 40°43'8.77"N 8°34'53.02"W 

41 A Comporta Barbosa (lado da Ria) Esteiro 40°43'14.51"N 8°36'15.40"W 

25 A Esteiro da Longa Esteiro 40°43'3.61"N 8°37'11.37"W 

44 A Rio Velho – Jusante Rio 40°42'31.63"N 8°37'41.92"W 

45 A Polder Vala 40°42'28.86"N 8°37'26.24"W 

42 A Ponte do Rio Velho Rio 40°41'49.07"N 8°36'41.28"W 

38 A Rio Fontão – Ponte Rio 40°42'26.11"N 8°35'44.06"W 

39 A Vala derivação Vouga (comporta CP) Vala 40°41'33.22"N 8°35'14.23"W 

51 A Porto Mateus Dias Rio 40°41'37.82"N 8°34'30.05"W 

37 A Ribeira Amiais Ribeira 40°41'49.90"N 8°33'11.29"W 

40 A Calçada Vala 40°42'16.61"N 8°34'0.82"W 

23 A Rio Fontão - Montante Rio 40°40'34.76"N 8°33'39.35"W 
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Relembra-se que a seleção destes locais procurou garantir a cobertura total do sistema hidráulico, abrangendo as linhas de 

água principais e a rede de valas. Nos limites situados a nascente selecionou-se um conjunto de locais sobre as principais 

linhas de água afluentes ao Bloco, com o intuito de se caracterizarem as cargas poluentes admitidas naquela área e de se 

perceberem os impactes da construção do projeto e das atividades agropecuárias sobre a qualidade da água de montante. 

Ficaram assim abrangidos os rios Antuã, Jardim e Fontão, e as ribeiras dos Amiais e da Agra e Corgo. 

Na zona mais interior do Bloco, de vocação maioritariamente agrícola, escolheram-se locais que permitissem perceber a 

variação dos parâmetros de qualidade nos cursos de água principais e valas secundárias que a atravessam. Progredindo 

em direção a poente, já nas áreas de transição entre os sistemas agrícolas e húmidos, os locais escolhidos passaram a 

incluir também alguns esteiros, na perspetiva de melhor se avaliar a dimensão da intrusão das águas salgadas da Ria de 

Aveiro e estudar o efeito de diluição das marés sobre a grandeza de alguns parâmetros de qualidade. Nos limites do Bloco 

que confinam com a Ria selecionaram-se três locais, coincidindo aproximadamente com os pontos onde se processa a 

descarga final dos caudais de drenagem dos campos agrícolas do BVL. Estes locais foram escolhidos com o propósito de 

se estimarem as cargas poluentes afluentes à Ria e de recolher informação sobre a salinidade da água estuarina que entra 

no perímetro em situação de preia-mar. 

Os resultados obtidos nas determinações “in situ”, apresentam-se no Quadro 6.96. Todas as amostragens e análises 

efetuadas “in situ” se encontram acreditadas pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC). 

Quadro 6.96 – Resultados obtidos para os parâmetros medidos “in situ” 

Código Designação 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

Condutividade (µS/cm 
20ºC) 

Salinidade 
(g/l NaCL) 

Oxigénio 
dissolvido 

mg/l % sat 

34 A Rio Antuã – Beduído 12,8 7,2 283 0,18 8,3 82,7 

50 A Antuã - Quimigal 11,6 7,3 269 0,17 9,6 89,5 

15 A Salreu Norte 11,3 7,1 21450 18 9,7 88,7 

48 A Tomada de água do Antuã 10,5 7,5 1200 0,84 9,3 83,3 

49 A Caneira 7,0 7,6 15810 15 9,5 77,7 

35 A Rio Jardim 7,6 7,7 535 0,39 10,5 88,1 

36 A Ribeiras Agra e Corgo 7,4 6,5 2540 2,02 6,7 55,6 

18 A Vala dos Moleiros  10,2 7,1 1766 1,28 8,1 72,6 

52 A Esteiro de Canelas 11,5 7,2 30500 26 9,6 90,9 

41 A Comporta Barbosa (lado da Ria) 11,6 7,48 34400 30 9,4 86,6 

25 A Esteiro da Longa 12,0 7,3 14520 12,0 8,2 75,7 

44 A Rio Velho – Jusante 12,3 7,6 27000 22 9,9 94,2 

45 A Polder 12,0 7,2 19650 16 9,6 88,4 

42 A Ponte do Rio Velho 12,2 7,25 175,9 0,11 8,7 85,2 

38 A Rio Fontão – Ponte 9,9 7,8 712 0,50 9,0 79,6 

39 A 
Vala derivação Vouga (comporta 
CP) 

11,5 7,4 156,5 0,10 9,3 84,2 

51 A Porto Mateus Dias 9,6 7,4 178,8 0,12 8,9 78,5 
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Código Designação 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

Condutividade (µS/cm 
20ºC) 

Salinidade 
(g/l NaCL) 

Oxigénio 
dissolvido 

mg/l % sat 

37 A Ribeira Amiais 10 7,5 601 0,42 8,1 72,3 

40 A Calçada 8,4 7,2 1916 1,46 9,3 91,3 

23 A Rio Fontão - Montante 9,7 7,9 234 0,16 10,6 93,8 

Os valores de salinidade e condutividade permitem observar de que forma as marés se propagam no interior do Bloco do 

Baixo Vouga Lagunar. Efetivamente, a partir da análise conjunta do Quadro 6.96 e da Figura 6.60 conclui-se existirem 

condições de máxima influência das marés, naturalmente junto aos limites exteriores do bloco, onde os valores se situam 

entre 26 a 30 g/l NaCl e pontos onde a influência da maré não se faz sentir, com o sejam  os pontos a montante no rio Antuã, 

ou no Rio Fontão, já na proximidade do Esteiro do Barbosa. Em outros pontos interiores os efeitos da maré ainda se fazem 

sentir, embora os valores de salinidades sejam já inferiores a 20 g/l Na Cl, como são os casos do Salreu Norte, da Caneira 

e do denominado Polder. 

As medições realizadas permitiram assim confirmar a existência de zonas de influência diferenciada das marés no interior 

do Bloco, sendo a propagação de água salgada facilitada nos esteiros mais abertos, desde que não haja obstáculos fechados 

e muito dificultada com a sinuosidade dos canais e o seu afastamento aos limites exteriores do Bloco. 

Efetivamente, o mapa da distribuição espacial mostra um gradiente salino bem marcado: valores particamente nulos em 

todos os locais situados nos setores Nordeste, Este e Sudeste do Bloco, ou seja, na maioria dos pontos onde ocorre a 

admissão de água a partir do interior continental e, ainda, no troço médio do rio Antuã (Quimigal), na vala da Calçada e no 

Porto Mateus Dias; valores baixos nos pontos que recebem água diretamente do rio Vouga, na foz do rio Antuã, rio Fontão 

(ponte) e na vala dos Moleiros; valores moderados em zonas interiores sujeitas a inundação por ação da maré (como o 

Salreu Norte e a vala da Caneira), e valores moderados a altos nos locais mais periféricos e que contactam diretamente com 

as águas da Ria de Aveiro (Esteiro de Canelas, secção de jusante do Rio Velho e exterior da Comporta do Barbosa).  

Relembra-se que estes resultados se referem a uma única campanha de amostragem realizada em novembro de 2017. Por 

este motivo, convém referir que estes valores não representam a realidade associada às variações de marés e caudal dos 

cursos de água, tendo-se constatado, ao longo do programa de monitorização previamente realizado e já referido, que locais 

como o Esteiro de Canelas, o rio Velho (jusante), ou a comporta do Barbosa revelaram uma grande amplitude de resultados, 

evidenciando a realização de campanhas de monitorização em condições muito diversas. 

Efetivamente, o estado da maré tem um efeito fundamental na dispersão de valores, dado que os binómios preia-mar/baixa-

mar e águas vivas/águas mortas determinam fortemente o grau de mistura entre águas salgadas e doces. Por outro lado, 

também o afluxo de água doce ao Bloco pode contribuir para essa dispersão de valores. Exemplo desta realidade foram os 

resultados obtidos durante o Plano de Monitorização da Qualidade da Água, em particular na campanha realizada em abril 

de 2006, em que a maioria dos locais de amostragem apresentou valores de salinidade baixos, apesar da situação de preia-

mar. Situações desta natureza ocorrem associada a elevados quantitativos de precipitação, dado o consequente afluxo de 

água doce proveniente das zonas que drenam para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

O valor que se obteve na determinação realizada no Salreu Norte (15A), considera-se relativamente elevado (18 g/l Na Cl), 

atendendo a que se trata de uma zona onde se pratica a cultura do arroz e onde o efeito das marés é controlado por 

intermédio de um sistema de represas e comportas (manuais), que garante o fornecimento de água doce necessário à 
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manutenção desta cultura. Tal facto pode significar que se mantêm as falhas na operação das comportas, identificadas 

desde há vários anos. 

Teores de salinidade também relativamente elevados (16g/l NaCl) foram também registados na vala do Polder (45A) e na 

Caneira (49A). No caso da vala do Polder esta estrutura atravessa uma importante área de pastagens e apresenta uma 

comporta a poente, confinante com a Ria de Aveiro. Os resultados obtidos para estes locais, traduzem a fragilidade dos 

sistemas atualmente usados para suster a entrada das águas salgadas em zonas do Bloco do Baixo Vouga Lagunar com 

potencialidade agro-pecuárias. 

É importante salientar os resultados obtidos nos dois locais alimentados por águas do rio Vouga - Comporta da CP (39A) e 

Ponte do Rio Velho (42A), 0,10 e 0,11 mg/l NaCl, respetivamente - os quais espelham a época do ano (novembro) em que 

a amostragem se realizou, verificando-se um caudal significativo no rio Vouga, contrastante com as condições de estiagem 

que ocorrem no final do verão em que, de acordo com resultados obtidos durante o programa de monitorização da qualidade 

da água (DAOUA/ IDRHa, 2008), se obtiveram valores de salinidade mais elevados para estes locais. 

Embora o conceito de salinidade se sustente na medição da condutividade e por esse motivo poder parecer redundante a 

presentação dos resultados de ambos os parâmetros neste relatório, a informação fornecida em separado permite 

interpretações diferente sobre a qualidade da água. A salinidade proporciona uma leitura fácil do grau de mistura entre águas 

doces e salgadas, e consequentemente facilita a compreensão sobre a dinâmica dos sistemas aquáticos de transição. Já a 

condutividade é mais útil quando se pretende avaliar a qualidade da água para a rega, utilização da água importante no 

presente contexto. 

Assim, a avaliação da qualidade da água tem como referência o Valor Máximo Recomendado (VMR) para a Condutividade 

no Anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, o qual estabelece a qualidade das águas destinadas à rega e que 

se situa em 1 dS/m. 

Globalmente, pode dizer-se que em 9 dos locais amostrados (34A, 50A, 35A, 42A,38A,39A,51A,37A e 23A), os resultados 

obtidos apresentaram valores inferiores ao VMR estabelecido para águas destinadas a rega, sem esquecer que a campanha 

de amostragem foi realizada no mês de novembro, com afluxo significativo de água doce à zona do Bloco. Por outro lado, 

os restantes 11 locais apresentaram valores superiores ao VMR e, nalguns casos, valores bastante superiores, variando 

entre 14,5 e 34,4 dS/m (15A, 49A, 52A,41A, 25A, 44A, 45A). Numa primeira análise a percentagem de amostras com 

qualidade suficiente para rega parece ser aceitável, tendo em conta que a área em estudo apresenta caraterísticas de 

transição entre um ambiente terrestre e um ambiente marinho. Contudo, entende-se que a avaliação dos resultados de 

condutividade deve atender à sua distribuição espacial, sendo possível perceber que as águas superficiais de melhor 

qualidade para rega (menor condutividade), são as que afluem ao Bloco a partir de nascente, e que se distribuem pelas 

zonas de Beduído, sul de Canelas, Fermelã e Angeja. Pelo contrário, as águas de pior qualidade tendo em consideração a 

sua aplicabilidade à rega, são as que se podem recolher na proximidade dos esteiros de Salreu e Canelas e nos limites do 

Bloco situados a poente, em áreas confinantes com a Ria de Aveiro. 

Por seu lado, a observação dos valores obtidos na determinação de oxigénio dissolvido, levam a concluir que apesar de 

terem sido obtidas algumas determinações abaixo dos 80% de saturação, com uma concentração mínima de 6,7 mg/l de O2 

no local de colheita correspondente às Ribeiras de Agra e Corgo (36A), que já indicam a existência de alguma matéria 

orgânica oxidável e deficientes condições de arejamento, a maioria das determinações deste parâmetro indicam valores 

acima dos 8 mg/l e, nalgumas situações, valores próximos da saturação, como é o caso do Rio Fontão – Montante (23A). 
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Assim, de acordo com os resultados obtidos na campanha de amostragem realizada (novembro 2017), pode considerar-se 

que, globalmente, as águas superficiais na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar encontram-se bem oxigenadas, tendo 

obtido valores de percentagem de saturação em oxigénio superiores a 80% em 14 dos locais amostrados, sendo que 

somente 1 local amostrado (36A), apresentou um valor inferior a 60%. Isto significa que todas as amostras objeto da 

campanha realizada em novembro de 2017 respeitam o limite estabelecido no Decreto-Lei nº 236/98 para os objetivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.  

Contudo, deve ter-se em atenção que os valores de percentagem de saturação em oxigénio poderão variar muito 

acentuadamente, de acordo com os resultados obtidos no programa de monitorização que decorreu anteriormente 

(DAOUA/IDRHa). Essas variações, que não foram detetadas no âmbito do presente estudo, uma vez que só foi realizada 

uma campanha de caraterização da qualidade da água, podem indiciar um desequilíbrio trófico do ecossistema aquático 

(DAOUA/IDRHa, 2008). Este é um fenómeno recorrente em massas de água ricas em nutrientes, os quais são responsáveis 

por uma proliferação da biomassa aquática, em particular de macrófitas e algas filamentosas. Esta biomassa induz um 

aumento diurno dos teores de oxigénio dissolvido por via da fotossíntese e um decréscimo noturno por via da respiração 

(eutrofização). Embora não tenham sido identificados fenómenos desta natureza no decorrer da presente campanha de 

caraterização, pelos motivos já apontados, nas medições realizadas durante o período em que decorreu o programa de 

monitorização mencionado, esta situação foi identificada nas valas do Polder (45A), da Calçada e dos Moleiros (40A e 18 

A) e, também na Tomada de água do Antuã (48A). 

Se nas valas mencionadas a origem da matéria orgânica e dos nutrientes se considera que está associada a atividades 

agro-pecuárias, no caso do rio Antuã, a origem de matéria orgânica estará associada à rejeição de águas residuais em áreas 

urbanas exteriores ao Bloco. Estes processos, de acordo com resultados das campanhas de monitorização anteriores, não 

foram exclusivos dos locais mencionados, tendo ocorrido outras situações pontuais de rarefação de oxigénio noutras valas 

e ribeiros do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, sobretudo no verão, quando as disponibilidades hídricas são menores e, em 

consequência diminui a capacidade de diluição e rearejamento dos cursos de água. 

Quanto aos restantes parâmetros medidos no âmbito da campanha de amostragem realizada na presente fase dos estudos 

ambientais, os resultados são apresentados no Quadro 6.97 e no Quadro 6.98. 

Analisando os valores obtidos na determinação relativa aos Sólidos Suspensos Totais (SST), há a destacar que nenhum 

dos locais amostrados apresenta concentrações superiores a 60 mg/l, que constitui o VMR estabelecido para a qualidade 

das águas destinadas à rega no Anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, usado no presente contexto como 

referência, tendo em atenção o uso primordial a que as águas superficiais da área de estudo se destinam. 

Por outro lado, analisando os resultados obtidos para os SST em função da localização dos pontos de amostragem, constata-

se que os teores mais baixos ocorreram nos locais em que a água doce aflui ao Bloco, com exceção da determinação para 

a Ponte Rio Velho (42 A), em que se obteve um valor (52,5 mg/l), próximo do limite legalmente estabelecido. 

Assim, globalmente, pode concluir-.se que a maioria das linhas de água que drenam para a área de estudo não é afetada 

por perturbações naturais, ou antrópicas, que descarreguem, no meio hídrico, quantidades importantes de matéria sólida. 

Por outro lado, os teores intermédios obtidos (12 a 27 mg/l), observam-se nos locais de amostragem situados em esteiros 

ou valas que comunicam diretamente com os esteiros. Estes resultados devem-se muito provavelmente à ressuspensão dos 

sedimentos acumulados no seu leito, em consequência das correntes geradas pelos movimentos cíclicos da maré. 
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De acordo com estudos anteriores (DAOUA/IDRHa, 2008; Lopes et al., 2001), o efeito das correntes de maré sobre os teores 

de matéria em suspensão na Ria de Aveiro, levam a que os teores máximos de SST ocorram durante os períodos de vazante, 

quando a ressuspensão provocada pelas correntes coincide com uma menor altura da coluna de água, sendo menor a água 

disponível para diluição. 

Os valores indicadores da presença de matéria orgânica, CBO5, não permitiram estabelecer uma relação direta com os 

valores de oxigénio dissolvido em todos os locais amostrados, uma vez que os mesmos deveriam ser praticamente nulos 

nos locais em que as determinações de CBO5 apresentam valores mais elevados. Tal relação é perfeitamente passível de 

ser estabelecida no caso das ribeiras Agra e Corgo, em que se obteve o valor mais elevado de CBO5 (4,8 mg O2/l) e, 

simultaneamente, o valor mais reduzido para o teor de oxigénio dissolvido, mas a mesma relação já não é verificável, por 

exemplo para o Rio Jardim e Salreu Norte, em que os valores obtidos para o CBO5 são elevados no contexto dos resultados 

obtidos e que, no entanto, apresentam valores de saturação em oxigénio muito próximos de 90%. 
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Quadro 6.97 -  Resultados analíticos obtidos. Parâmetros inorgânicos não metálicos e Pesticidas (colheita a 30/11/2017) 

Local de 
colheita 

Parâmetros inorgânicos não metálicos Pesticidas 

Azoto 
amoniacal 
(mg NH4/l) 

Azoto 
Kjeldhal 
(mg N/l) 

Nitratos 
(NO3/l) 

Fósforo 
Total 

(mg P/l) 

SST 
(mg/l) 

CBO5 
(mgO2/l) 

Alacloro 
(ug/l) 

Bentazona 
(ug/l) 

Clorpirifos 
(ug/l) 

Diurão 
(ug/l) 

Imidacloprida 
(ug/l) 

MCPA 
(ug/l) 

Terbutilazina 
(ug/l) 

Desetilterbutilazina 
(ug/l) 

Rio Antuã. 
Beduído 
(34 A) 

4,66 4,42 18,7 0,567 5,7 1,8 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 0,069 <0,050 

Antuã 
(Quimigal) 

(50 A) 
2,35 2,58 21,5 0,448 <3,0 1,1 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 

Salreu 
Norte 
(15 A) 

0,472 0,98 18,8 0,16 9,8 3,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Tomada 
Água Antuã 

(48 A) 
2,56 2,36 22,6 0,404 12,8 1,1 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 0,078 <0,050 

Caneira 
(49 A) 

0,391 1,04 17,8 0,189 26,4 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rio Jardim 
(35 A) 

0,161 0,64 39,1 <0,050 6,1 3,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rib. Agra e 
Corgo 
(36 A) 

0,055 0,83 <2,00 <0,050 4,7 4,8 <0,050 0,054 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Vala dos 
Moleiros 
(18 A) 

0,188 0,60 3,89 <0,050 <3,0 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Esteiro de 
Canelas 
(52 A) 

0,675 0,88 <8,10 <0,600 17,3 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
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Local de 
colheita 

Parâmetros inorgânicos não metálicos Pesticidas 

Azoto 
amoniacal 
(mg NH4/l) 

Azoto 
Kjeldhal 
(mg N/l) 

Nitratos 
(NO3/l) 

Fósforo 
Total 

(mg P/l) 

SST 
(mg/l) 

CBO5 
(mgO2/l) 

Alacloro 
(ug/l) 

Bentazona 
(ug/l) 

Clorpirifos 
(ug/l) 

Diurão 
(ug/l) 

Imidacloprida 
(ug/l) 

MCPA 
(ug/l) 

Terbutilazina 
(ug/l) 

Desetilterbutilazina 
(ug/l) 

Comporta 
Barbosa 

(Ria) (41 A) 
0,655 0,90 12,7 <0,600 19,8 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Esteiro da 
Longa 
(25 A) 

0,102 0,76 <4,05 <0,600 27,1 2,0 <0,050 0,063 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rio Velho. 
Jusante 
(44 A) 

0,376 0,50 <8,10 <0,600 12,0 1,9 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Polder 
(45 A) 

0,272 0,61 <4,05 0,058 9,8 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Ponte Rio 
Velho 
(42 A) 

0,204 2,02 6,26 0,238 52,5 3,2 <0,050 0,054 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rio Fontão. 
Ponte 
(38 A) 

0,155 0,52 3,88 <0,050 3,6 <1,0 <0,050 0,057 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Vala 
derivação 

Vouga 
(39 A) 

0,1 <0,50 4,44 <0,050 3,2 <1,0 <0,050 0,06 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Porto 
Mateus 

Dias 
(51 A) 

0,09 <0,50 3,78 <0,050 <3,0 <1,0 <0,050 0,054 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rib. Amiais 
(37 A) 

0,081 <0,50 7,62 <0,050 <0,3 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
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Local de 
colheita 

Parâmetros inorgânicos não metálicos Pesticidas 

Azoto 
amoniacal 
(mg NH4/l) 

Azoto 
Kjeldhal 
(mg N/l) 

Nitratos 
(NO3/l) 

Fósforo 
Total 

(mg P/l) 

SST 
(mg/l) 

CBO5 
(mgO2/l) 

Alacloro 
(ug/l) 

Bentazona 
(ug/l) 

Clorpirifos 
(ug/l) 

Diurão 
(ug/l) 

Imidacloprida 
(ug/l) 

MCPA 
(ug/l) 

Terbutilazina 
(ug/l) 

Desetilterbutilazina 
(ug/l) 

Calçada 
(40 A) 

0,062 0,72 <2,00 <0,050 9,8 1,3 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Rio Fontão. 
Montante 

(23 A) 
0,516 0,83 6,71 <0,050 <3,0 <1,0 <0,050 <0,050 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
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Quadro 6.98 - Resultados analíticos obtidos. Microbiologia (colheita a 30/11/2017) 

Local de colheita 
Bactérias Coliformes Fecais 

(NMP/100 ml) 
 

Rio Antuã. Beduído (34 A) 5,00E+02  

Antuã (Quimigal) (50 A) 3,30E+02  

Salreu Norte (15 A) 2,70E+02  

Tomada Água Antuã (48 A) 6,50E+02  

Caneira (49 A) 3,20E+02  

Rio Jardim (35 A) 7,30E+02  

Rib. Agra e Corgo (36 A) 3,70E+02  

Vala dos Moleiros (18 A) 1,60E+02  

Esteiro de Canelas (52 A) 4,40E+02  

Comporta Barbosa (Ria) (41 A) 4,00E+02  

Esteiro da Longa (25 A) 10  

Rio Velho. Jusante (44 A) 24  

Polder (45 A) 1,40E+02  

Ponte Rio Velho (42 A) 3,60E+02  

Rio Fontão. Ponte (38 A) 1,70E+02  

Vala derivação Vouga (39 A) 1,30E+02  

Porto Mateus Dias (51 A) 2,20E+02  

Rib. Amiais (37 A) 6,90E+02  

Calçada (40 A) 2,00E+02  

Rio Fontão. Montante (23 A) 1,30E+03  

A maioria dos resultados obtidos para o CBO5 é inferior a 2 mgO2/l e a totalidade dos resultados, à exceção do resultado 

obtido para as ribeiras de Agra e Corgo, concentra-se num intervalo compreendido entre 0 e 3 mgO2/l. Tal significa que não 

se obteve nenhuma determinação acima dos limites estalecidos para os objetivos ambientais de qualidade mínima para 

águas superficiais (5 mgO2/l). 

Os valores médios mais baixos ocorreram maioritariamente nos rios e ribeiros que afluem ao Bloco, à exceção do rio Jardim 

e Ribeiras de Agra e Corgo e, por conseguinte, não denunciaram qualquer contaminação importante por águas residuais 

domésticas ou pecuárias em todo a área envolvente dos limites nascente e Sul.  

Os níveis mais elevados de CBO5 foram moderados (entre 3 e 4,8 mg O2/l) e poderão ter origem em processos difusos de 

drenagem de águas superficiais contendo matéria orgânica, a partir dos terrenos agrícolas envolventes, associados a uma 

baixa renovação das águas nalgumas zonas do bloco e, no caso dos esteiros, em particular da Longa e Salreu Norte, os 

teores obtidos poderão explicar-se pela disponibilidade de matéria orgânica nas águas estuarinas.  

Quanto aos valores obtidos na determinação de azoto amoniacal, pode concluir-se que, à exceção dos resultados obtidos 

para as estações de amostragem do rio Antuã (34A, 50A e 48A), os mesmos são baixos, não se observando excedências 

ao VMA estabelecido no Decreto-Lei nº 236/98, que é de 1 mg/l, no que se refere aos objetivos ambientais de qualidade 
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mínima para as águas superficiais (Anexo XXI do referido Decreto-Lei). As excedências observadas em todo o curso do rio 

Antuã, na área de estudo, poderão justificar-se pelas cargas poluentes habitualmente transportadas poe este curso de água.  

Os resultados obtidos para os teores de azoto amoniacal indiciam que, globalmente, as atividades agro-pecuárias praticadas 

no Baixo Vouga Lagunar não têm significado assinalável nos teores deste parâmetro nas águas superficiais. Esta situação 

poderá decorrer da assimilação, pela vegetação, do azoto amoniacal lançado diretamente no meio ou que resulta da 

mineralização da matéria orgânica., sem qualquer impacte negativo sobre a qualidade das águas superficiais. 

Também as concentrações obtidas para o azoto Kjeldahl se apresentaram globalmente baixas, à exceção dos teores 

obtidos nos locais de amostragem ao longo do rio Antuã, embora neste caso, quer em Antuã (Quimigal), quer na Tomada 

de Água, os valores obtidos (2,58 e 2,36 mgN/l), tenham excedido em menor escala o VMA estabelecido legalmente como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (2 mgN/l). 

A distribuição espacial dos resultados obtidos para o azoto Kjeldahl possui gradientes de concentração semelhantes aos 

obtidos para o azoto amoniacal, o que se justifica pela similaridade de condições em que a colheita foi efetuada (condições 

de maré e corrente). 

Por seu lado, os teores de nitratos revelaram-se maioritariamente reduzidos em toda a área de estudo (entre <2 e 

12,7 mg NO3/l), embora nos locais de amostragem na zona norte do bloco, onde se obtiveram os valores mais elevados, os 

mesmos tenham variado entre 17,8 e 39,1 mg NO3/l. Apesar destes resultados, e na ausência da um valor limite estabelecido 

para o teor de nitratos, no que se refere aos objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, conclui-

se que não foram identificadas excedências ao VMR estabelecido legalmente para a qualidade das águas destinadas à rega 

(50 mg NO3/l).  

A distribuição espacial dos resultados obtidos poderá indicar que o nitrato transportado pelos cursos de água que drenam 

as zonas a nascente e sul do Bloco é consumido pela vegetação aquática, na qual é incorporado sob a forma de azoto 

reduzido, embora na campanha de caraterização realizada não tenham sido detetados sinais de eutrofização nas linhas de 

água amostradas, em particular quando se atende aos terrores de oxigénio dissolvido. 

Quanto aos teores obtidos para o fósforo total, conclui-se que a maioria dos locais amostrados apresenta uma água com 

valores baixos deste parâmetro, não sendo nunca excedido o VMA estabelecido para os objetivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais (1 mgP/l). 

Também neste caso, as determinações com teores mais elevados se localizam na zona norte do Bloco, destacando-se as 

concentrações de fósforo total obtidas para as estações localizadas ao longo do rio Antuã (34A, 50A e 48A), as quais 

variaram entre 0,404 e 0,567 mgP/l. Estes resultados obtidos para o rio Antuã serão provavelmente consequência de 

descargas de efluentes com origem em áreas urbanas situadas mais a montante na sua bacia, associadas à utilização 

doméstica de detergentes contendo fosfatos. 

Tomando como referência o valor constante do Anexo XVI, do Decreto-Lei nº 236/98, relativo à qualidade das águas 

destinadas à rega, dado que o referido diploma legal não define um objetivo ambiental de qualidade mínima para águas 

superficiais que tenha em consideração a contaminação microbiológica, verifica-se que a maioria das determinações 

efetuadas, apresenta teores de coliformes fecais, superior ao VMR estabelecido (100 (NMP)/100 ml). 
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Analisando a distribuição espacial dos valores determinados para os coliformes fecais, verifica-se que somente dois locais 

apresentaram valores inferiores ao VMR legalmente estabelecido para águas destinadas à rega, nomeadamente o Esteiro 

da Longa (25A) e Rio Velho/Jusante (44A), com 10 e 24 NMP/100 ml. Com valores próximos do VMR estabelecido, 

encontravam-se à data da campanha realizada, a Vala de derivação no Vouga (39 A) e o Rio Fontão/Montante (23A). 

Constata-se que os locais em que os resultados se situaram numa gama baixa, se localizam a sul e poente da área de 

estudo, junto ao rio Vouga e à Ria de Aveiro. 

O rio Jardim, por seu lado, é o que apresenta o valor mais alto do conjunto de observações (730 NMP/100 ml), embora, à 

exceção dos locais anteriormente mencionados, todas as restantes determinações (entre 130 e 730 NMP/100 ml) se situem 

como referido acima do VMR legalmente estabelecido para águas superficiais destinada à rega. 

Para além de eventuais descargas de águas residuais que poderão afetar mais a zona norte da área de estudo (em particular 

a que se encontra abrangida pela bacia do rio Antuã), a contaminação fecal das águas superficiais da área do Bloco poderá 

ser explicada, também, pela prática da pecuária extensiva e pela aplicação de estrume nos terrenos agrícolas, entre outras 

origens de menor expressão. 

De acordo com os resultados obtidos nas campanhas de monitorização que decorreram entre 2005 e 2007, os níveis de 

contaminação fecal das águas superficiais são muito irregulares e, para além de dependentes dos fatores acima 

mencionados, encontram-se também dependentes da sua sobrevivência no meio aquático, a qual depende fortemente da 

variabilidade de fatores ambientais, como sejam, temperatura, radiação solar, turbidez do meio, presença de substâncias 

tóxicas, entre outros. 

Por último, no que se refere às determinações de pesticidas, e suportando as determinações realizadas em amostras do 

BVL em 2005, 2006 e 2007, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, realizada no âmbito do 

presente estudo, não revelou a presença de resíduos de inseticidas organoclorados, mostrando que os agricultores da região 

não têm recorrido a produtos desta natureza.  

Por outro lado, contrariamente ao que se verificou durante as campanhas realizadas entre 2005 e 2007, também no caso 

dos herbicidas não foram detetadas concentrações destes fitofármacos com valores dignos de registo e, nos casos em que 

foram detetados (Terbutilazina, no rio Antuã), os valores obtidos são significativamente inferiores ao VMA estabelecido como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (0,5µ/l). 

Todos os restantes pesticidas analisados, nos diferentes locais amostrados, apresentam concentrações inferiores ao limite 

de deteção analítico, pelo que os resultados obtidos sugerem uma aplicação limitada destes produtos fitofarmacêuticos. 

6.5.1.3.3 Conclusões 

A campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais realizada em novembro de 2017 (no âmbito do RECAPE), 

que acompanham o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do baixo Vouga Lagunar, teve como objetivo 

proceder a uma atualização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental, dado o período temporal 

decorrido entre o Plano de Monitorização da Qualidade da Água realizado ao abrigo de um protocolo específico, assinado 

entre o IDRHa e a Universidade de Aveiro, entre 2005 e 2007 e a atual fase dos estudos. 
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Como referido introdutoriamente, o referido plano de monitorização contemplou um programa de monitorização da qualidade 

das águas superficiais, contemplando quinze campanhas de amostragem e um programa de monitorização da qualidade 

das águas subterrâneas, contemplando doze campanhas de amostragem. 

Contudo, os resultados obtidos no âmbito da campanha de caraterização recentemente realizada (novembro 2017) 

apresentam as limitações inerentes ao facto de se tratar de uma campanha isolada, o que conferiu à presente análise um 

caráter muito particular, assumido o facto de que a mesma somente permite estabelecer um quadro referencial que confirme 

a análise feita no âmbito do plano de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, ou, pelo contrário, que evidencie uma 

tendência diferente da anteriormente identificada. 

Efetivamente, os resultados obtidos em novembro de 2017 referem-se a uma única campanha de amostragem realizada 

(em novembro de 2017). Por este motivo, considera-se que estes valores não representam a realidade associada às 

variações de marés e caudal dos cursos de água, entre outros fatores ambientais de grande variabilidade, tendo-se 

constatado, ao longo do programa de monitorização previamente realizado e já referido, que a maioria dos locais 

monitorizados revelaram uma grande amplitude de resultados, evidenciando a realização de campanhas de monitorização 

em condições muito diversas.  

Assim, a campanha de qualidade da água realizada em novembro de 2017 (no âmbito da elaboração do RECAPE), somente 

permite aferir se as tendências manifestadas ao longo dos anos, para os diferentes parâmetros se mantêm globalmente, o 

que efetivamente se constata, à exceção de situações pontuais. 

As medições de salinidade nas águas superficiais continuam a demonstrar uma distribuição espacial bem marcada, com os 

valores mais baixos a registar-se nos setores Nordeste, Este e Sudeste do Bloco e os valores mais elevados a ocorrer nos 

locais mais periféricos e que contactam diretamente com as águas da Ria de Aveiro. 

Algumas das medições efetuadas em locais que confinam com áreas agrícolas (Salreu Norte, Polder, entre outros), 

continuam a apresentar níveis de salinidade elevados, o que evidencia a fragilidade dos sistemas de represamento 

atualmente usados no sentido de evitar o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Os resultados obtidos para OD, CBO5, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, nitrato e fósforo total, durante o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, permitiram identificar problemas de qualidade da água associados a fontes 

de polução tópica em duas áreas do Bloco do BVL: na vala de drenagem do Polder e no rio Antuã. Na campanha de 

caraterização realizada (novembro 2017) somente se identificaram os problemas referidos no caso do rio Antuã, que se 

presume continuarem associados a descargas de efluentes domésticos em zonas exteriores ao Bloco, identificadas em 

estudos anteriores, que se traduzem numa contaminação moderada e regular, por matéria orgânica e nutrientes, no trecho 

final do rio Antuã. 

Esta situação poderá corresponder a uma diminuição da concentração de gado em pastoreio direto e, consequentemente, 

a menores descargas de águas residuais não tratadas resultantes dessa prática, ou, o que se afigura mais provável, poderá 

dever-se ao facto de os resultados agora obtidos se referirem a uma única campanha, não tendo sido permitido confirmar a 

manutenção dos problemas anteriormente identificados para a vala de drenagem do Polder. 

Por outro lado, as medições relativas a estes parâmetros nas linhas de água que drenam para o Bloco pelos limites nascente 

e Sul, bem como na generalidade das linhas de água que percorrem a sua região interior continuam a apresentar boa 

qualidade, à semelhança do anteriormente registado. 
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Refira-se, contudo, que apesar de não terem sido identificados problemas de qualidade para estes parâmetros, nos locais 

amostrados na campanha realizada em novembro de 2017, à exceção do caso do rio Antuã já referido, o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 permitiu concluir que em algumas valas e ribeiros, sobretudo, durante o 

Verão, foram identificadas situações pontuais de sobrecarga de matéria orgânica, azoto Kjeldahl e fósforo (e, por vezes, 

também sólidos suspensos). 

Esta situação decorre, possivelmente, da contaminação difusa que resulta da atividade pecuária e da aplicação de 

fertilizantes agrícolas, associada às baixas disponibilidades hídricas e à baixa capacidade de renovação das águas nessa 

época do ano. Também se identificaram condições de sobressaturação em oxigénio dissolvido em alguns destes locais, o 

que indicia o desenvolvimento de fenómenos de eutrofização, traduzindo o efeito da disponibilidade de azoto e fósforo, 

nutrientes indutores do crescimento da vegetação aquática. 

Os resultados analíticos obtidos para a microbiologia na campanha de caraterização realizada em novembro de 2017, 

contrastam com as conclusões obtidas no final do programa de monitorização (2005-2007), uma vez que, à exceção do 

Esteiro da Longa e do Rio Velho (jusante), todos os outros locais apresentaram agora valores acima do limite legalmente 

estabelecido para as águas destinadas à rega, enquanto que os resultados obtidos anteriormente apontavam para 

problemas de contaminação frequente somente nos locais de amostragem situados no rio Antuã e na vala de Salreu Norte. 

Uma vez mais, o facto de se ter realizado somente uma campanha de caraterização (em novembro de 2017), poderá limitar 

a análise deste parâmetro, levando a que se conclua, sem condições para tal, que a contaminação microbiológica na área 

de estudo é significativa. De acordo com o relatório final do programa de monitorização realizado anteriormente, à exceção 

dos locais acima referidos, todos os outros ou não foram afetados, ou foram afetados apenas pontualmente, de um modo 

irregular, tanto no espaço como no tempo, o que se pode explicar pelo caráter difuso da maioria das fontes emissoras. 

Por último, no que se refere às determinações de pesticidas, e suportando as determinações realizadas em amostras do 

BVL em 2005, 2006 e 2007, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, realizada no âmbito do 

presente estudo, não revelou a presença de resíduos de inseticidas organoclorados, mostrando que os agricultores da região 

não têm recorrido a produtos desta natureza.  

Por outro lado, contrariamente ao que se verificou durante as campanhas realizadas entre 2005 e 2007, também no caso 

dos herbicidas não foram detetadas concentrações destes fitofármacos com valores dignos de registo e, nos casos em que 

foram detetados (Terbutilazina, no rio Antuã), os valores obtidos são significativamente inferiores ao VMA estabelecido como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (0,5µ/l). 

Em síntese, e para além das conclusões sobre a existência de zonas no interior do bloco diferentemente influenciadas pelas 

marés, pode também concluir-se que a qualidade das águas superficiais na área de estudo, apresente alguns problemas 

associados ao excesso de nutriente, que se refletem naturalmente nos parâmetros oxigénio dissolvido e CBO5, constatando-

se que é, sobretudo, afetada por contaminação orgânica, provavelmente de origem urbana e pecuária, por fertilização com 

chorumes.  

Atendendo a que os resultados de caraterização da qualidade da água obtidos nesta campanha (novembro 2017), 

correspondem a uma única campanha de amostragem, embora manifestem a tendência espacial registada em estudos 

anteriores, no que à área de estudo se refere, consideram-se válidas as conclusões relatadas no Relatório Final do Plano 
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de Monitorização da Água (Componente Qualitativa) do Projeto de desenvolvimento Agrícola do Vouga (Bloco do Baixo 

Vouga Lagunar), o qual decorreu no período compreendido entre 2005 e 2007 (IDRHa / UA, abril 2008). 

6.5.2 Qualidade das Águas Subterrâneas 

6.5.2.1 Introdução 

Com referido no capítulo anterior, o EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar (PDABVL), 

elaborado em 2001 procedeu, de acordo com o enquadramento legal em vigor à data, a uma caraterização da situação 

ambiental de referência da área de intervenção do projeto. Essa caraterização envolveu uma análise de dados e indicadores 

de qualidade da água, obtidos a partir de diversas fontes de informação, designadamente: 

▪ Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH); 

▪ Resultados obtidos em trabalhos realizados especificamente para a área de intervenção do PDABVL; 

▪ Campanha de caracterização da qualidade da água, realizada no âmbito do EIA em julho de 2000. 

Na sequência da elaboração do referido EIA (IHERA, 2001) e como resultado do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) a que o mesmo foi submetido, atendendo às medidas de monitorização preconizadas no EIA, assim como 

às medidas mitigadoras impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 4 de abril de 2001, foi necessário 

implementar, entre outros, um plano de monitorização da qualidade da água, visando atingir os seguintes objetivos: 

▪ Identificar e avaliar impactes em termos de contaminação da água que poderão surgir durante as fases de construção 

e exploração do PDABVL; 

▪ Avaliar o desempenho do sistema de drenagem e das estruturas de prevenção e defesa das inundações; 

▪ Permitir a integração de dados da qualidade da água no modo operatório do sistema de distribuição de água. 

Dando cumprimento aos requisitos legais estabelecidos no regime da AIA, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

(IDRHa), entidade que sucedeu ao IHERA, promoveu a realização do referido plano de monitorização. A responsabilidade 

pela execução do plano de monitorização da qualidade da água ficou a cargo do Departamento de Ambiente e Ordenamento 

da Universidade de Aveiro.  

A área objeto de monitorização da qualidade da água foi confinada ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar, com uma área 

aproximada de 2934 ha, limitada a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo rio Vouga a jusante de Angeja, a nascente pela 

EN109 e a poente por um eixo na direção Vilarinho / Esteiro de Estarreja, marcado pela ocorrência de águas salobras. 

No período entre 2005 e 2007 (duração do Protocolo Específico assinado entre o IDRHa, atual DGADR e a Universidade de 

Aveiro), realizaram-se 15 campanhas de amostragem de águas superficiais e 12 campanhas de amostragem de águas 

subterrâneas, que permitiram ampliar o conhecimento sobre a qualidade da água no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, face 

aos estudos anteriores. Dado o atraso considerável na implementação do PDABVL, os trabalhos de monitorização foram, 

entretanto, interrompidos, mas os resultados e as principais conclusões decorrentes das atividades de monitorização 

desenvolvidas naquele período, constituem a informação que serviu de base à atualização da caraterização dos aspetos de 

qualidade das águas superficiais e, em particular, das águas subterrâneas.  

No sentido de atualizar a informação obtida a partir dos trabalhos de monitorização, no âmbito da presente fase dos estudos 

ambientais foi realizada uma campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, em novembro de 2017, a qual 
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respeitou os locais de amostragem e parâmetros utilizados no referido programa de monitorização. No caso das águas 

subterrâneas, dada a consistência dos resultados obtidos para os locais amostrados (Quadro 6.99 e Figura 6.61), tomam-

se como válidas as conclusões obtidas durante os trabalhos de monitorização que decorreram previamente, as quais se 

apresentam no presente capítulo. 

Quadro 6.99 – Identificação e localização dos pontos de colheita utilizados para avaliação da qualidade das águas 
subterrâneas 

Código Designação Tipo Coordenadas 

1 A Salreu Norte Pz  161601,43552 418072,14808 

2 A Esteiro de Salreu Pz 162929,95815 418021,05106 

4 A Salreu Sul / Bocage Pz 163282,84697 416537,64058 

5 A Canelas / IDRHa Pz 161760,45293 416357,57597 

6 A Canelas / Banqueiro Pz 162137,95427 415506,11941 

7 A Sílvio Marques Pz 163346,61861 415060,52904 

8 A Berbigão Pz 163440,80064 414672,91764 

9 A Manuel Calafate Pz 161017,01331 414677,38955 

10 A Ilha Nova Pz 158487,71062 414282,98440 

11 A Longa Pz 158864,55118 416655,80245 

59 A Beduído Pz 162375,88000 419513,42000 

Pz - Piezómetro 

Relembra-se que a seleção destes locais procurou garantir a cobertura total do sistema hidráulico, abrangendo os aquíferos.  
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Figura 6.61 - Locais de amostragem na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e respetivos códigos de 
identificação (IDRHa/ DAOUA, 2008) 
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6.5.2.2 Quimismo das águas subterrâneas  

A presente análise da evolução temporal / espacial do quimismo das águas subterrâneas na área de estudo, teve como 

base a informação contida no EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar (IHERA, 2001), cujo 

dono de obra e promotor à data da sua realização era o Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA).  

No final da década de 40 / início de 50 do século passado, as campanhas de prospeção hidrogeológica realizadas na região 

em que se insere o projeto em análise, tendo em vista o abastecimento industrial, demonstraram o seguinte: 

▪ elevada produtividade das formações quaternárias, nomeadamente do aquífero da base do Quaternário (20 a 30 l/s, 

na região de Estarreja e 40 l/s, em Cacia); 

▪ águas medianamente mineralizadas (350 a 500 mg/l de mineralização total), mas apenas junto aos rios Antuã e Vouga; 

▪ águas de mineralizações mais elevadas em furos de pesquisa mais afastados dos dois rios; 

▪ teores de ferro sempre altos (refira-se que a elevada presença de ferro impediu o aproveitamento destas águas para 

consumo humano). 

Foram então executados furos de captação de alta produtividade que abasteceram o Amoníaco Português, em Estarreja e 

a Companhia Portuguesa de Celulose, em Cacia, durante alguns anos. Acrescente-se que em Estarreja, outra unidade 

industrial, a Cires, também começou a explorar importantes caudais em furos de captação localizados na margem direita do 

rio Antuã, mesmo ao lado do esteiro de Estarreja, a partir de 1962. 

Em 1961 teve lugar a realização do designado “Plano Complementar de Prospeção Hidrogeológica-1961” que contemplou 

a execução de 17 sondagens, todas no concelho de Estarreja.  A análise global dos dados obtidos neste plano (Acavaco, 

1962) permitiu concluir que os aquíferos quaternários, nesta região, apenas continham água doce nas áreas onde os cursos 

de água doce possibilitaram a sua infiltração para substituir a água salgada.  

Em toda a parte central do Baixo Vouga Lagunar, onde existem esteiros ligados diretamente à ria e, portanto, com água 

salgada, detetaram-se mineralizações elevadas nas águas subterrâneas. No entanto, no bordo oriental onde as cotas dos 

terrenos são mais altas e, também, onde não existem corpos de água salgada (casos de Fermelã e Angeja), não se verificava 

esta salinização. Esta é a principal razão para a quase total ausência de captações de água subterrânea em toda a área do 

projeto, sendo exceção a zona oriental de Fermelã e Angeja. 

A existência de águas subterrâneas mineralizadas nas formações quaternárias não é, porém, devido apenas à ocorrência 

de águas salgadas superficiais. O meio de deposição dos sedimentos que constituem estes aquíferos era já um meio de 

águas salobras e salgadas. A presença de importantes níveis conquíferos intercalados é demonstração mais que evidente 

desse facto. Mas a própria “história” das modificações ocorridas na região suporta perfeitamente a mesma conclusão: 

estuário aberto ao mar, depois de comunicações cada vez mais restritas, mas sempre com águas salgadas, hoje zona 

intermareal na parte interna da ilha-barreira. Como tal, ocorre um grande volume de águas salgadas e salobras, 

principalmente ao nível das formações lodosas.  

Por outro lado, estas formações são tidas como aquitardos e, por isso, retêm por muito tempo a água de formação, por 

serem meio de permeabilidade baixa. Onde houve permanência de água doce abundante, isto é, junto aos rios Antuã e 

Vouga, pode verificar-se “lavagem” destas águas mineralizadas. A evolução dos anos imediatamente seguintes veio a 

confirmar esta conceção do modelo hidroquímico que acaba de se definir. 
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A partir dos anos 60 do século passado, começou a assistir-se a uma salinização da água captada pelas unidades industriais 

referidas, com uma subida considerável dos teores de cloretos 

Considerou-se, à data, que o mecanismo hidrogeológico que resultou nesta salinização poderia, por um lado, dever-se a um 

processo de intrusão marinha, com avanço “horizontal” da interface água doce-água salgada (como é típico em aquíferos 

costeiros em contacto com o mar), mas também poderia ser o resultado de fenómenos de drenância vertical, a partir de 

origens de água salgada superficiais. 

Esta ultima possibilidade afigurou-se como mais realista, considerando-se que a salinização a que então se assistiu se deveu 

à descida de águas salgadas, mas com várias causas conjugadas, sendo de destacar as seguintes: 

▪ sobre-exploração das aquíferos quaternários, com criação de depressões piezométricas importantes; 

▪ consequente infiltração induzida de águas salgadas provenientes de: 

a) corpos de águas salgadas superficiais (esteiros, inundações de marés vivas, etc); 

b) águas congénitas armazenadas nos lodos (drenância do aquitardo); 

▪ aumento da salinização dos solos superficiais, como consequência de entradas, cada vez mais importantes, do prisma 

de maré, como resultado das obras na “barra” de Aveiro, aumento da secção de vazão, etc.  

Esta salinização é hoje generalizada, tendo mesmo avançado pelo vale do rio Vouga, porque também aqui se faz sentir, de 

forma direta, a entrada de águas salgadas, principalmente em períodos de marés vivas. 

6.5.2.3 Resultados do Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas 

Como referido, no período entre 2005 e 2007 (duração do Protocolo Específico assinado entre o IDRHa, e a Universidade 

de Aveiro), realizaram-se 12 campanhas de amostragem de águas subterrâneas, que permitiram ampliar o conhecimento 

sobre a qualidade da água no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, face aos estudos anteriores.  

Atendendo à consistência dos resultados obtidos, durante o período em que decorreu o referido programa de monitorização, 

e não tendo sido realizada nenhuma campanha de caraterização da qualidade das águas subterrâneas, no âmbito da 

presente fase dos estudos ambientais, considera-se válida a caraterização da situação de referência estabelecida, para este 

aspeto de qualidade ambiental na sequência dos trabalhos de monitorização.  

No que se refere à salinidade, constatou-se que a variação de valores obtido era inferior à das águas superficiais, com uma 

menor dispersão de resultados, embora a generalidade das amostras tivesse apresentado alguma contaminação salina, o 

que vai de encontro ao quimismo das águas subterrâneas da região. 

Considera-se que estes resultados poderão estar relacionados com a génese do sistema aquífero que abrange a região do 

BVL, a qual, como já analisado, se ficou a dever à deposição de sedimentos em meios outrora ocupados por águas salobras 

e salgadas, mas também com as formações lodosas que limitam o aquífero freático superficial, classificadas como aquitardo, 

que possuem a capacidade de reter por muito tempo a sua água de formação. 

A distribuição espacial da salinidade das águas subterrâneas manteve uma grande consistência ao longo de todo o período 

de monitorização, em contraste com os resultados para o mesmo parâmetro nas determinações efetuadas para as águas 

superficiais. Também os padrões de distribuição espacial que resultaram das diversas campanhas foram sempre muito 

semelhantes entre si, tendo-se registado valores baixos em locais onde a disponibilidade de água doce, por vezes associada 
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a um maior distanciamento em relação aos corpos de água salgada e a cotas do terreno mais elevadas, permitiu uma 

“lavagem” dos sais. 

Nesta situação encontram-se os pontos de amostragem Salreu Norte, Canelas/Banqueiro, Manuel Calafate (Cacia) e 

Berbigão (Fermelã). Por seu lado, foram registados níveis de salinidade moderados em piezómetros localizados junto dos 

esteiros de Salreu e de Canelas (estações 2A e 5A, respetivamente), mostrando que a proximidade à Ria de Aveiro impede 

a diluição dos teores salinos do aquífero, e ainda, apesar da curta distância à margem direita do rio Vouga, no piezómetro 

da Ilha Nova, o que vem corroborar a possível ocorrência de um processo de drenância vertical de água salgada.  

Considera-se que esta é, também, uma consequência do alargamento da área de influência da maré, em resultado das 

dragagens dos canais de navegação da Ria, e da destruição do sistema tradicional de motas/diques de defesa contra o 

avanço das águas salgadas.  

Os teores salinos mais elevados da rede de observação, ocorreram junto do antigo esteiro da Longa, situação que se justifica 

por se tratar de uma zona que até à data de construção do troço médio do dique, em finais dos anos 90, se encontrava 

sujeita a inundações sucessivas por ação da maré. 

Por outro lado, a reduzida variabilidade temporal dos teores salinos pode indiciar que os processos de recarga do aquífero 

superficial, por via da infiltração direta da água da chuva e da água que circula nas valas, não afetam significativamente a 

sua composição salina de base.  

Estes resultados corroboram a análise da evolução espaço-temporal da composição química das águas subterrâneas do 

sistema multiaquífero da região de Aveiro, área onde se insere o BVL e que foi objeto do capítulo anterior. 

As oscilações mais significativas de salinidade, variando entre valores moderados e altos, ocorreram apenas na estação de 

colheita do esteiro de Salreu. É muito provável que a variabilidade observada neste local esteja associada a infiltrações de 

água salgada, atendendo à sua proximidade ao esteiro. A relevância destas infiltrações dependerá do equilíbrio de pressões 

exercido entre a água salgada associada à onda de maré e a água doce presente no aquífero superficial, cuja recarga é 

determinada pela infiltração da água da chuva e da água presente nas valas. Todavia, a resposta a estes fatores não será 

imediata, dado que, como se observou ao longo dos trabalhos de monitorização, não há qualquer relação entre a fase da 

maré e a salinidade da água subterrânea. 

Já no que se refere à condutividade, constata-se que apenas num dos 11 piezómetros amostrados (Berbigão) apresenta 

água com uma condutividade recomendável para efeitos de rega (inferior1dS/m). Este facto demonstra uma relação direta 

com as caraterísticas salinas do aquífero superficial e poderá explicar a ausência de captações de água subterrânea na área 

do Bloco do BVL. 

No caso do azoto amoniacal, por oposição ao que foi observado para a generalidade das amostras de água superficial, 

mostraram-se consistentemente elevados na maior parte dos locais, sendo que, somente 8, das 88 medições efetuadas ao 

longo dos anos 2006 e 2007, apresentaram valores inferiores a 1 mgN/l. Além disso, há a referir que em 4 dos 11 locais 

monitorizados, os valores obtidos excederam sistematicamente o teor de 5 mgN/l. 

Estes teores de azoto amoniacal indiciam a ocorrência de processos de redução anaeróbia ao nível dos depósitos de 

aluviões e lodos orgânicos que caraterizam o aquífero sub-superficial nesta zona do BVL. Dado que o oxigénio livre 

escasseia no meio hídrico subterrâneo, a mineralização da matéria orgânica acumulada nestes depósitos é desempenhada 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-223 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

por outras espécies ricas naquele elemento, em particular o sulfato, especialmente abundante em meios de características 

salobras. Assim sendo, o azoto amoniacal é continuamente produzido por um processo de respiração anaeróbia sem sofrer 

qualquer oxidação sequencial a nitrato, o que justifica a sua abundância neste tipo de águas subterrâneas. 

Por este motivo, nas águas subterrâneas analisadas encontraram-se teores de nitrato muito baixos. Na verdade, em mais 

de 70% das amostras a concentração deste parâmetro foi inferior ao limite de deteção do método de análise, o que contrasta 

com os teores elevados de azoto amoniacal nas mesmas amostras e se explica pelas condições redutoras prevalecentes 

no aquífero subterrâneo.  

Como referido, dada a escassez de oxigénio livre, a mineralização da matéria orgânica processa-se por redução de outras 

espécies químicas oxidadas, onde, para além do sulfato, se inclui o nitrato, que é consumido e convertido sucessivamente 

a nitrito, óxido nítrico, óxido nitroso e azoto molecular.  Assim sendo, este mecanismo funciona como um sumidouro do 

nitrato, em particular o que é transportado por via subterrânea para a região do BVL (o transporte vertical de nitrato é pouco 

provável tendo em conta a escassez deste ião nas águas superficiais), sendo responsável pelos baixos teores encontrados 

no aquífero.  

Refira-se ainda que a desproporção entre as concentrações de nitrato e de azoto amoniacal encontrada no BVL é 

relativamente comum nas camadas sedimentares profundas de ambientes estuarinos, onde o decaimento da matéria 

orgânica se dá em condições anaeróbias (Flindt et al., 2002; Nedwell et al., 1999). 

6.5.2.4 Conclusões 

Como referido, a consistência e coerência dos resultados obtidos para as análises de águas subterrâneas realizadas no 

âmbito Plano de Monitorização da Qualidade da Água, estabelecido ao abrigo de um protocolo específico assinado entre o 

IDRHa e a Universidade de Aveiro, entre 2005 e 2007 e que contemplou doze campanhas de amostragem, permite que a 

caraterização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental se baseie nas conclusões então retiradas e 

que se apresentam seguidamente. 

No que se refere à salinidade da água subterrânea, constata-se que as águas salobras estão presentes em praticamente 

todo o aquífero, embora se tenham obtido teores salinos mais elevados em locais situados nos limites do Bloco que 

contactam com a Ria de Aveiro e nas proximidades dos esteiros de Salreu e Canelas. 

Por outro lado, a distribuição espacial dos teores de salinidade foi muito semelhante entre campanhas, concluindo-se que 

os processos de recarga do aquífero superficial, por via da infiltração direta da água da chuva e da água que circula nas 

valas, não afetam significativamente a sua composição salina de base.  

De salientar ainda que na Ilha Nova se observou uma contaminação do aquífero superficial por um processo de drenância 

vertical de água salgada, que se considerou consequência da falta de proteção da zona Sudoeste do Bloco face às invasões 

cíclicas de água da Ria. Esta situação decorre da ação das ondas de maré, devido à destruição do dique tradicional de 

defesa contra o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Destacam-se ainda, os baixos teores de nitrato, a contrastarem com os elevados teores de azoto amoniacal encontrados 

nas águas subterrâneas, o que aponta para a ocorrência de processos de desnitrificação e amonificação ao nível dos 

depósitos de aluviões e lodos orgânicos que caracterizam o aquífero sub-superficial nesta zona do BVL. 
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6.5.3 Qualidade do Ar  

6.5.3.1 Introdução 

A caraterização deste descritor foi efetuada recorrendo a bibliografia consultada e às visitas ao local realizadas durante o 

decorrer do estudo. 

O regime geral da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente consta atualmente do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 

de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

No Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro são fixados os objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta 

as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as 

emissões de poluentes atmosféricos. 

6.5.3.2 Índices de qualidade do ar 

Com base em critérios pré-definidos e em informação sobre a orografia, uso do solo e densidade populacional, entre outra, 

foram delimitadas duas zonas na região da área de estudo para efeitos de monitorização da qualidade do ar, da 

responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro): a Zona Litoral 

Noroeste do Baixo Vouga e a Zona Aveiro / Ílhavo. Os dados sobre a qualidade do ar encontram-se disponíveis no “QualAr”, 

Base de Dados Online sobre Qualidade do Ar (Agência Portuguesa do Ambiente). 

Na Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga está instalada uma estação fixa de medição em contínuo, situada em Estarreja e 

na Zona Aveiro / Ílhavo, estão instaladas duas estações, situadas em Aveiro e em Ílhavo, embora neste caso os resultados 

sejam apresentados para a “aglomeração” Aveiro / Ílhavo. Nestas estações são medidos os principais poluentes: Monóxido 

de Azoto (NO), Dióxido de Azoto (NO2), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2) e Partículas (PM10 e 

PM 2.5).  

Embora nenhuma das localizações destas estações reproduza fidedignamente as condições do ambiente da área de estudo, 

em termos de localização/ambiente e objetivo/influência, as estações de Estarreja e Ílhavo são consideradas do tipo 

“suburbana de fundo”, ou seja, enquadram-se melhor no tipo de ambiente (rural) da área de estudo, que a estação de Aveiro, 

classificada como “urbana de fundo”, embora, como referido anteriormente, a Zona Aveiro / Ílhavo seja considerada uma 

“aglomeração”, em termos de resultados. 

Tal como se pode verificar na Figura 6.62 e na Figura 6.63, a qualidade do ar na estação de Estarreja e nas estações de 

Aveiro / Ílhavo, em 2015 e 2016 apresentaram o índice de qualidade “Bom”. 
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Fonte: QualAr, APA (2016) 

Figura 6.62 - Índices de Qualidade do Ar na Estação de Estarreja (Histórico Anual 2015 e 2016) 

 

 

Fonte: QualAr, APA (2016) 

Figura 6.63 - Índices de Qualidade do Ar na Zona Aveiro / Ílhavo (Histórico Anual 2015 e 2016) 

Assim, apesar da localização das estações de monitorização da qualidade do ar, não possuir as mesmas caraterísticas de 

fundo da área de estudo, considera-se que as “Zonas Noroeste do Baixo Vouga e Aveiro / Ílhavo” em geral, e a área em 

estudo, em particular, caraterizada por ser uma área marcadamente rural e com baixa densidade populacional, apresentam 

boa qualidade do ar. 
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6.5.3.3 Fontes poluidoras 

Na área abrangida pelo projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar não se identificam fontes poluidoras 

pontuais que possam contribuir, significativamente, para a deterioração da qualidade do ar local. Efetivamente, a área em 

estudo é ocupada, essencialmente, por espaços rurais de tipologia variada, nomeadamente agropecuária, que poderão 

contribuir para a emissão de poluentes como o metano e compostos orgânicos voláteis. 

Por outro lado, as fontes poluidoras lineares, traduzem-se nas principais vias que servem a área de estudo, em particular 

devido às emissões poluentes associadas ao tráfego rodoviário. Contudo, o reduzido volume de tráfego nessas vias, 

associado à orografia da região, plana e com vales abertos, faz com que seja facilitada a dispersão dos poluentes 

atmosféricos por ação do vento. 

Em síntese, de acordo com o exposto, considera-se que a zona em estudo apresenta uma boa qualidade do ar. 

6.5.4 Qualidade do Ambiente Sonoro 

6.5.4.1 Introdução 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro - Regulamento Geral do Ruído (RGR), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 14 de março e 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da 

poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

Além dos conceitos de zona sensível e zona mista, já previstos na anterior legislação, o RGR introduz o de uma nova 

classificação que estava interligada num dos outros conceitos anteriores que é o de zona urbana consolidada. A classificação 

e delimitação das diferentes zonas, é da competência das Câmaras Municipais, e devem constar nos respetivos Planos 

Diretores Municipais. De acordo com o Artigo 6º (Planos Municipais de Ordenamento do Território) do DL 278/2007, de 1 de 

agosto: 

…1 - Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, promovendo 

a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas. 

2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas... 

Por outro lado, de acordo com o Artigo 7º (Mapas de Ruído) do referido regulamento: 

…1 - As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos 

diretores municipais e dos planos de urbanização… 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores L(índice den) e L(índice n) reportados a uma altura de 

4 m acima do solo…  

De acordo com as disposições do RGR, os níveis sonoros limite a considerar na delimitação das zonas são caracterizados 

pelo valor do parâmetro LAeq (Nível Sonoro Equivalente) do ruído ambiente exterior, para os referidos períodos de 

referência. 

Os valores limite para os dois tipos de zona (sensível e mista) são apresentados seguidamente, em função dos indicadores 

Lden (indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) e Ln (indicador ruído noturno). 
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Quadro 6.100 – Valores limite do parâmetro LAeq (dB). 

Zona Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Sensível - a 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 destinadas a servir a população local, tais como 
cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

55 45 

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

65 45 

Na ausência de classificação 63 53 

6.5.4.2 Caracterização do ambiente sonoro na área de estudo 

A área de estudo e envolvente próxima apresenta uma ocupação rural, sendo constituída essencialmente por áreas 

agrícolas, e pequenos aglomerados urbanos. 

Em termos de atividade industrial, na envolvente da área em estudo pode dizer-se que os concelhos de Estarreja e Aveiro 

possuem ocupação industrial de relvo, em particular a indústria química em Estarreja e a indústria ligada à transformação 

de produtos piscícolas, bem como a indústria naval em Aveiro. 

Constata-se que na área de influência direta do projeto o tecido industrial da é praticamente inexistente, pelo que as fontes 

ruidosas são reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede viária local, assumindo, ainda, algum 

relevo, como fontes emissoras de ruído, a maquinaria associada à atividade agrícola e a circulação ferroviária, embora com 

caráter intermitente. 

Em relação aos Mapas de Ruído dos concelhos abrangidos, e dando cumprimento às disposições do Regulamento Geral 

do Ruído e regulamentação complementar, os níveis de ruído foram avaliados e expressos segundo os indicadores em vigor 

(Lden e Ln). 

De acordo com os Mapas de Ruído, verifica-se que a principal fonte de ruído nos concelhos em estudo, quer qualitativa quer 

quantitativamente, é o tráfego rodoviário. 

Pela análise dos Mapas de Ruído, verificou-se, também, que a zona em estudo é pouco ruidosa, com níveis de ruído 

inferiores a 45 Lden.  

Em suma, a área de estudo caracteriza-se por uma ocupação rural, com algumas zonas habitacionais na sua envolvente, 

verificando-se que a mesma é muito pouco perturbada do ponto de vista acústico. 

6.6 MEIO SOCIOECONÓMICO  

Tendo em conta os objetivos estabelecidos, o presente capítulo pretende caraterizar a dinâmica da população da área em 

estudo, compreendendo as especificidades de cada concelho e das respetivas freguesias, e o seu contributo para o sistema 

de povoamento da região. Numa primeira análise será efetuada uma caracterização da população de cada concelho, 

analisando a evolução da população residente, a sua distribuição pelas freguesias e a densidade das mesmas, traçando 

assim um retrato concelhio, com base nas freguesias que integram a presente área de estudo.  
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6.6.1 Enquadramento regional da área de estudo 

O Bloco integra terrenos dos concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja. De entre estes concelhos, é Estarreja 

aquele que apresenta maior número de freguesias abrangidas: Beduído, Salreu, Canelas e Fermelã. Relativamente a Aveiro 

e Albergaria-a-Velha apenas uma freguesia de cada um destes concelhos é abrangida, respetivamente Cacia e Angeja. No 

Desenho 40486-EA-0200-DE-0000 (Volume 2 - Desenhos) apresenta-se o enquadramento geográfico da área de estudo. 

A informação apresentada, sempre que possível ao nível da freguesia, foi baseada nos dados estatísticos disponíveis, como 

seja: informação constante dos recenseamentos e inquéritos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do PORDATA e 

informação dos Planos Diretores Municipais (PDM’s) dos concelhos abrangidos. 

No que respeita aos aspetos em que foi possível obter informação ao nível dos lugares, foram analisados um total de 84, 

distribuídos pelas freguesias de Angeja (1 lugar), Canelas (18 lugares), Fermelã (16 lugares) e Salreu (39 lugares). No que 

respeita às freguesias de Cacia (4 lugares) e Beduído (6 lugares), apenas foram estudados os lugares confinantes com o 

Bloco. 

6.6.2 Demografia e Condições sociais 

A análise da dinâmica demográfica, não deve ser efetuada isoladamente, mas antes num contexto mais alargado, 

particularmente à Região onde se insere, uma vez que, a realidade concelhia não é independente do comportamento da 

Região.  

Neste contexto, a análise demográfica às condições sociais foi desenvolvida a diferentes escalas: ao nível regional (NUT III 

– Sub-região Baixo Vouga), ao nível concelhio, abrangendo os concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja e ao 

nível local, centrado nas freguesias de Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha), Cacia (concelho de Aveiro), Beduído 

Canelas, Fermelã e Salreu (concelho de Estarreja) e, sempre que possível, os lugares pertencentes a estas freguesias que 

são abrangidos pela área de implantação do projeto.  

No que diz respeito à variação da população no decénio 2001-2011, a análise comparativa entre a região do Baixo Vouga e 

os concelhos da área de estudo faz ressaltar que dos 3 concelhos em estudo, apenas Aveiro e Albergaria-a-Velha tiveram 

um comportamento idêntico ao nível regional e concelhio se bem que com intensidades distintas. Assim, esta região 

apresenta um aumento populacional de 1,3%, enquanto que o concelho de Aveiro regista o maior aumento (7,0%), seguido 

de Albergaria-a-Velha com 2,5%. Já o concelho de Estarreja registou uma variação negativa no efetivo populacional com 

uma taxa de variação de -4,2% (Quadro 1 do Anexo 11 do Volume 3 – Anexos). 

Da análise deste cenário, ressalta a evidência de que Aveiro é o concelho que detém uma posição mais importante ao nível 

da dinâmica demográfica no conjunto dos Concelhos em análise, apresentando uma clara tendência de crescimento positivo. 

No conjunto das 6 freguesias do Bloco apenas Cacia regista uma variação positiva da sua população (5,0%). As restantes 

freguesias registam uma tendência negativa sendo Fermelã e Angeja as freguesias onde se verificou a perda populacional 

mais acentuada (-10,8% e -10,6%, respetivamente), segue-se Salreu (-8,1%) e por fim Beduído e Canelas ambas com uma 

perda populacional de -3,2%. A este nível, o significado dos valores registados (negativos e positivos) para a construção 

dum quadro de referência é muito distinto, uma vez que o contributo populacional destas freguesias para a área em estudo 

é diverso. Assim, no caso de Angeja (a freguesia coincide com o lugar) o valor registado (-10,6%) apresenta uma importância 

maior quando comparado com a variação positiva de Cacia (5,0%) não só pelo seu peso como também pelo facto de a 
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totalidade da freguesia estar incluída nesta área, enquanto em Cacia apenas 4 dos lugares fazem parte da área de estudo. 

Situação semelhante se verifica para o caso de Beduído (-3,2%) onde apenas 6 lugares fazem parte da área de estudo. 

Ao nível dos lugares, registaram-se perdas populacionais em 56 dos 84 lugares estudados, sendo que as maiores perdas 

se verificaram em Devesa (-59,8%), Mato (-54,7%) e Póvoa de Baixo (-53,2%). Os lugares que registaram os maiores 

aumentos de população foram Outeiro e Senhora do Monte (225% e 30,8%, respetivamente) na freguesia de Salreu e Aldeia 

(25%) e Rua Nova do Jardim (21%) na freguesia de Canelas. 

No que diz respeito à densidade populacional (Quadro 6.101), verifica-se um aumento ao nível da região do Baixo Vouga 

(de 723,1 hab/km2 em 2001 para 732,7 hab/km2 em 2011) tendência esta que é acompanhada pelos concelhos de 

Albergaria-a-Velha e Aveiro. Já no concelho de Estarreja, aquele que apresenta o maior número de freguesias, verifica-se, 

ao contrário, um decréscimo da densidade populacional, com uma variação negativa de 260,5 hab/km2 em 2001 para 

249,5 hab/km2 em 2011. Das seis freguesias em estudo apenas a freguesia de Cacia apresenta um aumento na evolução 

da densidade populacional (de 209,8 hab/km2 em 2001 para 220,2 hab/km2 em 2011) sendo que as restantes freguesias 

registaram um decréscimo da densidade populacional, com o maior decréscimo a verificar-se na freguesia de Salreu (de 

256,4 hab/km2 em 2001 para 235,5 hab/km2). 

Quadro 6.101 – População residente e Densidade populacional 

Região/ Concelho/Freguesia Área (km2) 
População Residente Densidade Populacional 

2001 2011 2001 2011 

Baixo Vouga 533,4 385 724,0 390 822,0 723,1 732,7 

Albergaria-a-Velha 157,0 24 638,0 25 252,0 156,9 160,8 

Angeja 21,4 2 320,0 2 073,0 108,4 96,4 

Aveiro 196,4 73 335,0 78 450,0 373,4 399,4 

Cacia 33,4 7 006,0 7 354,0 209,8 220,2 

Estarreja 108,2 28 182,0 26 997,0 260,5 249,5 

Beduído 20,2 7 794,0 7 544,0 385,8 373,5 

Canelas 10,2 1 486,0 1 438,0 145,7 141,0 

Fermelã 13,0 1 482,0 1 332,0 114,0 102,5 

Salreu 16,2 4 153,0 3 815,0  256,4 235,5 

Fonte: Censos 2001 e 2011 

No que respeita ao número de núcleos familiares residentes (Quadro 2 do Anexo 11 do Volume 3 – Anexos), entre 2001 

e 2011 registou-se um aumento ao nível da Sub-região Baixo Vouga de 116 459 para 121 961 famílias residentes, tendência 

que foi acompanhada pelos três concelhos em análise. O concelho de Albergaria-a-Velha registou um aumento no número 

de núcleos familiares, de 7574 famílias em 2001 para 7922 em 2011, no entanto a freguesia de Angeja não acompanha o 

aumento registado ao nível concelhio, tendo-se registado nesta freguesia um decréscimo de 66 núcleos familiares entre 

2001 (732 núcleos familiares) e 2011 (649). 

No concelho de Aveiro registou-se um aumento do número de famílias residentes entre 2001 e 2011, de 22018 para 24205 

núcleos familiares, respetivamente. Relativamente à freguesia de Cacia o aumento do número de núcleos familiares 

registado foi significativo, sendo de 232 famílias. No que concerne aos lugares da freguesia de Cacia, verifica-se que os 
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lugares de Cacia, Quinta do Loureiro e Sarrazola, verifica-se que registaram um aumento do número de núcleos familiares, 

embora menos significativo que ao nível da freguesia. Já o lugar de Vilarinho, viu o seu efetivo de núcleos familiares diminuir 

neste período censitário, passando de 205 núcleos familiares em 2001 para 191 em 2011.  

O concelho de Estarreja regista também um aumento no número de famílias residentes entre 2001 e 2011 ainda que muito 

pouco expressivo, de 8360 para 8370. Relativamente às 4 freguesias deste concelho, apenas Beduído registou um ligeiro 

aumento, de 2328 em 2001 para 2376 em 2011 tendo as restantes freguesias registado uma diminuição no número de 

núcleos familiares, neste período intercensitário.    

Ao nível dos lugares estudados nas freguesias do concelho de Estarreja, verifica-se que 52% registaram um decréscimo 

entre 2001 e 2011 no número de núcleos familiares, sendo que as perdas, quando comparadas com o aumento verificado 

nos restantes lugares são mais significativas que os ganhos. 

6.6.2.1 População residente e Estrutura etária  

A análise da estrutura etária da população é um contributo para a identificação das tendências de evolução demográfica, 

importante para a elaboração de previsões demográficas e económicas, ou seja, para a definição de estratégias de 

desenvolvimento municipal.  

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica dos concelhos em análise é o progressivo envelhecimento da 

população, situação que se agravou neste período intercensitário.  

No que diz respeito a estrutura da população por grupos etários (2001 – 2011) (Quadro 6.102), tem-se verificado um 

decréscimo acentuado no grupo etário dos 0 – 14 anos para os anos de 2001 para 2011, a freguesia de Estarreja registou 

a maior redução (de 4669 em 2001 para 3943 em 2011). Para os grupos etários 15 – 24 Aveiro registou maior decréscimo 

(de 10588 em 2001 para 8551 em 2011). No que concerne aos 24 – 64 anos apenas a freguesia de Estarreja registou um 

decréscimo da população (de 14687 em 2001 para 14587 em 2011), e a que verificou o maior aumento foi a freguesia de 

Aveiro (de 40267 em 2001 para 45202 em 2011). A faixa etária para 65 anos ou mais tem registado um aumento nas três 

freguesias e o maior aumentou registou-se na freguesia de Aveiro (de 10581 em 2001 para 13266 em 2011). 

De referir que o envelhecimento demográfico da população de Albergaria-a-Velha é aquele que regista a situação mais 

favorável relativamente ao contexto regional e concelhio, registando um menor decréscimo da população jovem (de 4162 

em 2001 para 3893 em 2011) a par de um menor aumento da população idosa (de 3728 em 2001 para 4554 em 2011). 

Quadro 6.102 - Estrutura da população por Grupos Etários 

Região/ 
Concelho 

Grupos Etários 

2001 2011 

Total 0-14 % 15-24 % 25-64 % 
65 e 
mais 

% Total 0-14 % 15-24 % 25-64 % 
65 e 
mais 

% 

Baixo Vouga 385724 63646 17 55528 14 206563 54 59987 16 390822 57328 15 42498 11 217521 56 73475 19 

Albergaria-a-
Velha 

24638 4162 17 3633 15 13115 53 3728 15 25252 3893 15 2687 11 14118 56 4554 18 

Aveiro 73335 11899 16 10588 14 40267 55 10581 14 78450 11431 15 8551 11 45202 58 13266 17 

Estarreja 28182 4669 17 4130 15 14687 52 4696 17 26997 3943 15 3065 11 14587 54 5402 20 

Fonte: Censos 2001 e 2011 
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Em síntese, no concelho de Albergaria-a-Velha:  

▪ A população das camadas etárias mais novas (0-14 anos) regista um decréscimo do seu peso relativo, passando de 

17% em 2001 para uma representatividade de 15%, devido a uma tendencial e contínua diminuição conjuntural da 

natalidade; 

▪ Um aumento da população idosa, uma vez que em 2001 os idosos representavam 15%, percentagem que ascende 

em 2011 a 18% do total da população, evidenciando o envelhecimento tendencial da população; 

▪ Dentro da população em idade ativa (adulta), ressaltam duas dinâmicas de evolução, com a população mais nova (15-

24 anos) a sofrer um decréscimo de 2001 para 2011 na ordem dos 4% e a população mais velha e uma subida da 

população em idade ativa dos 25-64 anos, que regista um aumento de 3%, representando em 2011, 56% do total da 

população concelhia, quando essa representatividade em 2001 ascendia a 53%; 

No concelho de Aveiro temos: 

▪ A população das camadas etárias mais novas (0-14 anos) regista um ligeiro decréscimo do seu peso relativo, passando 

de 16% em 2001 para uma representatividade de 15%; 

▪ Um aumento da população idosa que em 2001 representava 14%, percentagem que ascende em 2011 a 17% do total 

da população, evidenciando o envelhecimento tendencial da população; 

▪ Dentro da população em idade ativa (adulta), ressaltam duas dinâmicas de evolução, com a população mais nova (15-

24 anos) a sofrer um decréscimo de 2001 para 2011 na ordem dos 3% e a população mais velha uma subida da 

população em idade ativa dos 25-64 anos, que regista um aumento de 3%, representando em 2011, 58% do total da 

população concelhia, quando essa representatividade em 2001 ascendia a 55%; 

Por fim, no concelho de Estarreja verifica-se: 

▪ Uma redução acentuada do estrato da população mais jovem (0 -14 anos) que em 2001 representava 17% do total e 

em 2011 passou a representar 15% (decréscimo de 2%) e o aumento do peso relativo dos escalões de maior idade (> 

65 anos, com um incremento de 3%); 

▪ Um significativo aumento da população idosa, uma vez que em 2001 os idosos representavam 17%, percentagem que 

ascende em 2011 a 20% do total da população, evidenciando o envelhecimento tendencial da população; 

▪ Em oposição, a população das camadas etárias mais novas (0-14 anos) regista um decréscimo do seu peso relativo, 

passando de 17% em 2001 para uma representatividade de 15%, devido a uma tendencial e contínua diminuição 

conjuntural da natalidade; 

▪ Uma tendência em baixa da população em idade ativa dos 25-64 anos, que regista uma diminuição de 2%, 

representando em 2011, 54% do total da população concelhia, quando essa representatividade em 2001 ascendia a 

67%; 

▪ O concelho de Estarreja enquadra-se na tendência verificada ao nível da repartição da população com a situação 

registada no Baixo Vouga, constituindo a exceção o comportamento relativo à população adulta dos 25-64 anos que 

assume um crescimento, no período 2001-2011, nesta sub-região de cerca de 5,3%. 

Da análise efetuada relativamente à estrutura etária da população no período 2001-2011 sobressai o significativo 

envelhecimento da população, pelo peso do grupo etário 25-64 e com 65 ou mais anos, face ao grupo populacional das 

classes mais jovens; 
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Ao analisar os dados expressos no quadro da evolução da estrutura etária da população, verifica-se que o fenómeno de 

envelhecimento da população acentuou-se no período censitário 2001-2011, com o decréscimo das classes populacionais 

mais jovens e a aumentar a percentagem do grupo etário 25-64 e com mais de 65 anos. 

Um significativo aumento da população idosa evidenciando o envelhecimento tendencial da população, fenómeno que 

acompanha as tendências nacionais (atuais) mas também, de certa forma, consequência de melhorias das condições de 

vida (assistência médica, social, etc.); 

Ainda de acordo com os dados do INE (2011), nas últimas décadas acentuou-se o desequilíbrio demográfico na região 

Centro. Efetivamente, a pirâmide etária evidencia a diminuição da população mais jovem, base da pirâmide, e o forte 

aumento da população mais idosa. A região Centro perdeu população em todos grupos quinquenais da população até aos 

34 anos. Este recuo populacional foi mais acentuado nos grupos etários mais jovens.  

Em 2001, 15% da população tinha entre 0-14 anos e em 2011 apenas 13,7%. Inversamente, a população mais envelhecida 

passou a ter maior importância. A população com 65 ou mais anos representava em 2001 cerca de 19,4% e em 2011 atinge 

os 22,4%. De sublinhar o acréscimo verificado na população com 70 ou mais anos que em 2011 era de cerca de 16,6% da 

população, enquanto em 2001 era de apenas 13,6%. 

 

Fonte: INE (2011) 

Figura 6.64 – Pirâmide etária 2001-2011, para a região Centro 
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6.6.2.2 Níveis de instrução  

No que se refere aos níveis de instrução da população residente (Quadro 6.103) verifica-se para os três concelhos em 

análise (Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja), em relação aos anos de 2001 e 2011, uma evolução positiva no que respeita 

ao número de indivíduos residentes sem saber ler nem escrever, com todos os concelhos a registar uma redução significativa 

deste número. Esta melhoria registou maior índice no concelho de Aveiro (de 7876 analfabetos em 2001 para 2086 em 

2011), seguido do concelho de Albergaria-a-Velha (de 3138 em 2001 para 959 em 2011) e por fim, o concelho de Estarreja 

(de 3620 em 2001 para 1032 em 2011).  

Relativamente ao 1º ciclo do ensino básico e para o mesmo período censitário (2001-2011) verifica-se um decréscimo do 

número de indivíduos com este grau de ensino completo, em todos os concelhos em avaliação o que acompanha a tendência 

verificada ao nível da região. Já no que respeita aos 2º e 3º ciclos do ensino básico, verificou-se um aumento do número de 

indivíduos com este grau de ensino completo, em todos os concelhos em avaliação.   

No que concerne ao ensino secundário todos os concelhos em análise registaram uma diminuição no número de indivíduos 

com o ensino secundário completo sendo o concelho de Estarreja aquele que regista o maior decréscimo (27,4%) seguido 

de Albergaria-a-Velha com 16,14% e finalmente por Aveiro com 12,67%. 

Quadro 6.103 – Níveis de Instrução 

Região/Concelho 

Sem saber ler 

nem escrever 

1º ciclo do ensino 

básico completo 

2º ciclo do 

ensino básico 

completo 

3º ciclo do 

ensino básico 

completo 

ensino 

secundário 

completo 

curso superior 

completo 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Baixo Vouga 36302 14881 144712 103563 54613 58209 43723 64307 53916 46849 37397 43867 

Albergaria-a-velha 3138 959 9521 6763 4174 4449 2710 4258 3319 2783 1655 2033 

Aveiro 7876 2086 23444 16783 9065 10153 8676 13437 12034 10510 11481 14401 

Estarreja 3620 1032 11023 7841 4147 4294 3218 4643 3964 2878 2085 2146 

Fonte: INE 

6.6.3 Atividade socioeconómica da população 

6.6.3.1 População Residente perante a Atividade económica  

Analisando a população residente com 15 ou mais anos perante a atividade económica (Quadro 6.104), verifica-se um 

aumento seja do número de desempregados seja do número de indivíduos à procura do 1º emprego ou à procura de novo 

emprego, quer ao nível da região quer dos concelhos em estudo, no período intercensitário 2001-2011. 

Na região do Baixo Vouga o número de indivíduos empregados tem vindo a decrescer (de 179619 empregados em 2001 

para 168834 em 2011), verificando-se que os três concelhos em análise acompanham esta tendência negativa com maior 

decréscimo a registar-se no concelho de Estarreja, com menos 1103 indivíduos empregados entre 2001 e 2011. Albergaria-

a-Velha registou um decréscimo de -3,5% (de 11240 em 2001 para 19840 em 2011) e Aveiro praticamente mantém o mesmo 

número de indivíduos empregados entre 2001 e 2011 tendo-se verificado um decréscimo de 63 indivíduos, de 35854 em 

2001 para 35791 em 2011.  
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No que concerne a desempregados a procura do 1º emprego, tem-se registado um maior índice de indivíduos que procuram 

o seu primeiro emprego nos três concelhos em análise, com o maior registo a verificar-se no concelho de Aveiro (de 424 em 

2001 para 786 em 2011), seguido de Estarreja (de 186 em 2001 para 262 em 2011) e finalmente Albergaria-a-Velha (de 127 

em 2001 para 217 em 2011). Já no que respeita à população desempregada à procura de um novo emprego, tem-se 

registado também um aumento do número de indivíduos desempregados que procuram um novo emprego, sendo que o 

maior registo para este índice se verificou no concelho de Aveiro (de 1603 em 2001 para 3516 em 2011), seguido de Estarreja 

(de 692 em 2001 para 1210 em 2011) e finalmente Albergaria-a-Velha (de 445 em 2001 para 1040 em 2011). 

No que se refere à taxa de desemprego, no período intercensitário 2001-2011 verifica-se um aumento significativo do nº de 

desempregados com o aumento desta taxa a registar-se em todos os concelhos, que acompanham a tendência ao nível da 

sub-região. É no concelho de Estarreja que esta atinge o maior valor com 7,23% em 2001 e 13,34% em 2011 para ambos 

os anos o concelho de Estarreja regista a maior taxa de desemprego em relação aos três concelhos em estudo, seguido do 

concelho Aveiro com 12,02% em 2011 e por fim Albergaria-a-Velha com 11,6%.  

No que respeita ao peso da população ativa sobre o total da população com 15 e mais anos, Aveiro é o concelho com maior 

taxa de atividade de 45,62%, acima da média registada para a região (43,2%), seguido dos concelhos de Albergaria-a-Velha 

e Estarreja com 42,92% e 40,87%, respetivamente. Relativamente à variação da taxa de atividade entre 2001 e 2011, 

verifica-se um decréscimo ao nível da região e dos concelhos analisados.  

Quadro 6.104 - População residente perante a atividade económica  

Região/Concelho 

População com Atividade Económica 

Taxa de 

Atividade (%) 

Taxa de 

Desemprego (%) Total Empregada 

Desempregada 

procura do 1º 

Emprego 

Desempregada 

procura de 

Novo Emprego 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Baixo Vouga 189579 190085 179619 168834 2022 3765 7938 17486 46,6 43,2 5,5 12,6 

Albergaria-a-Velha 11812 12097 11240 10840 127 217 445 1040 45,6 43,0 5,1 11,6 

Aveiro 37881 40093 35854 35791 424 786 1603 3516 48,9 45,6 3,4 12,0 

Estarreja 13013 12504 12135 11032 186 262 692 1210 43,1 40,9 7,2 13,3 

Fonte: Censos 2001; 2011 

6.6.3.2 População segundo o sector de atividade económica 

Observando a população ativa por sectores de atividade, verifica-se que é o sector terciário que sucessivamente ocupa a 

maior percentagem de população ativa na Sub-região do Baixo Vouga, com 60,0% da população. 

Nos concelhos em estudo, à semelhança da sub-região, é também o sector terciário que predomina, empregando, em 2011, 

53% da população no concelho de Albergaria-a-Velha e 44% e 55%, nos concelhos de Aveiro e de Estarreja, respetivamente. 

Refere-se, no entanto, que o concelho de Aveiro contrariou a tendência de aumento deste setor, ao ver este valor decrescer 

em 19% entre 2001 e 2011. 
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Quanto ao setor primário, este predomina no concelho de Aveiro onde emprega 16% da população, seguido dos concelhos 

de Estarreja e Aveiro com 2,6% e 2,1%, respetivamente. Relativamente ao setor primário, verifica-se que, à exceção do 

concelho de Aveiro. 

Quadro 6.105 - População residente, segundo o sector de atividade económica 

Região/ 
Concelho 

Total Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

2001 2011 2001 % 2011 % 2001 % 2011 % 2001 % 2011 % 

Baixo Vouga 179619 168834 8325 4,63 4398 2,60 83915 46,72 63596 37,67 83379 46,42 100840 59,73 

Albergaria-a-
Velha 

11240 10840 494 
4,40 

226 
2,08 

5862 
52,15 

4847 
44,71 

4884 
43,45 

5767 
53,20 

Aveiro 35854 63281 741 2,07 10189 16,10 12390 34,56 25219 39,85 22723 63,38 27873 44,05 

Estarreja 12135 11032 516 4,25 288 2,61 6011 49,53 4656 42,20 5608 46,21 6088 55,18 

Fonte: Censos 2001; 2011 

6.6.3.3 População sem atividade económica 

Observando a população residente sem atividade económica, Para a sub-região e os concelhos considerados, para o ano 

de 2001, verifica-se que a maioria da população encontra-se na situação de Reformados ou Pensionista, o pico verifica-se 

no Concelho de Aveiro com 11436 reformados/pensionistas, seguido Estarreja e Albergaria-a-Velha com 4871 e 4175 

respetivamente.  

De acordo a tabela acima apresentada em relação a população residente, sem atividade económica para os anos 2001 e 

2011, consta que o número de estudantes tem registado um crescimento em todos os concelhos em analise, o número de 

reformados registou um crescimento em todos os concelhos de 2001 para 2011. 

Quadro 6.106 - População residente, sem atividade económica 

Região/Concelho 
Estudantes Reformados ou Pensionista Sem atividade económica Incapacitados Outros 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Baixo Vouga 26014 63869 62770 81614 25798 143409 8538 - 9379 - 

Albergaria-a-velha 1494 4150 4175 5135 1986 9262 426 - 9379 - 

Aveiro 5375 15436 11436 15045 4112 26926 1097 - 1535 - 

Estarreja 1880 4164 4871 5862 2362 10550 639 - 748 - 

Fonte: Censos 2001; 2011 

6.6.3.4 Analfabetismo e Abandono escolar 

Em relação a taxa de analfabetismo, as mulheres apresentam maiores índices de analfabetismo em relação aos homens, e 

esta relação regista-se em todas as 6 freguesias onde as freguesias de Angeja e Salreu apresentam as maiores 

percentagens 6.96 e 6.98 respetivamente. 

A freguesia de Angeja regista maiores percentagens para ambos os sexos, sendo também a que maior índice de 

analfabetismo regista face às outras 5 freguesias. Beduído é a que menores índices de analfabetismo apresenta. 

Já no que respeita à taxa de abandono escolar, a freguesia de Salreu regista menores taxas de abandono escolar (0,42%), 

seguida de Angeja com 0,82% de taxa de abandono e Fermelã que apresenta a maior taxa de abandono escolar, 2,30%.  
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Quadro 6.107 – Taxas de analfabetismo (%) 

Freguesia 
Analfabetismo  

HM H M 

Angeja 5,79 4,54 6,96 

Cacia 3,65 1,78 5,44 

Benduído 3,18 2,28 3,98 

Canelas 3,26 2,27 4,15 

Fermelã 3,02 1,85 4,11 

Salreu 5,20 3,19 6,98 

Fonte: Censos 2011 

No que respeita à taxa de abandono escolar, verifica-se que esta é mais elevada na freguesia de Canelas (2,25%). A 

freguesia onde o abandono escolar é mais baixo é na freguesia de Salreu (0,42%). 

Quadro 6.108 – Taxa de abandono escolar (%) 

Freguesia Taxa de abandono escolar (%) 

Angeja 0,82 

Cacia 1,64 

Beduído 1,53 

Canelas 2,25 

Fermelã 2,30 

Salreu 0,42 

Fonte: Censos 2011 

6.6.4 Estabelecimentos e empresas  

Da analise do Quadro 6.109 observa-se que dos três concelhos considerados, é o concelho de Aveiro que regista um maior 

número de empresas e estabelecimentos, seguido de Albergaria-a-Velha, o segundo com maior número de empresas e 

estabelecimentos e por ultimo o que apresenta menor número de estabelecimento é o município de Estarreja.   

Quadro 6.109 – Estabelecimentos e empresas com sedes nos Municípios (nº) 

Freguesia Total A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Albergaria-a-velha 2476 129 1 293 1 10 291 696 53 158 17 42 201 225 100 116 43 100 

Aveiro 9477 181 2 572 6 20 676 2250 111 604 200 222 1172 1337 691 736 266 431 

Estarreja 2437 147 0 178 13 8 339 621 40 169 22 33 184 280 92 136 56 119 

Fonte: Censos 2011 
Legenda: 
A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; 
E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, restauração e similares; J - Atividades de informação e de comunicação; K - Atividades 
imobiliárias; L - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; M -Atividades administrativas e dos serviços de apoio; N – Educação; O - Atividades de saúde 
humana e apoio social; P - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; Q - Outras atividades de serviços. 
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6.6.5 A importância socioeconómica da atividade agrícola  

A agricultura do Baixo Vouga Lagunar assume um papel bastante importante tanto no que concerne à atividade das 

populações como, ainda, no tocante à formação do seu rendimento. Embora a percentagem de ativos no sector primário 

tenha tendências a diminuir, não ultrapassando, neste momento, para as diferentes freguesias que fazem parte do Bloco. 

Um quarto da população, constata-se que mais da metade das famílias residentes possuem ou trabalham numa exploração 

agrícola o que evidência a importância do sector agrícola como utilizador da mão-de-obra familiar.   

Dai que o projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar vise essencialmente contribuir para: i) a otimização 

do aproveitamento dos recursos naturais da zona, com destaque para a agricultura, ao proporcionar uma melhoria da 

produtividade agrícola dos solos e consequentemente dos rendimentos dos agricultores; ii) a sustentabilidade dos 

ecossistemas existentes na área, enquanto atividade tampão do avanço das águas salgadas, responsáveis pela crescente 

degradação dos bons solos agrícolas na zona. O valor ambiental do Baixo Vouga Lagunar é assim indissociável da 

agricultura praticada nos campos.    

6.6.5.1 Caracterização dos Agricultores  

De acordo com o Recenseamento Geral Agrícola de 2009, para um total de 706 produtores agrícolas, verifica-se que apenas 

1 produtor dos 706 tem idade compreendida entre 15-24 e pertence a freguesia de Cacia. O maior grupo compreende aos 

65 e mais anos com 312 dos 706 produtores, situação que evidencia o envelhecimento da população dedicada a este setor 

de atividade.  

A freguesia com o maior número de produtores agrícolas é Salreu com 166 seguida de Beduído com 130, e a freguesia com 

menor número é Canelas com 74. 

As idades mais frequentes para os produtores é a de 65 e mais de anos, Salreu é a freguesia com mais produtores nessa 

faixa etária, seguida de Angeja. Ambas as freguesias têm valores muito baixos para indivíduos produtores com idades 

capazes de substituir a população dos produtores agrícolas envelhecidos, Angeja a segunda freguesia com o maior número 

de produtores com 65 e mais anos é também uma das freguesias com o menor número de produtores jovens. 

Quadro 6.110 – Explorações agrícolas e Produtores agrícolas singulares (nº) 

Localização Total 15 – 24 anos 25 – 34 anos 35 – 44 anos 45 – 54 anos 
55 – 64 
anos 

65 e mais anos 

Angeja 127 - 3 10 24 27 63 

Cacia 127 1 3 2 31 28 62 

Beduído 130 - 2 8 16 45 59 

Canelas 74 - - 6 21 20 27 

Fermelã 82 - 1 8 12 29 32 

Salreu 166 - 2 17 30 48 69 

Total 706 1 11 51 134 197 312 

Fonte: RGA 2009 

Em relação ao tempo de atividade na exploração agrícola, os produtores singulares da freguesia de Salreu têm registado 

maior tempo completo 73,5%, seguido da freguesia de Canelas e Angeja com (68,9 e 68,5%) respetivamente. 
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A freguesia de Beduído regista o menor valor no que concerne ao tempo completo de atividade agrícola de 17,7% e Beduído 

registou o maior número de tempo parcial de 82,3% seguido de Cacia com 32,3% de menor tempo completo de atividade 

Agrícola e 67,7% de tempo parcial. 

A freguesia de Salreu apresenta o maior número de produtores agrícolas 166 dos 706, seguido de Beduído com 130 é a 

freguesia com menor número de tempo completo de trabalho com 17,7% e a maior das 6 freguesias com 82,3%, na terceira 

posição Angeja com 127 produtores com o segundo maior tempo de atividade 68,5%, na quarta posição para a freguesia 

com maior número de produtores esta a freguesia de Cacia com 127 o mesmo número que a freguesia de Angeja no que 

concerne a número de produtores, mas a freguesia de Cacia regista o menor número de tempo completo a semelhança de 

Beduído na exploração 32,3% e é a segundo maior número em relação as 6 freguesias de tempo maior tempo parcial 67,7% 

depois de Beduído. 

Quadro 6.111 – Tempo de Atividade Agrícola na Exploração Agrícola (%) 

Freguesia Total  Tempo completo Tempo parcial 

Angeja 100 68,5 31,7 

Cacia 100 32,3 67,7 

Beduído 100 17,7 82,3 

Canelas 100 68,9 31,1 

Fermelã 100 53,7 46,3 

Salreu 100 73,5 26,5 

Fonte: RGA 2009 

6.6.5.2 População Agrícola Familiar segundo o nível de instrução  

Atendendo ao facto de a mão-de-obra familiar ter um peso importante nas tarefas agrícolas e à forma coesa de 

funcionamento deste tipo de grupo doméstico em meio rural, o titular da exploração embora não possua um nível de instrução 

elevado pode com facilidade e sempre que necessite para o desempenho das suas tarefas apoiar-se na melhor formação 

escolar dos outros membros que fazem parte do seu agregado familiar. 

No que concerne a formação profissional na área de Agricultura e Silvicultura (FPA), a freguesia de Beduido apresenta um 

maior número de produtores agrícolas com formação profissional 3,8%, seguido de Cacia com 2,36%, Canelas e Fermelã 

com 1% e Angeja com 0,8%. 

Quadro 6.112 – Nível de escolaridade dos produtores agrícolas (%) 

Freguesia Total Nenhum Básico Secundário/Pós-secundário Superior 

Angeja 100 15,8 81,9 1,6 0,8 

Cacia 100 7,9 85,0 4,7 2,4 

Beduído 100 12,3 83,1 0,8 3,9 

Canelas 100 10,8 82,4 4,1 2,7 

Fermelã 100 9,8 87,8 1,2 1,2 

Salreu 100 15,1 83,7 0,6 0,6 

Fonte: RGA 2009 
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Relativamente ao registo sistemático de receitas e de despesas, verifica-se que os produtores agrícolas das 6 freguesias 

analisadas no concelho do Baixo Vouga na sua maioria não tem um sistema de contabilidade das suas atividades de 

exploração agrícola, ou seja, não registam de uma forma sistemática as receitas e despesas.  

A freguesia de Angeja apresenta maiores números de produtores sem um registo sistemático com 117 seguido de Salreu, 

Beduído e Cacia com (116, 114 e 107) respetivamente. 

E as freguesias com o menor número são Canelas com 45, e Fermelã com 71. 

No que concerne a questão de contabilidade organizada, a freguesia de Beduído é a que não tem contabilidade organizada. 

E a freguesia de Salreu regista o maior número 22. 

Quadro 6.113 - Explorações agrícolas (nº) e Tipo de Contabilidade 

Freguesia Organizada 
Registo Sistemático de 

todas receitas e despesas  
Sem Sistemático de todas 

receitas e despesas 

Angeja 9 3 117 

Cacia 3 17 107 

Beduído -  16 114 

Canelas 8 21 45 

Fermelã 10 3 71 

Salreu 22 29 116 

Fonte: RGA 2009 

6.7 SAÚDE HUMANA 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a avaliação de Impactes na Saúde (AIS), estabelecida em 1999, 

respeita a uma “combinação de procedimentos, métodos e ferramentas que permitem avaliar uma proposta de política, 

projeto, plano ou programa quanto aos seus potenciais impactos à saúde, bem como a ocorrência desses efeitos na 

população”.  

Na União Europeia (UE), a metodologia AIS foi aplicada no desenvolvimento de políticas públicas de países da UE, tendo 

também por objetivo intervir nos programas ou projetos, considerando as suas implicações ao nível da saúde das populações 

já que é reconhecido que a saúde e o bem-estar público poderão ser afetados pelas complexas interações entre fatores 

sociais, económicos e ambientais. 

Neste contexto, identificaram-se os principais potenciais riscos associados à implementação e exploração do projeto: 

▪ Riscos para a saúde humana decorrentes da fase de construção: 

− acidentes rodoviários ou na operação de equipamentos e maquinaria pesada; 

− inalação e contacto com emissões gasosas poluentes (resultantes da operação de veículos e maquinaria de obra); 

− ruído associado às atividades de obra; 

− acidentes pessoais durante as atividades de obra; 

▪ Riscos para a saúde humana decorrentes da fase de exploração: 
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− Práticas agrícolas inadequadas, como as que recorrem a excessiva aplicação de pesticidas e fertilizantes que têm 

impactos diretos sobre a qualidade da água e por sua vez sobre a saúde humana; 

− Acidentes durante as operações de manutenção.  

Relativamente aos fatores ambientais que interagem com a saúde humana – nesta tipologia de projeto - destacam-se a 

qualidade da água, a qualidade do ar e o ruído cuja caraterização é desenvolvida em capítulos específicos deste EIA. 

Efetivamente, um dos fatores que poderá vir a influenciar a saúde humana prende-se com a poluição do ar, associando-se 

principalmente com doenças respiratórias e cardíacas. No entanto, em termos de qualidade do ar, tal como descrito no 

capítulo respetivo, a área de estudo refere-se a uma zona marcadamente rural e, de uma forma geral, com boa qualidade 

do ar. Não se identificaram fontes pontuais, designadamente indústrias, que possam contribuir significativamente para a 

deterioração da qualidade do ar local.  

As principais fontes poluidoras do ar correspondem ao tráfego rodoviário que circula nas várias estradas que servem esta 

zona. No entanto, tendo em conta a rede viária e o volume de tráfego que se verificou no decorrer das visitas de campo, 

bem como as velocidades de circulação dos veículos, não se prevê qualquer tipo de risco em termos de saúde pública na 

envolvente ao local de implantação do projeto.  

Ao nível do ruído e de acordo com a caracterização da área de estudo, verifica-se que o tráfego rodoviário que circula nas 

vias de comunicação existentes, assim como as máquinas agrícolas utilizadas na área do projeto, constituem a principal 

fonte de ruído da área em estudo. Considerando-se no entanto, não existirem condições para situações de incomodidade 

devido ao ruído. 

No que respeita aos efeitos na saúde decorrentes de uma deficiente qualidade da água com origem em práticas agrícolas 

inadequadas, considera-se fundamental, como já referido no presente EIA a contínua sensibilização dos agricultores para a 

cada vez mais urgente necessidade de promover práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis. 

6.8 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

6.8.1 Considerações Gerais 

No presente capítulo pretende-se compilar, de forma organizada e sistemática, o conjunto de informação relevante no 

domínio do planeamento e ordenamento do território para a área onde se irá desenvolver o projeto de execução do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, no sentido de avaliar a conformidade do projeto com instrumentos de gestão 

territorial e identificar os principais elementos condicionadores/orientadores à prossecução do mesmo. 

Neste sentido, apresenta-se na Figura 6.65, um esquema com a listagem das orientações estratégicas relevantes, bem 

como dos diversos instrumentos de gestão territorial que incidem no território em avaliação à data da elaboração do presente 

EIA. Esta listagem encontra-se estruturada de acordo com o sistema de gestão territorial definido pelo Decreto-Lei nº 

80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), o qual decorre do cumprimento do 

estabelecido no artigo 81º da Lei nº 31/2014, de 30 de maio, onde são estabelecidas as Leis Gerais de Política Pública de 

Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo. 
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Figura 6.65 – Orientações Estratégicas e Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com incidência na área 
geográfica em estudo 

Seguidamente é efetuada uma análise detalhada de cada um destes instrumentos, sendo que a avaliação efetuada incidiu 

nos seguintes aspetos: 

▪ Análise das orientações estratégicas e dos instrumentos de gestão territorial e respetiva articulação com a área de 

implantação dos projetos em avaliação, designadamente ao nível dos objetivos e estratégias de desenvolvimento 

consignadas; 

▪ Análise espacial dos usos e funções do território integrado na área em estudo, efetuada através da análise detalhada 

das plantas de ordenamento dos Planos Diretores Municipais (PDM) de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure;  

▪ Identificação das principais condicionantes ao uso do solo na área em estudo para implementação dos projetos em 

estudo. 

Para o efeito, no âmbito do EIA em curso consideraram-se os seguintes passos metodológicos: 

▪ Pesquisa bibliográfica sobre os projetos e o território em avaliação; 
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▪ Consulta e análise de informação cartográfica, designadamente das cartas de condicionantes e ordenamento 

constantes dos Instrumentos de Ordenamento Territorial (IGT) com relevância para a área de intervenção dos projetos; 

▪ Consulta de Entidades (designadamente, as Câmaras Municipais de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure e 

outras com potencial interesse na área em estudo); 

▪ Reconhecimento de campo.  

6.8.2 Orientações Estratégicas 

6.8.2.1 A Estratégica Nacional de Desenvolvimento Sustentável – ENDS 2015 

A ENDS 2015, adotada em Portugal, decorre da Cimeira da Terra realizada no Rio de janeiro em 1992, na qual foram 

elaborados documentos estratégicos que visam reforçar e harmonizar o compromisso para um desenvolvimento sustentável. 

Esta estratégia foi revista no Conselho Europeu de 9 de junho de 2006 e aprovada com o respetivo Plano de Implementação 

(PIENDS) em dezembro de 2006 e publicada em Diário da República sob a figura jurídica de Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 109/2007 de 20 de agosto de 2007. 

A ENDS 2015 foi elaborada de forma compatível com os princípios orientadores da Estratégia Europeia de Desenvolvimento 

Sustentável (EEDS), constituindo um instrumento de orientação política da estratégia de desenvolvimento do País. A 

concretização do desígnio assumido implicou a adoção de um programa baseado em sete objetivos de ação, os quais 

constam na Figura 6.66. Como se pode observar, na referida figura, estes objetivos respondem de forma equilibrada aos 

três pilares do desenvolvimento sustentável, assentes no desenvolvimento económico, coesão social e proteção ambiental. 

 
(Fonte: ENDS 2015) 

Figura 6.66- Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

A ENDS articula-se com as prioridades que têm vindo a ser definidas em vários documentos de orientação política e 

enquadramento estratégico, bem como em variados programas sectoriais que foram sendo elaborados e que visam dar 

resposta a questões fundamentais do desenvolvimento sustentável, destacando-se: 
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▪ a articulação da ENDS 2015 com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

nomeadamente pela integração dos seus objetivos de ação, nos objetivos prioritários e específicos, bem como nas 

medidas enunciadas no PNPOT; 

▪ o facto da ENDS 2015 se ter constituído como referencial para a aplicação dos fundos comunitários no período 2007-

2013 e também no período 2014-2020, tendo-se garantido, para este efeito, uma total articulação com as orientações 

e princípios definidos no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e nos Programas Operacionais 

Temáticos e Regionais. 

6.8.2.2 Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN 2014 - 2020 

O QREN assume a qualificação dos portugueses como grande desígnio estratégico, valorizando o conhecimento, a ciência, 

a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e 

sociocultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades, bem como, do aumento 

da eficiência e qualidade das instituições públicas. 

A prossecução do grande desígnio estratégico do QREN, indispensável para assegurar a superação dos mais significativos 

constrangimentos à consolidação de uma dinâmica sustentada de sucesso no processo de desenvolvimento económico, 

social e territorial de Portugal, é assegurada pela concretização, por todos os Programas Operacionais, no período 2014-

2020, de três grandes Agendas Operacionais Temáticas: 

▪ Agenda Operacional para o Potencial Humano; 

▪ Agenda Operacional para os Fatores de Competitividade; 

▪ Agenda Operacional para a Valorização do Território. 

A plena concretização destas prioridades estratégicas, no período 2014-2020, terá o apoio dos Fundos Estruturais e do 

fundo de Coesão, em todos os Planos Operacionais, que se coadunam com as três grandes Agendas Temáticas. 

A concretização destas três Agendas Temáticas é operacionalizada no respeito pelos princípios orientadores assumidos 

pelo QREN - da concentração, da seletividade, da viabilidade económica e sustentabilidade financeira, da coesão e 

valorização territoriais e da gestão e monitorização estratégica - pelos seguintes Programas Operacionais: 

▪ Programas Operacionais Temáticos - Potencial Humano, Fatores de Competitividade e Valorização do Território- 

cofinanciados respetivamente pelo Fundo Social Europeu (FSE), pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) e, conjuntamente, pelo FEDER e Fundo de Coesão; 

▪ Programas Operacionais Regionais do Continente - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve- cofinanciados pelo 

FEDER; 

▪ Programas Operacionais das Regiões Autónomas - dos Açores e da Madeira- cofinanciados pelo FEDER e pelo 

FSE; 

▪ Programas Operacionais de Cooperação Territorial Transfronteiriça (Portugal-Espanha e Bacia do Mediterrâneo), 

Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu, Mediterrâneo e Madeira-Açores-Canárias), Inter-regional e de 

Redes de Cooperação Inter-regional, cofinanciados pelo FEDER; 

▪ Programas Operacionais de Assistência Técnica, cofinanciados pelo FEDER e pelo FSE. 

No âmbito dos projetos em apreço importa destacar o Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020. 
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Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 

O Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020, a cofinanciar pela União Europeia no âmbito do QREN, constitui 

um instrumento de aplicação, no qual se interpretam à luz da realidade da Região Centro as orientações estratégicas da UE 

para a política de coesão e as orientações políticas adotadas pelo Governo Português para o QREN. 

Tendo em conta esta estratégia, são apoiados pelo programa operacional os seguintes Eixos Prioritários: 

1. Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS) 

2. Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR) 

3. Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER) 

4. Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR) 

5. Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR) 

6. Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR) 

7. Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR) 

8. Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR) 

9. Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

Os Eixos Prioritários 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional, 4 –  Promover e Dinamizar a 

Empregabilidade e 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos, visando o reforço da competitividade regional, a 

promoção da base económica regional e a sustentabilidade dos recursos ao articular-se com programas sectoriais, 

nomeadamente no âmbito da agricultura, assumem especial importância para o projeto agora em avaliação. 

6.8.3 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Nacional 

6.8.3.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro. 

Já o processo de alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi determinado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, e teve especial enfoque na elaboração de um novo 

programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia de organização e desenvolvimento territorial de 

mais longo prazo suportada por uma visão para o futuro do país e, também, no estabelecimento de um sistema de 

operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a concretização das orientações, diretrizes e medidas de 

politica e de promover o PNPOT como referencial estratégico da territorialização das políticas públicas e da programação 

de investimentos territoriais financiados por programas nacionais e comunitários. A Proposta de Lei da revisão do PNPOT foi 

apresentada e aprovada no Conselho de Ministros Extraordinário, reunido em 14-07-2018. A primeira revisão do PNPOT 

(Lei nº 99/2019) foi publicada em Diário da República 170/2019, Série I de 5 de setembro. 
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O PNPOT estabelece e faz cumprir as grandes opções com relevância para o território nacional, assumindo-se como o mais 

importante vetor de enquadramento a considerar na elaboração dos demais instrumentos da gestão territorial e constitui um 

instrumento de cooperação com os restantes Estados membros para organização do território da União Europeia. 

O programa de ação concretiza a estratégia de ordenamento, desenvolvimento e coesão territorial do País, em coerência 

com outros instrumentos estratégicos, designadamente com o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através 

da definição de orientações gerais, de um conjunto articulado de objetivos estratégicos, que se desenvolvem através de 

objetivos específicos e de medidas prioritárias, e prevê a coordenação da gestão territorial. 

Aplicando-se a todo o território nacional, o PNPOT identifica 10 compromissos para o território que são operacionalizados 

no âmbito de 5 domínios de intervenção que enquadram as medidas de política estabelecidas (PNPOT- Revisão, Programa 

de Ação, setembro 2019) (Figura 6.67): 

 

 

DOMÍNIO NATURAL, que concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação e 

a capitalização dos recursos naturais e da paisagem. 

 

DOMÍNIO SOCIAL, que concorre para a educação, qualificação e a inclusão da população e o 

acesso aos serviços públicos e de interesse geral. 
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DOMÍNIO ECONÓMICO, que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de Portugal nos 

processos de globalização e aumentando a circularidade da economia. 

 

DOMÍNIO DA CONETIVIDADE, que concorre para o reforço das interligações, aproximando os 

indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma mobilidade 

que contribui para a descarbonização. 

 

DOMÍNIO DA GOVERNANÇA TERRITORIAL, que concorre para a cooperação e a cultura 

territorial, capacitando as instituições e promovendo a descentralização e a desconcentração e uma 

maior territorialização das políticas. 

 
Fonte: PNPOT- Alteração, Programa de Ação, julho 2018 

Figura 6.67 – Compromissos para o território e domínios de intervenção do PNPOT e sua inter-relação 

Das medidas de política estabelecidas para os cinco domínios de intervenção aquelas que se relacionam diretamente com 

os projetos em avaliação serão: 

▪ Gerir o recurso água num clima de mudança; 

▪ Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício; 

▪ Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial; 

▪ Valorizar o território através da paisagem; 

▪ Ordenar e revitalizar os territórios da floresta; 
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▪ Prevenir riscos e adaptar os territórios às alterações climáticas; 

▪ Reforçar a competitividade da agricultura; 

▪ Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural; 

▪ Valorizar os ativos territoriais patrimoniais; 

▪ Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte; 

▪ Ativar uma nova cultura territorial; 

▪ Fortalecer as articulações rurais-urbanas. 

Considera-se ainda que a implementação dos projetos em avaliação contribui para a concretização dos desafios territoriais 

identificados no PNPOT nomeadamente os seguintes: 

▪ Gerir os recursos naturais de forma sustentável; 

▪ Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial; 

▪ Reforçar a conetividade interna e externa. 

6.8.3.2 Programas Sectoriais 

6.8.3.2.1 Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração 

de Retificação nº 19-D/98, de 31 de outubro e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 

16 de agosto, tem como objetivos: 

▪ Estruturar a Rede de Estradas Nacionais; 

▪ Potenciar o correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviário; 

▪ Desenvolver as potencialidades regionais; 

▪ Reduzir o custo global do transporte rodoviário; 

▪ Aumentar a segurança da circulação; 

▪ Satisfazer o tráfego internacional e adequar a gestão da rede. 

Este plano pretende, assim, melhorar a cobertura rodoviária do País abarcando duas categorias: a rede rodoviária nacional 

e a rede rodoviária regional. Inclui também a rede nacional de autoestradas, correspondente a mais de metade da extensão 

da rede de itinerários principais e complementares. 

A identificação da rede rodoviária nacional na área de estudo suportou-se ma análise da seguinte informação: 

▪ o mapa do Plano Rodoviário Nacional (Figura 6.68); 

▪ a análise da imagem de satélite disponibilizada pelos serviços Google earth. 



 

  

 

6-248 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Assim, a rede rodoviária na área de estudo situa-se nas imediações das seguintes vias principais: A25/IP5, Itinerário 

Principal, que no concelho de Albergaria-a-Velha cruza com a A29 e com a A1 e no concelho de Aveiro cruza com a A17; 

e as Estradas Nacionais EN240, EN224 e EN109. 

 
Fonte: Adaptado de PRN2000 (mapa atualizado em junho2016) (consulta efetuada ao sítio da internet da IP, em maio de 2020) 

Figura 6.68 – Extrato do Mapa do PRN 

No que respeita a estradas municipais estão presentes na área de estudo a EM553, a EM558 e EM565 e ainda alguns 

caminhos municipais (CM1462 e CM1466). 

No que respeita aos caminhos agrícolas, identificou-se a existência de uma rede do tipo malhada para as diferentes zonas 

da área de estudo. 

6.8.3.2.2 Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) RH4+ 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) constitui o quadro de ação comunitária no domínio da política da água e foi publicada pela 

Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro. A Lei da Água (LA) (Lei n.º 58/2005, de 29 

de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), transpõe para a legislação nacional a 

DQA. 

A DQA/LA tem por objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção das águas superficiais interiores, das águas de 

transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que: 

▪ Evite a degradação, proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres e zonas 

húmidas diretamente associados; 

▪ Promova um consumo de água sustentável; 
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▪ Reforce e melhore o ambiente aquático através da redução gradual ou a cessação de descargas, emissões e perdas 

de substâncias prioritárias; 

▪ Assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas; 

▪ Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas; 

▪ Garanta, em quantidade suficiente, água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade, visando uma utilização 

sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

▪ Proteja as águas marinhas e contribua para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Diretiva-Quadro da 

Estratégia Marinha, dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da 

poluição em ambiente marinho. 

A LA refere, no seu Artigo 23.º que, “cabe ao Estado, através da autoridade nacional da água, instituir um sistema de 

planeamento integrado das águas adaptado às características próprias das bacias e das regiões hidrográficas”. O Artigo 

24.º estabelece que “o planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a 

compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades”, de forma a garantir a sua utilização sustentável, 

proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos e fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios 

relativos ao estado das águas. 

Assim, o planeamento e gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 anos, sendo que os primeiros Planos de Gestão 

de Região Hidrográfica (PGRH), elaborados no âmbito do referido quadro legal estiveram vigentes até ao final do ano de 

2015 (1º Ciclo). 

A revisão dos Planos do 2º ciclo de planeamento foi concluída durante o ano de 2016 e os Planos de Região Hidrográfica 

de Portugal Continental foram aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro. 

No que respeita à RH4, com a revisão para o 2º ciclo, as ribeiras do Oeste transitaram para a RH5 – Tejo e Oeste, de acordo 

com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho que altera e republica a LA. Na sequência desta alteração, 

para o 2º ciclo, estão incluídas na RH4, 252 massas de água, das quais 230 são naturais, 22 fortemente modificadas e 3 

artificiais. 

A rede hidrográfica da área de estudo insere-se na Região hidrográfica dos rios Vouga, Mondego e Lis. 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 2016-2021 

A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis — RH4, com uma área total de 12 144 km2, integra as bacias hidrográficas 

dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas 

e águas costeiras adjacentes (Figura 6.69). 

O rio Vouga nasce na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro.  

A sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal. É confinada a sul pela Serra do 

Buçaco, que a separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que 

a separa da bacia do rio Douro. 
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Fonte: RH4 – Avaliação preliminar dos riscos de inundações 

Figura 6.69 - Delimitação geográfica da RH4 

Esta bacia não constitui, no seu conjunto, uma bacia “normal”, com um rio principal bem diferenciado e respetivos afluentes. 

Com efeito, trata-se de um conjunto hidrográfico de rios que atualmente desaguam muito perto da foz do Vouga, numa 

laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro, havendo ainda uma densa rede de canais mareais e de delta relacionados 

com a mesma laguna. Os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus afluentes até à confluência com o rio 

Águeda), o Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo acrescentar-se-lhe o Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a 

ribeira da Corujeira, a Sul, todos desaguando na Ria de Aveiro mas hidrograficamente independentes do Vouga, o Braço 

Norte da Ria de Aveiro (que inclui os rios Antuã, Fontão, Negro e a ribeira de Caster), e o Braço da Gafanha (que inclui a 

zona superior da bacia do rio Boco).  

O rio Mondego é o maior rio português, com a sua bacia hidrográfica integralmente em território nacional. Nasce na Serra 

da Estrela, a 1 525 m de altitude, numa pequena fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar 

no Oceano Atlântico junto à Figueira da Foz. 
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A área da bacia hidrográfica do Rio Mondego é de 6 645 km². As bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos de 

Figueira da Foz e de Pombal têm respetivamente 25 km² e 32 km² de área. Os seus principais afluentes são os rios Dão, 

Alva, Ceira e Arunca. A bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior bacia integralmente nacional, situa-se na região 

centro de Portugal. Está inserida entre as bacias dos rios Vouga e Douro a este e a norte, e entre as bacias dos rios Tejo e 

Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção Nordeste – Sudoeste e a altitude média é da ordem de 

375 metros. 

O rio Lis nasce na povoação de Fontes, no concelho de Leiria e desagua no Oceano Atlântico, a norte de Praia da Vieira. A 

bacia hidrográfica do rio Lis é uma bacia costeira com uma área de 945 km2 e está confinada a este pela bacia do rio Tejo 

e a Sul pela bacia do Alcoa. O rio Lis tem cerca de 40 km e os seus principais afluentes são o rio de Fora e a ribeira da 

Caranguejeira, na margem direita, e o rio Lena e a ribeira do Rio Seco, na margem esquerda. Destes, o rio Lena é o mais 

importante com 27 km de comprimento e uma área drenada de 189 km2.  

Com a revisão para o 2.º ciclo de planeamento, verificaram-se as seguintes alterações na RH4 face ao 1º ciclo: 

▪ as Ribeiras do Oeste transitaram para a RH5 (Tejo e Oeste), de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho, que altera e republica a Lei da Água; 

▪ foram delimitadas 8 novas massas de água naturais superficiais, eliminadas 4 e alterados os limites de 11 massas de 

água. 

▪ foram definidas três novas massas de água fortemente modificadas. A percentagem de massas de água fortemente 

modificadas e artificiais é cerca de 12,2% face às massas de água superficiais naturais.  

▪ não foram delimitadas novas massas de água subterrâneas, tendo sido apenas alterados os limites de 7 massas de 

água.  

As principais alterações na delimitação das massas de água são consequência direta da construção das barragens de 

Ribeiradio e Ermida.  

Na RH4 foram ainda classificadas como zonas protegidas 135 massas de água, associadas a captações de água superficial 

e subterrânea para a produção de água para consumo humano, águas piscícolas, zonas de produção de moluscos bivalves, 

águas balneares, zonas vulneráveis, zonas sensíveis e zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora 

selvagens e a conservação das aves selvagens.  

Assim, na RH4 encontram-se delimitadas 230 massas de água superficiais (Figura 6.70 ) e 22 massas de água subterrâneas 

(Figura 6.71), distribuídas pelas seguintes categorias: 215 rios (dos quais nove troços de rio e dez albufeiras identificadas 

como massas de água fortemente modificadas e duas artificiais), dez massas de água de transição (quatro fortemente 

modificadas) e cinco massas de água costeiras.  
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Figura 6.70 - Delimitação das massas de água superficiais na RH4 
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Figura 6.71 - Delimitação das massas de água subterrâneas na RH4 

A avaliação do estado das MA implicou a análise das pressões sobre elas exercidas e a atualização da caracterização 

efetuada nos planos de 1º ciclo. Foram avaliadas as diversas pressões sobre as massas de água, nomeadamente: 

▪ Pressões qualitativas (pontuais e difusas); 

▪ Pressões quantitativas (captação de água para diversos fins); 

▪ Pressões hidromorfológicas (alterações físicas nas áreas de drenagem, leitos e margens dos cursos de água e dos 

estuários, com impacte nas condições morfológicas e no regime hidrológico das MA); 

▪ Pressões biológicas (com impacte direto ou indireto nos ecossistemas aquáticos). 

De acordo com a análise efetuada, verifica-se que os setores associados às pressões mais significativas são o setor agrícola, 

a pecuária, o setor urbano e o industrial. 

Em termos de objetivos, o Plano divide-se em 8 objetivos estratégicos e 7 áreas temáticas, tal como esquematizado no 

Quadro 6.114. 
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Quadro 6.114 – Objetivos Estratégicos e Áreas Temáticas do 2º Ciclo para o PGRH (RH4) Vouga, Mondego e Lis 

Objetivo Estratégico Área Temática do 2º Ciclo 

OE1- Adequar a Administração Pública na gestão da água  1- Governança  

OE2- Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água  2- Qualidade da água  

OE3- Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais 
e futuras  

3- Quantidade de água  

OE4- Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos  4- Investigação e conhecimento  

OE5- Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à 
água  

5- Gestão de riscos  

OE6- Promover a sustentabilidade económica da gestão da água  6- Quadro económico e financeiro  

OE7- Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa 
na política da água  

7 – Comunicação e sensibilização  

OE8- Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 
setoriais 

1- Governança 

Fonte: PGRH (RH4) Vouga, Mondego e Lis – Parte 5 

Em relação aos objetivos ambientais, estes são os estabelecidos pela DQA, designadamente: 

▪ Objetivos Ambientais para Águas Superficiais 

− Evitar a deterioração do estado das massas de água; 

− Proteger, melhorar e recuperar todas as massas de água com o objetivo de alcançar o Bom estado das águas – 

Bom estado químico e Bom estado ecológico; 

− Proteger e melhorar todas as massas de água fortemente modificadas e artificiais com o objetivo de alcançar o Bom 

potencial ecológico e o Bom estado químico; 

− Reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias prioritárias e eliminar as emissões, as descargas e as 

perdas de substâncias perigosas prioritárias. 

▪ Objetivos Ambientais para Águas Subterrâneas 

− Evitar ou limitar as descargas de poluentes nas massas de água e evitar a deterioração do estado de todas as 

massas de água; 

− Manter e alcançar o Bom estado das águas - Bom estado químico e quantitativo garantindo o equilíbrio entre 

captações e recargas; 

− Inverter qualquer tendência significativa persistente para aumentar a concentração de poluentes. 

▪ Objetivos Ambientais para Zonas Protegidas 

− Cumprir as normas e os objetivos previstos na DQA até 2015, exceto nos casos em que a legislação que criou as 

zonas protegidas preveja outras condições. 

Para as massas de água superficiais e subterrâneas, 42% já atingiram o Bom Estado em 2015, prevendo-se que 76% atinjam 

o Bom Estado em 2021 e 100% em 2027. 
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De acordo com a avaliação realizada, tendo em consideração os objetivos estratégicos do PGRH (articulação com 

Estratégias, outros Planos e Programas), assim como os principais eixos de definição de medidas e os setores a que as 

mesmas se aplicam, foi estabelecido o Programa de Medidas. 

O programa de medidas inclui três tipos de medidas:  

▪ Medidas de Base - correspondem aos requisitos mínimos para cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da 

legislação; 

▪ Medidas Suplementares – visam garantir uma maior proteção ou uma melhoria adicional das águas, sempre que tal 

seja necessário, nomeadamente para o cumprimento de acordos internacionais; 

▪ Medidas Adicionais - são aplicadas às MA em que não é provável que sejam alcançados os objetivos ambientais e 

às MA em que é necessário corrigir os efeitos da poluição acidental. 

Estas medidas encontram-se adaptadas às características da região hidrográfica e ao impacte da atividade humana no 

estado das massas de água, e foram suportadas pela análise económica das utilizações da água e pela análise custo-

eficácia. Para as 252 massas de água (230 superficiais e 22 subterrâneas) foram definidas 141 medidas. 

As medidas propostas foram organizadas em eixos e programas de medidas de modo a solucionar os problemas 

identificados no Diagnóstico, atuando sobre as causas que os originam e convergindo para o cumprimento dos objetivos 

ambientais. 

Assim, apresentam-se seguidamente os eixos de medidas estabelecidos (Quadro 6.115) e respetivo número de medidas. 

Quadro 6.115 – Eixos de medidas estabelecidos tendo em consideração os objetivos estratégicos do PGRH (RH4 – 
Vouga, Mondego e Lis) 

Eixos de Medidas Nº medidas 

PTE1 – Redução ou eliminação de cargas poluentes 83 medidas 

PTE2 – Promoção da sustentabilidade das captações de água 10 medidas  

PTE3 – Minimização de alterações hidromorfológicas 14 medidas  

PTE4 – Controlo de espécies exóticas e pragas 2 medidas  

PTE5 – Minimização de riscos 9 medidas  

PTE6 – Recuperação de custos dos serviços de águas 2 medidas  

PTE7 – Aumento do conhecimento 10 medidas  

PTE8 – Promoção da sensibilização 3 medidas  

PTE9 – Adequação do quadro normativo 8 medidas  

Fonte: PGRH (RH4) Vouga, Mondego e Lis 

Face à análise efetuada após o 1º ciclo de planeamento verifica-se, relativamente à disponibilidade dos recursos hídricos 

superficiais, a afluência total média anual disponível, na RH4, é de, aproximadamente, 6 827 hm3. No que diz respeito à 

disponibilidade hídrica subterrânea, verifica-se que esta é de cerca de 1 416,39 hm3 /ano no conjunto das 22 massas de 

água subterrâneas. 

O volume de água captado para usos consumptivos, na RH4, estima-se em cerca de 638,3 hm3 /ano. A agricultura é o maior 

consumidor de água, sendo responsável por cerca de 71% dos volumes totais captados da região. Segue-se o setor urbano, 
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com um peso de cerca de 16% dos volumes de água captados totais, e a indústria, com um peso de aproximadamente 11%. 

A produção hidroelétrica, embora sendo uma utilização não consumptiva, assume grande importância na RH4 e o seu regime 

de exploração afeta de forma significativa o regime hidrológico. 

A análise do balanço entre as necessidades e as disponibilidades de água superficial revelou não existirem pressões 

elevadas respeitantes à utilização dos recursos hídricos na região, pelo menos em termos anuais. No entanto, podem ocorrer 

situações de escassez durante o semestre seco, caso não exista a regularização anual, que permita armazenar água nos 

meses de maiores disponibilidades para utilização nos meses de maiores consumos. A regularização anual assume, assim, 

um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos, para assegurar a satisfação das necessidades totais de água da 

região. 

Em três massas de água subterrâneas constata-se a existência de problemas ao nível do estado quantitativo que evidenciam 

situações de sobre-exploração que necessitam de ser corrigidas pela limitação de captações, por forma a permitir a 

recuperação destas massas de água. 

Quanto à qualidade da água, as massas de água da categoria «Rios» apresentam, em geral, «Estado Bom e Superior» 

(73%), sendo que 26% das massas de água apresentam «Estado Inferior a Bom» e 1% com «Estado Desconhecido». 

Relativamente às dez massas de água fortemente modificadas «Albufeiras», verifica-se que duas apresentam «Estado Bom 

e Superior», quatro têm «Estado Inferior a Bom» e quatro possuem «Estado Desconhecido». 

Das cinco massas de água «Costeiras» presentes na RH4, duas possuem «Estado Bom e Superior» e três têm «Estado 

Inferior a Bom». Das dez massas de água de «Transição», todas possuem «Estado Inferior a Bom». Comparativamente ao 

1.º ciclo, a percentagem das massas de água que apresentaram «Estado Bom e Superior» passou de 68% para 67%. 

Relativamente às massas de água subterrânea, 17 apresentam «Bom Estado» e cinco têm «Estado Inferior a Bom». 

Relativamente ao 1.º ciclo, houve um agravamento no estado quantitativo de duas massas de água e verificou--se uma 

melhoria numa massa de água, no que se refere ao estado químico. 

No âmbito da avaliação complementar das zonas protegidas, a maioria das massas de água identificadas cumpre os 

objetivos, apenas duas não cumprem os objetivos de captação subterrânea para produção de água para consumo humano, 

vinte não cumprem os objetivos das águas piscícolas, uma está associada a zona sensível e duas a zonas vulneráveis.  

As pressões maioritariamente responsáveis pelo «Estado Inferior a Bom» estão associadas ao efeito cumulativo de 

alterações hidromorfológicas e à prática agrícola, existindo também problemas pontuais de origem urbana e industrial, nas 

regiões do litoral e nos grandes centros urbanos. No que se refere às massas de água com «Estado inferior a Bom», 23% é 

afetada por pressões significativas de origem agrícola, 71% de origem urbana e 8% por pressões hidromorfológicas.  

Face à análise efetuada após o 1º ciclo de planeamento, afigura-se fundamental a articulação do PGRH do Vouga, Mondego 

e Lis com Planos e Estratégias setoriais (para os diferentes usos da água), bem como o incremento das ações de 

monitorização e fiscalização. 

6.8.3.2.3 Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI) RH4 

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), integra uma 

nova abordagem de avaliação de inundações e de gestão dos riscos associados, visando reduzir as consequências nefastas 
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associadas às inundações para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas, na 

comunidade.  

O âmbito de aplicação da Diretiva n.º 2007/60/CE define como inundação “cobertura temporária por água de uma terra 

normalmente não coberta por água. Inclui as cheias ocasionadas pelos rios, pelas torrentes de montanha e pelos cursos de 

água efémeros mediterrânicos, e as inundações ocasionadas pelo mar nas zonas costeiras, e pode excluir as inundações 

com origem em redes de esgotos.”  

Neste sentido, as inundações a considerar no âmbito da DAGRI são aquelas que pelos seus efeitos negativos podem 

provocar a perda de vidas, a deslocação de populações, danos no ambiente e no património cultural, ser prejudiciais para a 

saúde humana, comprometer o desenvolvimento económico e prejudicar todas as atividades da comunidade. 

A DAGRI foi transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, e define o 

procedimento associado aos ciclos de planeamento, estabelecendo no artigo 4.º a necessidade de realizar a Avaliação 

Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) para identificação das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação 

(ARPSI), no artigo 6.º a elaboração de cartas de zonas inundáveis e de cartas de riscos de inundações relativas às zonas 

identificadas e, no artigo 7.º, a elaboração dos respetivos planos de gestão dos riscos de inundações. 

A mesma diretiva no ponto 1 do artigo 14.º refere que as ARPSI identificadas no 1.º ciclo deverão ser atualizadas até 22 de 

dezembro de 2018 e, seguidamente, de seis em seis anos.  

A primeira fase do 1.º ciclo da aplicação da diretiva, ou seja a identificação das Zonas Críticas (ZC), entendidas como Áreas 

de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI), foi concluída em novembro de 2013; as respetivas cartas de zonas 

inundáveis e cartas de riscos de inundações, para as zonas identificadas, foram concluídas em 2015 (segunda fase) e os 

Planos de Gestão dos Riscos de Inundações - PGRI (APA, 2016a), organizados por Região Hidrográfica (RH), foram 

aprovados em 2016 através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada 

através da Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 novembro (terceira fase).  

Em 2018 dá-se início aos trabalhos do 2.º ciclo de planeamento com a avaliação preliminar de riscos de inundações. 

Na Figura 6.72 apresentam-se as várias fases de implementação da Diretiva de Avaliação e Gestão dos Riscos de 

Inundações. 
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Fonte: RH4 – Avaliação preliminar dos Riscos de Inundações 

Figura 6.72 - Fases de implementação da DAGRI 

O PGRI foi elaborado para as Zonas Críticas onde o fenómeno das inundações é fundamentalmente de origem fluvial 

(cheias), referindo-se que nesta fase de aplicação da Diretiva 2007/60 de 23 de outubro, não estão incluídas inundações 

cuja origem seja pluvial (associado ao sistema de drenagem de águas pluviais e domésticas as geralmente, designadas por 

cheias urbanas), de origem costeira, nem de origem subterrânea. 

As zonas críticas de inundação identificadas no plano da RH4 são 5 (Quadro 6.116 e Figura 6.73) e localizam-se nos 

concelhos de Coimbra, Figueira Foz, Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e 

Pombal sendo a origem das inundações fluvial e estuarina (rio Mondego, rio Águeda e ria de Aveiro). 

Quadro 6.116 – Zonas críticas de inundação identificadas no PGRI para a RH4 

 
Fonte: PGRI - RH4 
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Fonte: PGRI - RH4 

Figura 6.73 - Zonas críticas de inundação identificadas no PGRI para a RH4 

No que respeita a objetivos estratégicos, o PGRI definiu:  

▪ Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população, nos agentes sociais e 

económicos;  

▪ Melhorar o conhecimento para a adequada gestão do risco de inundação; 

▪ Melhorar a capacidade de previsão perante situações de cheias e inundações;  

▪ Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis;  

▪ Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas áreas de possível inundação;  

▪ Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água. 

Estabeleceu igualmente um conjunto de medidas com o objetivo de diminuir os riscos de inundações, através da diminuição 

das consequências na população, ambiente, património cultural e atividades socioeconómicas.  

As medidas foram agrupadas em quatro tipologias:  

▪ Medidas de Prevenção: consiste na redução dos impactos das inundações através de políticas de ordenamento e 

utilização do solo e da relocalização de infraestruturas, tendo como objetivo que não haja novos riscos sobre pessoas, 

bens públicos e privados, património, atividades económicas e ambiente.  
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▪ Medidas de Preparação: consiste em tomar medidas para a possibilidade de ocorrência de inundações, de modo a 

que a resposta possa minimizar o risco através de sistemas de previsão e alerta e do planeamento de emergência, 

tendo como principais objetivos - preparar, avisar e informar a população e os agentes de proteção civil sobre o risco 

de inundação, diminuindo a vulnerabilidade dos elementos expostos, incluindo a resposta à situação de emergência, 

ou seja, planos de emergência em caso de uma inundação.  

▪ Medidas de Proteção: consiste na minimização dos danos da inundação protegendo património e pessoas, tendo como 

objetivo a redução da magnitude da inundação, ora por atenuação do caudal de cheia ora pela redução da altura ou 

velocidade de escoamento.  

Neste contexto importa destacar que o projeto em apreço constitui uma das medidas previstas no PGRI 2016-2021, 

com o código de medida S06.13: “Construção do dique de defesa do projeto hidroagrícola do Baixo Vouga Lagunar”. 

▪ Medidas de Recuperação e Aprendizagem: significa o restabelecimento da normalidade após a ocorrência de 

inundações, visando repor o funcionamento hidráulico da rede hidrográfica e a atividade socioeconómica da população 

afetada por uma inundação.  

De uma forma geral, foram definidas medidas associadas aos seguintes aspetos:  

▪ Elementos Expostos potencialmente afetados pelas inundações com período de retorno de 20 anos e associados ao 

risco médio, alto e muito alto;  

▪ Intervenções no território para gestão de caudais de cheia que compreendem as regras de exploração de 

infraestruturas hidráulicas e a gestão de planícies de inundação; 

▪ Proteções Estruturais e não Estruturais englobando, essencialmente, projetos de requalificação, reabilitação e 

regularização de linhas de água; 

▪ Restruturação do Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) incluindo modelação, reforço, aviso e 

atualização do sistema de aviso; 

▪ Medidas Genéricas: Medidas de carácter genérico, cujos objetivos fundamentais são: a) criar conhecimento para 

permitir, no futuro, ser mais assertivo quanto às medidas propostas, considerando a sua maior eficácia e b) assegurar 

a manutenção do funcionamento da rede fluvial ou hidrográfica, pois permitirá manter a continuidade hidráulica 

6.8.3.2.4 POC Ovar Marinha Grande  

Em 2014, com a publicação da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo (LBPSOTU)- Lei n.º 31/2014, de 30 de maio- foi alterado o sistema de gestão territorial. 

De acordo com a nova lei de bases, os planos especiais (onde se incluem os POOC) passam a ser designados Programas 

da Orla Costeira (POC), mantendo o seu âmbito nacional, mas assumindo um nível mais programático, estabelecendo 

exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, através de princípios e normas orientadores e de 

gestão. Os programas vinculam as entidades públicas e prevalecem sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e 

municipal. 

Em termos de área de intervenção, mantém-se em vigor o Decreto-lei n.º 159/2012, de 24 de julho, abrangendo estes 

programas uma faixa ao longo do litoral, a qual tem uma largura de 500 m na zona terrestre, podendo ir a 1000 m, quando 

tal seja justificado pela necessidade de proteção de sistemas biofísicos costeiros, e uma faixa marítima até à batimétrica dos 

30 m, incluindo as áreas sob jurisdição portuária. 
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De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que aprova o Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, as normas de gestão das respetivas áreas abrangidas são desenvolvidas em 

regulamento próprio a aprovar pela Autoridade Nacional da Água, enquanto entidade competente para a elaboração do 

programa. 

O Programa de Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG) foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 112/2017, de 10 de agosto, tendo sido o respetivo Regulamento de Gestão das Praias Marítimas aprovado pela 

Autoridade Nacional da Água, por despacho de 14 de setembro de 2017 do Conselho Diretivo e publicado em Diário da 

República pelo aviso n.º 11506/2017, de 29 de setembro. 

Os objetivos gerais do POC Ovar - Marinha Grande são: 

▪ O ordenamento dos diferentes usos e atividades específicas da orla costeira; 

▪ A classificação das praias e a regulamentação do uso balnear; 

▪ A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; 

▪ A orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira; 

▪ A defesa e conservação da natureza.   

Já no que respeita aos objetivos específicos estes respeitam no essencial aos seguintes aspetos:   

▪ Valorizar as praias marítimas; 

▪ Diversificar e valorizar os usos e as funções da orla costeira; 

▪ Proteger e recuperar os ecossistemas naturais com interesse para a conservação; 

▪ Assegurar a exploração sustentável dos recursos vivos aquáticos; 

▪ Melhorar a qualidade das águas dos sistemas aquáticos; 

▪ Garantir a manutenção dos usos e das funções da orla costeira; 

▪ Manter e valorizar o atual tipo de povoamento (nucleado), promovendo a sua expansão para o interior em forma de 

cunha; 

▪ Melhorar as condições de vida da população; 

▪ Melhorar as acessibilidades regionais e as condições de circulação nos aglomerados; 

▪ Contribuir para o reforço das infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca local; 

▪ Reforçar a capacidade das infraestruturas portuárias; 

▪ Promover a imagem turística da região; 

▪ Promover a diversificação da oferta de produtos turísticos; 

▪ Criar as condições necessárias à afirmação do turismo balnear como eixo de desenvolvimento da região litoral; 

▪ Promover a articulação das ações dos diversos fatores económicos e sociais.  

Na área de intervenção do POC-OMG são interditos diversos usos e atividades, dos quais se destacam:   
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▪ Depósitos de lixo e de sucatas, lixeiras e nitreiras;  

▪ Depósitos de materiais de construção e de produtos tóxicos ou perigosos; 

▪ Instalação de aterros sanitários; 

▪ Instalação de indústrias, salvo quando se localizem em áreas urbanas e urbanizáveis ou em áreas de equipamentos 

e cumpram com a legislação aplicável;  

▪ Descarga de efluentes sem tratamento adequado, de acordo com as normas legais em vigor;  

▪ Extração 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 respetivos canais de acesso;  

Já de entre as atividades de interesse publico estabelecidas no POC-OMG destacam-se, pela potencial convergência de 

interesse com o projeto em avaliação:  

a) Obras de estabilização de dunas litorais destinadas à prossecução dos seguintes objetivos: 

− Proteção de pessoas e bens, quando devidamente justificável e desde que minimizados os impactes ambientais;  

− Proteção do equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso 

de veículos, pessoas e animais;     

− Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado por escavações, deposições ou outras 

obras;  

− Consolidação do sistema através de ações de retenção das areias, recorrendo à plantação de espécies adequadas 

ou a sistemas artificiais;   

b) Obras de consolidação das arribas, desde que sejam minimizados os respetivos impactes ambientais e quando se 

verifique qualquer das seguintes situações:    

− Existência de risco para pessoas e bens;  

− Necessidade de proteção de valores patrimoniais e culturais;   

c) Construção de edifícios, ou de acessos a equipamentos ou infraestruturas de interesse público, desde que a sua 

localização seja criteriosamente estudada e analisados e minimizados os respetivos impactes ambientais;  

d) Construção de infraestruturas de saneamento destinadas a corrigir situações existentes que tenham implicações na 

estabilidade das arribas, ou na qualidade ambiental da orla costeira;   

e) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, melhoria ou 

reposição do sistema de escoamento natural;  

f) Obras de proteção e conservação do património construído e arqueológico;  

g) Ações de reabilitação paisagística e ecológica.   
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6.8.3.2.5 Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) – Reserva natural das Dunas de São Jacinto  

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (RNDSJ) situa-se no extremo da península que se estende entre Ovar e a 

povoação de São Jacinto. É limitada a poente pelo oceano Atlântico e a nascente por um dos braços da Ria de Aveiro e 

ocupa parte do território da freguesia de São Jacinto no concelho de Aveiro. 

Esta reserva foi criada pelo Decreto-Lei nº 41/79, de 6 de março. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de 

setembro cria diversas zonas de proteção especial, entre elas a Zona de Proteção Especial “Ria de Aveiro” que integra 

diretamente a Rede Natura 2000. Em 21 de março de 2005, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2005, é 

aprovado o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto e respetivo regulamento. 

De acordo com o Plano de Ordenamento, esta reserva ocupa uma área terrestre de 666 há da Mata Nacional de São Jacinto 

(concelho de Aveiro). O limite norte da reserva coincide com o limite do concelho de Aveiro, a sul com um aceiro florestal, a 

oeste com o Oceano Atlântico e a este com a EN 327 (Ria de Aveiro). 

Em função das características da reserva enquanto área protegida, foram estabelecidos três estatutos de proteção (Figura 

6.74): 

▪ Proteção total:  

As áreas com estatuto de proteção total, devem integrar as zonas que se destinam a proteção de entidades biológicas e de 

habitats essenciais para a conservação da biodiversidade, com elevado risco de degradação ou de destruição, perante as 

atividades humanas. Nestas áreas os valores naturais devem ter um caracter de excecionalidade do ponto de vista da 

conservação da natureza, devendo-se garantir ao nível da gestão, um estado de perturbação exterior mínima e interditar a 

acessibilidade pública. 

Este estatuto é atribuído a três zonas na Reserva Natural: 

▪ uma faixa costeira, que inclui as comunidades de areias de praia, duna primária e espaço interdunar, definida a Norte 

pelo limite do concelho de Aveiro, a Sul pelo Aveiro I, a Este pelo limite entre o espaço interdunar e as areias 

estabilizadas pós-dunares e a Oeste pela linha média de baixa-mar. Apresenta situações de excecionalidade a nível 

da geomorfologia, comunidades vegetais e biótopos da fauna e de relevância a nível da paisagem. 

▪ duas lagoas naturalizadas, que inclui a superfície de água das lagoas e suas margens, até onde apresentam vegetação 

ip cola característica. Apresentam situações de excecionalidade a nível de biótopos de fauna e de relevância a nível 

das comunidades vegetais. 

▪ Proteção parcial: 

As áreas com estatuto de proteção parcial, devem integrar habitats naturais e seminaturais de potencial interesse ao nível 

da preservação de espécies da flora e da fauna e respetivos habitats naturais bem como do seu património paisagístico. 

Nestas áreas os valores naturais devem ter um caráter de relevância do ponto de vista da conservação da natureza e 

apresentar uma sensibilidade moderada, de forma a permitir a acessibilidade pública, condicionada a atividades que 

contribuam para a sua manutenção, valorização e divulgação. 

Este estatuto é atribuído a duas zonas na Reserva Natural: 
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▪ uma zona terrestre, que inclui as comunidades de areias estabilizadas pós-dunares, definida a Norte pelo limite do 

Concelho de Aveiro, a Sul pelo Aveiro I, a Este pelo traçado da linha de média tensão e limite do parque de campismo 

e a Oeste pela limite entre as areias de praia pós-dunares e o espaço interdunar. Apresenta situações de relevância a 

nível da geomorfologia e das comunidades vegetais; 

▪ uma faixa marítima definida a Norte pelo prolongamento do limite do concelho de Aveiro, a Sul pelo prolongamento do 

Aveiro I, a Este pela linha média de baixa-mar e a Oeste pela batimétrica dos -6 metros, em baixa-mar de águas vivas 

equinociais. Justifica-se o estatuto de proteção parcial devido aos valores faunísticos que apresenta, especialmente 

como zona de refúgio, abrigo e alimentação de avifauna marinha chegando a abrigar efectivos de cerca do milhar de 

Melanitta nigra, confere ainda, proteção as populações nidificantes nas areias de praia e cristas dunares. 

▪ Proteção complementar: 

As áreas com estatuto de proteção complementar devem integrar as zonas de enquadramento e de amortecimento dos 

impactes gerados pela presença e atividade humana. 

Estas áreas devem fazer a transição para áreas adjacentes, mais sensíveis, com estatutos de proteção parcial ou total. A 

presença e atividade humanas devem ser condicionadas, devendo-se promover a compatibilização de atividades de recreio 

e lazer admitidas, com os objetivos de conservação e divulgação dos seus valores naturais. 

Integram estas zonas os terrenos de propriedade privada, os parques de campismo, os terrenos da Mata Nacional de São 

Jacinto sujeitos ao Regime Florestal Total, os terrenos do Domínio Público Hídrico e uma faixa marítima. 
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Figura 6.74 – Reserva natural das Dunas de São Jacinto. Áreas de proteção 

6.8.4 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Regional 

6.8.4.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro – PROT Centro 

Os planos regionais de ordenamento do território (PROT) têm como objetivo definir a estratégia regional de desenvolvimento 

territorial, completando as orientações nacionais e considerando as estratégias municipais, de forma a constituir o quadro 

de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território. 

A elaboração do PROT – Centro, determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março, 

estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial e delimitou o respetivo âmbito territorial. 

Os objetivos gerais e estratégicos do Plano Regional do Ordenamento do Território do PROT- Centro são: 
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▪ Objetivos Gerais: 

− Definir diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num quadro de opções estratégicas 

estabelecidas a nível regional; 

− Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de ordenamento do 

território e dos planos sectoriais; 

− Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social sustentável, 

formulados no plano de desenvolvimento regional; 

− Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais; 

− Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de referência para a 

elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 

▪ Objetivos estratégicos: 

− O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da posição estratégica da região 

para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu; 

− A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais; 

− O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, cultural e paisagístico; 

− A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes empreendimentos hidroagrícolas; 

− O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral; 

− O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das sub-regiões do interior. 

O âmbito territorial do PROT-Centro inclui a área geográfica com uma extensão de 23 659 Km2, abrangendo 1 783 596 

habitantes distribuídos por 78 municípios, onde se incluem os concelhos de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março, que determinou a elaboração do PROT – Centro, 

estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial, delimitou o respetivo âmbito territorial e 

fixou a composição da respetiva Comissão Mista de Acompanhamento. 

Estes três instrumentos legais balizam a proposta de plano no que respeita às funções, objetivos gerais e estratégicos do 

Plano Regional do Ordenamento do Território do PROT- Centro. 

Refletindo os princípios, objetivos e orientações consagrados no PNPOT e constituindo uma referência estratégica para os 

PMOT, os PROT são peças fundamentais para a coerência e eficácia do Sistema de Gestão Territorial.  

O PROT-Centro incorporou e assumiu as opções estratégicas que o PNPOT identificou para a Região Centro, no quadro 

das políticas nacionais: 
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Fonte: PNPOT 

A territorialização da estratégia do PNPOT na Região Centro exige que se tenham em conta, à luz da combinação de lógicas 

de abordagem em termos de textura e estrutura do modelo territorial, duas problemáticas marcantes: a questão da dispersão 

urbana e a da rarefação dos territórios de baixa densidade. 

O controlo e qualificação da dispersão urbana são preocupações com incidência nos territórios da urbanização extensiva 

entre cidades, sobretudo no litoral: Baixo Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral. As dinâmicas recentes da construção nesta 

área assentaram numa multiplicidade de lógicas, entre elas: o efeito da proximidade às aglomerações urbanas principais 

por contiguidade e mancha de óleo; o crescimento em torno de polaridades industriais/atividades económicas mais ou menos 

dispersas no território; a densificação ao longo da rede de estradas nacionais e, finalmente, as novas pressões junto dos 

nós de acesso à rede viária arterial. No conjunto, o resultado combinado destas dinâmicas acentuou o conflito sobre usos 

do solo (envolvendo solo agrícola e recursos biofísicos como a água) em extensas manchas que já não se podem 

caracterizar como “urbanas” ou “rurais”, no sentido convencional destes conceitos. O “modelo territorial” do PROT-Centro 

enquadra-se, assim, nas principais estratégias de desenvolvimento/ordenamento. 
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O mosaico geográfico da Região Centro emerge organizado em função dos seguintes traços: 

▪ A dicotomia entre os territórios do litoral: Ria de Aveiro e Baixo Vouga; Baixo Mondego e Pinhal Litoral e as serras e 

planaltos do Interior. As serras do Montemuro, Arada, Caramulo e Buçaco definem claramente o limite geográfico da 

Beira Litoral; a Sul de Coimbra, este limite de serras prolonga-se pelas serras calcárias de Sicó, Aires e Candeeiros; 

▪ A diagonal NE/SO das serras da Cordilheira Central, em cunha e de SO para NE, Sicó, Lousã, Alvelos, Muradal, 

Gardunha, Açor e Estrela. Deste “triângulo partem/divergem os principais rios da região: Mondego e Zêzere onde se 

localizam as grandes barragens. No rebordo Norte da Região, as serras do Montemuro, Leomil e Lapa, fazem a partilha 

de águas para o Douro e para o Vouga. Na raia, a serra da Malcata separa a bacia do Côa (que corre para o Douro), 

do Ponsul que corre para o Tejo. 

▪ A definição da Bacia do Mondego no Planalto Beirão, entre o Caramulo e o Maciço Central; 

▪ Na Beira Interior, a divisão entre a Beira Transmontana (drenagem para o Douro), planáltica e de clima agreste, e a 

Beira Baixa (drenagem para o Tejo) a Sul das Serras da Malcata e da Gardunha; 

▪ A depressão da Cova da Beira, entre a Serra da Estrela, Malcata e Gardunha; 

▪ Os principais valores eco ambientais distribuem-se pela moldura exterior da Região: Arribas do Douro, Côa, Malcata, 

Tejo Internacional (na raia); Ria de Aveiro, Pinhais e Lagoas (no litoral); Serra da Estrela, Lousã e Gardunha na 

Cordilheira Central e Vale do Zêzere. 

 

Figura 6.75 – Principais unidades biofísicas (fonte: PROT Centro, maio 2011) 

Como se pode observar, os usos agrícolas refletem bem as grandes unidades do planalto e serras, nomeadamente: os 

ambientes mediterrânicos da Beira Interior Sul, com os olivais e o regadio da Idanha; a especificidade da Cova da Beira; a 
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transição entre os sequeiros do planalto e os ambientes mediterrânicos da “Terra Quente” na Beira Transmontana; o mosaico 

fragmentado da Beira Alta/ Dão-Lafões; a escassez dos retalhos agricultados das serras da Cordilheira Central. 

Na Beira Litoral, as grandes divisões são: o cordão dunar litoral (praticamente sem ocupação agrícola, exceto nas 

“gafanhas”) que se estende pelos aluviões fluviais da Ria de Aveiro, Baixo Mondego e Lis; as formações detríticas (arenitos, 

conglomerados, grés, argilas, margas) que ocupam a faixa longitudinal intermédia onde se situam as gândaras, a norte do 

Mondego, e os mosaicos agrícolas de pequena propriedade, a Sul e os calcários, como os de Sicó e Aires e Candeeiros, na 

faixa longitudinal interior de solo mais pobre. 

No que respeita aos sistemas estruturantes de base que compõem o modelo territorial do PROT Centro, estes são: 

i) sistemas produtivos; 

ii) sistema urbano; 

iii) sistema de acessibilidades e transportes;  

iv) sistema ambiental, que engloba as componentes de estrutura de proteção e valorização ambiental, unidades de 

paisagem e espaços físicos; 

v) sistema de riscos naturais e tecnológicos. 

Do sistema produtivo, fazem parte o Desenvolvimento Rural e Atividades Agroflorestais, que se relacionam diretamente com 

o projeto em apreço. 

De acordo com o PROT C, a agricultura e a floresta já não unificam a população rural com o território, nem elas próprias 

coincidem agora com este último. Tradicionalmente, a agricultura equivalia a explorações agrícolas e à produção agrícola e 

os seus sistemas de produção e o modo de vida da população rural estendiam a sua presença sobre a floresta e todo o 

restante território (matos para estrume, pastoreio de gados, resinagem, lenhas para o forno de pão, madeiras para construir 

casas, etc.). Onde antes havia uma única dimensão (agricultura/floresta ≡ população rural ≡ um espaço determinado), há 

agora dimensões distintas. 

Na sequência da quebra de equivalência entre a produção agrícola e as explorações agrícolas, verifica-se que uma larga 

parte da área destas unidades não é, atualmente, gerida com o objetivo principal de produzir para o mercado ou tendo o 

mercado como referencial. Os sistemas de produção que têm este último objetivo são agora mais produtivos, mas ocupam 

menos território: a produção agrícola intensificou-se e a sua presença no território retraiu-se. 

A identificação em termos territoriais do conjunto de “fileiras estratégicas” da agricultura – as atividades com mais baixos 

índices de suporte aos preços ou com elevado nível de especialização regional: horticultura e floricultura, vinha, fruticultura, 

olival, arroz, pequenos ruminantes, bovinos-leite, avicultura e suinicultura – evidencia a referida retração espacial bem como 

o modo como a sua distribuição diferencia o “espaço agrícolas ou florestais”. 

Também, a área de floresta tem vindo a expandir-se, cada vez mais separada da produção agrícola e do modo de vida da 

população rural (Figura 6.76). 

Por conseguinte, se a vida económica dos espaços rurais já não é hegemonizada pela agricultura, então emerge como 

nuclear o reequacionamento do espaço rural. Para tal, o modelo territorial passa pela destrinça entre as áreas da produção 

agrícola (e florestal) orientadas para e pelo mercado e as outras áreas. Assim, globalmente, o espaço agrícola ou florestal 
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deverá ser classificado em três grandes grupos: para a produção agrícola, para a produção florestal e outras áreas 

parcialmente ocupadas com atividades não direcionadas para o mercado. Estas últimas, devem ainda classificar-se 

consoante a principal vertente da sua utilização dominante: a produção florestal; reserva ambiental e conservação da 

natureza (floresta de conservação e proteção, ou outros espaços naturais); as outras atividades territoriais (caça, pesca, 

iniciativas desportivas e ambientais, turismo, entre outras).  

 

Figura 6.76 – Desenvolvimento rural e atividades agro florestais 

Sendo as atividades agrícolas e florestais, bem como as atividades a elas associadas, de primordial importância para a 

Região Centro, quer pela expressão territorial, quer sobretudo pela contribuição para a criação de riqueza, para a melhoria 

da qualidade de vida e diversificação da economia nas zonas rurais e reforço da coesão territorial e social quer ainda pela 

valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais, O PROT Centro identifica quatro áreas de 

desenvolvimento agrícola e florestal, relevantes para a estratégia regional de desenvolvimento rural (Figura 6.77).  
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Figura 6.77 – Áreas de desenvolvimento agrícola e florestal 

São áreas que se diferenciam pela sua homogeneidade de potencial produtivo e onde se admite existirem condições 

favoráveis para a expansão futura das fileiras estratégicas nelas identificadas sem prejuízo de outras atividades agrícolas e 

florestais: 

▪ A Área Agrícola e Florestal Litoral onde se reconhecem como fileiras mais relevantes a horticultura, viticultura, culturas 

de regadio e floresta de produção, bem como a produção pecuária intensiva de suínos e bovinos de leite. Esta área 

integra o Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar; 

▪ A Área Agrícola e Florestal Central essencialmente dirigida para a floresta de produção, produção de pequenos 

ruminantes, aves, olival e os produtos de qualidade reconhecida, entre os quais se destacam o Vinho Dão (DOC), a 

Carne Arouquesa (DOP), Vitela de Lafões (IGP), Mel Serra da Lousã (DOP), Queijo do Rabaçal (DOP), Azeites Beira 

Interior (DOP), a Maça da Beira Alta (IGP), a Bravo de Esmolfe (DOP), Queijo da Beira Baixa e Serra da Estrela (ambos 

DOP), embora estes com maior abrangência na zona interior; 

▪ A Área Agrícola e Florestal da Cova da Beira, onde assume grande importância a fruticultura, a vinha, a produção 

pecuária, principalmente a exploração de pequenos ruminantes. Abrange a maioria do empreendimento hidroagrícola 

da Cova da Beira; 
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▪ A Área Agrícola e Florestal Interior, que integra o aproveitamento hidroagrícola da Idanha, é uma área de 

desenvolvimento do olival, pequenos ruminantes e floresta multifuncional, tendo como subáreas específicas os 

produtos de qualidade reconhecida, destacando-se os vinhos Beira Interior (DOC) e ainda parte do Dão, (DOC), os 

queijos da Serra da Estrela (DOP), da Beira Baixa (DOP), os Borregos da Serra da Estrela (DOP) e da Beira Baixa 

(DOP), o Cabrito da Beira Baixa (IGP), o Azeite da Beira Interior (DOP) e a Castanha do Souto da Lapa (DOP). 

Em síntese e de acordo com o modelo territorial (Figura 6.78), a Região Centro é apresentada como um território de 

charneira entre o Norte e o Sul, e entre o Litoral e o Interior. Para esse estatuto muito contribui a posição relevante do 

corredor litoral entre as aglomerações metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde a par de níveis elevados de densidade de 

povoamento e de infraestruturação se localizam importantes plataformas nacionais de relacionamento. 

A posição estratégica e de charneira de Coimbra face às aglomerações metropolitanas de Lisboa e do Porto, que acumula 

uma boa acessibilidade na relação com a Figueira da Foz e, a Nordeste, com Viseu pelo IP3 que, por sua vez, liga com Vila 

Real, Chaves e Espanha. Por força da história e da sua especialização funcional terciária altamente aglomerada da cidade, 

Coimbra assume no modelo o estatuto de um polo de serviços de forte influência regional (ensino superior, saúde, 

administração) com relativa contiguidade de povoamento na sua periferia imediata. Destaca-se ainda a relevância das suas 

infraestruturas de base tecnológica (Parque Tecnológico e Instituto Pedro Nunes), instituição de referência e de excelência 

nacional e internacional no domínio da incubação de novas iniciativas empresariais. Não pode ainda ignorar-se o potencial 

que a cidade de Aveiro apresenta em termos de geração de uma nova tipologia de serviços, designadamente às empresas, 

dada a relevância das relações Universidade-empresa. O potencial de internacionalização produtiva do sistema Leiria-

Marinha Grande deve ser realçado. 

Neste mesmo corredor e, de acordo com a proposta de modelo territorial, em desejável articulação futura, há que referir o 

papel atribuído ao porto da Figueira da Foz e à cidade que o acolhe. Não ocupando o mesmo lugar hierárquico que os portos 

de Sines, Lisboa, Leixões e Aveiro, e enfrentando orografia e condições ambientais que exigem respostas específicas, o 

porto da Figueira da Foz busca um perfil de especialização que lhe permita maximizar o seu valor acrescentado para a 

dinamização do território onde se insere. 

Em estreita articulação com o sistema Litoral, mas também como ponte de relacionamento com o Interior da Região, destaca-

se a polaridade intermédia de Viseu/Dão-Lafões, que a proposta de modelo considera a única relevante polaridade 

intermédia Litoral - Interior da Região. O traçado do IP5/A25 e do IP3 e a boa posição na plataforma do Mondego e do Dão 

são reforçadas pelo dinamismo recente de aglomerados próximos como Mangualde e Tondela, completada com os centros 

complementares de S. Pedro do Sul, Nelas e Sátão. A proposta de modelo aposta no facto desta constelação urbana em 

formação assumir no futuro uma tendência cada vez mais forte de articulação com a corda das cidades da “Estrada da Beira” 

– Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia.  

Com uma importância menor, o eixo interior do IP2 que une as capitalidades distritais de Beja a Bragança encontra aqui um 

segmento importante de relação IP2/A23, envolvendo Castelo Branco, Covilhã/Fundão e Guarda. Estas três aglomerações, 

espaçadas e inseridas em territórios relativamente esvaziados, coincidem com as principais concentrações industriais e de 

serviços, e com o ensino superior. Covilhã, sem ter estatuto de capitalidade distrital, acaba por ter uma importância 

equivalente à da Guarda e Castelo Branco. O traçado transversal do IP5/A25 entre Aveiro e a Guarda – sublinhado por uma 

ligação prevista na RAVE, constitui uma ligação de interesse nacional e ibérico. Guarda é a rótula fronteiriça desta relação. 

A Sul, a ligação pelo IP6/A23, por Castelo Branco (IP2/A23) e pelo IC31 sublinha outra relação transversal importante, 

embora com um potencial nacional e regional menor que a primeira.  
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A proposta de modelo territorial incide ainda no papel futuro de internacionalização que o IC31 pode assumir, emergindo 

como mais uma ligação da aglomeração metropolitana de Lisboa a Madrid. Neste território interior, há que mencionar a 

relevância das interações transfronteiriças com o território espanhol, que envolve municípios como Sabugal, Almeida e 

alguns outros. Finalmente, as grandes assimetrias geográficas da Região Centro (ambientes biofísicos e povoamento e 

dinâmicas sociodemográficas) possuem o seu ponto crítico na extensa área que é assinalada como “Área Crítica”, onde 

coincidem fenómenos como a rarefação urbana, a baixa densidade e o despovoamento. O processo de “desruralização”– 

desagregação dos sistemas tradicionais agrícolas e silvo-pastoris, e perda e envelhecimento demográficos, toca 

profundamente estas regiões onde outras oportunidades económicas no campo do turismo, como Turismo em Espaço Rural 

(TER), ou dos produtos de Dominação de Origem Protegida (DOP) não constituem ainda alternativa suficientemente 

importante para inverter o despovoamento. Genericamente, o processo do despovoamento generalizado foi acompanhado 

pelo reforço demográfico e, sobretudo, funcional das sedes concelhias que assim assumem uma importância crescente na 

ancoragem do desenvolvimento local. Trata-se de um território com forte exigência de integração de políticas públicas e 

necessidades de transferência de conhecimento sob a forma de bens públicos. 

 

Figura 6.78 – Modelo territorial proposto para a Região Centro (fonte: PROT C, maio 2011) 

6.8.4.2 Planos Regionais de Ordenamento Florestal – PROF Centro Litoral (PROF CL) 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais de gestão territorial, que definem as 

normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais. Encontram-se previstos na Lei de Bases da 

Política Florestal (Lei n.º 33/96 de 17 de agosto) e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado 

pelos Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, e Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro. 
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De um modo sucinto, os PROF avaliam as potencialidades dos espaços florestais, definem o elenco de espécies a privilegiar 

nas ações de expansão e reconversão do património florestal, identificam os modelos gerais de silvicultura e de gestão dos 

recursos mais adequados e definem áreas críticas (risco de incêndio, sensibilidade à erosão e da importância ecológica, 

social e cultural), bem como as normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes 

espaços. 

Os PROF fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para minimizar os conflitos relacionados com 

categorias de usos do solo e modelos silvícolas concorrentes para o mesmo território. Por outro lado, a sua relevância 

também reside no facto de alguns aspetos do setor florestal nacional necessitarem de ser abordados numa perspetiva 

regional em que se concretizam e adaptam as diretrizes nacionais constantes da Estratégia Nacional para as Florestas. 

A área em estudo integra-se no PROF Centro, aprovado pela Portaria n.º 56/2019 de 11 de fevereiro, DR n.º 29, Série I. O 

PROF Centro propõe-se ao ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão de futuro: espaços florestais 

sustentáveis e multifuncionais, onde se complementam as atividades tradicionais dos montados e as novas oportunidades 

provenientes de projetos estruturantes e onde a floresta desempenha um papel determinante na caracterização da 

paisagem.  

Os PROF obedecem aos seguintes princípios orientadores:  

a) Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais; 

b) Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas funções que 

ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e culturais;  

c) Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da região;  

d) Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas diversas utilizações dos 

espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável;  

e) Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e programas de 

relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à luta contra a desertificação, à 

conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade;  

f) Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as suas 

potencialidades e restrições;  

g) Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural.  

Quanto a espécies protegidas, os PROF assumem como objetivo, e promovem como prioridade, a defesa e a proteção de 

espécies florestais que, pelo seu elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história e cultura 

da região, pela raridade que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat, carecem de especial proteção. 

Os PROF estabelecem ainda corredores ecológicos, os quais contribuem para a formação de meta populações de 

comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados. 

Através do Despacho n.º 782/2014, do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, de 17 de janeiro, 

foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de 21, passaram a 7, procurando -se, deste modo, reduzir os custos e 

diminuir a complexidade administrativa, não só para a entidade responsável pela sua elaboração e aplicação, mas também 
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para todos os agentes envolvidos. No caso do PROF do Centro Litoral (PROF CL), o mesmos abrange os anteriores PROF 

do Centro Litoral, do Dão-Lafões, do Pinhal Interior Norte e do Pinhal Interior Sul. 

O PROF Centro Litoral abrange os territórios englobados na região NUTS de nível III e municípios apresentados no quadro 

seguinte, abrangendo uma área total de 1 322 006 ha.  

A região Centro Litoral compreende as seguintes sub-regiões homogéneas, devidamente identificadas no mapa síntese 

constante do PROF CL:  

a) Alto Mondego;  

b) Calcários de Cantanhede; 

c) Caramulo;  

d) Cova da Beira;  

e) Dunas Litorais e Baixo Mondego;  

f) Entre Vouga e Mondego;  

g) Floresta da Beira Alta;  

h) Floresta da Beira Serra;  

i) Floresta do Meio; 

j) Gândaras Norte;  

k) Gândaras Sul; 

l) Lousã e Açor;  

m) Pampilhosa e Alvéolos;  

n) Porto de Mós e Mendiga;  

o) Ria e Foz do Vouga;  

p) Riba Paiva;  

q) Sicó e Alvaiázere; 

r) Terras Altas e Paiva;  

s) Terras do Dão; 

t) Vale do Alva. 
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Quadro 6.117 – Territórios abrangidos pelo PROF CL 

 

A área de estudo insere-se na sub-região homogénea Ria e Foz do Vouga (Figura 6.79).  
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Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa- se a implementação e o desenvolvimento das seguintes 

funções gerais dos espaços florestais: 

a) Função geral de produção;  

b) Função geral de proteção;  

c) Função geral de conservação, atribuída pela presença do sítio PTCON00261. 

Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:  

i) Povoamentos puros de eucalipto; 

ii) Povoamentos de sobreiro e carvalho-alvarinho, puros ou mistos, em regime silvopastoril e cinegético, em montado ou 

floresta eucalipto; 

iii) Matagais em regime, em silvopastoril e cinegético com regeneração de Quercus spp; 

iv) Galerias ripícolas com Populus spp, Fraxinus angustifolia e outras espécies ripícolas 

 

Figura 6.79 – Enquadramento da área de estudo nas sub-regiões homogéneas do PROF CL 

6.8.5 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Municipal 

No presente capítulo pretende-se compilar, de forma organizada e sistemática, o conjunto de informação relevante no 

domínio do planeamento e ordenamento municipal do território para a área onde se irá desenvolver o projeto do Baixo Vouga 
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Lagunar, no sentido de avaliar a conformidade do projeto com este instrumento de gestão territorial municipal e identificar 

os principais elementos condicionadores/orientadores à prossecução do mesmo. 

O território em estudo detém, a nível concelhio, diretrizes de ordenamento do território válidas, consubstanciadas nos Planos 

Diretores Municipais (PDM) legalmente aprovados. 

6.8.5.1 Plano Diretor Municipal (PDM) de Albergaria-a-Velha 

O PDM de Allbergaria-a-Velha foi analisado de acordo com as suas redações mais recentes: 

o A 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Albergaria -a -Velha foi publicada em Diário da República nº 

47, em 09 de março de 2015, 2ª série, pelo Aviso n.º 2536/2015 ;  

o 1ª Correção Material – Aviso nº 3407/2016, publicada em Diário da República nº 51,  de 14 de março;  

o 1ª Alteração – Aviso nº 3998/2016, Diário da República nº 58, de 23 de março; 

o 2ª alteração – Aviso nº 4751/2016, Diário da República nº 69, de 8 de abril; 

o 3ª alteração – Aviso nº 3457/2017, Diário da República nº 66, de 3 de abril;  

o 4ª Alteração – Aviso nº 8728/2017, Diário da República nº141, de 24 de julho; 

o 5ª Alteração – Aviso nº 488/2018, Diário da República nº 6, de 9 de janeiro; 

o 6ª Alteração – Aviso nº 15184/2018, Diário da República nº 203, de 22 de outubro; 

o 7ª Alteração – Aviso nº 19046/2021, Diário da República nº 146, de 8 de outubro. 

▪ Objeto e âmbito territorial  

O PDM de Albergaria-a-Velha tem por objeto estabelecer as regras de orientações a que devem obedecer a ocupação e, o 

uso e transformação do solo na sua área de intervenção, delimitada na sua Planta de Ordenamento.  

Assume como objetivos estratégicos enquadrar e explicitar as grandes áreas de intervenção que a médio e longo prazo 

devem orientar a intervenção municipal, de forma integrada e sustentada identificando-se cinco eixos estratégicos 

fundamentais, que são:  

a) Consolidar o Dinamismo Empresarial; 

b) Potenciar a Localização Geográfica Estratégica; 

c) Valorizar o Património Natural, Cultural e Edificado; 

d) Promover a atratividade e qualidade de vida; 

e) Garantir a oferta e o acesso a todas as infraestruturas ambientais e tecnológicas disponíveis. 

A estrutura de ordenamento no município de Albergaria-a-Velha segue o modelo definido em legislação específica aplicável, 

enquadrando a realidade municipal em cada uma das classes e subclasses, determinadas de acordo com as especificidades 

territoriais encontradas ou definições estratégicas de futuro para as mesmas. 

Na área de intervenção do PDM encontram -se em vigor as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública à ocupação, uso e transformação dos solos: 
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a) Recursos hídricos; 

b) Recursos geológicos; 

c) Recursos agrícolas e florestais; 

d) Recursos Naturais; 

e) Património Cultural; 

f) Infraestruturas. 

Na definição do seu modelo de estrutura espacial do território municipal aponta para a referenciação espacial dos usos e 

das atividades dominantes, através da qualificação do solo e da delimitação das categorias e subcategorias de espaço que 

são apresentadas de seguida. Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, a estrutura de Ordenamento do PDM 

é constituída pelo Solo Urbano e pelo Solo Rural. Para efeitos da ocupação, uso e transformação, o Solo Urbano classifica-

se em Solo Urbanizado e Solo Urbanizável, de acordo com os graus de urbanização e consolidação do solo urbano e a 

necessidade de programação da urbanização e da edificação: 

▪ O Solo Urbanizado, aquele que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por equipamentos de 

utilização coletiva; 

▪ O Solo Urbanizável, aquele que se destina à expansão urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de 

programação. 

Para efeitos de qualificação o Solo Rural é constituído por: 

▪ Espaços Agrícolas: 

− Espaço Agrícola de Conservação - integra-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro – PTZPE004, 

no território do Baixo Vouga Lagunar e parcialmente no Corredor Ecológico do Caima e Vouga, representando para 

além do potencial agrícola, um importante valor do património natural do município, ao contribuir para a diversidade 

biológica dos habitats, das espécies da flora e da fauna e das paisagens; 

− Espaço Agrícola de Produção - os espaços pertencentes a esta categoria possuem características mais adequadas 

à atividade agrícola, agropecuária e pecuária, englobando áreas que apresentam ou revelam elevada capacidade 

de uso agrícola, incluídas na RAN, outras que pelo seu uso dominante, revelam aptidão para a atividade agrícola.  

▪ Espaços Florestais: 

− Espaço Florestal de Conservação - corresponde a uma área do território municipal integrada parcialmente na 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e na Rede Natura 2000, representando para além do potencial florestal, um 

importante valor do património natural do município, contribuindo parta a diversidade biologia dos habitats, das 

espécies da flora e da fauna e das paisagens; 

− Espaço Florestal de Produção - correspondem a áreas ocupadas por povoamentos florestais, matos, áreas ardidas 

de povoamentos florestais, áreas de corte raso e os terrenos improdutivos ou estéreis do ponto de vista da existência 

de comunidades vegetais. 
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▪ Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos: 

− Espaço de Recursos Geológicos Existente; 

− Espaço de Recursos Geológicos Potencial. 

O Solo Urbanizado integra as seguintes categorias funcionais: 

▪ Espaço Central -  área com funções de centralidade no território municipal, nas quais coexistem atividades terciárias, 

funções residenciais e outras, e onde se pretende manter e reforçar a referida multifuncionalidade: 

− Zona Histórica de Albergaria-a-Velha e Angeja; 

− Nível 1 – Corresponde à Cidade de Albergaria-a-Velha; 

− Nível 2 – Correspondente à zona marginal à EN1, na Vila da Branca, e à entrada Norte da Cidade de Albergaria -a 

-Velha. 

▪ Espaço Residencial - área que se destina preferencialmente a funções residenciais, e que asseguram outras funções 

compatíveis com aquele uso principal. 

▪ Espaço de Atividade Económica - corresponde às áreas a que se destinam preferencialmente ao acolhimento de 

atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 

através de rede de infraestruturação, para acolherem com qualidade as unidades industriais e restantes atividades 

económicas. 

▪ Espaço de Uso Especial - área onde se localizam equipamentos ou infraestruturas estruturantes para o Município, 

designadamente nos domínios, da saúde, ensino, administração, assistência social, segurança pública, proteção civil, 

cultura, desporto e turismo: 

− Aptidão Desportiva e Cultural; 

− Turismo. 

▪ Espaço Verde - áreas com funções de equilíbrio ecológico e de proteção da biodiversidade no meio urbano, que se 

pretendem proteger e valorizar, devendo enquadrar e assegurar o desenvolvimento de atividades de recreio, lazer, 

desporto e cultura: 

− Parque da Cidade.  

O Solo Urbanizável integra as seguintes categorias funcionais: 

▪ Espaço Residencial. 

A Estrutura Ecológica Municipal integra o conjunto de áreas, valores e sistemas fundamentais que têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental do território do Município, e é 

composta pela Estrutura Ecológica Fundamental (EEF), Estrutura Ecológica Complementar (EEC), e Estrutura 

Ecológica de Valorização (EEV). 

A EEF compreende as áreas e os corredores que constituem o suporte dos sistemas ecológicos fundamentais que ocorrem 

no Município, sendo constituída: 

a) Ecossistemas da Reserva Ecológica Nacional; 
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b) Áreas do domínio público hídrico; 

c) Áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

A EEC corresponde a áreas que, pelos seus valores e características biofísicas intrínsecas e pelos seus valores e 

ocorrências culturais, são aptas para estabelecer a continuidade dos sistemas e funções ecológicas no território concelhio, 

potenciam corredores de mobilidade suave e assumem, também, uma função social relevante, e que não se encontram 

integradas na EEF. As seguintes áreas estão integradas na EEC: 

a) Corredor Ecológico do Caima e do Vouga — PROF -CL; 

b) Espaço Verde da Senhora do Socorro; 

c) Espaços Verdes Urbanos. 

 

Figura 6.80 – Enquadramento da área de estudo face ao Corredor Ecológico do Caima e do Vouga 

A EEV compreende as áreas e os corredores que constituem o suporte dos sistemas ecológicos de valorização que ocorrem 

no Município, sendo constituída: 

a) Rede Natura 2000/ Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro — PTZPE004; 

b) Sítio de Interesse Comunitário do Rio Vouga — PTCON002. 
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6.8.5.2 Plano Diretor Municipal (PDM) de Aveiro 

O PDM de Aveiro, sofreu a 1ª Revisão em 2019, publicada no Aviso nº 19708/2019, em Diário da República nº 236, de 9 de 

dezembro, que estabelece o atual Regulamento e revoga o anterior RCM n.º 165/95 de 11 de dezembro de 1995.  

A revisão do PDM estabelece como princípio orientador o desenvolvimento sustentável, inclusivo e inteligente, e procura 

refletir as necessidades do Território, da População, das Empresas e dos Visitantes. Com este Plano assume-se para Aveiro 

uma visão centrada na promoção da qualidade de vida para todos, na valorização e integração dos recursos naturais e dos 

recursos humanos altamente qualificados, apostando na inovação, na investigação e internacionalização, no estímulo à 

coesão social, à participação e promoção da cidadania ativa e no trabalho em rede entre entidades parceiras, com lugar de 

destaque para a Universidade de Aveiro.  

O Plano assenta nos seguintes vetores estratégicos e correspondentes objetivos:  

a) Reforçar o modelo territorial, através da contenção dos perímetros urbanos, revitalização dos centros urbanos, da 

adequação dos níveis de densificação urbana, da racionalização da rede de equipamentos e consolidação dos valores 

patrimoniais;  

b) Valorizar as componentes ambientais, através da preservação e revitalização da estrutura ecológica, da identificação 

e prevenção de riscos naturais e tecnológicos e da utilização racional da energia, privilegiando as energias renováveis; 

c) Afirmar Aveiro como centro polarizador da região com a consolidação e valorização de um referencial identitário nas 

componentes: cultural, ambiental, do conhecimento/novas tecnologias, dos serviços qualificados e turística; 

d) Coordenar as políticas de mobilidade com as de ordenamento reduzindo a dependência de transporte individual 

poluente, promovendo a diferenciação do trânsito de atravessamento para libertar o trânsito local e diversificando 

percursos pedonais, clicáveis e fluviais; 

e) Qualificar as áreas industriais apostando na inovação e tecnologia, no empreendedorismo e na valorização dos 

espaços industriais existentes. 

No território abrangido pelo PDM são observadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes, que 

se enumeram de seguida: 

▪ Recursos Naturais: 

− Recursos hídricos: 

- Domínio Público Hídrico; 

- Lagoas de Águas Públicas; 

- Perímetros de Proteção das Captações de Água Subterrânea para abastecimento público. 

▪ Recursos geológicos; 

▪ Recursos agrícolas e florestais: 

− Reserva Agrícola Nacional — RAN; 

− Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

− Zona Vulnerável Litoral Centro; 

− Regime Florestal Total (Mata Nacional das Dunas de São Jacinto); 
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− Perigosidade de incêndio rural; 

− Povoamentos Florestais percorridos por incêndios; 

− Árvores Classificadas; 

− Reserva Ecológica Nacional — REN; 

− Áreas Protegidas (Reserva Natural Dunas de S. Jacinto); 

− Rede Natura 2000 (Zona de Proteção Especial Ria de Aveiro e Sítio Ria de Aveiro). 

▪ Património Cultural; 

▪ Equipamentos: 

− Estabelecimentos prisionais; 

− Defesa Nacional. 

▪ Infraestruturas: 

− Área de Jurisdição da Administração do Porto de Aveiro; 

− Drenagem de águas residuais; 

− Rede elétrica; 

− Gasodutos e oleodutos; 

− Rede rodoviária; 

− Rede ferroviária; 

− Telecomunicações; 

− Faróis e outros sinais marítimos; 

− Marcos geodésicos. 

▪ Atividades Perigosas. 

A ocupação, o uso e a transformação do solo nas áreas abrangidas por servidões e restrições de utilidade pública regem 

-se pelas disposições expressas no PDM para a categoria de Espaço sobre que recaem, condicionadas ao respetivo regime 

legal vigente da servidão ou restrição em causa. Destacam-se as Zonas inundáveis e zonas ameaçadas por cheias, 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios, Rede Natura 2000, e Património cultural classificado. 

O Plano define ainda as Proteções e Salvaguardas estabelecidas para o território, estabelecidas com base em dois 

importantes planos na região, o Programa da Orla Costeira — Ovar/Marinha Grande, e a Reserva Natural das Dunas 

de S. Jacinto. 

Constituem o sistema de mobilidade as Redes Ferroviária e Rodoviária existentes, as áreas técnicas complementares 

que lhe são adjacentes e demais infraestruturas e instalações de suporte (estações e apeadeiros, áreas de serviço e outras 



 

  

 

6-284 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

dependências ligadas ao seu funcionamento), integrando os respetivos Domínios Públicos, bem como as que venham a ser 

criadas para a melhoria do sistema e do serviço prestado. 

Relativamente a Classificação e Qualificação do Solo, o território do concelho reparte-se nas classes de Solo Rústico e 

Solo Urbano.  

O Solo Rústico integra as seguintes categorias e subcategorias, identificadas na Planta de Ordenamento: 

▪ Espaços Agrícolas:  

− Espaço Agrícola de Produção;  

− Outros Espaços Agrícolas;  

▪ Espaços Florestais:  

− Espaço Florestal de Produção;  

− Espaço Florestal de Proteção;  

▪ Espaços Naturais;  

▪ Espaços de Equipamentos, Infraestruturas e outras Estruturas ou Ocupações:  

− Espaço da Defesa Nacional;  

− Espaço de Ocupação Turística e Cultural;  

− Espaço do Posto Náutico;  

− Espaço de Infraestruturas Ambientais;  

− Espaço de Infraestruturas Territoriais;  

▪ Aglomerados Rurais. 

O Solo Urbano integra as seguintes categorias e subcategorias, identificadas na Planta de Ordenamento: 

▪ Espaços Centrais:  

− Espaço Central Tipo 1;  

− Espaço Central Tipo 2;  

− Espaço Central Tipo 3.  

▪ Espaços Habitacionais:  

− Espaço Habitacional Tipo 1;  

− Espaço Habitacional Tipo 2;  

− Espaço Habitacional Tipo 3.  

▪ Espaços de Atividades Económicas;  
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▪ Espaços de Uso Especial:  

− Espaço de Equipamentos; 

−  Espaços de Infraestruturas Estruturantes e Ambientais.  

▪ Espaços Verdes:  

− Espaço Verde Urbano;  

− Canais Urbanos;  

− Espaço Verde Complementar;  

− Espaço Verde de Acompanhamento. 

Independentemente da natureza, classificação e qualificação do solo, o Plano é claro na definição das linhas gerais a seguir 

nas as operações urbanísticas:  

▪ A correta inserção urbana e paisagística no meio envolvente;  

▪ A confrontação ou acesso direto a partir de via habilitante;  

▪ A ligação às redes públicas de infraestruturas;  

▪ A não existência de quaisquer incompatibilidades, nomeadamente, as referidas no artigo n.º 40 do mesmo Plano. 

E estabelece as regras relativas aos seguintes tópicos: Inserção urbana e paisagística, Preexistências, Legalização 

urbanística, Estrutura Ecológica Municipal, Arborização e rearborização. 

6.8.5.3 Plano Diretor Municipal (PDM) de Estarreja 

O PDM de Estarreja foi aprovado pela RCM nº 11/93, publicada do Diário da República nº 45, I Série -B, de 23 de fevereiro 

, e posteriormente alterado pelos seguintes diplomas: 

▪ 1ª Revisão – Aviso nº 8186/2014, publicado no DR nº 133, de 14 de julho; 

▪ Retificação – Declaração de Retificação nº 906/2014, publicada no DR nº 177, de 15 de setembro; 

▪ 1ª Alteração – Aviso nº 14950/2018, publicado no DR nº 200, de 17 de outubro; 

▪ 2ª Alteração – Aviso nº 3905/2020, publicado no DR nº 46, de 5 de março.  

▪ 3ª Alteração – Declaração n.º 4/2022, de 4 de janeiro. 

O Regulamento retificado é estabelecido na DR nº 96/2014, de 15 de setembro. O PDM de Estarreja estabelece uma 

estrutura de ordenamento para o território do concelhio, de forma a proporcionar a melhoria do quadro de vida da população 

residente, articulando as condições para um desenvolvimento socioeconómico equilibrado, com a utilização racional do 

espaço e a correta gestão dos recursos naturais e do meio ambiente, e estabelece como objetivos estratégicos/operacionais 

os enumerados de seguida: 

▪ Promoção da Sustentabilidade do Desenvolvimento Económico: 

− Diversificar e qualificar a base económica local; 
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− Integração da vertente ambiental como fator de dinamização económica e social; 

− Reestruturar os setores agrícolas e pecuários tradicionais com base no potencial de extensão do Solo Rural. 

▪ Proteção e Requalificação Ambiental e Paisagística: 

− Criação de condições para a fruição de espaços de valor ambiental e paisagístico, na ótica da gestão ativa de 

recursos naturais e da biodiversidade; 

− Virar o concelho para a Ria. 

▪ Qualificação Urbana e Social: 

− Requalificação, reordenamento e modernização da Rede Escolar;  

− Criação de estruturas que promovam a validação e certificação de conhecimentos;  

− Valorização e animação do património cultural; 

− Promoção e dinamização da vivência da Ria;  

− Revitalização do tecido urbano concelhio; 

− Requalificação do espaço público e do ambiente urbano da Cidade de Estarreja;  

− Promover a fixação e atração de população ativa jovem;  

− Qualificação da Rede de Transportes / Mobilidade / Acessibilidade;  

− Promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto x. Salvaguardar e promover o património edificado xi. 

Atenuar, combater e erradicar situações de exclusão, marginalização, debilidade social e pobreza. 

Na área de Intervenção do PDME serão respeitadas as proteções, servidões e restrições de utilidade pública em vigor, 

nomeadamente as seguintes, identificadas na Planta de Condicionantes: 

a) Recursos hídricos: i. Domínio Hídrico- estabelecido de acordo com a legislação vigente, a qual estabelece servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública nos terrenos onde se encontram os leitos e margens das linhas de água, 

lagos, etc. ii. Zonas ameaçadas pelas cheias; b) Recursos e Conservação da Natureza: i. Reserva Ecológica Nacional; ii. 

Reserva Agrícola Nacional; iii. Dique de Defesa Contra as Marés do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga; iv. Comporta 

do Esteiro da Barbosa do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga; v. Rede Natura 2000 - Zona de Proteção Especial da Ria 

de Aveiro; vi. Áreas com povoamentos florestais percorrido por incêndios; vii. Áreas com perigosidade de incêndio florestal; 

viii. Árvores de interesse público; c) Património Edificado: i. Imóveis Classificados e respetivas Zonas gerais e Zonas 

especiais de proteção; d) Infraestruturas: i. Rede de Drenagem de Águas Residuais (Saneamento integrado dos municípios 

da Ria) ii. Rede Elétrica; iii. Gasodutos; iv. Pipeline; v. Rede Rodoviária Nacional e Estradas Nacionais Desclassificadas sob 

jurisdição da EP – Estradas de Portugal; vi. Rede Ferroviária; e) Sítios Arqueológicos f) Vértices Geodésicos g) 

Estabelecimentos com Substâncias Perigosas – Estimativa prévia de zonas de segurança h) Recursos Geológicos i. 

Concessão mineira (Caulinos) 

Ao nível da Classificação e Qualificação do Solo, o território abrangido pelo PDM de Estarreja reparte-se pelas duas 

classes de solo estabelecidas na lei, Solo rural, vocacionado para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, 

integrando, ainda, os espaços naturais e os espaços ocupados por equipamentos e infraestruturas que não lhe conferem o 

estatuto de solo urbano, e Solo urbano, vocacionado para o processo de urbanização e de edificação, nele se 
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compreendendo os terrenos, urbanizados e urbanizáveis (urbanização possível de programar), incluindo os solos afetos à 

estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do espaço urbano, constituindo o seu todo o perímetro urbano. 

O Solo Rural integra as seguintes categorias de espaço: 

▪ Espaços Agrícolas de Produção: 

− correspondem a áreas que, pelas suas características intrínsecas ou atividades desenvolvidas pelo homem, se 

adequam ao desenvolvimento da atividade agrícola, pecuária, bem como ao desenvolvimento de atividades 

complementares e de apoio às atividades mencionadas desde que não prejudiquem ou criem condições de 

incompatibilidade com a utilização dominante. Esta categoria de espaço integra solos de reconhecida aptidão 

agrícola, incluídos ou não na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

▪ Espaços Agrícolas de Conservação: 

− correspondem a áreas com aptidão agrícola integradas na Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro e que 

pelas suas características concorrem para a salvaguarda de unidades de paisagem agrícola.  

− Estes espaços integram: 

- o Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, o qual se pretende promover numa ótica de manutenção do mosaico 

de biótopos atualmente existente, fomentando a atividade agrícola através da manutenção da variedade de 

sistemas culturais praticados, da valorização das áreas de arrozal, vegetação palustre e Bocage (campos 

agrícolas compartimentados por sebes vivas), promovendo a qualidade ecológica das águas da rede hidrográfica 

afeta ao Projeto; 

- o Projeto Bioria o qual potencia a formação, a sensibilização, a participação da população para as questões de 

salvaguarda dos valores naturais. 

▪ Espaços Florestais de Produção: 

− compreendem as áreas ocupadas com povoamentos florestais, coincidindo praticamente na generalidade com a 

Zona da Sub-Região Homogénea Entre Vouga e Mondego, que se destinam principalmente ao aproveitamento do 

potencial produtivo e de atividades associadas. 

▪ Espaços Florestais de Conservação: 

− compreende as áreas que coincidem, na generalidade, com a Zona- Sub-Região Homogénea Ria e Foz do Vouga 

e que contribuem para a manutenção da diversidade biológica e genética, a manutenção das geocenoses e das 

infraestruturas antrópicas, e ainda o bem-estar físico-psíquico, espiritual e social dos cidadãos. 

▪ Espaços Naturais: 

− caracterizam -se por integrar áreas de elevado valor ambiental e paisagístico, nos quais se privilegia a salvaguarda 

das suas características essenciais, sendo fundamentais para a conservação da natureza e diversidade biológica e 

paisagística. Integram ainda as “Áreas Húmidas” localizadas na zona Poente do concelho e estão integrados na 

Reserva Ecológica Nacional e ou na Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro (ZPE). 

▪ Espaços de Infraestruturas 

O Solo Urbano integra as seguintes componentes e categorias: 
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a) Solo Urbanizado 

− i) Espaços Centrais 

− ii) Espaços Residenciais 

− iii) Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

− iv) Espaços de Atividades Económicas 

− v) Espaços de Uso Especial 

− vi) Espaços Verdes 

b) Solo Urbanizável 

i) Espaços Residenciais 

ii) Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

iii) Espaços de Atividades Económicas 

O Sistema Urbano do município de Estarreja é hierarquizado de acordo com o grau de funções e densificação urbana, nos 

seguintes níveis:  

a) Nível 1 – aglomerados urbanos com funções de comércio, serviços e equipamentos de nível concelhio, correspondendo 

à Cidade de Estarreja e Vila de Avanca;  

b) Nível 2 – aglomerados urbanos com funções de comércio, serviços e equipamentos de nível local, correspondendo às 

Vilas de Pardilhó e Salreu;  

c) Nível 3 – restantes aglomerados urbanos, correspondendo a Canelas, Fermelã e Veiros 

A Estrutura Ecológica Municipal possui um caráter transversal a todo o território visando a salvaguarda e valorização das 

componentes ecológicas e ambientais do território, nomeadamente, pela proteção dos recursos naturais com relevância 

estratégica para a sustentabilidade ambiental, pela preservação dos elementos da paisagem relevantes e potenciação de 

áreas verdes de usufruto coletivo. Esta estrutura divide-se em Estrutura ecológica municipal em solo rural, e Estrutura 

ecológica municipal em solo urbano. Em solo urbano compreende elementos relevantes ao equilíbrio, proteção e valorização 

ambiental do solo urbano, sendo constituída, pelos espaços verdes de utilização coletiva. 

Em solo rural compreende os sistemas ecologicamente sensíveis, fundamentais à sustentabilidade do território, sendo 

constituída por: Espaços Agrícolas de Produção e Conservação; Espaços Florestais de Produção e Conservação; Espaços 

Naturais; Leito dos Cursos de Água; Áreas de Máxima Infiltração no Interior dos Perímetros Urbanos; Zonas Inundáveis no 

Interior dos Perímetros Urbanos. 

São também definidos neste Plano os condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos relativos aos Valores 

Patrimoniais, Zonamento Acústico, aos estabelecimentos com Substância Perigosas, Proteção de Equipamentos 

de Ensino, Acessibilidade e Mobilidade, Elementos de Interesse Público, Zonas inundáveis ou áreas ameaçadas 

pelas cheias. 
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6.8.5.4 Síntese 

De acordo com os PDM’s dos concelhos em análise, a área de estudo está inserida maioritariamente, em Solo Rural, 

Espaços Agrícolas.  

De acordo com o Carta de Ordenamento do PDM de Aveiro, a parcela de terreno da Área de Estudo que interseta o concelho 

está inserida nos Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Naturais. Os espaços agrícolas de produção correspondem 

a solos com elevada capacidade de uso e aptidão agrícola, integrados na RAN, incluindo os perímetros do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vouga, nos quais se insere o Projeto.  

Segundo a análise do PDM de Albergaria-a-Velha, o Projeto está inserido em Espaço Agrícola de Conservação e integra-

se na Rede Natura 2000/ZPE da Ria de Aveiro, no território do Baixo Vouga Lagunar e parcialmente no Corredor 

Ecológico do Caima e Vouga, representando para além do potencial agrícola, um importante valor do património natural 

do município. Estas áreas estão enquadradas na Estrutura Ecológica Municipal e no Regime Agrícola Nacional. 

De igual modo, a área de estudo inserida no concelho de Estarreja está inserida, de acordo com o PDM do concelho, 

maioritariamente, em Espaço Agrícola de Conservação, e em parte em Espaço Natural e Espaço Residencial. Os 

Espaços Agrícola de Conservação fazem parte da Estrutura Ecológica Municipal, e estão integrados na Zona de Proteção 

Especial da Ria de Aveiro e integram o Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga.  

Em termos de representatividade de cada uma das classes na área de estudo, pode verificar-se que a maior parte da área 

de estudo está classificada nos PDM’s de Estarreja e Albergaria-a-Velha como “Espaço Agrícola de Conservação” (84%), 

como mostra o Quadro 6.118. 

Quadro 6.118 – Áreas de Classes de Espaços de Ordenamento 

Ordenamento do Território Área (ha) %  

Albergaria-a-Velha Espaço Agrícola de Conservação 1068 34,2% 

Aveiro 
Espaço Natural 77,14 2,5% 

Espaço Agrícola de Produção 378,73 12,1% 

Estarreja 

Espaço Natural 40 1,3% 

Espaço Agrícola de Conservação 1556 49,9% 

Espaço Residencial 13,2 0,4% 

No Desenho 40486-EA-0200-DE-0015 (Volume 2 – Desenhos), elaborado com base nas plantas de ordenamento dos 

concelhos em estudo, apresentam-se as diversas classes de ordenamento interferidas. 

Foram ainda analisadas as classes de ordenamento interferidas nas áreas afetas às três manchas de empréstimo 

identificadas, verificando-se que as mesmas se localizam em Espaço Florestal de Produção, de acordo com a classificação 

do solo do PDM de Estarreja (Figura 6.81). 
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Figura 6.81 – Enquadramento das áreas de empréstimo face ao Ordenamento do Concelho de Estarreja 

6.8.6 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Encontram-se legalmente definidas diversas condicionantes ao uso do solo, cujos objetivos consistem na preservação dos 

recursos naturais e culturais, no estabelecimento de continuidades ecológicas e na qualidade de vida das populações, numa 

perspetiva de desenvolvimento sustentável e equilibrado.  

Seguidamente analisam-se as principais condicionantes (servidões e restrições de utilidade pública) identificadas na 

área em estudo, que são as seguintes: 

▪ Recursos Naturais 

− Domínio Público Hídrico (DPH); 

− Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

− Reserva Ecológica Nacional (REN); 

− Áreas com interesse para a conservação da natureza, nomeadamente Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Sítios 

de Importância Comunitária (SIC);  

− Áreas ardidas. 
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▪ Infraestruturas 

− Rede Rodoviária Nacional e Regional; 

− Estradas e Caminhos municipais; 

− Rede ferroviária; 

− Linhas Elétricas; 

− Condutas elevatórias e gravíticas da SIMRIA. 

As condicionantes referidas, que constam na cartografia dos PDM dos concelhos abrangidos pela área de estudo 

(Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja), apresentam-se nos Desenhos 40486-EA-0200-DE-0016 a 40486-EA-0200-DE-

0019 – Cartas de Condicionantes (Volume 2 – Desenhos). 

Relativamente às condicionantes Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) importa referir o 

seguinte: 

▪ Foi elaborada uma carta da Reserva Agrícola Nacional – RAN (Desenho 40486-EA-0200-DE-0017) e uma carta da 

Reserva Ecológica Nacional – REN (40486-EA-0200-DE-0018) para a área de estudo, abrangendo as áreas de RAN 

e de REN delimitadas para os três concelhos: Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja; 

▪ Para a uniformização da carta de REN foi efetuada a compatibilização de classes de REN por Ecossistema, tal como 

explicitado no Quadro 6.119. 

6.8.6.1 Recursos Naturais 

▪ Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A RAN, cujo regime jurídico é aprovado pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de Março, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, que tem como objetivo proteger o recurso solo como suporte do 

desenvolvimento da atividade agrícola, promover a competitividade dos territórios rurais, contribuir para o ordenamento do 

território e desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, assegurar o respeito pelos valores a preservar, contribuir para 

a conectividade e coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza e adotar medidas cautelares de 

gestão do solo. 

Em consequência, encontram-se genericamente integrados em espaços classificados ao abrigo do regime da RAN as 

unidades de terra que apresentam elevada ou moderada aptidão para a atividade agrícola ou, na ausência da classificação 

prevista no artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 73/2009, os solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch, e as áreas em 

que as classes e unidades anteriormente referidas estejam maioritariamente representadas. 

Assim, a RAN estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, que desempenha um papel 

fundamental na preservação do recurso solo e a sua afetação à agricultura. Segundo imperativos legais, nos solos 

classificados ao abrigo do regime da RAN estão proibidas todas as ações que destruam ou diminuam as suas 

potencialidades agrícolas, excetuando quando não existe alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita 

às componentes técnicas, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras ou solos de menor aptidão ou 

aquelas que integram relevância nacional. 
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A carta de RAN (Desenho 40486-EA-0200-DE-0017) elaborada para o presente estudo à escala 1:25000, que se apresenta 

no volume 2 – Desenhos, foi elaborada com base na cartografia de condicionantes dos PDM’s dos concelhos em estudo.  

Relativamente ao concelho de Aveiro, e como já referido anteriormente, importa ressalvar que: 

▪ a informação cartográfica disponibilizada apresenta uma deficiente qualidade gráfica, não tendo sido possível obter 

informação melhorada; 

▪ a informação disponível não permite distinguir áreas de RAN das áreas de REN parecendo, da análise da carta de 

condicionantes do PDM, que estas áreas se sobrepõem; 

▪ por analogia com os concelhos vizinhos em estudo, considerou-se que a área de estudo interferida no concelho de 

Aveiro, integra na sua totalidade áreas de RAN. 

Considerando que as áreas condicionadas ao abrigo do regime da RAN, são as que constam da referida cartografia, 

constata-se que a área em estudo integra totalmente solos classificados ao abrigo do regime da RAN.  

Foram ainda analisadas as áreas de RAN passíveis de ser interferidas pelas manchas de empréstimo identificadas, 

verificando-se que as mesmas não interferem globalmente com áreas afetas ao regime jurídico da RAN, verificando-se 

apenas uma ligeira sobreposição a áreas de RAN no que respeita à AE2 (Figura 6.82). 

 

Figura 6.82 – Enquadramento das áreas de empréstimo face à Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
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▪ Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto. O Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho estabelece 

o regime jurídico a que estão sujeitas, no território continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a 

espécies florestais, na sua versão mais recente Decreto-Lei n.º 32/2020, de 01/07. 

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela 

exposição e suscetibilidade perante riscos naturais são objeto de proteção especial. 

O objetivo Reserva Ecológica Nacional (REN) visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território.  

A REN tem como objetivos: 

▪ Proteger os recursos naturais água e solo e salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao 

ciclo hidrológico terrestre que asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas; 

▪ Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de 

erosão hídrica do solo e de movimentos de massa de vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

▪ Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

▪ Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União Europeia nos domínios 

ecológico e da gestão transeuropeia de riscos. 

Como restrição de utilidade pública, a REN estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação 

do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas que a 

integram. 

Nos concelhos em estudo, a REN encontra-se aprovada / publicada, pelos seguintes diplomas: 

▪ Albergaria-a-Velha – RCM n.º 114/95, de 2 de novembro (Delimitação); RCM n.º 157/97, de 17 de setembro 

(Delimitação); RCM n.º 29/2005, de 21 de fevereiro (Alteração); Portaria n.º 311/2011, de 27 de dezembro (Alteração 

– Alteração do PDM); Portaria n.º 61/2015, de 3 de março (Delimitação no âmbito do processo de revisão do PDM); 

▪ Aveiro – aprovada através da Resolução Conselho de Ministros n.º 115/95, de 2 de novembro, alterada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 151/2007, de 1 de outubro e pela Portaria n.º 401/2009, de 14 de abril, e ultima revisão 

efetuada através do Despacho n.º 1099/2020, de 24 de janeiro; 

▪ Estarreja – Portaria n.º 262/93, de 8 de março (Delimitação); Portaria n.º 98/2012, de 10 de abril (Alteração – PU do 

Polígono Nascente da Área de Desenvolvimento Programado do Espaço Industrial); Portaria n.º 84/2014, de 11 de 

abril (Delimitação – Revisão do PDM); Aviso n.º 1268/2020, de 24 de janeiro; Declaração de Retificação n.º 337/2020, 

de 20 de abril (1ª Retificação); Despacho 9950/2021, de 13 de outubro (2ª Alteração à REN); 

A área abrangida pelo projeto em avaliação interseta áreas classificadas ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), nomeadamente os seguintes ecossistemas: 

▪ Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo; 

▪ Áreas Estratégicas para a Proteção e Recarga de Aquíferos; 
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▪ Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens; 

▪ Zonas Ameaçadas pelas Cheias. 

De acordo com a legislação em vigor, nas áreas classificadas ao abrigo do regime da REN estão proibidas operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do 

coberto vegetal, excetuando a realização de ações que, pela sua natureza e dimensão, sejam insuscetíveis de prejudicar o 

equilíbrio ecológico daquelas áreas. 

São compatíveis com os objetivos mencionados os usos e ações que, cumulativamente: 

▪ Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I do Decreto-Lei 239/12;  

▪ Constem do Anexo II do referido Decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos artigos seguintes, como: 

− Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

− Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia. 

Da análise do Anexo II, considera-se que as atividades do projeto podem ser enquadradas no ponto seguinte: 

▪ Ponto II – Infraestruturas - alínea a) pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à 

exploração agrícola, nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, canais, incluindo levadas; 

verifica-se que as atividades previstas realizar com o presente projeto, são compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica, ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN; 

A legislação da REN prevê igualmente a possibilidade da realização de ações de reconhecido interesse público, desde que 

seja demonstrado não haver alternativa económica aceitável para a sua realização, mediante a obtenção de parecer prévio 

favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. 

Como já referido, foi elaborada uma carta de Reserva Ecológica Nacional para a área de estudo, abrangendo as áreas de 

REN delimitadas para os três concelhos: Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja (Desenho 40486-EA-0200-DE-0018 do 

Volume 2 - Desenhos).  

Para a uniformização da carta foi efetuada a compatibilização de classes de REN por Ecossistema, tal como explicitado no 

Quadro 6.119.  

Quadro 6.119 - Compatibilização da REN por Ecossistemas, de acordo com o Decreto-Lei nº166/2008, de 22 de 
agosto, na sua última redação publicada pelo Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto 

Categorias 
da REN 

Aveiro Albergaria-a-Velha Estarreja 

Cursos de águas e respetivos leitos e margens 
Leitos e margens dos 

cursos de água 
Leitos dos cursos de água  Leitos dos cursos de água 

Águas de transição e leitos, margens e faixas de 
proteção 

Laguna de Aveiro e Águas 
de transição – Faixa de 

proteção 
Laguna de Aveiro 

Laguna de Aveiro Faixa de 
Proteção à Laguna de 

Aveiro 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos 

Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de 

aquíferos 
Áreas de máxima infiltração Áreas de máxima infiltração 

Zonas ameaçadas pelas cheias 
Zonas ameaçadas pelas 

cheias 
Zonas ameaçadas pelas 

cheias 
Zonas ameaçadas pelas 

cheias 
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Categorias 
da REN 

Aveiro Albergaria-a-Velha Estarreja 

Sapais Sapais - - 

Seguidamente apresenta-se a quantificação das áreas de REN por ecossistemas presentes na área de estudo.  

Quadro 6.120 - Áreas de REN na área de estudo 

Ecossistemas Área (ha) 

REN  

Cursos de água e respetivos leitos e margens 265 

Águas de transição e leitos, margens e faixas de proteção 775 

Zonas ameaçadas pelas cheias  2996 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 2997 

Sapais 102 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que a totalidade da área de estudo se insere em áreas classificadas ao abrigo 

do regime da Reserva Ecológica Nacional, sendo que a classe mais representativa de REN por ecossistemas corresponde 

às “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 

Foram ainda analisadas as tipologias de REN passíveis de ser interferidas pelas manchas de empréstimo identificadas, 

verificando-se que as mesmas não interferem com áreas afetas ao regime jurídico da REN (Figura 6.85). 

 

Figura 6.83 – Enquadramento das áreas de empréstimo face à Reserva Ecológica Nacional (REN) 
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▪ Domínio Público Hídrico (DPH) 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público Hídrico segue o 

regime previsto nos seguintes diplomas: 

▪ Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro – que estabelece a titularidade dos Recursos Hídricos, (Retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 4/2006, Diário da República n.º 11, I Série - A, de 16 de janeiro); 

▪ Decreto-Lei n.º 468/71 (Capítulo III), Regime Jurídico do DPH, republicado pela Lei n.º 16/2003 de 4 de junho; 

▪ Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro que aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a diretiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas; 

▪ Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007 de 21 de dezembro, estabelece 

o regime de utilização dos recursos hídricos. 

Com esta legislação pretende-se definir o regime de bens do DPH, bem como as faixas de interferência e a necessidade de 

sujeitar a parecer, pela entidade que superintende a gestão do DPH, qualquer intervenção nesses espaços. 

Integram o Domínio Público Hídrico os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas 

margens e zonas adjacentes. 

Entende-se por margem, uma faixa de terreno contígua, ou sobranceira à linha que limita o leito das águas. 

Nos leitos ou cursos de água o regime do DPH incide sobre: 

▪ uma faixa de 50 m nas águas navegáveis ou fluviais sujeitas à jurisdição marítima ou portuária; 

▪ faixa de 30 m para curso de águas navegáveis ou flutuáveis; 

▪ faixa de 10 m quando estão em causa águas não navegáveis nem flutuáveis. 

O regime de servidão impõe a obtenção de licença junto da entidade competente para uso ou interferência dos cursos de 

água e faixas de servidão adjacentes. 

Na área em estudo merecem destaque, pela importância que deverão assumir, as faixas de reserva ao abrigo do DPH das 

seguintes linhas de água: 

▪ rio Vouga; 

▪ rio Velho; 

▪ rio Antuã;  

▪ rio Fontão; 

▪ Vala dos Amiais; 

▪ Estes cursos de água constituem a rede primária de drenagem natural - complementada com os esteiros de Estarreja, 

Salreu, Canelas, Barbosa e da Linha - que conduz, para a Ria de Aveiro, a água gerada nas respetivas bacias 

hidrográficas, que limitam o Bloco. 

Estas linhas de água principais estão representadas na figura apresentada a seguir (Figura 6.84). 
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Fonte: EIA, 2001 

Figura 6.84 - Mapa com as principais linhas de água na área de estudo 
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▪ ZPE 

Constituída em 1999, através do Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de setembro de 1999, a ZPE004-Ria de Aveiro destaca-se 

pela existência de extensas áreas de sapal, salinas, áreas significativas de caniço e importantes áreas de Bocage, 

associadas a áreas agrícolas, onde se incluem as abrangidas pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga.   

Estas áreas apresentam-se como importantes locais de alimentação e reprodução para diversas espécies de aves, sendo 

que a área alberga regularmente mais de 20.000 aves aquáticas, e um total de cerca de 173 espécies, com particular  

destaque para o elevado número de aves limícolas. 

As orientações de gestão para a ZPE da Ria de Aveiro são dirigidas prioritariamente para a conservação das aves aquáticas 

e passeriformes migradores, pelo que se encara como fundamental a manutenção e restauração da área húmida e do seu 

mosaico de habitats, promovendo a coexistência de habitats de alimentação (vasas e salinas), habitats de nidificação e 

repouso (sapais) e corredores de migração (galerias ripícolas e bosquetes) de modo a assegurar a sua qualidade ambiental 

a prazo. 

As atividades que se praticam ou que venham a praticar-se nesta área deverão ser compatibilizadas com os objetivos de 

conservação da natureza, através da promoção de boas praticas ambientais e do zonamento de áreas sensíveis.  

Na área do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, acresce que deverão ser observadas as exigências das boas praticas 

agrícolas, complementadas pela monitorização da qualidade da água e a preservação das galerias ripícolas. 

A área de estudo integra totalmente a ZPE004 – Ria de Aveiro. 

▪ SIC 

Os Sítios de Importância Comunitária (SIC) são definidos pela Diretiva Habitats da Comissão Europeia (92/43/EEC) como 

sendo locais que, na região ou regiões biogeográficas a que pertencem, contribuem de forma significativa para a manutenção 

ou recuperação de um estado de conservação favorável de um tipo de habitat natural ou de uma espécie, podendo também 

contribuir de forma significativa para a coesão da rede Natura 2000 e/ou contribuir de forma significativa para a manutenção 

da biodiversidade nessa região ou regiões. 

O SIC-Ria de Aveiro, cuja inclusão na Lista Nacional de Sítios foi aprovada pela RCM nº. 45/2014, de 8 de julho, ocupa uma 

área total de 33 130ha, distribuídos por terra, 30 798ha e por mar, 2 332ha.  

Nos concelhos da área de estudo apresenta a seguinte expressão territorial: 

▪ Albergaria-a-Velha - 2 156ha 

▪ Aveiro - 9 539ha  

▪ Estarreja - 2 754ha 

A ria de Aveiro é um sistema estuarino-lagunar constituído por uma rede de canais de maré permanentemente ligados e por 

uma zona terminal com canais estreitos e de baixa profundidade. A ria é constituída por quatro canais principais de águas 

pouco profundas: Ovar, S. Jacinto, Mira e Ílhavo onde se definem várias ilhas e ilhotas constituídas pela acumulação de 

materiais sedimentares. A permanente ligação ao mar é assegurada através da barra de Aveiro, um canal artificial aberto 

no cordão litoral, induzindo o efeito da maré na área da ria. 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-299 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

É considerada como a zona húmida mais importante do Norte do país, albergando grande diversidade de comunidades 

vegetais halófilas e sub-halófilas numa extensa área estuarina, representando consequentemente a área mais importante 

de ocorrência do habitat 1130 (Estuários).  

Destaca-se também por constituir a área onde o habitat 1330 (Juncais e prados-juncais da aliança Glauco maritimae-Juncion 

maritimi) apresenta maior expressão no território nacional.  

É igualmente reconhecida a importância da bacia hidrográfica do Vouga para as espécies migradoras diádromas, tais como 

clupeídeos, lampreia e enguia.  

A ria de Aveiro é uma área fundamental para estas espécies já que lhes assegura condições ecológicas essenciais ao 

sucesso das suas migrações reprodutoras, garantindo a conectividade entre o mar e os cursos de água doce, que constituem 

os locais de desova de lampreia-marinha (Petromyzon marinus), sável (Alosa alosa) e savelha (Alosa fallax). Sendo 

residente, também a lampreia-de-riacho (Lampetra planeri) depende destes cursos de água, completando todo o seu ciclo 

de vida em meio dulciaquícola. 

A gestão do Sítio Ria de Aveiro deverá ser dirigida prioritariamente para a conservação dos habitats lagunares, ripícolas e 

dunares, devendo dar dar particular atenção à preservação dos diversos habitats associados ao ecossistema estuarino 

(lodaçais, sapais, vegetação halófila), assim como à conservação ou recuperação das zonas dulciaquícolas terrestres, 

nomeadamente promovendo a manutenção da vegetação ribeirinha autóctone e condicionando as intervenções nas 

margens e leito de linhas de água, fundamentais ainda à conservação de diversas espécies da fauna.  

Um dos aspetos fundamentais é a melhoria da qualidade da água, através de um correto tratamento de efluentes industriais 

e domésticos, sendo igualmente relevante acautelar as intervenções que induzem alterações significativas na dinâmica da 

ria, como as resultantes das dragagens, abertura de canais e desassoreamentos. A proteção da zona húmida passa ainda 

por evitar a sua redução devida a drenagem e conversão dos habitats de sapal.  

A área de estudo integra totalmente o SIC PT CON0061-Ria de Aveiro. 

▪ Risco de incêndio e Áreas ardidas  

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios encontram-se previstos no Decreto-Lei n-º 124/2006, de 28 de junho republicado pelo DL n.º 

17/2009, de 14 de janeiro e no DL n.º 327/90, de 22 de outubro, republicado pelo DL n.º 55/2007, de 12 de março. 

No que respeita à zonagem segundo o risco espacial de incêndio, esta é efetuada com base na informação histórica sobre 

a ocorrência de incêndios florestais, ocupação do solo, orografia, clima e demografia, determinando-se a probabilidade de 

ocorrência de incêndio e estabelecida a zonagem segundo cinco classes, de muito baixa a muito alta. A classificação e 

qualificação do solo, estabelecida nos planos municipais de ordenamento do território, deve refletir a cartografia de risco de 

incêndio. 

Nos terrenos classificados como zona de risco de incêndio, das classes alta ou muito alta, é proibida a construção de 

edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas. 

A carta de risco de incêndio florestal para a área de estudo, que se apresenta no Desenho 40486-EA-0200-DE-0019 do 

(Volume 2 – Desenhos), foi produzida com base na Cartografia de Perigosidade Estrutural (versão de 2020) divulgada pelo 

ICNF e que divulga anualmente a classificação do território continental segundo o índice de perigosidade de incêndio rural.  
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Como se pode observar do referido desenho, apesar de a área de estudo apresentar algumas áreas com elevado risco de 

incêndio, a zona é maioritariamente classificada de baixo risco de incêndio. 

Relativamente às áreas ardidas e de acordo com a cartas dos PDM’s de Albergaria-a-Velha (Figura 6.85) e de Estarreja 

(Figura 6.86), verifica-se que não ocorrem áreas ardidas, na área de estudo no concelho de Albergaria-a-Velha. No concelho 

de Estarreja verifica-se a existência de algumas áreas ardidas, nomeadamente nos anos de 2002, 2005 e 2007. 

Relativamente ao concelho de Aveiro, esta informação não se encontra disponível.  

 
Fonte: http://sig.cm-albergaria.pt/frontend/web/index.php 

Figura 6.85 – Áreas ardidas – Concelho de Albergaria-a-Velha 

 

Áreas ardidas 
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Fonte: http://sig.cm-estarreja.pt/websig/pmot 

Figura 6.86 - Áreas ardidas – Concelho de Estarreja 
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6.8.6.2 Infraestruturas existentes 

▪ Abastecimento de Água 

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime previsto pelo DL n.º 34.021, de 11 de 

novembro de 1944, conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do Código de Expropriações 

(C.E). 

É indispensável assegurar a proteção sanitária dos canais e depósitos destinados a esta finalidade, condicionando a 

realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou ações que possam, de algum modo, afetar a pureza e a 

potabilidade da água. 

A área de estudo abrange uma conduta elevatória e uma conduta gravítica e uma estação elevatória, no concelho de 

Estarreja.  

As infraestruturas intercetadas podem ser visualizadas no Desenho 40486-EA-0200-DE-0016 – Condicionantes 

Infraestruturais (Volume 2 – Desenhos). 

▪ Rede Elétrica  

As servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de energia elétrica segue 

o regime previsto no Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º172/2006, de 23 de Agosto, no Decreto-

Lei n.º43 335 de novembro de 1960 e no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (RLIE), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936. 

Tal como foi possível identificar na Carta de Condicionantes do PDM, a área de estudo é cruzada por algumas linhas de 

transporte de energia, nomeadamente no concelho de Estarreja (Desenho 40486-EA-0200-DE-0016 – Condicionantes 

Infraestruturais). Considera-se, no entanto, que o projeto se desenvolve a cotas de terreno que não violarão as 

condicionantes impostas nessas zonas.  

▪ Telecomunicações 

As servidões radioelétricas de proteção a ligações hertzianas ou a centros radioelétricos são constituídas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro. 

De acordo com as Cartas de Condicionantes dos PDM’s, a área de estudo é cruzada por uma faixa de servidão radioelétrica, 

nomeadamente no concelho de Albergaria-a-Velha (Desenho 40486-EA-0200-DE-0016 – Condicionantes 

Infraestruturais). Considera-se, no entanto, que o projeto se desenvolve a cotas de terreno que não violarão as 

condicionantes impostas nessas zonas.  

▪ Estradas e Caminhos Municipais 

As vias municipais (estradas e caminhos municipais), têm faixas de proteção que se destinam a garantir a segurança da sua 

circulação e a permitir igualmente futuros alargamentos, obras de beneficiação, etc.. 

Neste caso, a servidão non aedificandi institui-se após a publicação da Lei n.º 2110, de 10 de Agosto de 1961; a faixa de 

servidão é de 6 m ou 4,5 m a contar do eixo da via, consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais. 

O projeto em apreço interseta algumas destas estradas e caminhos, os quais constam do Desenho 40486-EA-0200-DE-

0016 – Condicionantes Infraestruturais. 
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▪ Rede Rodoviária Nacional e Regional 

A rede rodoviária na área de influência do Projeto do Baixo Vouga, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), 

publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação nº 19-D/98, de 31 de outubro 

e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de agosto é composta por vias de âmbito 

nacional e regional.  

Tal como se pode verificar no Desenho 40486-EA-0200-DE-0016 – Condicionantes Infraestruturais, elaborado com base 

nas cartas de condicionantes dos concelhos interferidos pela área de estudo, na área de estudo verifica-se a existência de 

estradas que integram a rede rodoviária nacional, nomeadamente a A25 e a variante à EN16 no concelho de Albergaria-a-

Velha e a A25 no concelho de Estarreja. 

▪ Rede Ferroviária 

O regime das servidões do domínio público ferroviário, que resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, é 

constituído pelos bens que fazem parte das infraestruturas ferroviárias (linhas férreas, estações e apeadeiros, etc.) e pelas 

servidões de linha férrea. 

No que respeitas às zonas non aedificandi está estipulado na legislação que nos prédios confinantes ou vizinhos de linhas 

férreas são proibidas: 

▪ ações de construção, edificação, aterros, depósito de materiais ou plantação de árvores a distância inferior a 10 m; 

▪ se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores for superior a 10 m, a distância a 

salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos elementos com o limite dos 10 m; 

▪ escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea. 

▪ Se a profundidade das escavações ultrapassar os 5 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da 

profundidade com o limite dos 5 m; 

▪ Se a linha férrea estiver assente em aterro, não se pode fazer escavações senão a uma distância equivalente a uma 

vez e meia a altura do aterro. 

A servidão ferroviária está presente na área de estudo, uma vez que esta é atravessada pela linha do Norte (40486-EA-

0200-DE-0015 – Condicionantes Infraestruturais) nos concelhos de Albergaria-a-Velha e de Estarreja. 

Foram ainda analisadas outras condicionantes passíveis de ser interferidas pelas manchas de empréstimo identificadas, 

verificando-se que não existem nestas áreas condicionantes importas pelas figuras de gestão territorial municipal (Figura 

6.87). 
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Figura 6.87 – Enquadramento das áreas de empréstimo face a Outras Condicionantes municipais 

6.9 PAISAGEM  

6.9.1 Considerações Gerais 

No âmbito dos estudos ambientais que antecederam o presente EIA foi amplamente caracterizada a paisagem e 

reconhecida, globalmente, a sua elevada qualidade visual, associada a situações de elevado valor cénico, que contribuem 

para uma forte identidade e que representam uma paisagem cultural, rara no contexto nacional.  

Verificou-se que “o carácter cultural do Bloco reside principalmente na diversidade de tipos de paisagem, resultantes da 

existência de estratégias diferentes de gestão desenvolvidas pela população local face à diversidade biofísica deste território” 

(RECAPE, 2018, p.212), as quais têm respeitado e aproveitado de forma sábia e sustentável os recursos naturais existentes, 

originando um mosaico paisagístico que justifica o valor patrimonial desta paisagem.  

Salienta-se que a evolução deste território no sentido da criação desta paisagem cultural de elevado valor só foi possível 

graças à rede de infraestruturas hidráulicas construídas no início do séc. XIX que permitiram orientar a elevada dinâmica 

natural desta paisagem, de interface entre sistemas húmidos de água doce e água salgada, para um sistema onde as 

atividades humanas coexistem com os ecossistemas naturais, dependendo ambos deste balanço dos fluxos de água doce 

e salgada. Nesta sequência reconheceu-se o duplo valor patrimonial do sistema de obras hidráulicas em presença, 
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considerado não só património da engenharia hidráulica, mas também promotor da expansão e diversidade desta paisagem 

cultural. 

Assim o presente estudo, no contexto do descritor da paisagem, tem por objetivo, após uma caracterização da paisagem 

potencialmente interferida pelas obras de construção e exploração das infraestruturas que irão integrar o Sistema Primário 

de Defesa do Baixo Vouga Lagunar (contra as marés e cheias), identificar os possíveis impactes visuais cuja gravidade 

dependerá necessariamente do grau de transformação e magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção e das 

características da paisagem afetada, isto é, do seu valor cénico e da sua capacidade para suportar a alteração em causa. 

6.9.2 Metodologia 

A paisagem, enquanto expressão das ações humanas sobre um determinado sistema biofísico, constitui uma entidade 

mutável cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse 

sistema. A sua análise implica, assim, o conhecimento de fatores intrínsecos da paisagem, (fatores independentes da 

ação humana e de âmbito biofísico) como sejam: a geologia, a morfologia do terreno, recursos hídricos, solos, biocenoses, 

entre outros, e, por outro lado, de fatores extrínsecos. Estes últimos constituem aspetos de ordem sociocultural, que atuam 

ao nível do sistema biofísico e que se refletem em formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização 

e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros. 

Para este efeito foi definida uma área de estudo considerando uma área de influência visual de 3000 m de modo a 

possibilitar um melhor enquadramento do projeto na Paisagem.  

A análise assentou no reconhecimento de campo e numa pesquisa bibliográfica que contemplou entre outros, os estudos 

ambientais que acompanharam os projetos de Desenvolvimento Agrícola do Vouga com incidência na área em estudo, 

complementada por cartografia temática, nomeadamente o Atlas do Ambiente de Portugal, a Carta Geológica de Portugal, 

a Carta Militar de Portugal (rede viária, rede hidrográfica e povoamento), a Carta de Ocupação do Solo - COS 2018 e a 

Imagem de satélite (Google Earth e Bing Maps), bem como a publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano em 2004: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. 

Note-se que constituindo o presente estudo uma atualização do descritor paisagem elaborado no âmbito do Estudo de 

Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga. Bloco do Baixo Vouga Lagunar, editado em 2001 e 

do RECAPE relativo ao projeto de execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, editado em 2018, na 

sequência da emissão da DIA em 2002, estes dois estudos constituíram a principal base de trabalho bibliográfica, aos quais 

se recorreu, naturalmente, como a principal referência para a realização do presente EIA. 

No âmbito dos estudos referidos, foram tidas em consideração as Unidades de Paisagem definidas na publicação 

suprarreferida (DGOTDU, 2004) - zonas relativamente homogéneas em termos de características biofísicas e culturais – as 

quais foram analisadas de forma detalhada, permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem em estudo. 

No que se refere à análise visual da paisagem recorreu-se, no presente estudo, a uma metodologia baseada em parâmetros 

como a qualidade e a absorção visual da mesma, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem à introdução de 

um elemento exógeno. A este processo está sempre associado um determinado grau de subjetividade pela componente 

sensorial que o acompanha, função dos critérios de avaliação e/ou da reação do observador a uma determinada paisagem. 
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▪ Qualidade Visual 

A qualidade visual e paisagística, constitui um conceito complexo e subjetivo, que varia consoante o observador, e resulta 

da conjugação de diversos fatores e do grau de importância de cada um deles para o recetor. Mais complexa ainda, é a 

definição de qualidade da paisagem, pelos inúmeros aspetos com que está relacionada. Destacam-se como mais relevantes 

a diversidade, a singularidade, a representatividade e a ordem. Esta valorização está ainda dependente do Homem, dos 

seus critérios de avaliação, assumindo que um mesmo território possa ser apreendido de tantas formas distintas, quantos 

atores a percecionam, e ainda que uma mesma quantidade de território poderá ser entendida como uma única paisagem ou 

integrando várias paisagens distintas. 

A análise e apreciação da qualidade visual de uma dada paisagem é uma tarefa que embora integre uma componente mais 

subjetiva, que considera as sensações transmitidas pela paisagem, as quais variam de observador para observador inclui 

também, outra, mais objetiva, relacionada com a análise de fatores biofísicos evidentes, assente de um modo geral no 

cruzamento de uma classificação atribuída às classes de uso do solo com aspetos relacionados com características 

biofísicas do território, comumente relacionadas com a morfologia: declives, exposições e/ou hipsometria. 

Refere-se que na paisagem em análise não foram considerados os parâmetros hipsometria e declives, uma vez que tanto 

as classes altimétricas como as de pendentes se evidenciaram muito abrangentes, não diferenciando áreas com 

características distintivas do ponto de vista fisiográfico. A ampla área lagunar, situação fisiográfica singular que merece ser 

evidenciada na paisagem em análise, manifesta-se marcada por cotas reduzidas (cotas < 5 m), uma amplitude altimétrica 

residual e uma morfologia tendencialmente aplanada (pendentes < 3%), à semelhança das áreas envolventes, não se 

assumindo os parâmetros hipsometria e declives adequados à sua demarcação. O parâmetro exposições não foi também 

considerado, porque atribuía uma heterogeneidade excessiva à cartografia de análise. 

Relativamente à ocupação do solo foi realizada uma classificação (de muito reduzida a muito elevada qualidade) das várias 

classes de uso do solo identificadas no COS2018, tendo por base os seguintes critérios: 

▪ Ordem: Organização do espaço e uso/sustentabilidade; 

▪ Diversidade: Florística e de habitats; 

▪ Valor Cénico: Reação do observador face à paisagem;  

▪ Identidade: Reconhecimento de características naturais e culturais distintivas. 

Estes quatro critérios foram utilizados na classificação da qualidade da ocupação do solo presente na área de estudo, 

esquematizando-se a avaliação na tabela seguinte: 

Ocupação Atual do Solo (COS 
2018) 

Ordem Diversidade 
Valor 

cénico 
Identidade 

Qualidade 

Total Ponderação 

Indústria, infraestruturas de 
tratamento de resíduos 

0,5 

Desorganização do espaço 
e reduzida sustentabilidade 

0 

0,5 

Muito 
reduzido 

0 1 1 

Redes viárias e espaços associados 
(autoestradas e outras vias 
semelhantes) 

0,5 

Barreira física e reduzida 
sustentabilidade 

0 

0,5 

Muito 
reduzido 

0 1 1 

Áreas de extração de inertes, lixeiras, 
sucatas, aterros  

0,5 0 0,5 0 1 1 
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Ocupação Atual do Solo (COS 
2018) 

Ordem Diversidade 
Valor 

cénico 
Identidade 

Qualidade 

Total Ponderação 

Desorganização do espaço 
e reduzida sustentabilidade 

Muito 
reduzido 

Comércio 
1 

Desorganização do espaço 
0 

1 

Reduzido 
0 2 2 

Povoamentos monoespecíficos de 
eucalipto e manchas de invasoras 

1 

Reduzida sustentabilidade 

1 

Reduzida 

1 

Reduzido 

1 

Reduzida 
4 2 

Tecido urbano predominantemente 
vertical 

1 

Desorganização do espaço 
0 

1,5 

Reduzido a 
moderado 

1 

Reduzida 
3,5 2 

Tecido urbano predominantemente 
horizontal + disperso 

1 

Desorganização do espaço 
0 

2 

Moderado 

1,5 

Reduzida a 
moderada 

4,5 3 

Matos e vegetação esparsa 
2 

Organização do espaço 

1 

Reduzida 

2 

Moderado 

2 

Moderada 
7 3 

Floresta de Resinosas 
1 

Reduzida Sustentabilidade 

1 

Reduzida 

2 

Moderado 

1 

Reduzida 
5 3 

Culturas temporárias 
2 

Organização do espaço 

1 

Reduzida 

2 

Moderado 

1 

Reduzida 
6 3 

Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

1 

Desorganização do espaço 
- 

1,5 

Reduzida a 
moderada 

2 

Moderado 

2 

Moderada 
6,5 3 

Pastagens – Campos abertos 
2 

Organização do espaço 

1 

Reduzida 

2 

Moderado 

2 

Moderada 
7 3 

Pomares 
2 

Organização do espaço 

1 

Reduzida 

2 

Moderado 

2 

Moderada 
7 3 

Áreas agrícolas no seio de mosaicos 
mais diversificados e áreas naturais 
ou naturalizadas 

3 

Organização do espaço e 
respeito pelas estruturas 

naturais 

2,5 

Moderada a 
elevada 

3 

Elevada 

3 

Elevada 
11,5 4 

Praias, dunas e areais 

3 

Sustentabilidade elevada 
(Espaço natural) 

2 

Moderada 

3 

Elevada 
- 8 4 

Bocage, Agricultura com espaços 
naturais 

3 

Organização do espaço e 
respeito pelas estruturas 

naturais 

3 

Elevada 

3 

Elevada 

3 

Elevada 
12 5 

Lagoas Costeiras, cursos de água 
naturais e zonas entremarés 

3 

Sustentabilidade elevada 
(Espaço natural) 

3 

Elevada 

3 

Elevada 

3 

Elevada 
12 5 

Sapais e Paúis 

3 

Sustentabilidade elevada 
(Espaço natural) 

3 

Elevada 

3 

Elevada 

3 

Elevada 
12 5 

Florestas folhosas e galerias ripícolas 

3 

Sustentabilidade elevada 
(Espaço natural) 

3 

Elevada 

3 

Elevada 

3 

Elevada 
11 5 
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Quadro 6.121 – Classificação da qualidade da ocupação do solo 

Ocupação Atual do Solo (COS 2018) Qualidade 

Muito reduzida (Intrusão visual) 

Indústria, infraestruturas de tratamento de resíduos 1 

Redes viárias e espaços associados 1 

Áreas de extração de inertes, lixeiras, sucatas, aterros  1 

Reduzida 

Comércio 2 

Povoamentos monoespecíficos de eucalipto e manchas de invasoras 2 

Tecido urbano predominantemente vertical 2 

Moderada 

Tecido urbano predominantemente horizontal + disperso 3 

Matos e vegetação esparsa 3 

Culturas temporárias 3 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 3 

Pastagens – Campos abertos 3 

Pomares 3 

Floresta de Resinosas 3 

Elevada 

Áreas agrícolas no seio de mosaicos mais diversificados e áreas 
naturais ou naturalizadas 

4 

Praias, dunas e areais 4 

Muito elevada  

Bocage, Agricultura com espaços naturais 5 

Lagoas Costeiras, cursos de água naturais e zonas entremarés 5 

Sapais e Paúis 5 

Florestas folhosas e galerias ripícolas 5 

Os critérios referidos foram utilizados na classificação da qualidade da ocupação do solo no contexto da paisagem em 

análise, nomeadamente através da atribuição de valores mais elevados a ocupações: tradicionais (identidade); que incluem 

ou respeitam estruturas naturais da paisagem, como sebes vivas e galerias ripícolas (diversidade Florística e 

sustentabilidade); que, regra geral, se adequam às situações biofísicas em que se encontram (organização do espaço e 

uso/sustentabilidade) e que são reconhecidas pelo seu valor cénico.  

Em oposição, as ocupações que não apresentam estas características incluem-se na classe moderada e as que se assumem 

como elementos dissonantes nas classes reduzida e muito reduzida.  

Na paisagem em estudo foram classificadas como ocupações de muito elevada qualidade visual o Bocage – agricultura 

associada a espaços naturais- , pelo valor cénico e ecológico associados, pela adequação às características fisiográficas 
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em presença, pela maior diversidade desta tipologia de mosaico agrícola, contrariando as áreas agrícolas extensivas 

dominadas por culturas monoespecíficas e, pela identidade desta paisagem cultural, rara no contexto nacional. Nesta classe 

foram ainda incluídas as áreas de características naturais que prevalecem no território, evidenciando-se as zonas 

entremarés, os sapais e paúis e as florestas de folhosas e galerias ripícolas, resquícios da mata paraclimácica local.  

Nas classes muito reduzida (intrusão visual) e reduzida encontram-se as áreas degradadas visualmente – indústria, áreas 

de extração de inertes, lixeiras, entre outros, e assumindo-se menos gravosas, as zonas comerciais, os tecidos urbanos 

predominantemente verticais e os povoamentos florestais monoespecíficos de espécies alóctones, ocupações reconhecidas 

pelo reduzido valor cénico e florístico, omissas de características naturais e culturais distintivas e, regra geral, conferindo ao 

ambiente visual uma desorganização do espaço e/ou uma imagem de reduzida sustentabilidade.  

Por fim, na classe moderada incluem-se as ocupações que não apresentam atributos naturais, estéticos ou culturais que os 

diferenciem, nem características visuais que os evidenciem como elementos dissonantes.  

▪ Absorção Visual 

A absorção visual consiste na capacidade da paisagem absorver ou integrar uma intrusão visual, seja ela um elemento ou 

uma atividade estranha à paisagem em presença. É uma medida da vulnerabilidade ou sensibilidade visual da paisagem, 

ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. Esta depende de fatores morfológicos e/ou 

ocupacionais que caracterizam o território em estudo, tais como a morfologia do terreno e a presença humana na área de 

inserção do projeto. 

Para a definição da absorção visual concorre assim o estudo da visibilidade do mesmo. Para esse efeito considerou-se a 

morfologia do terreno, através do seu MDT, bem como os locais com maior afluência de potenciais observadores, para os 

quais foram definidas bacias visuais. 

Para gerar esta cartografia considera-se que a acuidade visual dos observadores permite distinguir com nitidez estruturas 

como as propostas no presente estudo apenas até cerca de 1.000 m, distância a partir da qual estas se começam a diluir 

na paisagem envolvente. Numa ótica conservadora considera-se que os elementos se tornam impercetíveis a partir dos 

3.000 m, pelo que se adotou esta distância como área de influência visual do projeto.  

Para calcular a visibilidade, foram consideradas as seguintes tipologias de de potenciais observadores: 

▪ Focos de potenciais observadores permanentes: 

− Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação do solo – COS2018 e imagem 

satélite, tendo sido considerados os seguintes: Adou de Cima, Angeja, Arrofas do Monte, Arroteias, Atalai, Beduído, 

Breja, Cabeço, Cacia, Cadaval, Canedo, Carvalha, Carvalhal, Casalo do Bedueiro, Cavada, Cruz, Estarreja, Feria 

Nova, Fermelã, Ladeira, Madeiro, Mamoa, Monte do Meio do Chão, Murtosa, Olho de Água, Paço, Póvoa do Paço, 

Quinta do Loureiro, Salreu, Santa Luzia, Sarrazola, Senhor do Terço, Tabueira, Veiros, Ventosa e Vilarinho; 

▪ Focos de potenciais observadores temporários: 

− Vias rodoviárias - demarcadas através da cartografia temática, tendo sido consideradas as seguintes vias: Linha 

Férrea; Autoestradas A25 e A29; estradas nacionais 224, 16, 109, e 109-5 e estradas e caminhos municipais 320-

1, 558, 561, 579-1, 582, 583 e 631; 
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− Percursos pedonais, tendo sido considerados os com as seguintes denominações: Rio Jardim, Bocage, Salreu, 

Fermelo, Rio Antuã e Ribeiras de Veiros; 

− Percursos Naúticos, tendo sido considerados os com as seguintes denominações: Vouga, Esteiro de Salreu e Cais 

da Ribeira – Rio Novo do Príncipe; 

− Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica, cartográfica e prospeção de campo, tendo 

sido considerados: a Capela do Cabecinho; os cais da Ribeira Nova, da Cambaia, do Chegado, do Cabo do 

Chegado e do Bico, o Bioria, a praia da Murtosa e os parques do Tabueiro e do Cabecinho. 

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial, tendo em conta a altura média de 

um observador (1,70m), um ângulo vertical de 180º (-90 a 90º) e um raio de 3.000 m (ângulo horizontal de 360º), de modo 

a permitir, através do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e também as que apresentam maior 

e menor visibilidade, através da análise da sua frequência.  

Estes pontos concorrem para a elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em conta a sua importância no contexto 

dos observadores da paisagem em estudo e não privilegiando focos relativamente à sua relação visual com o projeto. 

As bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área edificada das povoações, a área envolvente aos pontos de 

interesse e, nas vias e percursos, pontos com distanciamento variável, dependente da importância da via, no seio da rede 

viária da área de estudo.  

Quadro 6.122 -  Parâmetros utilizados na cartografia de Absorção Visual. 

Focos de observadores valor de ponderação 

Focos de observadores permanentes 

Povoações 

Grandes 

Mais de 2000 habitantes 
4 

Médias 

500 a 2000 habitantes 
3 

Reduzidas 

100 - 500 habitantes 
2 

Muito reduzidas 

< 100 habitantes 
 

Focos de observadores temporários 

Pontos de interesse 2 

Percursos pedonais e náuticos 2 

Vias 

Linha férrea e autoestradas 1 

Estradas  municipais 2 

Estradas nacionais 3 
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O cruzamento das bacias visuais individuais geradas para cada um dos focos de observadores referidos permite, com a 

ponderação atribuída a cada tipologia, gerar uma carta de frequência de visibilidades do território, cuja ponderação dá origem 

à cartografia que reflete a capacidade de absorção visual da paisagem. 

Ressalva-se que o estudo de visibilidades gerado corresponde à visibilidade potencial, uma vez que não foi considerada a 

ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte influência na amplitude e alcance visual dos observadores 

presentes no território. Esta cartografia não tem assim em conta as características extrínsecas da paisagem, isto é, a 

presença de obstáculos visuais determinados por volumetrias associadas a manchas florestais, edificadas, entre outros. 

▪ Sensibilidade Visual 

Como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão associados diferentes graus de absorção e de 

qualidade visual, que permitem aferir, através do seu cruzamento, as áreas de maior ou menor sensibilidade visual do 

território em estudo. A sensibilidade visual da paisagem denota assim o grau de suscetibilidade face a uma degradação, isto 

é, a maior ou menor capacidade de absorver um elemento estranho sem perda de qualidade, e resulta da conjugação da 

qualidade visual e da absorção visual da paisagem em estudo, de acordo com a matriz apresentada no quadro seguinte. 

Quadro 6.123 – Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem 

ABSORÇÃO VISUAL 
QUALIDADE VISUAL 

Muito reduzida Reduzida Moderada Elevada Muito Elevada 

Elevada Reduzida Reduzida Moderada Moderada Elevada 

Moderada Reduzida Reduzida Moderada Elevada Elevada 

Reduzida Reduzida Moderada Moderada Elevada Elevada 

Na figura seguinte apresenta-se uma síntese da metodologia de análise da paisagem e respetiva derivação da sua qualidade 

visual, capacidade de absorção e sensibilidade visual, recorrendo-se, tal como descrito anteriormente, a um conjunto de 

parâmetros afetos à própria conjuntura em presença e às condições de observação. 
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Figura 6.88 – Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem 

6.9.3 Caracterização Geral da Paisagem 

A área em estudo integra-se na paisagem natural da Beira Litoral, concretamente a sub-região da Ria de Aveiro e do baixo 

Vouga com uma paisagem do tipo Formações Lagunares e Sapais na zona húmida, que dão lugar à Ribeira Subatlântica 

com regadio dominado a nascente, e regadio dominante a sul. A ria de Aveiro com as suas formações lagunares e de sapal 

fica separada do oceano atlântico por Dunas litorais, estas já fora da área em estudo 28. 

Na Figura 6.89 apresenta-se o extrato da carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque onde se assinalou a 

localização da área em estudo. 

 
28 Carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE VISUAL NA PAISAGEM

ANÁLISE PARAMÉTRICAANÁLISE  DE INDICADORES

PARÂMETROS INERENTES À PAISAGEM

PRODUTIVIDADE

VALORES

CULTURAIS E

NATURAIS

INTRUSÕES

VISUAIS
DECLIVES EXPOSIÇÕES

OCUPAÇÃO

DO SOLO

REDE

VIÁRIA

PONTOS

MIRADOUROS

DENSIDADE

- POPULAÇÃO

RESIDENTE

SENSIBILIDADE  VISUAL DA PAISAGEM

ANÁLISE ESTÉTICA DA PAISAGEM

ORDEM, GRANDEZA, DIVERSIDADE

QUALIDADE VISUAL DA 

PAISAGEM

FREQUÊNCIA DE VISIBILIDADES

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

VISUAL DA PAISAGEM 

PARÂMETROS INERENTES ÀS               

CONDIÇÕES DE OBSERVAÇÃO      
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Figura 6.89 - Extrato da carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque. 

A área de estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Vouga, encontrando-se enquadrada por importantes linhas 

estruturantes da paisagem: pela linha de caminho de ferro do Norte, sensivelmente paralela à A1-IP1 nesta área a NE-E, 

pelo cordão dunar que separa a linha de costa  do sistema lagunar constituído por um “vasto delta interior criado pela ação 

dos rios Vouga, Antuã, Cértima, Águeda e outros” (DGOTDU, 2004) a poente, pelo rio Vouga, e com maior afastamento pelo 

IP5, a sul. Num território caracterizado por uma grande horizontalidade, as infraestruturas rodo e ferroviárias assumem-se 

como as principais fronteiras, e linhas estruturantes. 

A área de estudo integra-se no limite norte da Orla Meso-cenozóica ocidental, a grande proximidade do bordo NW da Zona 

de Ossa Morena, correspondendo a uma plataforma aplanada, dominada pelas formações aluvionares lodosas. Estas 

encontram-se enquadradas a N-NW e S-SW por formações sedimentares do holocénico, intercaladas a N por formações 

sedimentares (areias e cascalheiras) do Plistocénico, e a S por formações sedimentares (arenitos) do Cretácico, observando-

se a nascente a presença de xistos, transição para o complexo xisto-grauváquico,. 

Deste modo, as linhas de água que se desenvolvem com algum encaixe no substrato xistoso, passam a delinear-se 

naturalmente de forma espraiada, na zona do Baixo Vouga Lagunar, apenas contida pelas obras de regularização levadas 

a cabo pelo homem ao longo do tempo, de modo a prevenir ou minimizar os estragos provocados pelas cheias e a tirar 

maior proveito dos recursos preciosos em presença –  água e solos profundos e férteis. 

Na aproximação ao complexo xisto-grauváquico, a nascente da EN109 e/ou da linha de caminho de ferro (antes desta infletir 

para SW na aproximação a Cacia), o relevo torna-se mais vigoroso e as linhas de água surgem sob a forma de uma rede 

de aspeto dendrítico em vales bem definidos. Por seu lado, a poente destas infraestruturas, que materializam nesta área a 

fronteira entre os xistos e as formações arenosas dominantes, o relevo suaviza-se dando origem como já se referiu, a uma 

extensa plataforma com cotas que não excedem os 5 m.  

A um nível local verifica-se que o sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar se integra na planície de inundação 

do baixo Vouga, atualmente entrecortada por diversos canais e esteiros, destacando-se na área em estudo os esteiros de 

Estarreja, Salreu, Canelas, Barbosa e da Linha, bem como pelos rios Vouga, Antuã, Fontão e Jardim e pela ribeira da Vala 

dos Amiais, relativamente aos quais as formas naturais se encontram já fortemente marcadas pela ação antrópica.  
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Deste conjunto de linhas de água, salienta-se o rio Vouga, como a principal linha estruturante de um território caracterizado 

por uma grande horizontalidade, o qual apresenta na área em estudo, não só o seu antigo leito – rio velho, que se desenvolve 

para NW em direção à Murtosa, mas também um troço resultante da mão humana, o denominado Rio Novo do Príncipe, 

com cerca de 3km de extensão e orientação E-W, criado no final do séc. XIX com o objetivo de facilitar a navegação e 

realizar a descarga dos elevados caudais em épocas de cheia, impedindo a inundação das zonas baixas. 

Da suavidade do relevo resulta uma amplitude altimétrica muito reduzida, que não ascende a uma centena de metros. As 

cotas mais elevadas surgem no limite nascente, associadas aos relevos assentes em substrato xistoso ao longo do eixo 

Estarreja - Angeja, concretamente a nascente deste último aglomerado, onde as cotas atingem os 85 m na zona da Feteira. 

Note-se, contudo, que a amplitude altimétrica é bastante mais reduzida quando nos centramos na área alvo das intervenções 

previstas no âmbito do sistema primário de defesa do BVL, onde as cotas oscilam entre os 2 e os 5 m, com as mais baixas 

a ocorrerem naturalmente na zona poente com a aproximação ao mar, e antes do cordão dunar, e as mais elevadas a 

nascente à medida que caminhamos em direção ao complexo xisto-grauváquico. 

Esta reduzida amplitude altimétrica reflete-se na também diminuta frequência de declives acentuados (>30%). Estes 

circunscrevem-se às encostas resultantes do maior encaixe das linhas de água em zonas de xisto, destacadamente, o rio 

Antuã, o Jardim e a ribeira do Fontão, no sector nascente da área em estudo. 

No sector poente da área em análise, a oeste do eixo Estarreja – Angeja, observa-se uma grande uniformidade das 

pendentes, com a quase totalidade da área com inclinações inferiores a 3%. Apenas na envolvente a Cacia, a sul do rio 

Vouga, se observam algumas áreas com declives superiores a 3%, em especial junto a Vilarinho, Paço e Mataduços. 
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Figura 6.90 – Hipsometria (escala aproximada 1:75 000) 
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Figura 6.91 – Declives (escala aproximada 1:75 000) 
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Embora se esteja perante um território aplanado, as cotas reduzidas e a decorrente presença da água, determinou neste 

território um povoamento classificado por Orlando Ribeiro como dispersão orientada, isto é, um povoamento disperso, mas 

que apresenta zonas com diferentes níveis de densidade, em resultado de uma distribuição não homogénea dos recursos 

naturais, nomeadamente da disponibilidade de água e de matéria orgânica (Ribeiro, O., 1955). 

Deste modo, o povoamento surge nas zonas de cota mais elevada, intercalado com zonas menos povoadas onde se observa  

uma maior presença de floresta, quando o relevo se torna mais vigoroso, observando-se na zona de menor cota e mais 

plana do Baixo Vouga Lagunar, uma atividade agrícola intensiva, onde a exploração dos recursos disponíveis – solos mais 

profundos e férteis e água abundante -, aliada a um clima ameno temperado pelo mar, conduziu à criação de um mosaico 

agrícola, compartimentado por sebes, em que as culturas partilham muitas vezes o espaço com áreas de vegetação natural, 

dando origem a uma paisagem de elevado valor cénico e identidade cultural. 

Na área em estudo o povoamento surge assim fundamentalmente ao longo do eixo Estarreja – Angeja, onde as cotas se 

elevam e o relevo se torna mais ondulado, tendo sido reservadas as áreas de melhor aptidão para a atividade agrícola. Além 

dos dois aglomerados suprarreferidos, destacam-se de norte para sul, as vilas de Salreu, Canelas e Fermelã, entre ambos, 

bem como Murtosa e Cacia, em franca relação com a zona da Ria. 

Esta paisagem de campos compartimentados, ocupando as zonas de menor cota, dedicados à atividade agrícola, e de 

monte, naturalmente a cota mais elevada, onde se estabelecem os povoados humanos, é típica de outras zonas de lezíria, 

de que são exemplos a do Tejo e do Mondego. No Baixo Vouga, a paisagem apresenta ainda uma outra particularidade – a 

da presença de áreas de campo fechado, intensamente compartimentado por sebes de vegetação arbórea e arbustiva que 

limitam campos de cultivo, pastagens, pousios e linhas de água, à semelhança da estrutura agrária comumente observada 

na Europa atlântica, nomeadamente no norte de França (Bretanha e Normandia), designada “Bocage”. 

“O bocage constitui uma das paisagens fundadoras da Europa” e resulta de uma curiosa comunhão entre os ecossistemas 

naturais e os usos do solo (Vilet et al, 2004 in Jézéquel, M.C, 2016). Também no Baixo Vouga Lagunar a água, o solo e o 

homem são o trinómio referencial da vitalidade, responsável por uma paisagem com um carácter singular e de uma 

excecional valia sob o ponto de vista de produção de biomassa e da diversidade biológica, constituindo-se como um agro-

ecossistema de grande vulnerabilidade (Andresen, 2000). 

Efetivamente, no Baixo Vouga, podemos encontrar a mais extensa e genuína área de “Bocage” do território português, 

integrada num vasto ecossistema lagunar (Ria de Aveiro), que constitui uma das mais notáveis Zonas Húmidas da costa 

portuguesa, que pelo elevado interesse conservacionista, reconhecido a nível nacional e Europeu, justificou a sua 

classificação como Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004), integrada na Rede Natura 2000. Esta zona 

húmida assegura, entre outros aspetos, a depuração, o armazenamento e a drenagem da água, e constitui simultaneamente 

um local de abrigo, de refúgio, nidificação e de alimento para várias espécies, nomeadamente espécies de avifauna incluídas 

na Directiva Aves. 

“Os campos fechados por muros ou sebes andam ligados a complexas e múltiplas causas naturais e sociais” (Ribeiro, O. 

2011, p.96). Embora o fechamento de um campo, na sua origem, possa ter decorrido da necessidade de o delimitar e 

“resguardar de gente e gados estranhos e, portanto, constituir a expressão de uma economia individualista, ou melhor, 

familiar”, a compartimentação com sebes apresenta diversas e valiosas funções essenciais ao equilíbrio e sustentabilidade 

da paisagem. 
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As sebes no “Bocage”, além da óbvia delimitação da propriedade, asseguram a proteção das culturas, gado e gentes, contra 

os ventos marítimos comuns nesta área, constituem um importantíssimo corredor ecológico, promovem a biodiversidade 

(constituindo por si só um espaço de reprodução, abrigo e alimento, mas também viabilizando o aparecimento de outros na 

sua envolvente), protegem o solo contra a erosão e regulam o sistema hídrico, e são ainda fonte de alimento e cama para o 

gado Bovino de Raça Marinhoa (com qualificação DOP – Denominação de Origem Protegida). 

Pela sua importância e presença na área em estudo são elemento diferenciador na paisagem, justificando a distinção de 

subunidades dentro dos espaços assumidamente agrícolas como se verá em seguida. 

6.9.4 Unidades de Paisagem na área em estudo 

Segundo a caracterização de âmbito regional aferida no estudo de identificação e caracterização da paisagem de Portugal, 

publicado pela Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, a área em estudo integra-se na Unidade de Paisagem 

da Ria de Aveiro e Baixo Vouga (UP56) integrada no grupo de Unidades da Beira Litoral, revendo-se a área em estudo na 

caracterização de “paisagens húmidas, planas e abertas. Como exceção a este carácter amplo que resulta dos escassos 

elementos verticais, há que mencionar significativas zonas agrícolas intensamente compartimentadas (…) A Ria está quase 

totalmente envolvida por terrenos muito férteis que, associados à abundância de água e à amenidade climática, permitiram 

o desenvolvimento de sistemas agrícolas muito intensivos que se apresentavam quer em campos abertos, como num 

mosaico de pequenas parcelas fortemente compartimentadas.” (DGOTDU, 2004, p.141) 

 

Figura 6.92 - Excerto do mapa de unidades de paisagem presente na publicação Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (sem escala). 

No âmbito da caracterização da paisagem efetuada aquando da realização do EIA em 2001, que incidiu sobre o Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar, posteriormente atualizada no RECAPE editado em 2018, foram 

delimitadas três subunidades de paisagem através de uma análise pormenorizada e focada na área em estudo: Campo 

Aberto, “Bocage” (ou Campo Fechado) e Sistemas Húmidos, interligadas entre si por uma densa rede de corredores 



  

 

 

40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  6-319 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

constituída por esteiros, valas, sebes e caminhos. O denominado Campo Aberto diferencia-se do Bocage, não pela 

morfologia, substrato geológico, aptidão ou mesmo pela ocupação do solo dominante – em ambos, agrícola – mas, 

precisamente pela marcada presença de sebes na compartimentação (fechamento) do campo. 

Em virtude de no presente EIA a caracterização da paisagem incidir sobre uma área um pouco mais alargada (face aos 

anteriores estudos) permitindo deste modo um melhor enquadramento do BVL no território, conduziu a que se acrescesse 

à análise da paisagem a subunidade “Montes do eixo Estarreja - Angeja”, onde se incluem os aglomerados que se 

desenvolvem sensivelmente paralelos à A1 e A29, a poente, que se caracteriza em seguida. 

6.9.4.1 Montes do eixo Estarreja – Angeja 

Esta subunidade corresponde a uma faixa, a cota mais elevada face à envolvente (>10 m) que se estende no sentido N-S, 

sensivelmente entre a Linha de Caminho-de-Ferro/EN109 e as autoestradas A29 e A1-IP1, no extremo nascente da área 

em estudo, ao longo da qual se verifica a maior ocupação e densidade humana na área em estudo. Destaca-se neste eixo, 

respetivamente a norte e a sul, a cidade de Estarreja e a vila de Angeja, com os aglomerados de Salreu, Canelas e Fermelã 

a criarem um quase continuum urbano ao longo deste eixo. 

O relevo ondulado que caracteriza esta unidade assente em substrato xistoso, destaca-se claramente da plataforma 

aluvionar ocupada pelo Baixo Vouga Lagunar – Ria de Aveiro a poente, chegando aqui as cotas a ultrapassar os 80 m na 

zona de Marridas (a SE de Angeja) e da Feteira (E de Angeja) e observando-se ao longo deste eixo diversos pequenos 

cumes sobranceiros ao BVL, tal como o atesta a toponímia – “Cabeço” a sul da ribeira do Fontão e Angeja, “Cabeço de 

Cima” e Cabeço de Baixo” a norte de Canelas ou “Cabeço do Picoto” a nascente de Estarreja.  

Nesta unidade sucedem-se, como já se referiu, as áreas urbanas intercaladas com campos agrícolas a ocuparem as zonas 

mais aplanadas, em especial na dependência das linhas de água, e as áreas florestais cobrindo o solo das áreas mais 

declivosas, logo menos aptas à ocupação humana e à atividade agrícola.  

As áreas florestais encontram-se atualmente dominadas pelos eucaliptais, embora a toponímia indique a presença de pinhais 

em tempos recuados, como o “Pinhal da Cardosa” a NE de Estarreja, observando-se apenas uma pequena mancha 

associada à margem norte do rio Antuã, na zona de Beduído. 

Na imagem seguinte apresenta-se a Subunidade dos “Montes do eixo Estarreja-Angeja” no atravessamento do vale do rio 

Antuã, a sul de Estarreja, pela EN109, com panorâmica em direção a nascente. É visível a ocupação agrícola do vale na 

área aplanada adjacente à linha de água, com o povoamento humano implantado na base da encosta – lugar da Carapinheira 

-, e a ocupação florestal nas encostas de maior declive. 
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Fotografia 6.19 – Subunidade dos “Montes do eixo Estarreja-Angeja” 

6.9.4.2 Campos Abertos 

Esta unidade ocupa a zona central sul e grande parte do sector norte da área em estudo encontrando-se afeta à plataforma 

do BVL, com cotas a oscilarem entre os 2 e os cerca de 30 m, estas últimas apenas atingidas na zona de Cacia, razão pela 

qual ocorrem também aí os declives mais acentuados desta unidade (>6%). Refira-se, contudo, que estes apenas muito 

pontualmente excedem os 12%, com uma estreita faixa a poente de Sarrazola e outras duas na envolvente a Alumieira. 

É uma unidade nitidamente vocacionada para a atividade agrícola, onde se obtêm as mais elevadas produções agrícolas de 

milho (em especial o cultivo de milho híbrido), por vezes em consociação forrageira, observando-se também a presença de 

pastagens permanentes em regime extensivo e de arroz em zonas de cotas mais reduzidas e solos mais salinos, embora 

este último tenha vindo a reduzir drasticamente a sua área. A área mais expressiva de arrozal circunscreve-se na área em 

estudo a uma zona confinada entre os Esteiros de Estarreja e de Salreu, e a duas pequenas manchas junto à linha de 

caminho de ferro (a poente), a norte do Esteiro de Canela. 

As pastagens de elevada fertilidade, outrora essenciais ao gado «marinhão», animal possante que assegurava as lavouras 

exigidas pela cultura do arroz, bem como a ajuda necessária à faina das gentes ligadas à Ria e ao Mar, quer na apanha do 

moliço quer na Arte Xávega, tão características desta Região, ocupam ainda importante lugar nesta unidade. 

“Uma esteira de varas, duas juntas de bois para o puxar, homens nus metidos na água e agarrados às cordas, e a onda que salpica 

e os alaga. Entra para dentro a companha. (…) Salpicos. Alarido. A companha salta em terra, jungem-se os bois às cordas, (…) e 

puxado pelos bois e pelos homens o barco enorme sobe, de proa voltada ao mar, e pronto para nova arremetida. (…) O mar, cada 

vez mais impetuoso, rebenta sobre o areal, rolo atrás de rolo, e os homens e os bois saem a correr do vagalhão de espuma… Foi 

diante de um quadro assim que Ferdinand Denis exclamou, assombrado: – Que estranho país é este onde os bois vão lavrar o 

próprio oceano?!… (…)” 

Os Pescadores de Raul Brandão, 1923 

Refira-se que se tem verificado mesmo, nos últimos anos, um alargamento da área de pastagens face às outras áreas 

agrícolas dedicadas a produções mais intensivas, mas não pelo acréscimo do efetivo de gado bovino, mas sim devido a 

múltiplas dificuldades, nomeadamente pela drenagem deficiente, poluição e aumento da salinidade da água, redução dos 

ativos na agricultura, estrutura fundiária, entre outros, de que resulta igualmente o aumento dos incultos (sapais, juncais e 

caniçais) e das matas. 
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Fotografia 6.20 – Subunidade dos “Campos Abertos”  

6.9.4.3 “Bocage” (ou Campo Fechado) 

Como já se teve oportunidade de referir, no Baixo Vouga encontramos ainda um tipo particular de mosaico rural denominado 

“Bocage" que justifica a sua individualização numa subunidade de paisagem distinta da anterior. Embora se mantenha a sua 

vocação agrícola, está-se agora perante um ecossistema com uma estrutura de campo fechado, em que as parcelas muito 

reduzidas (não chegando muitas vezes a ter 1 hectare) são delimitadas por sebes de vegetação arbórea e/ou arbustiva.  

Estes são campos localizados a cotas muito reduzidas (2-3 m de altitude) e dominados por declives incipientes (< 3%), com 

os níveis freáticos muito próximos da superfície, pelo que se verifica uma acentuada influência das marés no regime 

hidrológico da rede de canais da ria.  

São deste modo essenciais e de grande valor as infraestruturas hidráulicas (valas, esteiros, motas, pontos de amarração e 

comportas) construídas no início do séc. XIX que, a par da rede de sebes de compartimentação, asseguram a drenagem 

das águas e a perpetuação destes sistemas agrícolas desenvolvidos à beira da água. 

As sebes, como cerca de 5m de largura, limitam os campos de cultivo (culturas anuais - milho e/ou consociação forrageira) 

e as pastagens constituídas quer por prados naturais, quer melhorados, bem como os caminhos e as linhas de água, tendo 

ainda um papel muito importante na proteção dos ventos marítimos, como já se referiu, sendo vulgarmente designadas 

“tapadas” por “taparem” o vento. 

As sebes do “Bocage” são constituídas principalmente por salgueiros pretos (Salix atrocinerea) e amieiros (Alnus glutinosa), 

espécies típicas das linhas de água, e incluem também o carvalho-roble (Quercus robur), os pilriteiros (Crataegus 

monogyna), os loureiros (Laurus nobilis), as madressilvas (Lonicera periclymenum), os sanguinhos (Frangula alnus), as 

silvas (Rubus ulmifolius) e as gilbardeiras (Ruscus aculeatus), entre outros, encontrando-se esta última espécie protegida 

pelo Anexo V da Directiva Habitats, que impede a sua recolha.  

Nos locais onde se faz sentir um maior teor salino, surge cada vez com maior frequência, nas sebes, a tamargueira (Tamarix 

africana), que acompanha o predomínio de vegetação natural com maior resistência à salinidade, nomeadamente o caniço 

(Phragmites australis), junco (Juncus sp), castanho (Scirpus sp.) e/ou bajunça (Cyperus sp.) que ocorrem tendencialmente 

nas áreas mais próximas dos esteiros e estruturas de proteção contra as marés. 

http://www.biorede.pt/topic.asp?id=540
http://www.biorede.pt/topic.asp?id=568
http://www.biorede.pt/topic.asp?id=523
http://www.biorede.pt/page.asp?id=1525
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Na figura seguinte apresenta-se a vista aérea da zona contígua ao rio Vouga, a norte de Cacia, incluindo parte do troço do 

Rio Novo do Príncipe, onde é evidente a forte compartimentação do território em pequenas parcelas delimitadas por sebes. 

Na zona poente observa-se a área da Ilha da Murraceira29. 

 

Fotografia 6.21 – Subunidade “Bocage” vista aérea da zona contígua ao rio Vouga a norte de Cacia  
(Fonte: Google Earth Pro) 

 

Fotografia 6.22 – Campos agrícolas compartimentados por sebes arbóreo-arbustiva na sub-unidade “Bocage” 

6.9.4.4 Sistemas Húmidos 

Os sistemas húmidos ocupam o sector centro e SE da área em estudo, com cota máxima 2 m e declives inferiores a 1%. 

Estes constituem importantes locais para a migração, nidificação e invernada de um grande número de espécies de aves, 

nomeadamente Águia-sapeira e a Garça-vermelha, ambas classificadas como vulneráveis no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

 
29 Que nas cartas militares antigas aparece com a designação de “Ilha do Pereiro”. 
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Nesta subunidade incluem-se sapais, juncais, caniçais e bancos inter-mareais com vegetação halófita, aos quais o homem 

recorre nos meses de Verão para cortar o junco utilizado na cama do gado, que posteriormente, juntamente com os 

excrementos dos animais, serve de fertilizante aos terrenos agrícolas. Por esta razão, são também denominados pelas 

ciências agrárias “incultos produtivos” pelo interesse que representam para os agricultores. 

De acordo com a análise realizada no RECAPE em 2018, verificava-se um “predomínio do junco nas áreas mais a jusante 

e para além do sistema de proteção de marés denominadas localmente como ‘praias de junco’. Nas áreas a montante, 

nomeadamente ao longo dos esteiros de Salreu e Canelas e Rio Novo do Príncipe, em locais de encharcamento permanente, 

domina o caniço.” (RECAPE, 2018, p.202 do Volume II Tomo 1). 

A estas espécies acrescem outras típicas de zonas pantanosas e húmidas como é o caso do castanhó (Scirpus sp.) e da 

bajunça (Cyperus sp.). 

 

Fotografia 6.23 – Zona de sapal na subunidade “Sistemas Húmidos” 
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Figura 6.93 – Subunidades de Paisagem (escala aproximada 1:75 000) 
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6.9.5 Análise Visual da Paisagem 

A análise da paisagem inicia-se assim pela decomposição e caracterização das componentes mais relevantes e culmina 

com o diagnóstico da sua sensibilidade, tendo por base a avaliação da qualidade e da absorção visual da mesma. A este 

processo está sempre associado um determinado grau de subjetividade pela componente sensorial que o acompanha, 

função dos critérios de avaliação e/ou da reação do observador a uma determinada paisagem. 

Analisando a cartografia gerada, verifica-se que a qualidade visual (Desenho 40486-EA-0200-DE-0008 do Volume 2 – 

Desenhos) da área de estudo é variável, identificando-se, no entanto, áreas relativamente homogéneas integradas nas 

diferentes classes, à exceção das classes muito reduzida (intrusões visuais) e reduzida , que assumem um carácter mais 

pontual, ao resultarem de ocupações específicas e mais localizadas, como as indústrias e outros elementos exógenos e os 

povoamentos monoespecíficos de eucalipto, reconhecidos pela imagem simplificada, monótona e descaracterizada que 

conferem ao território. 

Quadro 6.124 – Quantificação das classes de Qualidade Visual na área de estudo 

Área de Estudo (buffer de 3 km) 

 Qualidade visual  

Total Muito 
reduzida 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito elevada 

ha 281 695 3989 382 5326 ha 

% 3 6 37 4 50 100% 

 

A matriz assume-se moderada, refletindo um território profundamente humanizado no qual o povoamento disperso se 

encontra integrado e enquadrado por áreas verdes suportadas pela atividade agrícola e, com menor relevância, florestal. O 

tecido edificado, de tipologia predominantemente horizontal, assume também moderada qualidade, uma vez que não 

apresenta características que o distingam pelo seu valor cénico nem se assume como um elemento dissonante significativo. 

As áreas agrícolas intensivas e florestais, pelas diferentes cores e texturas que oferecem ao mosaico cultural, atribuem 

também uma moderada qualidade ao território.  

A elevada qualidade visual neste território marcado pela monotonia morfológica assume reduzida representatividade, 

encontrando-se associado às áreas agrícolas referidas no seio de mosaicos culturais compartimentados e diversificados, 

que compensam a monotonia localizada conferida pela ocupação mais homogénea. A reduzida presença desta classe é 

determinada fundamentalmente pelo valor cénico acrescido do mosaico cultural tradicional e muito característico dominante 

neste local – o denominado Bocage ou campo fechado.  

Este mosaico agrícola encontra-se compartimentado por expressivos espaços “naturais” materializados por sebes naturais 

e constitui um exemplo notável da apropriação humana adaptada às condições naturais e do empenho e construção das 

comunidades para usufruir dos terrenos férteis à beira mar. Assume-se como uma imagem referência do Baixo Vouga 

Lagunar e constitui uma paisagem rara no contexto nacional, o que motivou a sua inclusão na classe de muito elevada 

qualidade visual. 

“A passagem da ria, única em Portugal, tem uma identidade muito elevada, tanto em termos naturais como culturais. Apesar 

das profundas alterações por que tem vindo a passar ultimamente, a paisagem da ria e sua envolvente ainda mantém uma 
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forte personalidade e uma elevada capacidade narrativa sobre a história do seu uso, das atividades e das comunidades que 

sucessivamente a transformaram.” (DGOTDU, 2004) 

Nesta classe acrescem ainda as áreas naturais muito presentes na área de estudo, integrando o vasto e singular sistema 

húmido ou área lagunar, que inclui sapais, pauis, cordões arenosos, espaços entre marés,planos de água, entre outros. 

Tendo como base as unidades de paisagem, verifica-se que o sistema húmido, pela sua riqueza visual e ecológica, se 

integra na totalidade na classe de muito elevada qualidade visual, dominando o quadrante sudoeste da área de estudo. O 

Bocage materializa também uma expressiva área de muito elevada qualidade visual no setor sudeste, intercalada 

pontualmente por áreas de menor qualidade associadas à rede de acessibilidades. Os Campos Abertos, presentes tanto na 

zona central sul como na face norte da área de estudo, apresentam uma matriz de moderada qualidade pontuada 

frequentemente por áreas de reduzida e muito reduzida qualidade, traduzindo a presença de uma área mais humanizada e 

de menor riqueza visual, incluindo intrusões visuais relevantes. Por fim, com características semelhantes, os Montes do eixo 

Estarreja-Angeja ocupam a face nascente sensivelmente a partir da linha férrea. 

Analisando a cartografia de absorção visual (Desenho 40486-EA-0200-DE-0009 do Volume 2 – Desenhos) verifica-se 

que esta é dominada pelas classes moderada e reduzida, refletindo a presença de um território caracterizado pela elevada 

amplitude visual, função da topografia aplanada, e pela elevada presença humana dispersa no território, originando 

expressivas manchas de elevada frequência de visibilidades (Desenho 40486-EA-0200-DE-0010 do Volume 2 – 

Desenhos).  

A classe de absorção elevada é praticamente residual, incluindo uma área mais distante da Ria a sul da ilha da Testada, 

não abrangida pela maioria das bacias visuais dos observadores temporários e permanentes presentes na envolvente. 

Quadro 6.125 – Quantificação das classes de Absorção Visual na área de estudo 

Área de Estudo (buffer de 3 km) 

Absorção visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada 

ha 4263 6123 287 10673ha 

% 40 57 3 100% 

Tendo como base as subunidades de paisagem, verifica-se que o Sistema Húmido apresenta essencialmente moderada 

absorção visual, confirmando a menor presença humana neste sector da área de estudo. Ainda assim as áreas mais 

próximas das zonas humanizadas que envolvem esta subunidade apresentam reduzida absorção, refletindo a elevada 

exposição aos observadores desta área de morfologia aplanada e, consequentemente, de elevada amplitude visual.  

Na unidade de paisagem denominada Bocage a absorção manifesta-se também predominantemente moderada a reduzida, 

com prevalência da segunda classe, função da sua localização numa zona ligeiramente depressionária, muito exposta aos 

aglomerados populacionais de elevada densidade populacional presentes nos limites laterais desta subunidade, 

nomeadamente Cacia e Sarrazola, a poente, e Angeja, Fermelã e Cabeço, a nascente.  As estremas sul e norte manifestam 

uma absorção moderada, pelo maior afastamento aos focos de observadores referidos, sendo “alternadamente” visíveis das 

povoações presentes apenas a nascente e poente da Linha Férrea e de alguns percursos pedonais que percorrem esta 

zona. Importa referir que a absorção desta área é na realidade bastante mais elevada, função da presença de um mosaico 
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muito compartimentado materializado por sebes naturais com estrato arbustivo e arbóreo, que promovem expressivas 

barreiras visuais, impedindo o prolongamento da maioria dos eixos visuais identificados na cartografia de visibilidades. 

Os Campos Abertos, tal como o nome indica, fruem de uma elevada amplitude visual promovida pela topografia aplanada, 

apresentando, consoante a densidade humana, uma variação entre a reduzida e a moderada absorção visual, prevalecendo 

de forma evidente a classe reduzida no território a norte, refletindo mais uma vez uma situação depressionária muito exposta 

aos focos de elevada afluência de observadores presentes na zona sobranceira a nascente – aglomerados de Estarreja e 

Salreu. Importa referir que o território apresenta, na realidade, uma maior capacidade de absorção, uma vez que a constante 

presença de aglomerados populacionais e edificações dispersas bloqueia a maioria dos eixos visuais.  

Por fim, os Montes do Eixo Estarreja-Angeja apresentam características semelhantes à unidade Campos Abertos, 

manifestando uma absorção que varia sobretudo entre as classes reduzida e moderada, diferenciando-se apenas pela 

morfologia ligeiramente ondulada que determina que as povoações nesta unidade apresentem menor amplitude visual, 

manifestando-se, no entanto, mais expostas aos focos de observadores a ocidente. 

Analisando a cartografia gerada, verifica-se que a sensibilidade visual (Desenho 40486-EA-0200-DE-0011 do Volume 2 

– Desenhos) da área de estudo varia sobretudo entre a moderada e a elevada suscetibilidade, traduzindo um território no 

qual coexistem áreas de elevado valor cénico e ecológico e áreas fortemente humanizadas, e, consequentemente, muito 

expostas a focos de potenciais observadores. 

Quadro 6.126 – Quantificação das classes de Sensibilidade Visual na área de estudo 

Área de Estudo (buffer de 3 km) 

Sensibilidade visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada 

ha 721 4372 5580 10673ha 

% 7 41 52 100% 

O sistema húmido, ao apresentar elevada qualidade e moderada absorção visual, manifesta globalmente elevada 

sensibilidade, traduzindo a elevada fragilidade e suscetibilidade deste sistema lagunar à introdução de um elemento 

exógeno.  

área a sudeste, denominada Bocage, assume-se também como uma área muito suscetível, refletindo a elevada exposição 

visual e confirmando a importância deste mosaico agrícola associado a áreas naturais de forte identidade cultural e raro no 

contexto nacional. 

A restante matriz do território, incluída nas unidades denominadas Campo Aberto e Montes do Eixo Estarreja-Angeja,  

manifesta-se dominada pela moderada sensibilidade à introdução de um elemento exógeno, determinada pela 

predominância de ocupações de moderado valor cénico e pela forte humanização do território, prevendo-se que um 

elemento exógeno introduzido se manifeste menos evidente neste contexto artificializado, apesar da moderada a elevada 

frequência de visibilidades.  

A reduzida sensibilidade circunscreve-se a áreas pontuais marcadas quer pela presença de áreas industriais, intrusões 

visuais negativas, quer pela presença de ocupações florestais monoespecíficas de reduzida a moderada qualidade, 

consoante a espécie, eucalipto ou pinheiro bravo, e elevada capacidade de dissimulação visual. 
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6.10 PATRIMÓNIO CULTURAL 

O presente Relatório foi elaborado de acordo com Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 

de novembro) e nele se descreve a metodologia do estudo e respetivos resultados, avaliam-se os impactes decorrentes da 

implementação do projeto e indicam-se as adequadas medidas de minimização. 

O Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) deu entrada na Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 

no dia 4 de fevereiro de 2021, através do “Portal do Arqueólogo”, com a Direção Científica de Maria Cândida Nunes da Silva 

Simplício. 

Os trabalhos de prospeção arqueológica previstos no Plano de Trabalhos anexo ao PATA, decorreram entre 26 de março e 

5 de abril tendo sido feita uma deslocação de reconhecimento das condições do terreno de 2 a 5 de março. 

Os trabalhos tiveram em conta a informação nº S-2020/519277 (C.S:1425528) da DRCC datada de 09/03/2020 na qual se 

refere a proximidade do projeto com os sítios arqueológicos da Torre (CNS997) e Marinha Baixa (CNS15340) 

recomendando-se o “reforço dos trabalhos de prospeção arqueológica nesta área, aquando da caracterização da situação 

de referência patrimonial a inserir no relatório síntese do estudo de impacte ambiental do projeto”. 

No desenvolvimento dos trabalhos teve-se também em conta o parecer da DGPC relativo ao PATA nº S-2021/546115 

(C.S:1492263) datado de 24/03/2021, no que concerne ao envio da documentação inerente à conservação preventiva, a 

qual foi remetida a 30/03/2021. 

Nesta mesma data (30/03/2021) foi por nós solicitado um pedido de esclarecimento quanto às condicionante expressas nos 

pontos 5.1.1 e 5.1.3 que dizem respeito à submissão, por parte desta equipa, de um segundo PATA para execução de 

trabalhos arqueológicos de registo científico dos elementos de interesse cultural identificados e que se venha a verificar 

poderem vir a ser afetados pelo Projeto.  Até à presente data não foi, no entanto, rececionada resposta a este pedido de 

esclarecimentos. Assim, considerando que 1) este PATA diz respeito apenas a trabalhos de prospeção arqueológica e que 

2) os trabalhos de prospeção arqueológica são os previstos para a caracterização das áreas de incidência direta e indireta 

dos projetos conforme consta da Circular com os Termos de Referência para Estudos de Impacte Ambiental, as 

condicionantes do Despacho da DGPC  relativo ao PATA nº S-2021/546115 (C.S:1492263) datado de 24/03/2021 expressas 

nos pontos 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, foram vertidas nas Medidas de Minimização indicadas neste estudo, nos casos em que estas 

se aplicam. 

6.10.1 Objetivos e metodologia geral 

É objetivo deste estudo identificar a presença de Património Cultural na área a afetar pelo presente projeto e promover a 

sua salvaguarda, avaliando os impactes e indicando as adequadas medidas de minimização. Desta forma pretendeu-se dar 

igualmente cumprimento às normas em vigor, nomeadamente: 

▪ Proteção do Património Arqueológico, Convenção de La Valeta: Resolução da Assembleia da República nº 71/97 

▪ Regime de proteção e valorização do património cultural: Lei nº 107/2001 de 8 de setembro  

▪ Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, Paris: 2 de novembro 2001 

▪ Regulamento de Trabalhos Arqueológicos: Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro 
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▪ Circular com os Termos de Referência para o Descritor Património em Estudos de Impacte Ambiental (Instituto 

Português de Arqueologia, 10 de setembro de 2004) 

Para cumprimento dos objetivos definiu-se a seguinte metodologia: 

▪ Definição de uma área de estudo assim como as áreas de incidência direta e indireta do projeto; 

▪ Realização de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a área de estudo incluindo cartografia histórica; 

▪ Consulta às bases de dados oficiais de elementos patrimoniais; 

▪ Contacto e pedido de informação à Câmara Municipal de Estarreja, Câmara Municipal de Aveiro e Câmara Municipal 

de Albergaria-a-Velha, Direção Geral do Património/CNANS, Direção Regional da Cultura do Centro e Dr. Alexandre 

Sarrazola, com estudos desenvolvidos nos sítios da Torre e Marinha Baixa; 

▪ Realização de trabalho de campo de prospeção nas áreas de afetação direta e indireta do projeto de acordo com a 

metodologia proposta no PATA e detalhada no Capítulo 7.4.3 deste relatório; 

▪ Identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos patrimoniais; 

▪ Avaliação do valor patrimonial dos elementos patrimoniais detetados (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos); 

▪ Avaliação do impacte do projeto nos elementos patrimoniais inventariados face ao valor dos mesmos e às 

características do projeto; 

▪ Indicação das medidas de minimização;  

▪ Elaboração do Relatório Técnico Final de acordo com o atual Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei 

nº 164/2014 de 4 de novembro) e a Circular relativa à documentação digital de 27 de dezembro de 2011. 

6.10.2 Área de estudo  

No desenvolvimento deste estudo definiram-se diferentes áreas ou unidades geográficas a analisar, de acordo com os 

objetivos de cada caracterização e o fim último do presente trabalho. Nestas condições, o levantamento do património 

cultural foi feito tendo em conta freguesias das áreas de incidência direta e indireta do Projeto. A caracterização 

geomorfológica da área teve como unidade, o estuário do Rio Vouga. O enquadramento histórico foi feito tendo em conta a 

ocupação humana do Baixo Vouga Lagunar na sua relação com o rio, o mar e a ria. 

No que respeita à definição das Áreas de Incidência, considerou-se que a Área de Incidência Direta do Projeto (AID) 

corresponde à área sobre o traçado de todas as intervenções previstas no projeto (intervenções nos diques, motas, 

comportas, áreas de empréstimo, etc.). Já a Área de Incidência Indireta do Projeto (AII) corresponde a uma faixa de 15 

metros para o exterior da AID contados a partir dos seus limites exteriores (Desenho 40486-EA-0200-DE-0021 do Volume 

2 do EIA). 

6.10.3 Enquadramento geológico, geomorfológico e sedimentológico 

A laguna de Aveiro é uma estrutura preenchida por águas fluvio-marinhas, onde desaguam vários cursos de água, de que 

o principal é o Rio Vouga. Está separada do mar por dois cordões litorais com orientação N-S: o de Ovar que se desenvolve 

de Ovar até São Jacinto e o de Mira que vai de Mira até à praia da Barra.  

Trata-se de facto não de uma ria, mas de uma laguna costeira resultante de um processo de acumulação sedimentar e 

consequente isolamento do mar de uma vasta baía oceânica que se estendia de Espinho o Cabo Mondego.  
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Antes do preenchimento sedimentar o mar banharia diretamente Esmoriz, Estarreja, Eirol, Cacia, Esgueira, Aveiro, Ílhavo, 

Vagos e Mira (Girão, 1941). Os rios Vouga, Águeda e Cértima teriam fozes independentes desaguando, a par do Antuã e 

rio Boco, diretamente no oceano.  

Alguns dos aspetos deste processo estão ainda por compreender, nomeadamente no que concerne às cronologias das 

diversas etapas. Sabemos que o máximo de transgressão marinha terá ocorrido entre 5.000 e 3.000 anos BP (Dias, 1997) 

e, como consequência da estabilização do nível do oceano nesse período, ter-se-á iniciado o processo de preenchimento 

sedimentar.  

A partir desse período, a estabilização do nível do mar, sensivelmente à cota atual, deu origem a um processo de 

regularização da costa com erosão dos pontos salientes e preenchimento sedimentar das áreas reentrantes. A formação de 

cordões arenosos por acumulação no exterior desta baía ter-se-á também iniciado dando origem, nesta região, a uma vasta 

laguna.   

Sabemos que esta vasta baía teria já um cordão arenoso a fechá-la em época romana uma vez que se constatou a presença 

de níveis sedimentares desse período compatíveis com ambiente, lagunar na praia de Silvalde, a sul de Espinho (Alves et 

alli,1988-1999). Um recente estudo geológico realizado no sítio arqueológico de Aveiro A, localizado no canal de Mira, 

confirma também a existência de ambiente lagunar ou estuarino, neste local no período romano (Lopes et alli, 2015). O litoral 

estaria então bem mais a ocidente.  

Mas é apenas a partir do século X, que as fontes escritas nos dão indícios da existência de ambiente protegido da agitação 

marítima em Ovar com a referência a salinas (Oliveira, 1981, 10; Bastos, Vidal e Dias, 2001, 183) assim como a um porto 

de mar (Laranjeira, 1973). No século XII, o extremo sul da restinga que se desenvolvia de norte para sul, a partir de Ovar 

atingia a Torreira onde estava posicionado o canal da barra. 

A sedimentação ocorria também na área de Vagos e Mira até ao Cabo Mondego. No entanto, ainda em 1560, data do mapa 

de Álvaro Seco, o braço de mar correspondente hoje ao canal de Mira, não aparece representado. De facto, os dados obtidos 

em campo e que mostram que o casco da embarcação do sítio arqueológico de “Aveiro A” assenta sobre um paleo-canal de 

fundos lodosos datado dos primeiros séculos da nossa Era, mostra também no local a “sucessão alternada de vasas e areias 

com diferentes geometrias, refletindo alternância de ambientes de deposição com regimes hidrodinâmicos distintos” (Lopes 

et alli, 2015). 
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Figura 6.94 - O litoral de Aveiro segundo Álvaro Seco (1561) 

 

Não obstante esta alternância, o processo de acumulação prosseguiu originando, no interior da laguna de Aveiro, pequenas 

ilhas como as Testadas, a Morraceira, dos Ovos e do Monte Farinha. A barra nos séculos XV e XVI situava-se em frente a 

esta última.  

Em meados do século XVIII o cordão arenoso tinha já atingido o areal de Mira, ficando completa a formação da laguna atual.  

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, a sul, entre Vagueira e Palheiros de Mira. É neste contexto que se realizam as obras de 

abertura e fixação da barra entre S. Jacinto e a Costa Nova, concluídas em 1808. 
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Figura 6.95 - As barras da laguna ao longo do tempo (Oliveira 1988) 

 

Os processos acima descritos originaram duas zonas geológicas totalmente distintas com a linha do antigo litoral a separá-

las. Esta linha, que parte de Esmoriz, passa em Ovar, Estarreja, Salreu, Angeja, Cacia, Aveiro, Vagos e Mira apresenta, a 

nascente, os terrenos antigos e a poente, os depósitos recentes. O canal de Ílhavo, até Vagos, corre ao longo deste antigo 

litoral.  

Genericamente toda a área de recente formação apresenta depósitos e cobertura de areias cortadas por aluviões silto-

argilosos e areias lodosas nos fundos dos canais.   

Os depósitos plistocénicos representam, em grande parte, os terrenos a nascente desta formação mais recente. Os terraços 

quaternários e níveis de praias antigas constituem os primeiros relevos na fronteira oriental da área lagunar. Na zona do 

presente Projeto esta fronteira ocorre a sul nos primeiros relevos de Sarrazola (Cacia, Aveiro) e Angeja (Albergaria-a-Velha) 

e a nascente em Canelas, Salreu e Estarreja onde se localizam as três áreas de empréstimo (Figura 6.97). 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal, 16-A Aveiro (Figura 6.96) e o estudo realizado pela COBA, no âmbito deste 

Projeto (COBA, 2020), nas áreas a intervencionar ocorrem as “Aluviões atuais” (a), do Holocénico/Quaternário, que 

assentam sobre as formações cretácicas (C) e xistentas do Proterozóico (X). As formações aluvionares encontram-se por 

vezes cobertas por um nível superficial de terra vegetal e depósitos de aterros. 
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Figura 6.96 - Extrato da Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000, Folha 16-A (Aveiro) com o traçado dos 
diques (COBA, 2020). 

 

Figura 6.97 - Extrato da Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000, Folha 16-A (Aveiro) com a localização das 
áreas de empréstimo assinaladas. 
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6.10.4 Contexto histórico arqueológico 

A mais antiga ocupação humana, conhecida na envolvente do Projeto, encontra-se em Vale de Videiras (Eirol) (Morgado, 

2009). O conjunto de artefactos líticos, provenientes deste sítio arqueológico, testemunha a presença de grupos na região, 

entre 26000 e 20000 a.C. (Paleolítico superior). Não se conhecem outros vestígios deste período na envolvente da área em 

estudo. Este período corresponde ao máximo da glaciação de Würm, pelo que, as populações que habitaram a envolvente 

da atual laguna, tinham a linha de costa a distância considerável.  

Após o final da glaciação, no período em que o nível da água do mar foi progressivamente subindo, as populações integraram 

estratégias de subsistência agro-pastoris. É para o período neolítico que voltamos a encontrar testemunhos, embora 

indiretos, de presença humana na região. Neste caso é sobretudo a toponímia que nos fornece mais informação. Os rituais 

funerários implicaram, neste período, a construção de monumentos que perduraram na paisagem sob a forma de mamoas 

dando origem a nomes de lugares como Mamoa Negra ou Mamoa da Areia a dois quilómetros de Angeja. Também na 

Fermelã, em Veiros e Salreu encontramos topónimos com esta origem. No sítio da Mamoa, no lugar de Mamodeiro (freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima) em Aveiro, encontram-se ainda preservados vestígios de um monumento funerário megalítico 

com a presença de materiais líticos e cerâmicos do período neolítico/calcolítico (Morgado, 2009). Em Estarreja, na capela 

de Santo Amaro apareceram vestígios datáveis do V ao III milénio a. C.  (Ferreira, 2009, 10).  

Durante o Calcolítico (transição do 4º para o 3º milénio a. C.) torna-se percetível a atividade metalúrgica associada ao cobre. 

A mineração torna-se um aspeto importante a par da pastorícia e agricultura. É o período em que temos os primeiros 

testemunhos de povoados de implantação defensiva, por vezes com construção de amuralhados. É também o período 

correspondente ao máximo de transgressão marinha ocorrida após o final da glaciação em que a costa apresentaria 

profundos recortes, com o mar a penetrar intensamente as zonas baixas costeiras formando amplos estuários e longos 

braços de mar no interior do território.  

No período da Idade do Bronze, na sua fase final, inicia-se a navegação marítima em grande escala ao longo do 

Mediterrâneo e de toda a costa Atlântica. É o período da demanda do cobre e do estanho e da difusão por toda a fachada 

atlântica de uma mesma metalurgia. As áreas costeiras que oferecem abrigo e apoio a estas rotas assumem particular 

importância. O processo de sedimentação das áreas vestibulares dos rios ter-se-ia já iniciado pelo que, também neste litoral 

algumas transformações estariam também a ocorrer.  

No lugar da Agra do Crasto, Aveiro, junto ao Campus universitário de Santiago (Universidade de Aveiro), temos importantes 

vestígios do período Calcolítico e Idade do Bronze. Localizado num pequeno outeiro na cota dos 12 metros, entre o esteiro 

de S. Pedro e a vala da Marona o sítio arqueológico apresenta materiais cerâmicos e líticos de cronologias do 3º ao 2º 

milénio a. C. (Morgado, 2009). Para este local há ainda notícias da existência de povoado fortificado. 

A construção em locais altos, possuindo defesa natural, muitas vezes reforçada com muralha, é típico do povoamento do 

noroeste peninsular durante a proto-história existindo mesmo povoados de vocação marítima junto ao antigo litoral e 

controlando a penetração no interior do território. É o momento em que as rotas de navegação entre Atlântico e Mediterrâneo 

se encontravam plenamente estabelecidas na demanda, sobretudo do estanho. No Cabeço do Vouga com cerca de 90 m 

de altitude, “dominando uma ampla península encravada entre uma inflexão do Vouga e os terrenos alagadiços do rio 

Marnel”, encontra-se implantado um importante povoado com ocupação entre os finais do 3º milénio a.C. os séculos VI/VII 

da nossa Era (Pereira, 2011, 94). Em Salreu, num pequeno esporão sobre meandro do rio Antuã, existe outro povoado 
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proto-histórico com sistema defensivo de fossos apresenta ocupação da Idade do Ferro (Pereira, 2011, 94).  Poderão ainda 

corresponder a este período os vestígios encontrados no lugar de Mortórios próximo de Mira e Quinta da Mónica em Santo 

André de Vagos (Reigota, 2000).  

A continuidade de ocupação de alguns povoados desde a Idade do Ferro mostra a chegada dos romanos a um território já 

plenamente estruturado. O já referido povoado proto-histórico do Cabeço do Vouga, com ocupação que se prolonga para o 

período romano, tem vindo a ser interpretado como sendo a antiga Talábriga que sabemos se situaria junto ao Vouga. A foz 

deste rio é referida por Estrabão o que lhe confere relevância embora este a considere como um porto de tráfego diminuto 

(Oliveira, 1981, 248). Por Talábriga passava o troço da estrada militar romana que ligava Olissipo a Bracara. Desenvolvia-

se com orientação norte-sul ao longo do antigo litoral e terá contribuído para o reforço da estrutura territorial e para o 

desenvolvimento dos núcleos populacionais ao longo deste eixo. Na envolvente do presente projeto, o povoado romano 

portuário que existiu no lugar da Torre e o centro industrial que lhe está associado na Marinha Baixa (Sarrazola e Silva, 

2006), ambos em Cacia, assim como o centro produtor de cerâmica do Eixo, terão beneficiado da proximidade da linha de 

costa, da foz do Vouga e da rede viária romana. Assinalam-se  vestígios deste período em Estarreja, na capela de Santo 

Amaro (Ferreira, 2009, 10), Vagos, Sosa e São Romão (Reigota, 2000).  

A continuidade na atividade económica e ocupação do território é visível no registo arqueológico do Eixo e de Cacia 

prolongando-se para o período tardo romano/visigótico. A região terá tido importância durante este período já que há 

referência a atividade económica em Telhões e Romariz (Bunheiro) e à existência de uma sede paroquial suevo-visigótica 

em Antuã, no século VI (Ferreira, 2009,11). As populações destes períodos poderão ter já beneficiado de um litoral em 

transformação, com a existência já de contextos de águas calmas, protegidas da agitação marítima. Esta presunção decorre 

de resultados obtidos em campo, por meio de sondagens geológicas e que mostram que o casco da embarcação do sítio 

arqueológico “Ria de Aveiro A” assenta sobre um paleo-canal de fundos lodosos datado dos primeiros séculos da nossa 

Era, mostra também no local a “sucessão alternada de vasas e areias com diferentes geometrias, refletindo alternância de 

ambientes de deposição com regimes hidrodinâmicos distintos” (Lopes et alli, 2015).  

Da ocupação árabe nesta região, poucos vestígios materiais chegaram até nós. Existe referência a duas inscrições árabes 

na antiga Igreja Matriz de S.  Miguel, demolida em novembro de 1835 (Morgado, 2009). No entanto, a toponímia está 

presente um pouco por toda a região sendo de notar a sua presença nos novos territórios ganhos ao mar como é exemplo 

a Azurreira, junto ao canal de Ovar ou Muranzel junto à Torreira. Existe ainda referência a uma estrada mourisca que ligaria 

o Porto a Águeda passando em Oliveira de Azeméis, Albergaria e Vouga (Oliveira, 1981, 11), a qual teria vindo substituir a 

estrada romana já muito coberta pelas areias. Na verdade, neste período já os processos de sedimentação e formação de 

cabedelos se teriam iniciado dando origem a novos territórios e disponibilizando novos pontos de abrigo à navegação.  

As populações foram tirando partido da transformação da paisagem e, chegado o século X, a produção salineira, que terá 

inicialmente ocorrido no interior do estuário do Vouga, encontra-se plenamente instalada na zona de Ovar. Há menção, nas 

fontes escritas, às salinas em Dagaredi (Válega), no sítio do Cabedelo junto ao esteiro de Fontanella/Fontela (Oliveira,1981, 

10). Ovar possui então um porto de mar, certamente em local já protegido pela deposição de areias. A importância da região 

encontra-se patente na existência, em Avanca, neste período de uma sede de mosteiro. Poderá também ser fruto da 

importante produção salineira da região, os ataques normandos a esta costa sendo conhecido um texto de 1026, no qual se 

descreve o produto de um resgate de prisioneiros que incluía o sal como pagamento. 
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O desenvolvimento de toda a região de Ovar a Mira relaciona-se com a afirmação da ria e a “emigração para a costa” 

(Sampaio, 1979). Coincide não só com a produção de sal (Rau, 1984) mas também com o desenvolvimento da navegação 

e pescas (Sampaio, 1979, 87). No século XI há já referência a muitas das atuais vilas: Cabanões, Vagos, São Romão, Ílhavo 

(Reigota, 2000, 15), Canelas, Fermelã, Antuã, Avanca e também Roxico (com marinhas) e Ablazcizi (Ferreira, 2009, 11). A 

Idade Média é, pois, o período de surgimento das atuais vilas: Murtosa, Pardilhó, Salreu, Veiros, São Tiago de Beduído são 

citados em fontes do século XII e Aveiro obtém o estatuto de vila no século XIII. Desde 1210 que as fontes escritas atestam 

a preocupação dos monarcas e mosteiros em povoar a região e promover arroteamentos. Na região de Estarreja e Murtosa, 

a Terra Marinhoa era então constituída por matos, pântanos e juncais (Pereira, 2010). As terras pobres, arenosas, com 

pouca capacidade de retenção de água e baixa fertilidade estão, neste período a ser transformadas. Ao longo do cordão 

litoral vai surgir a Gelfa que são as terras de pastagem já citadas em 1283, nas doações de D. Dinis.  

A conquista de Lisboa vem trazer mais segurança a esta costa e permitir o desenvolvimento das atividades marítimas com 

consequência no incremento das pescas e construção naval. A inquirição de 1296 alude à atividade da pesca de golfinho, 

em Ílhavo, com malha assim como à importante produção de sal e atividade de salvados de batel ou de navios. No Bunheiro 

há comunidade de pescadores no século XIV.   

À medida que o cordão litoral avança para sul e o mar se distancia, a atividade de extração salineira também se foi 

deslocando para sul e desaparecendo mais a norte, embora não totalmente. Ao longo dos séculos XII XIII e XIV há marinhas 

em Ovar e em 1315 são referidas as da Toussa (Tijosa). Apesar de referência escrita a marinhas ermas na Espinhosela e 

Teiossa (Tijosa) logo em 1404, há notícia que ainda se encontram em laboração neste local no século XVII (Amorim, 1968). 

Documento das cortes de Lisboa de 1459 refere tradição já antiga nas marinhas de sal em Esgueira, Vagos, Soza, Ílhavo, 

Vila de Milho, Ermida e Arada.  

A par das atividades marítimas, cresce na região a produção cerâmica proporcionada pela disponibilidade da matéria prima. 

Em Aveiro produziam-se materiais para construção como os ladrilhos, as telhas, os tijolos e também loiça de uso doméstico, 

com grande variedade de formas (Morgado, 2009). Desta atividade dá-nos testemunho o carregamento do barco naufragado 

no canal de Mira designado por “Aveiro A”.   

De entre toda a produção cerâmica, destacam-se as formas do açúcar. «Esta atividade colocou Aveiro em lugar de destaque 

no ciclo da produção açucareira na época moderna, pelo menos a partir do séc. XVI até ao séc.  XIX, como centro produtor 

das formas cerâmicas utilizadas na fase da purga do açúcar e que foram exportadas para os mais variados destinos: 

Madeira, Açores, Cabo Verde, Canárias, Brasil ou mesmo Inglaterra» (Morgado. 2009)  

A importância dos núcleos populacionais e do interesse económico das atividades desenvolvidas tanto em Aveiro como ao 

longo do litoral da ria é patente na atribuição dos forais manuelinos às vilas de Mira, Vagos, Sosa, Ílhavo, Aveiro, Angeja, 

Bemposta, Antuã e Ovar.  

A dependência da economia da cidade de Aveiro 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. Os primeiros barcos 

a sair de Ílhavo para a pesca do bacalhau na Terra Nova terão ainda saído pela barra de Mira (Barrinha) mas esta, no início 

do século XIX, encontrava-se já muito assoreada, entre Vagueira e Palheiros de Mira.  É então que se inicia o projeto de 

abertura artificial de uma barra no local onde ainda hoje se encontra. A Barra Nova foi aberta em 1808 conferindo novo 
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impulso económico à cidade de Aveiro e Ílhavo cuja história marítima se encontra intimamente ligada à pesca do bacalhau 

à linha e à construção naval.  

Na sequência desta obra, foram executadas obras no rio Vouga para melhoramento da navegação fluvial e  consolidação 

da nova barra. É neste contexto que é desviado o troço final do Vouga, dando origem ao atual troço retilínio que atravessa 

a área lagunar a norte de Cacia tendo sido batizado em 1816 como Rio Novo do Príncipe. O antigo leito desenvolve-se para 

noroeste, em direção à Murtosa, sendo agora designado Rio Velho. 

Os barcos que se constroem nos estaleiros da ria não são apenas destinados às atividades locais como os moliceiros, 

saleiros, bateiras ou mercantéis. Constroem-se barcos para outras zonas do país nomeadamente o Tejo ou toda a costa 

onde a pesca do chinchorro ou a arte-xávega se desenvolvem. Das carreiras de Aveiro, a partir do século XIX, e mais tarde 

da Gafanha, saem navios de grande tonelagem como  brigues, caíques, patachos, escunas, palhabotes e iates (Carvalho, 

2006). Ovar, Estarreja e Pardilhó tiveram grande atividade e, no ano de 1887, o estaleiro do cais da Ribeira, em Ovar, era 

um dos mais importantes. Também havia importantes estaleiros na Marinha, Cabanões e São João (Carvalho, 2006, 48).  

Neles se construíam as enviadas, fragatas e varinas ou ovarinas. A partir da fixação da barra na Costa Nova, o assoreamento 

dos esteiros mais interiores obriga ao abandono da construção de navios de maior calado pelo que muitos são abandonados 

mantendo-se a laboração para embarcações mais pequenas e de pequeno calado. Isto acontece a partir da segunda década 

do século XX. Hoje a tradição da construção artesanal mantém-se nalguns poucos estaleiros em Pardilhó.  

A apanha do moliço foi uma das importantes atividades económicas da laguna. A necessidade de conquistar, para a 

produção agrícola, os terrenos pobres recentemente ganhos ao mar, levou à prática de adição aos solos, de grandes 

quantidades daquele adubo natural. Da Gelfa (a norte) à Gândara (região de Vagos e Mira) a apanha do moliço foi atividade 

essencial à qual se ligaram também a construção naval já que houve embarcações especializadas na apanha e transporte 

do moliço. A apanha do moliço teve grande incidência em Ovar, Torreira, Bunheiro, Pardelhas, Pardilhó, S. Jacinto, Aveiro, 

Ílhavo e Areão, e também nos viveiros das marinhas de sal. Nos pequenos portos do interior da ria fazia-se distribuição do 

moliço pelos campos cultivados. Descarregava-se, sobretudo, no cais do Bico da Murtosa, na ribeira da Aldeia (Pardilhó) e 

nas ribeiras do Mourão, Martinho, Gago e Mancão (Bunheiro). O topónimo Malhada que se encontra em vários pontos da 

zona lagunar tem relação com esta atividade. Designa o terreno inclinado onde o moliço era colocado a escorrer. Muitas 

vezes a inclinação do terreno era obtida artificialmente, à custa de aterros pelo que é frequente a ocorrência de grandes 

quantidades de fragmentos cerâmicos nestes locais. 

A par da atividade da apanha do moliço, a exploração do junco terá sido de grande relevância na laguna. De facto, apesar 

de mal conhecida, esta atividade foi responsável pelo forte traço humano impresso hoje na paisagem lagunar. Corresponde 

à construção de complexos sistemas de drenagem nas zonas alagadas, para manutenção das “praias de junco”, por meio 

de abertura de canais e canaletes. 

Importantes para a atividade económica foram os diversos portos construídos, em grande parte, de forma precária, quer nos 

canais principais, quer localizados em fundo de esteiro, os quais aglutinavam toda a economia da ria com o movimento de 

pessoas e bens. Neles se descarregava o moliço para os campos vindo da ria e a partir deles se distribuía o sal produzido 

no local. Neles se embarcava a matéria prima para as indústrias de Aveiro e Ílhavo (argilas e caulinos) ou o produto final 

das indústrias regionais como a telha da Regedoura e a produção cerâmica das olarias de Aveiro. Junto a eles se fixavam 

os construtores navais e comunidades de pescadores. 
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No mar, a pesca do chinchorro encontra-se documentada desde o século XVI. Esta arte já envolvia grande número de 

elementos e utilizava-se o barco meia-lua. 

Desenvolve-se em momento de decadência da pesca no interior da laguna com o desaparecimento de algumas espécies 

lagunares devido ao deslocamento da barra para sul. É também o momento do incremento da indústria da conserva da 

sardinha em Ovar e da introdução da arte xávega importada do norte da península no final do século XVIII (Oliveira, 1967, 

175).  

 

Figura 6.98 - A foz do Vouga no Atlas de João Teixeira (1648) 
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Figura 6.99 - Carta com o projeto da abertura da barra de Aveiro onde se assinala também o projeto de abertura do 
Rio Novo. No topo do mapa: Vilarinho e Sarrazola (Mappa da Ria de Aveiro para intelligencia do plano da abertura 

da nova barra, impresso em 1813). 

6.10.5 Levantamento do património cultural 

A pesquisa com vista à identificação de património arqueológico, arquitetónico e etnográfico encontra-se sintetizada nos 

quadros seguintes tendo tido por base as seguintes fontes: 

▪ Bibliografia disponível de temática histórica, arqueológica e etnográfica da área de estudo 

▪ Bases de dados 

− Endovélico/Geo portal 

− Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação  

− Base de dados SIPA do Património Arquitetónico 

▪ PDM de Aveiro e PDM de Estarreja 

▪ Cartografia (análise fisiográfica e toponímica): fez-se a análise das Cartas Militares disponíveis, Carta Geológica de 

Portugal e cartografia histórica do Instituto Hidrográfico e Biblioteca Nacional Digital; 

▪ Carta Geológica de Portugal e cartas históricas gerais, de pormenor e hidrográficas 

▪ Imagens de satélite 

▪ Consulta a Entidades: 

− Câmara Municipal de Aveiro 

− Câmara Municipal de Estarreja 

− Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 

− CNANS/DGPC 
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− Direção Regional da Cultura do Centro 

− Dr. Alexandre Sarrazola 

− Foi também solicitada a consulta dos processos da DGPC relativos aos sítios arqueológicos da Torre e Marinha 

Baixa (S-00997, S-15340 e 97/1(400)). No entanto, dado o agravamento da situação pandémica, em janeiro, já não 

foi possível a sua concretização. Esta lacuna foi, no entanto, colmatada por conversas telefónicas com o Dr. 

Alexandre Sarrazola que nos forneceu o relatório dos trabalhos e a quem foi sendo comunicado os resultados do 

trabalho de campo a decorrer.  

Quadro 6.127 - Património Classificado na envolvente do Projeto 

Nº nº SIPA Designação Cartografia / Tipologia Século Localização Proteção 

1 IPA.00000240 

Casa de 
Francisco 
Maria de 
Oliveira 
Simões 

Casa Arte Nova 
Século 

20 

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 

IIP - Imóvel de 
Interesse Público, 

Decreto n.º 
5/2002, DR, 1ª 

Série-B, nº 42, de 
19 fevereiro 2002 

2 IPA.00000616 
Cineteatro de 

Estarreja 

Cineteatro modernista, de planta retangular, com 
corpo de camarins adossado e torre do corpo de 

escadas localizada no ângulo da fachada principal. 
Volumetria compacta, de desenvolvimento 

horizontal, desenhada por linhas retas. Coberturas 
escalonadas, planas e em terraço. Pala a proteger 

a entrada principal. Fenestração tripartida, 
verticalizada e generosa na fachada principal, a 
assinalar o piso 1 e contrastando com os panos 

cegos dos alçados. 

Século 
20 

Aveiro, 
Estarreja, União 
das freguesias 
de Beduído e 

Veiros 

IM - Interesse 
Municipal, Decreto 
nº 67/97, DR, 1ª 

Série-B, nº 301, de 
31 Dezembro 1997 

3 IPA.00000220 
Pelourinho de 

Angeja 

Memória de pelourinho de bloco prismático 
construída no séc. 20 com soco quadrangular de 

três degraus, onde assenta alto plinto 
paralelepipédico e a coluna toscana, de onde 
arranca o remate, em bloco, com elementos 
heráldicos nas faces. Ostenta uma coroa e 

vestígios dos ferros de sujeição. 

Século 
20 

Aveiro, 
Albergaria-a-
Velha, Angeja 

Imóvel de 
Interesse Público, 
Decreto nº 23 122, 

DG, 1ª série, nº 
231 de 11 outubro 

1933 

4 IPA.00035638 Casa Velha Casa setecentista 
Século 

18 

Aveiro, 
Albergaria-a-
Velha, Angeja 

Monumento de 
Interesse 

Municipal, Edital 
n.º 592/2017, DR, 

2.ª série, n.º 
159/2017 de 18 

agosto 2017 
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Quadro 6.128 - Património Arquitetónico 

Nº nº SIPA Designação Cartografia / Tipologia Século Localização Proteção 

5 IPA.00008608 
Igreja Paroquial de 
Fermelã/Igreja de 

São Miguel 

Arquitetura religiosa, maneirista, oitocentista e 
novecentista. Igreja paroquial de planta longitudinal, 
com nave, capela-mor mais baixa e mais estreita, 

capela lateral e sacristia adossadas à fachada 
lateral direita e presbitério adossado à fachada 
lateral esquerda com a nave iluminada por um 
janelão retilíneo na fachada principal e por três 

janelas em capialço na fachada lateral direita e no 
corpo da capela-mor por duas janelas retilíneas, 
igualmente na fachada lateral direita. Fachada 

principal rasgada por portal de verga reta encimado 
por janelão, ambos rematados por cornija, 

apresentando nicho abrigando a imagem do orago 
no frontão. À esquerda, adossada à nave, torre 
sineira composta de dois registos, sendo o 1º 

vazado, com cobertura em abóbada de berço e o 2º 
rasgado em todas as faces por ventanas em arco 
de volta perfeita. Fachada principal e face N. da 

torre sineira revestidas a azulejo de padrão 
monocromo e as restantes pintadas, circunscritas 

por cunhais apilastrados, em cantaria, na torre 
sineira e corpo da nave e capela-mor e pintados na 

capela lateral, firmados por pináculos, sendo 
percorridas por embasamento à exceção da 

fachada lateral direita do corpo da nave. Remates 
em cornija e beiral e em empena contracurvada 
rematada, em posição centralizada, por frontão 

triangular sem base na fachada principal. Fachada 
lateral direita rasgada por porta travessa de verga 

reta na nave. 

Séculos 17, 
19 e 20 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

6 IPA.00008690 
Capela de São 

Geraldo 
  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

7 IPA.00008611 
Cruzeiro em 

Fermelã 

Sobre plataforma quadrangular de dois degraus, 
plinto paralelepipédico com todas as faces 

molduradas, uma delas com inscrição, que suporta 
coluna com entase, ostentando os símbolos da 
Paixão em baixo-relevo, com capitel da ordem 

compósita, onde assenta pequena cruz latina sobre 
soco com representação escultórica de Cristo. 

Seculo 20 
(conjetural) 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

8 IPA.00008625 
Casa da Barroca e 
capela de São José 

  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

9 IPA.00008609 
Capela de São 

João 
  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

10 IPA.00008612 
Capela de São 

Bartolomeu 
  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
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Canelas e 
Fermelã 

11 IPA.00008586 
Quinta do Espinhal 

e capela 
edifício da quinta com capela, mandada construir 

por Pe. Joaquim Domingues da Silva 
Século 19 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

12 IPA.00008606 
Capela de Santo 

António 

Arquitetura religiosa, oitocentista. Capela de planta 
longitudinal com uma nave e capela-mor, com 

sacristia adossada à fachada lateral direita, com 
cobertura interior de madeira em masseira 

diferenciada, amplamente iluminada por frestas e 
óculo rasgados na fachada principal e janelas de 
verga reta confrontantes, rasgadas no corpo da 

nave e por janela de verga reta rasgada na capela-
mor, no lado do Evangelho. Fachada principal 
rasgada por portal em arco de volta perfeita 

delimitado por pilastras e rematado por cornija 
encimada por frontão triangular sem retorno, 

ladeado por frestas em arco de volta perfeita e 
encimado por óculo ovalado Fachadas pintadas, 

com pés direitos diferentes adaptando-se ao 
desnível do terreno, circunscritas por cunhais 

apilastrados firmados por pináculos piramidais e por 
balaustrada plena delimitada por pilastras onde 

assentam vasos na fachada principal, percorridas 
por embasamento e remates em cornija e beiral e 
em frontão triangular na fachada principal, sendo a 

do lado esquerdo rasgada por porta travessa de 
verga reta na nave, a do lado direito por janela de 

verga reta no corpo da sacristia e a posterior 
rasgada por porta de verga reta na sacristia e por 
óculo circular na empena da capela-mor e na da 

nave, sobrelevada, onde assenta, à direita, sineira 
em arco de volta perfeita. Interior com púlpito 

oitocentista de bacia retangular, em cantaria, do 
lado da Epístola. Retábulo-mor com fundo pintado 

de branco e decoração marcada a dourado, do séc. 
19, com alguns elementos de estrutura neoclássica, 

de planta reta e três eixos. 

Século 19 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

13 IPA.00008613 
Cruzeiro em 

Canelas 

Arquitetura religiosa, novecentista. Cruzeiro de 
encruzilhada com plataforma poligonal de três 

degraus, plinto poligonal, e cruz latina poligonal. 
Fonte: Arquitetura infraestrutural, do séc. 20. Fonte 

de espaldar semicircular com pilar ao centro 
sobrelevado, rematado por esfera sobre soco e bica 

simples que jorra para tanque retangular com 
suporte de vasilhame. Espaldar prolonga-se por 

duas ilhargas com guarda balustrada. 

Século 20 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

14 IPA.00008605 
Igreja Paroquial de 
Canelas/Igreja de 

São Tomé 

Arquitetura religiosa, maneirista, setecentista, 
oitocentista e novecentista. Igreja paroquial de 

planta longitudinal, com nave, presbitério, capela-
mor mais baixa e mais estreita, capela lateral, 

sacristia e dependência de apoio, de dois pisos, 
adossadas à fachada lateral esquerda com a nave 

iluminada por um janelão retilíneo na fachada 
principal e por quatro janelas em capialço em arco 

abatido, com moldura em remate contracurvado, na 

Séculos 17, 
18, 19 e 20 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 
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fachada lateral direita e uma no corpo da capela-
mor. Fachada principal rasgada por portal de verga 
reta encimado por janelão assente e rematado por 

cornija, apresentando nicho abrigando a imagem do 
orago no frontão. À esquerda, adossada à nave, 

torre sineira composta de dois registos, sendo o 1º 
rasgado por pequenas frestas e pequena janela de 
verga reta na face N. e o 2º rasgado em todas as 

faces por ventanas em arco de volta perfeita. 
Fachada principal e torre sineira revestidas a 
azulejo de padrão monocromo e as restantes 

pintadas, circunscritas por cunhais apilastrados, em 
cantaria, no corpo da nave e capela-mor e pintados 
na torre sineira e fachada principal, à exceção do 
cunhal da direita, firmados por pináculos, sendo 
percorridas por embasamento pintado e remates 

em cornija e beiral e em fragmento de frontão 
contracurvado rematado por frontão triangular sem 

base na fachada principal. Fachada lateral 
esquerda rasgada por duas janelas, semelhantes às 

da fachada oposta, na capela lateral. Interior com 
coro-alto assente em arco de asa de cesto e 

baptistério no sub-coro, no corpo da torre sineira. 
Retábulo-mor de talha com fundo pintado de branco 

e decoração marcada a dourado de estrutura 
rocócó com alguns elementos de estrutura 

neoclássica. 

15 IPA.00008577 Casa do Calvário Casa setecentista com capela 
Século 
18/19 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

16 IPA.00008578 
Quinta da 

Fonte/Quinta Nossa 
Senhora das Dores 

 Século 19 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

17 IPA.00008621 
Capela de Santa 

Cristina 

Capela. As mais antigas referências à existência da 
capela, remontam aos anos de 1655 e 1689; 1721 - 

antigo local de romagem, possuía confraria. 
Século 17 

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 
- 

18 IPA.00000795 
Escola Primária 

Conde de Ferreira 

Escola primária, projetada e construída pelo 
município de Estarreja na década de 60 do séc. 19, 
inclui-se nas construções escolares patrocinadas 

pelo legado conde Ferreira e edificadas na segunda 
metade de Oitocentos. Apresenta características 

que se podem filiar nas "Instruções sobre a 
fundação de escolas de adultos, creação de novas 

cadeiras de francez e de inglez, construção de 
casas para escolas primárias...", publicadas pelo 

Governo em 1866 (DL 23 jul. 1866, n.º 163), como 
forma de tornar viável o legado do conde de 

Ferreira, falecido em março desse mesmo ano, e 
que previa a construção de 120 casas para escolas 

em todo o país. 

Século 19 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

19 IPA.00031012 Igreja Paroquial de 
Angeja / Igreja de 

Arquitetura religiosa. Igreja paroquial.  
Aveiro, 

Albergaria-a-
Velha, Angeja 

 



 

  

 

6-344 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Nº nº SIPA Designação Cartografia / Tipologia Século Localização Proteção 

Nossa Senhora das 
Neves 

20 IPA.00021166 Ponte de Angeja  Século 20 
Aveiro, 

Albergaria-a-
Velha, Angeja 

 

21 IPA.00000862 

Igreja Paroquial de 
Salreu/Igreja de 
São martinho do 

Bispo 

Arquitetura religiosa, barroca. Igreja paroquial de 
planta longitudinal com 3 naves abobadadas, com 
iluminação indireta da nave central. Portal único de 
vão retangular entre duas pilastras e entablamento 

direito, 3 janelões do coro sendo o do meio 
sobreposto ao portal e rematado em frontão 

interrompido com enrolamentos e nicho alto. Coro-
alto sobre três arcos, arcadas com cinco arcos por 
cada fiada sobre quatro colunas lisas e duas meias 

mostrando capitéis toscanos e bases simples; 
arcos, colaterais e triunfal, com pilastras toscanas 
riscadas nas faces sugerindo almofadas corridas. 

Século 17 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

 

22 IPA.00008595 
Palacete da quinta 

do Visconde de 
Salreu 

Casa unifamiliar do séc. 20 do tipo "Casa de 
Brasileiro". 

Século 20 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

- 

23 IPA.00000621 
Capela de Santo 

António 

Arquitetura religiosa, barroca. Capela barroca de 
planta longitudinal, fachada principal com 

embasamento, flanqueada por pilastras, portal de 
verga direita e cornija ladeado por postigos 

rectangulares encimados por remate com aletas. 

Século 18 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

- 

24 IPA.00008594 Casa do Mato 
Casa nobre. Ainda ostenta o brasão de armas dos 

Cunhas. 
Não 

indicado 

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 
verificar 

25 IPA.00000861 Casa do Couto 

Casa nobre maneirista, de corpo retangular, e 
acesso por escada exterior disposta 

perpendicularmente à fachada principal com 
patamar alto. Brasão de calcário da oficina coimbrã 

da 2ª metade do séc. 18. 

Século 17 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

verificar 

26 IPA.00008593 

Casa Grande / 
Casa dos Menezes 
/ Casa dos Freixos / 

Solar do Ferraz 

Casa setecentista de planta retangular, evoluindo 
em dois pisos, o térreo e o andar nobre. Apresenta 

fachada principal terminada em frisos e cornija, 
cunhais apilastrados e pisos rasgados por vãos 

retilíneos moldurados, abrindo-se, no térreo, frestas, 
e, no andar nobre, janelas de sacada com molduras 

encimadas por friso e cornija e portal acedido por 
escadaria frontal. 

Século 18 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

verificar 

27 IPA.00008687 
Moinho no lugar do 

Olho de Água 
  

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 
 

28 IPA.00008684 
Capela de São 

Sebastião 
Capela seiscentista Século 17 

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 
- 
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29 IPA.00010865 

Hospital da Santa 
Casa da 

Misericórdia de 
Estarreja / Hospital 
Visconde de Salreu 

hospital de planta centralizada, composta e 
simétrica, com corpo principal de dois pisos 

adossado a vários outros corpos de um só piso 
dispostos em torno de dois pátios internos. 
Fachadas com embasamento geral e vãos 

alinhados com moldura interrompida de cantaria. 
Fachada principal de dois pisos, organizada 
simetricamente, em três conjuntos de vãos 

alinhados, abrindo os superiores paras varandas 
corridas de grade, sendo o pano central aberto por 

arcaria e rematado por ático com inscrição. 

Século 20 
Aveiro, 

Estarreja, 
Salreu 

- 

30 IPA.00000730 
Capela de Nossa 

Senhora do Monte 

Capela de planta longitudinal, corpos retangulares e 
torre sineira. Tetos de madeira e retábulos de talha 

dourada de estilo nacional. 
Século 17 

Aveiro, 
Estarreja, 

Salreu 
 

31 IPA.00025084 
Edifício da Caixa 

Geral de Depósitos, 
CGD, de Estarreja 

 Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

32 IPA.00024383 
Capela de São 

Pedro 

Fachada principal com portal de moldura retangular 
encimado por friso e cornija com a data incisa de 
1687. INTERIOR com capela-mor e retábulo de 
calcário repartido em 3 panos delimitados por 
colunas coríntias e caneladas em espiral e de 
terços contra canelados, e mais duas pilastras 

igualmente caneladas postas nos extremos; três 
nichos contendo estatuária abrem-se nos panos do 

retábulo; conjunto encimado por remate. 

Século 
17/20/21 

Aveiro, 
Esgueira 

 

33 IPA.00000564 

Casa na Praça 
Heróis da Grande 
Guerra / Casa dos 
Leites / Biblioteca 

Municipal 

Palacete urbano ecléctico de planta retangular num 
único volume com 2 pisos, alhetas e pilastras nos 

cunhais, entablamento no remate com cachorrada e 
ático continuado. O volume único de planta 

retangular tem cobertura diferenciada em três 
telhados de 2 águas com mansarda dispostos em 

H, correspondendo aos três corpos da fachada 
principal. A fachada posterior tem terraço telhado a 
todo o comprimento do piso superior suportado por 

estrutura de ferro forjado. 

Século 
20/21 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veirosc 

 

34 IPA.00008603 

Monumento aos 
Combatentes da 

Grande Guerra em 
Beduído 

Monumento composto por uma base de formato 
ovalado do qual se destaca o pedestal, em pedra 

calcária, de onde sobressaem, em relevo, as armas 
da cidade de Aveiro. A coroar o conjunto surge a 
figura de um soldado em posição de atirador. As 

linhas simples e estilizadas do monumento, 
evidentes no tratamento dado às munições lavradas 
no pedestal, e o jogo criado pela alternância entre 

volumes de arestas bem marcadas e outros de 
formas arredondadas fazem dele um exemplar do 

Modernismo. A parte superior do pedestal tem 
inscritos, a baixo relevo, os nomes dos soldados do 

concelho desaparecidos em combate durante os 
anos do conflito 

Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

- 

35 IPA.00021172 
Edifício dos 
Correios, 

Telégrafos e 

 Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
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Telefones, CTT, de 
Estarreja 

Beduído e 
Veiros 

36 IPA.00027744 
Vivenda na rua 
Condessa de 

Atabueira 

Casa unifamiliar oitocentista. Planta retangular 
simples de um piso com cobertura homogénea em 

telhados de quatro águas. 

Século 
19/20 

Aveiro, 
Esgueira 

 

37 IPA.00000799 
Câmara Municipal 
de Beduído [sic] 

Paço municipal nico volume com cobertura de 
telhado de 4 águas; fachadas flanqueadas por 

pilastras, 2 pisos, entablamento e ático continuado 
no remate, fachada principal com corpo central em 
avançamento flanqueado por pilastras e coroado 
por frontão triangular, vãos com pilastras nos pés 

direitos e arco redondo tendo a pedra de fecho 
decorada, pilastras sobre mísulas ao nível do 2º 
piso, vãos retangulares com verga curva, vãos 

retangulares com verga direita e remate em frontão 
triangular, urnas sobre pedestais no ático 

encimando as pilastras, portões laterais de ferro. 

Século 19 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

38 IPA.00000798 Casa da Praça 

Casa barroca de planta retangular num único 
volume e cobertura de telhado de 4 águas, com 
fachadas flanqueadas por pilastras toscanas e 

fenestração regular de janelas de avental no 1º e de 
sacada com frontões no 2º, tendo acesso axial ao 

andar nobre por escada de um lanço disposta 
perpendicularmente à fachada. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

39 IPA.00025086 
Mercado Municipal 

de Estarreja 
Mercado inspirado na linguagem arquitetónica do 

Movimento Moderno. 
Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

40 IPA.00016112 
Tribunal Judicial de 

Estarreja 
Arquitetura civil judicial. Tribunal instalado edifício 

de construção recente 
Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

41 IPA.00008585 
Quinta Themudo 

Barata 
  

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

42 IPA.00016101 

Cadeia Comarcã de 
Estarreja / Posto da 

Guarda Nacional 
Republicana, GNR, 

de Estarreja 

 Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

43 IPA.00000795 
Escola Primária 

Conde de Ferreira 

Escola primária, projetada e construída pelo 
município de Estarreja na década de 60 do séc. 19, 
inclui-se nas construções escolares patrocinadas 

pelo legado conde Ferreira e edificadas na segunda 
metade de Oitocentos. Apresenta características 

que se podem filiar nas "Instruções sobre a 
fundação de escolas de adultos, creação de novas 

cadeiras de francez e de inglez, construção de 

Século 19 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 
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casas para escolas primárias...", publicadas pelo 
Governo em 1866 (DL 23 jul. 1866, n.º 163), como 

forma de tornar viável o legado do conde de 
Ferreira, falecido em março desse mesmo ano, e 

que previa a construção de 120 casas para escolas 
em todo o país. 

44 IPA.00008602 
Capela de São 
Filipe de Néri 

 Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

45 IPA.00034977 

Bairro da 
Teixugueira / Bairro 

Social da 
urbanização da 

Teixugueira 

Conjunto arquitetónico residencial multifamiliar. 
Habitação económica de promoção pública estatal 
(FFH). Conjunto de grande dimensão composto por 
edifícios multifamiliares em banda de quatro pisos, 

com fogos T2, T3, eT4, formando quarteirões 
abertos. 

Século 20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

46 IPA.00006457 Casa em Santiago 
Casa unifamilair de planta retangular num único 

volume. Alpendre com cobertura em domo 
piramidal. 

Século 17 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

47 IPA.00008584 
Casa da Quinta da 

Costa 
  

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

48 IPA.00000263 Casa do Cruzeiro 

Casa rural barroca de planta retangular irregular 
com 2 pisos. Vãos retangulares simples no 1º piso e 

no 2º, janelas de guilhotina com verga curva e 
cornija, e porta, por onde se faz o acesso por portal 

de frontão interrompido. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

49 IPA.00000669 
Cruzeiro de 

Santiago / Cruzeiro 
do Senhor Coberto 

Arquitetura religiosa, maneirista. Cruzeiro de 
caminho alpendrado maneirista, sobre base 

quadrangular, coluna jónica e cruz com 
representação escultórica de Cristo e alpendre 

aberto de planta quadrangular com cúpula. 

Século 16 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

50 IPA.00000728 
Igreja Paroquial de 
Beduído / Igreja de 

São Tiago 

Arquitetura religiosa, barroca. Igreja paroquial de 
planta longitudinal, uma só nave e torre 

quadrangular, muito remodelada interior e 
exteriormente em época recente. 

Século 
16/18/20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

51 IPA.00000241 Casa da Areosa 

Arquitetura residencial, barroca. Solar rural de 
planta retangular, num único volume de 2 pisos 

flanqueados por pilastras toscanas, tratados com 
grande simplicidade e pouca uniformidade, 

adossando no ângulo a capela, decorativamente 
mais rica e erudita. Conjunto executado em 

períodos diferentes. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 
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52 IPA.00000883 Cruzeiro da Areosa 
Cruzeiro de caminho barroco com base 

parlelepipédica e cruz latina com haste principal 
alta. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

53 IPA.00008601 
Capela de São 

Joaquim 

Capela construída no séc. 17, de planta retangular, 
de nave única e santuário, com anexo e sacristia 

adossados à fachada lateral direita, com cobertura 
interior diferenciada em tetos de madeira com a 
nave iluminada por janelas de verga reta e óculo 
polilobado rasgados na fachada principal, janelas 
de verga recta nas fachadas laterais, no corpo da 
nave e no santuário e aberturas de verga reta na 
fachada posterior. Fachada principal rasgada por 
portal, janelas de verga reta e óculo polilobado. 
Fachadas pintadas, circunscritas por cunhais 

apilastrados em cantaria firmados por pináculos 
piramidais na fachada principal, percorridas por 

embasamento em cantaria e remates em cornija e 
beiral, a lateral esquerda rasgada por janela de 
verga reta, confrontante, no corpo da nave, e na 
face NE. do corpo do santuário, com volume do 
anexo e da sacristia adossados à lateral direita, 

rasgado por portas e janelas nas faces NE. e NO. e 
a fachada posterior rasgada por aberturas de verga 
reta na capela-mor. Interior com coro-alto assente 

sobre plataforma, com guarda balaustrada em 
madeira e acesso pela Epístola. Zona do altar-mor 

elevada de um degrau, prolongando-se lateralmente 
formando santuário. 

Século 
18/20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

54 IPA.00000791 
Casa em Santo 

Amaro 

Casa barroca de planta retangular num único 
volume. Fachadas de 2 pisos flanqueadas por 

pilastras e janelas de guilhotina ou de peito com 
vergas direitas. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

55 IPA.00000588 
Capela de Santo 

Amaro 

Capela barroca de planta longitudinal composta por 
fachadas flanqueadas por pilastras toscanas, 
terminando, a principal, em frontão triangular 

contendo, portal de frontão interrompido por óculo 
quadrilobado. Interior de grande simplicidade com 
coro-alto, púlpito e 2 capelas colateras. Retábulos 
em talha rococó no chamado estilo clássico. De 

dimensões muito razoáveis para capela, mantém 
exteriormente uma grande unidade de estilo. 

Conserva o adro murado com ângulos e flancos das 
entradas decorados por composições de cantaria 

barrocas. 

Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

56 IPA.00000879 Casa em Beduído 
Casa unifamiliar de planta retangular num único 

volume de 2 pisos, muito descaracterizada. 
Século 
18/20 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

57 IPA.00000882 
Capela de Santa 

Bárbara 
Arquitetura religiosa, renascentista e barroca. 

Capela rural barroca de planta retangular, vãos 

Século 
16/18 

Aveiro, 
Estarreja, 
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Nº nº SIPA Designação Cartografia / Tipologia Século Localização Proteção 

retangulares simples, óculo quadrilobado e pequena 
sineira de arco redondo no vértice da empena. 
Retábulo em calcário de Ançã pintado do tipo 

renascença coimbrã do final do século 16 
decadente. 

União das 
freguesias de 

Beduído e 
Veiros 

58 IPA.00000587 
Capela do Senhor 

da Ribeira 
Arquitetura religiosa, barroca. Capela barroca de 

planta longitudinal. 
Século 18 

Aveiro, 
Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

59 IPA.00008688 
Capela de Santa 

Luzia 
  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

60 IPA.00008691 Cruzeiro de Veiros   

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

61 IPA.00000880 
Igreja Paroquial de 
Veiros / Igreja de 
São Bartolomeu 

Arquitetura religiosa, barroca. Igreja paroquial de 
planta longitudinal, corpos retangulares e torre 

sineira à direita. Retábulos neoclássicos. 

Século 
17/19 

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Beduído e 

Veiros 

 

62 IPA.00008610 
Capela de Nossa 

senhora da 
Memória 

  

Estarreja, 
União das 

freguesias de 
Canelas e 
Fermelã 

- 

63 IPA.00031022 
Igreja Paroquial de 

Cacia / Igreja de 
São Julião 

 Século 17 Aveiro, Cacia  

64 IPA.00009675 

Escola Primária de 
Cacia / Escola 

Básica do 1.º Ciclo 
de Cacia 

Escola urbana do Plano dos Centenários; edifício 
de dois sexos e de quatro salas-gémeo, do tipo 
Beira Litoral, seguindo o modelo do edifício de 

quatro salas-gémeo apresentado pela Direção dos 
Edifícios Nacionais do Norte e remodelado pelo 

arquitecto Joaquim Areal, visível na disposição da 
fachada principal, com vestíbulos laterais. Edifício 

de planta retangular, de dois pisos, com quatro 
salas de aula retangulares, rasgadas por três 

amplos vãos, sendo as do segundo piso rasgadas 
por abertura jacente na face oposta, tendo, 

lateralmente, vestíbulos. 

Século 20 Aveiro, Cacia  

65 IPA.00024382 
Igreja de Taboeira / 

Igreja de Santa 
Maria Madalena 

Fachada principal com portal retangular encimado 
por friso e cornija, apresentando o letreiro: 

:S.MARIA MADALENA.1683. INTERIOR com arco 
triunfal de ordem toscana, tem nas faces 

almofadadas corridas e num escudete do fecho a 
mesma data de 1683. Altar-mor setecentista. 

Século 
17/18/21 

Aveiro, 
Esgueira 

 

66 IPA.00024384 
Casa dos Condes 

de Taboeira e 
Capela de Nossa 

Casa unifamiliar neoclássica de planta em L de um 
e dois pisos, com capela adossada, que se 

Século 
18/19 

Aveiro, 
Esgueira 
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Senhora da 
Conceição / Quinta 

da Condessa 

desenvolve em torno de um pátio, e adaptando-se 
ao declive do terreno na fachada lateral esquerda. 

 

Quadro 6.129 - Património arqueológico (Endovélico) 

Nº Designação CNS Processo Meio Tipo Período Descrição 
Concelho / 

Freguesia 

67 
Castro de 

Salreu 
19299 

S - 19299 e 

2000/1(467)-

B 

Terrestre 
Povoado 

fortificado 

Idade do 

Ferro 

O castro de Salreu situa-se num 

pequeno esporão aplanado em 

raqueta, sobre um meandro da 

margem esquerda do rio Antuã. 

Implantado a 54m de altitude, 

apresenta escarpas declivosas 

por todos os setores à exceção 

do voltado a nascente, na 

freguesia de Salreu, concelho 

de Estarreja, distrito de Aveiro. 

Este povoado tem uma 

implantação bastante canónica 

entre os pequenos castros de 

litoral do Norte de Portugal. 

Apresenta duas linhas 

defensivas definidas por taludes 

de terra e restos de um 

provável fosso, a Este, na zona 

de mais difícil acesso. À 

superfície observam-se 

fragmentos de cerâmica 

micácea, atribuível a uma 

ocupação da Idade do Ferro. O 

sítio tem vindo a ser 

intervencionado no âmbito do 

projeto de investigação 

arqueológica PROBA2 - Proto-

história da Bacia do Antuã 

(Aveiro, Centro-Norte de 

Portugal), que sucede 

diretamente, na conceção, 

filosofia, objetivos e área 

geográfica de incidência ao 

Projeto PROBA, que vigorou 

entre 2011 e 2015. As 

escavações cobriram uma 

superfície de 84m2, distribuídas 

Estarreja/Salreu 
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Nº Designação CNS Processo Meio Tipo Período Descrição 
Concelho / 

Freguesia 

por duas sondagens, situadas 

sobre um dos taludes 

topograficamente mais 

representativo - Plataforma e 

Talude 2 (sectores A e K) - no 

seguimento dos resultados 

obtidos nas campanhas de 

2011, de 2016 e 2017. As 

intervenções realizadas 

acabaram por confirmar a 

existência, na plataforma 1 

(Sector A), de uma estrutura de 

planta ovalada, de carácter 

habitacional, destacando-se em 

particular a descoberta do local 

de acesso ao seu interior. Além 

do piso em argila decorado, já 

identificado em 2017, 

identificou-se um outro, também 

em argila, que lhe era anterior. 

Foi ainda confirmada a 

existência de uma estrutura de 

combustão, sob a qual existia 

uma fossa/covacho escavada 

num nível geológico. Já na 

plataforma 3, a sondagem 

realizada sobre o talude 

permitiu a identificação do 

aplanamento da rocha base, 

bem como ténues vestígios 

pétreos que sugerem a 

presença de uma estrutura de 

delimitação nas proximidades. 

Finalmente, os trabalhos 

realizados na vertente poente 

desta plataforma - sector K, 

permitiram afinar o 

conhecimento sobre a 

construção da estrutura de 

delimitação, bem como 

identificar um conjunto de 

outras evidências, relacionadas 

com a ocupação da plataforma, 

como um pequeno tramo de 

piso, uma possível área de 

combustão e outras estruturas 
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Nº Designação CNS Processo Meio Tipo Período Descrição 
Concelho / 

Freguesia 

cujo deficiente grau de 

preservação condiciona uma 

interpretação segura. 

(Atualizado a 2019-07-26_FB) 

68 
Igreja de 

Esgueira 
10519  Terrestre 

Lage 

sepulcral 
Moderno 

Foi encontrada na Igreja Matriz 

de Esgueira, uma lage tumular 

com o escudo do varão tumular, 

e com a seguinte inscricão: S(e) 

P(vetur) A DE GREGORIO DE 

BARROS D(e) AZEVEDO E DE 

SUA MOLHER JOANNA. DA 

SILV(ei)RA NOVAIS E DE 

SEUS ERDEIROS. 1635. A 

NNOS 

Aveiro/Esgueira 

69 Torre 997 S - 00997 Terrestre Povoado 
Idade do 

Ferro 

O povoado da Torre é 

associado, desde o século XVI, 

à localização da antiga cidade 

de Talábriga. Informações de 

que foram encontrados 

pequenos fragmentos de taças 

e copos em vidro do Baixo 

Império e início da época 

medieval. 

Aveiro/Cacia 

70 
Marinha 

Baixa 
15340 

S - 15340 e 

97/1(400) 
Terrestre 

Complexo 

Industrial 
Romano 

O sítio corresponde com toda a 

probabilidade a um espaço 

ocupacional relacionado com 

actividades de produção 

(cerâmica) em período tardo-

romano. Foram identificados 

dois segmentos de um muro de 

aparelho misto (quartzito e 

granito) e de uma estrutura de 

combustão. 

Aveiro/Cacia 

82 

Capela de 

Santo 

Amaro 

15736 S-15736 Terrestre Necrópole Moderno 

A ermida de Santo Amaro terá 

sido construída no século XVII 

tendo tido restauros posteriores. 

Subindo pela estrada, alcança-

se, a pouca distância o terreiro 

de Santo Amaro, onde existe 

uma ermida erigida a este 

santo. Ali realiza-se uma 

importantíssima feira, instituída 

por D. Afonso VI por alvará de 

1663. Foram identificadas 

Estarreja/Beduído 

e Veiros 
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Nº Designação CNS Processo Meio Tipo Período Descrição 
Concelho / 

Freguesia 

sepulturas a acompanhar a 

estrutura arquitectónica. 

83 

Capela de 

Santo 

Amaro 1 

-  Terrestre 
Vestígios 

diversos 

Idade do 

Ferro 

Informação em bibliografia de 

vestígios datáveis do V ao III 

milénio a. C.  na capela de 

Santo Amaro, em Estarreja  

(Ferreira, 2009, 10) 

Estarreja/Beduído 

e Veiros 

85 Sarrazola -  Aquático 
Vestígios 

diversos 
Romano (?) 

Referência do séc. XVI a 

vestígios portuários na 

proximidade do sítio da Torre 

em Sarrazola (Cacia). 

Referência a âncoras antigas, 

correntes e restos de 

embarcações 

Aveiro/Cacia 

86 Esgueira -  Aquático 
Vestígios 

diversos 
Indeterminado 

Informação oral de madeiras, 

presumivelmente de 

embarcações, descobertas a 

cerca de 20m de profundidade 

durante a construção no local 

do atual Feira Nova na Esgueira 

Aveiro/Esgueira 

87 Fermelã -  Aquático 
Achado 

isolado 
Indeterminado 

Informação oral (Dr. Paulo 

Morgado) sobre achado de 

âncoras em pedra durante a 

abertura de poço em terrenos 

de cota baixa por trás da igreja 

da Fermelã 

Estarreja, União 

das freguesias de 

Canelas e Fermelã 

 

Quadro 6.130 – Património etnográfico 

Nº Designação Tipo Período Descrição 
Concelho / 

Freguesia 

71 
Cais em 

Vilarinho 
Cais Contemporâneo 

Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria 

de madeira (trapiche). 

Aveiro/Cacia 

 

72 
Cais em 

Vilarinho 
Cais Contemporâneo 

Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria 

de madeira (trapiche). 

Aveiro/Cacia 

 

73 
Cais da ribeira 

de Vilarinho 
Cais Contemporâneo 

Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria 

de madeira (trapiche). 

Aveiro/Cacia 
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Concelho / 

Freguesia 

74 

Cais da 

Senhora da 

Ribeira 

Cais Contemporâneo Cais de fundo de esteiro em alvenaria. 
Estarreja/Beduído e 

Veiros 

75 
Cais de 

Estarreja 
Cais Contemporâneo 

Cais de fundo de esteiro com provável utilização que 

remonta à formação da área lagunar. Teve grande 

incremento de atividade e obras de melhoramento durante 

o período do Estado Novo. Em 1936 era um dos principais 

cais da ria de Aveiro, em termos de quantidade de produtos 

desembarcados. Atualmente encontra-se requalificado no 

âmbito dos projetos da Polis Litoral Ria de Aveiro. 

Estarreja/Beduído e 

Veiros 

76 Cais de Salreu Cais Contemporâneo 
Duplo cais de fundo de esteiro em alvenaria. Requalificado 

no âmbito dos projetos da Polis Litoral Ria de Aveiro. 
Estarreja/Salreu 

77 
Cais de 

Fermelã 
Cais Contemporâneo 

Cais de fundo de esteiro em alvenaria. Requalificado no 

âmbito dos projetos da Polis Litoral Ria de Aveiro. 

Estarreja/Canelas e 

Fermelã 

78 
Cais de 

Canelas 
Cais Contemporâneo 

Cais de fundo de esteiro em alvenaria. Requalificado no 

âmbito dos projetos da Polis Litoral Ria de Aveiro. 

Estarreja/Canelas e 

Fermelã 

79 
Cais da Ribeira 

da Moita 
Cais Contemporâneo 

Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria 

de madeira (trapiche). 

Estarreja/Beduído e 

Veiros 

80 
Azenha da 

Canhota 
Azenha n/d 

Cartografada na Carta Geológica de Portugal e na folha 174 

da Carta Militar de Portugal de 1992. Não consta na edição 

de 2002. 

Estarreja/Beduído e 

Veiros 

81 
Cais da 

Tralhinha 
Cais Contemporâneo 

Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria 

de madeira (trapiche). 

Estarreja/Beduído e 

Veiros 

84 
Ponte de 

Vilarinho 
Cais Contemporâneo 

Ponte-açude de construção sazonal em madeira. 

Atualmente destruída 
Aveiro/Cacia 

6.10.6 Prospeções arqueológicas 

6.10.6.1 Metodologia 

As prospeções da zona lagunar foram realizadas em período de baixa mar, com o objetivo de se obter os esteiros com 

caudal mínimo para melhor observação. Foi dada particular atenção aos taludes dos diques sempre que estes se 

encontravam sem coberto vegetal facto que aconteceu, sobretudo em zonas de deslizamento ou mesmo de rutura do dique. 

Também particular atenção foi dada aos locais onde se prevê a reabilitação ou construção de novas estruturas hidráulicas. 

Nos setores sem acesso foram recolhidas imagens dos terrenos a baixa altitude, com recurso a drone. 

Nas 3 áreas de depósitos foram percorridos os caminhos que contornam estas áreas sem que tivesse sido possível penetrar 

no interior dos eucaliptais por o solo se encontrar totalmente revestido de vegetação ou manto espesso de folhagem. 

No Rio Velho, não se conseguiu acesso à mota da margem esquerda. Para aceder à mota da margem direita foi necessário 

solicitar o acesso aos proprietários dos terrenos. Embora a prospeção tivesse decorrido em período de baixa mar, o rio 
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apresentou sempre caudal e visibilidade muito reduzida com algumas exceções que se indicam na carta de visibilidades 

(páginas 60 a 67). Em consequência foram observados os setores do leito que se encontravam expostos nestes períodos 

tendo sido feita também uma caracterização dos sedimentos em presença. 

6.10.6.2 Resultados 

DIQUE 6/DIQUE 7 E EHP5 (ESTEIRO DE ESTARREJA) 

No esteiro de Estarreja percorreu-se inicialmente o dique da margem esquerda a reconstruir. No entanto, não foi possível 

progredir para além do lugar da Canhota devido ao adensar da vegetação. Fez-se então o percurso pelo dique da margem 

direita até ao lugar da Moita dando-se particular atenção à observação do dique e margens opostas e à zona com o topónimo 

Porto da Póvoa.  

O esteiro encontra-se ladeado por diques, estruturas artificiais que elevam a cota da margem do esteiro prevenindo 

inundações em consequência da subida do nível da água. De um modo geral, as margens esquerda e direita apresentam-

se cobertas com vegetação rasteira tanto sobre os diques como ao longo dos taludes impedindo quase sempre a observação 

da superfície dos depósitos sedimentares. 

Como resultado da prospeção arqueológica, foram registadas as seguintes ocorrências patrimoniais: 

Cais de Estarreja (nº 75): Cais de fundo de esteiro com provável utilização que remonta à formação da área lagunar. Teve 

grande incremento de atividade e obras de melhoramento durante o período do Estado Novo. Em 1936 era um dos principais 

cais da ria de Aveiro, em termos de quantidade de produtos desembarcados. Atualmente encontra-se requalificado no âmbito 

dos projetos da Polis Litoral Ria de Aveiro. Junto ao cais situa-se edifício em ruína com provável associação à atividade de 

transporte de bens por via lagunar. 

Porto da Póvoa (ASA 1): no local do topónimo Porto da Póvoa identificaram-se estruturas de amarração constituídas por 

simples estacas junto da margem direita do esteiro, junto ao lugar da Póvoa. 
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Fotografia 6.24 - O cais de Estarreja 

 

Fotografia 6.25 - Edifício em ruína com provável associação à atividade do cais 
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Fotografia 6.26 - Aspeto do dique 6 na proximidade do cais de Estarreja e o revestimento da margem por 
vegetação rasteira e algum caniço 

 

Fotografia 6.27 - O porto da Póvoa onde se observam algumas estacas para atracagem de pequenas 
embarcações. Na margem oposta o dique 6 ao qual não foi possível aceder neste local. Note-se o profuso 

revestimento com vegetação rasteira, caniço e eucaliptos. 
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DIQUE 7 

O dique 7 será construído para ligação do dique 6 ao dique 3. Não se encontrou acesso a esta zona pelo que se optou pela 

captação de imagens de drone em voo de baixa altitude. No encontro dos dois diques será instalada a estrutura hidráulica 

EHP5. 

Os terrenos alagadiços apresentam-se com uma vegetação rasteira sendo atravessados por pequenos canais de drenagem. 

Não se observaram elementos de valor cultural. 

 

Fotografia 6.28 - Zona da construção do dique 7 e de instalação da EHP5. Instantâneo obtido nas imagens 
captadas em voo de drone sendo visíveis as características dos terrenos. 

DIQUE 4/DIQUE 5/EHP3/EHP4/CS5/CS4/CS6/CS7 (ESTEIRO DE SALREU/ESTEIRO DE CANELAS) 

No esteiro de Salreu percorreu-se o dique da margem direita até ao local de instalação da EHP5 e da margem esquerda, 

até ao final, no Canto dos Cachais dando-se particular atenção aos taludes de margem quando expostos e aos locais onde 

vão ser construídas as novas estruturas hidráulicas: EHP4, CS5, CS6, CS7, CS4 e EHP3. 

O esteiro encontra-se ladeado por diques que, de um modo geral, se apresentam cobertos com vegetação rasteira impedindo 

quase sempre a observação da superfície dos depósitos sedimentares nos taludes da margem. Nos locais das EHP4 e 

EHP3 os leitos dos esteiros apresentam fraca visibilidade apesar da baixa profundidade. 

O setor do dique 4 na margem esquerda do esteiro de Canelas foi acedido a partir do dique da Vala dos Moleiros. Este troço 

encontra-se também coberto com vegetação rasteira.  

Como resultado da prospeção arqueológica, foram registadas as seguintes ocorrências patrimoniais: 

Pintura mural (nº 88): Pintura mural do artista André da Loba a “Metamorfose” executado sobre paredes de edifício 

construído sobre o dique. Integra roteiro ESTAU - Estarreja Arte Urbana. 
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Fotografia 6.29 - Aspeto do dique da margem direita do esteiro de Salreu e do leito no local da EHP4 

 

Fotografia 6.30 - Aspeto do dique da margem direita do esteiro de Salreu no local da CS7 
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Fotografia 6.31 - Comporta secundária CS5 (Praia Mole). Vista do dique 

 

Fotografia 6.32 - Comporta secundária CS5 (Praia Mole). Vista do esteiro. 
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Fotografia 6.33 - Casa sobre o dique com pintura mural de André da Loba 

 

Fotografia 6.34 - Aspeto do dique e coberto vegetal da margem esquerda 
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Fotografia 6.35 - Aspeto da área da EHP3 

 

Fotografia 6.36 - Aspeto do dique da margem esquerda do esteiro de Canelas no setor a reconstruir 
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DIQUE 3/RIO VELHO 

Percorreu-se o dique 3 entre o rio Velho e a comporta secundária CS2, a partir da qual o dique entra em propriedade privada 

e vedada. A zona desta comporta secundária corresponde às características praias de junco apresentando prados de 

vegetação rasteira e rede de pequenos canais artificiais. Não foi possível aceder ao local de instalação da EHP1 devido à 

natureza dos terrenos pouco consistentes a partir do dique 3. Nestas condições foram também aqui recolhidas imagens com 

câmara do drone operado a baixa altitude. A área apresenta-se com terrenos alagadiços cobertos de vegetação rasteira. 

Em ambos os casos, não se obteve uma boa visibilidade e não foram observados elementos de valor cultural. 

 

Fotografia 6.37 - Zona do CS2 vista do dique 3 
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Fotografia 6.38 - Aspeto da zona de instalação da EHP1 no rio Velho. Fotograma de vídeo obtido com voo de 
drone a baixa altitude. 

DIQUE 9 

Percorreu-se o dique 9 e o dique 10 ao longo da margem direita do Rio Novo do Príncipe desde a Estrada Nacional 109 até 

ao lugar de Vilarinho onde a presença de vegetação arbustiva densa impediu a progressão para jusante. Sobre estes diques 

encontram-se instaladas as comportas de entrada de água CEA1 e CEA2 e o descarregador do rio das Mós (D1). 

O dique 9 corresponde a aterro que forma uma mota encimada por estradão ladeado por árvores. A margem direita do Rio 

Novo apresenta densa vegetação arbórea e arbustiva exceto em pequenos pontos onde o deslizamento de terras transportou 

a vegetação aí existente. 

O dique 10 apresenta-se mais estreito, a partir de Vilarinho e coberto de vegetação rasteira e por vezes arbustiva. 

Ao longo do dique da margem esquerda do Rio Novo do Príncipe identificou-se os restos das ponte-açude de construção 

periódica. Identificaram-se também os cais de construção tradicional (trapiches) e as pequenas embarcações do rio. Junto 

a esta margem ocorrem os sítios arqueológicos do povoado da Torre e a Marinha Baixa, ambos com cronologia do período 

romano pelo que a abertura deste troço do rio no início do século XIX poderá ter atravessado a zona portuária coeva desta 

ocupação. 

De um modo geral os taludes do dique apresentaram-se sem visibilidade devido à presença de denso coberto vegetal. Como 

resultado da prospeção arqueológica, foram registadas as seguintes ocorrências patrimoniais: 

Ponte de Vilarinho (nº 84): construída em madeira em 1992 e destruída por enxurrada no inverno de 2014 ligava a povoação 

aos campos agrícolas. Atualmente conserva-se o apoio da margem norte, construído em betão e o arranque do tabuleiro e 

respetivos tramos na margem sul. Fazia parte do sistema de tapagem do rio que periodicamente se reconstruía para impedir 

a entrada de água salgada na fábrica de celulose de Cacia. 

Cais em Vilarinho (nº 71): Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria de madeira (trapiche). 
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Cais em Vilarinho (nº 72): Cais de construção tradicional com recurso a estacas simples de madeira para amarração das 

pequenas embarcações junto à margem 

 

Fotografia 6.39 - Aspeto do dique 9 ao longo da margem direita do Rio Novo do Príncipe 

 

Fotografia 6.40 - Zona de derrube do dique 9 com perda da vegetação 



 

  

 

6-366 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

Fotografia 6.41 - Aspeto do dique 10 na margem direita do rio Novo do Príncipe a jusante de Vilarinho 

 

Fotografia 6.42 - Aspeto do local da comporta de entrada de água existente CEA1. 
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Fotografia 6.43 - Ponte de Vilarinho destruída (dique da margem esquerda do Rio Novo do Príncipe) 

 

Fotografia 6.44 - Pormenor do arranque da ponte de Vilarinho com a placa de identificação (margem esquerda do 
Rio Novo do Príncipe) 
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Fotografia 6.45 - Aspeto da margem esquerda do Rio Novo do Príncipe junto ao povoado da Torre e ao sítio da 
Marinha Baixa, potencial área portuária do período romano 

 

Fotografia 6.46 - Cais em Vilarinho (nº 71), os tradicionais trapiches de construção periódica em madeira, com 
embarcação tradicional do rio 
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Fotografia 6.47 - Cais em Vilarinho (nº 72) onde se recorre a simples estacas para amarração das pequenas 
embarcações 

DIQUE 1 E DIQUE 2 

Os diques 1 e 2 desenvolvem-se, na zona da Ilha Nova, no setor poente do presente projeto. O acesso a esta área foi feito 

a partir do dique 3, a norte. No entanto, verificou-se que não era possível aceder a este setor devido à natureza dos terrenos 

alagados e pouco consistentes, pelo que se recolheram algumas imagens com câmara de drone em voo de baixa altitude. 

Estas imagens foram captadas a partir de dois diferentes pontos: no extremo sul do dique 3 e no extremo norte da ilha de 

Pereira. 

Toda a área corresponde às características praias de junco com prados de vegetação rasteira e rede de pequenos canais 

artificiais. Não foram identificados elementos de valor cultural. 
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Fotografia 6.48 - Imagem aérea obtida por câmara de drone na área de desenvolvimento do dique 2. Aqui é visível 
o setor junto ao Rio Velho com as marcas das antigas praias de junco formadas por reticulado de pequenos 

canais. 

EHEEA 

Na margem direita do rio Vouga, em Angeja, será instalada a nova estrutura hidráulica de descarga (EHEEA). A estrutura 

que ligará o Vouga ao rio Fontão será instalada nesta margem do parque do Areal, próximo da ponte de Angeja. No local 

não foram observados elementos de valor cultural. 
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Fotografia 6.49 - Zona do parque do Areal, em Angeja onde será instalada a estrutura hidráulica especial de 
descarga (EHEEA). 

MANCHAS DE EMPRÉSTIMO 

As áreas das manchas de empréstimo foram designadas por Área 1, Área 2 e Área 3 e localizam-se a nascente da zona 

lagunar, na proximidade de Salreu, Canelas e Estarreja em cotas que variam entre os 73 m (Área 3) e os 57m e 20 m (nas 

áreas 1 e 2) com declives acentuados. Estas áreas caracterizam-se, geologicamente, pela presença de depósitos 

plistocénicos, terraços quaternários e níveis de praias antigas. 

A ocupação atual dos solos é o cultivo denso de eucalipto. Os solos apresentam-se, na totalidade das áreas, cobertos de 

folhagem ou vegetação rasteira impossibilitando a sua observação. A exceção ocorre nos estradões que atravessam os 

eucaliptais, quase sempre dando origem a cortes nos depósitos sedimentares ou em pequenas áreas onde já se faz a 

extração de areias. Face a estas condições, foi nestes locais que se realizaram as observações. 

Como resultado, não foram observados elementos patrimoniais devendo ter-se em conta as fortes condicionantes à 

observação dos terrenos. 

Na Área 1 foi identificado um nível de cascalheiras nos depósitos que ladeiam o estradão que conduz ao lugar de Enxurreiras. 
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Fotografia 6.50 - Aspeto do eucaliptal da Área 1 e estradão. 

 

Fotografia 6.51 - Aspeto dos solos nos eucaliptais 
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Fotografia 6.52 - Aspeto dos solos em zona de eucaliptal abatido recentemente 

 

Fotografia 6.53 - Aspeto dos cortes originados pela abertura dos estradões no interior dos eucaliptais 



 

  

 

6-374 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

Fotografia 6.54 - Pormenor do mesmo corte 

 

Fotografia 6.55 - Corte originado pela extração de areias 
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Fotografia 6.56 - Pormenor do mesmo corte 

 

Fotografia 6.57 - Depósitos no estradão que leva ao lugar de Enxurreiras no qual é visível um nível de cascalheira 
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Fotografia 6.58 - Pormenor do nível de cascalheira 

RIO VELHO 

O Rio Velho corresponde, tal como anteriormente explicitado, ao antigo troço final do rio Vouga antes da obra que, no início 

do século XIX, lhe alterou o percurso e conferiu um traçado retilíneo: o Rio Novo do Príncipe. Esta área do baixo Vouga 

poderá ainda ter correspondido, antes dos grandes assoreamentos medievais, à zona portuária associada aos vestígios do 

povoado da Torre e da Marinha Baixa do período romano. 

A prospeção no Rio Velho iniciou-se junto ao Rio Novo do Príncipe onde foi possível aceder ao leito do rio durante uma 

baixa-mar de grande amplitude. Progredindo para norte, foi necessário entrar em propriedade privada. Na companhia do 

proprietário, percorreu-se a mota da margem direita assim como o leito do rio sempre que a ausência de vegetação e a baixa 

profundidade o permitiram. 

Não foram observados elementos de valor cultural, quer no leito, quer nas margens. De notar, no entanto que as margens 

se encontram muito intervencionadas com construção de motas e com grande profusão de vegetação arbustiva e arbórea. 

Não foi possível aceder à mota da margem esquerda. No leito do rio, é evidente a presença de sedimentos de grande 

mobilidade os quais cobrirão os estratos de deposição mais antiga com eventual conservação de vestígios antrópicos. 
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Fotografia 6.59 - Troço inicial do Rio Velho, junto ao curso do Rio Novo do Príncipe onde será instalada a EH1. 
São visíveis as areias que constituem o preenchimento sedimentar dominante no leito deste rio. 

 

Fotografia 6.60 - Nos dias em que decorreu a prospeção no Rio Velho, a baixa profundidade permitiu uma boa 
observação dos fundos nos troços em que foi possível ter acesso. 
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Fotografia 6.61 - Leito do rio observado a partir da mota e aspeto da vegetação, por vezes densa nas margens 
cobrindo parte do curso de água. 

 

Fotografia 6.62 - Aspeto das margens onde a ausência de vegetação permite observar o enchimento das motas 
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Fotografia 6.63 - O Rio Velho no setor final a intervencionar. Neste local é visível os restos de dique desmantelado 
recentemente. 

6.10.6.3 Síntese 

No que respeita ao património cultural, a área de intervenção do projeto caracteriza-se por forte dinâmica geomorfológica. 

Corresponde a área de larga diacronia de utilização humana, assumindo-se como uma via navegável que os processos de 

assoreamento foram limitando. A progressiva redução da área navegável resultou, por outro lado, no aumento de área para 

exploração de recursos económicos como a extração de sal e a agricultura. 

Na área de desenvolvimento do projeto, não se regista Património Classificado ou em vias de classificação (Quadro 6.127).  

Do cruzamento de toda a informação obtida identificaram-se 8 ocorrências patrimoniais (OP) e 2 áreas de sensibilidade 

arqueológica (ASA) dentro das áreas de incidência do projeto. 

▪ ASA 1 corresponde a uma área definida na proximidade do topónimo Porto da Póvoa 

▪ ASA 2 corresponde à área definida no setor sul do projeto. Corresponde a provável zona portuária relacionada com a 

presença de dois sítios arqueológicos do período romano – o povoado da Torre e o complexo industrial da Marinha 

Baixa, ambos em Sarrazola (Cacia) e que evidenciam uma vocação marítima. 

▪ As ocorrências nº 71, 72, 79 e 84 correspondem a elementos etnográfico – cais de construção tradicional (71, 72 e 79) 

e uma ponte com açude construída em estacaria de madeira e em ruína 

▪ As ocorrência nº 20 e nº 75 correspondem a elementos arquitetónicos – a ponte de Angeja (nº 20) e o cais do esteiro 

de  Estarreja (nº 75) 

▪ A ocorrência nº 88 corresponde a uma pintura mural sobre edifício construído no dique. 

Esta informação encontra-se sistematizada no Quadro 6.131 e no Desenho 40486-EA-0200-DE-0021 do Volume 2 do EIA. 
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Quadro 6.131 - Quadro síntese das ocorrências patrimoniais (OP) na envolvente próxima do Projeto 

Nº DESIGNAÇÃO REFERÊNCIA 
CATEGORIA 

PATRIMONIAL 
TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA LOCALIZAÇÃO 

DISTÂNCIAS À 

INFRAESTRUTURA  

(m) 

PROTECÇÃO 

20 Ponte de Angeja IPA.00021166 Arquitetónico Ponte Sem descrição Contemporânea 

Albergaria-a-Velha/Angeja 

Lat: 40.082797 

Long: -8.560592° 

Cota: 5m 

CMP: folha 174 

35 

EHEEA 
Não 

69 Torre CNS 997 Arqueológico Povoado 
De acordo com o registo no Endovélico, o povoado da Torre é associado, desde o século XVI, à localização da antiga cidade de Talábriga. 

Informações de que foram encontrados pequenos fragmentos de taças e copos em vidro do Baixo Império e início da época medieval. 
Romana 

Aveiro/Cacia 

Lat: 40.691022° 

Long: -8.598547° 

Cota: 6m 

CMP: folha 174 

250 

Dique 9 
Não 

70 Marinha Baixa CNS 15340 Arqueológico 
Complexo 

industrial 

De acordo com o registo no Endovelico, o sítio corresponde com toda a probabilidade a um espaço ocupacional relacionado com atividades de 

produção (cerâmica) em período tardo-romano. No entanto, os trabalhos arqueológicos aí desenvolvidos apontam para um provável centro de 

indústria de vidro (Sarrazola, 2006) 

Romana 

Aveiro/Cacia 

Lat: 40.690576° 

Long: -8.596035° 

Cota: 7m 

CMP: folha 174 

250 

Dique 9 
Não 

71 Cais em Vilarinho --- Etnográfico Cais Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria de madeira (trapiche).  Contemporânea 

Aveiro/Cacia 

Lat: 40.694903° 

Long: -8.627558° 

Cota:2m 

CMP: folha 174 

65 

Dique 10 
Não 

72 Cais em Vilarinho --- Etnográfico Cais Conjunto de cais de construção tradicional com recurso a estacaria de madeira Contemporânea 

Aveiro/Cacia 

Lat: 40.694673° 

Long: -8.636828° 

Cota: 2m 

CMP: folha 174 

60 

Dique 10 
Não 

75 Cais de Estarreja --- Arquitetónico/etnográfico Cais 

Cais de fundo de esteiro com provável utilização que remonta à formação da área lagunar. Teve grande incremento de 

atividade e obras de melhoramento durante o período do Estado Novo. Em 1936 era um dos principais cais da ria de Aveiro, em 

termos de quantidade de produtos desembarcados. Atualmente encontra-se requalificado no âmbito dos projetos da Polis Litoral 

Ria de Aveiro. 

Contemporânea 

Estarreja/Beduído e Veiros 

Lat: 40.749238° 

Long: -8.576413° 

Cota: 2m 

CMP: folha 163 

0 

Dique 6 
Não 

79 
Cais da Ribeira 

da Moita 
 Etnográfico  Conjunto de cais de construção tradicional sobre estacaria de madeira (trapiche) Contemporânea 

Estarreja/Beduído e Veiros 

Lat: 40.737327° 

Long: -8.601301° 

Cota: 2m 

CMP: folha 174 

250 

Dique 6 
Não 

84 
Ponte em 

Vilarinho 
--- Arquitetónico/etnográfico Ponte Ponte com açude de construção tradicional em estacaria de madeira. Atualmente desativada e em ruína Contemporânea 

Aveiro/Cacia 

Lat: 40.695249° 

Long: -8.625321° 

Cota: 2m 

CMP: folha 174 

0 

Dique 10 
Não 

88 Pintura mural --- Artístico Mural Mural “Metamorfose” da autoria de André da Loba executado sobre paredes de edifício. Integra roteiro ESTAU - Estarreja Arte Urbana  Contemporâneo 

Estarreja/Salreu 
Lat: 40.722989° 
Long: -8.599575° 
Cota: 3m 
CMP: folha 174 

0 
Dique 4 

Não 

ASA1 

Área de 

Sensibilidade 

Arqueológica 

Associado a 

topónimo Porto 

da Póvoa 

Topónimo Porto Na área definida poderá situar-se o antigo porto que existiu no local e que se encontra documentado por sobrevivência do topónimo. Contemporânea 

Estarreja/Beduído e Veiros 

Lat: 40.741130° 

Long: -8.595307° 

Cota: 1m 

CMP: folha 174 

0 

Dique 6 
Não 

ASA2 

Área de 

Sensibilidade 

Arqueológica 

Associado a 

CNS 15340 e 

CNS 997 

Arqueológico Porto 
Área da embocadura do rio Vouga no período tardo romano, coevo da ocupação romana em Sarrazola (Cacia) (Povoado da Torre e complexo 

industrial da Marinha Baixa). A zona portuária deste período (cais e fundeadouros) poderão situar-se dentro da área definida. 
Romana 

Aveiro e Albergaria-a-Velha/Cacia e 

Angeja 

Lat: 40.693739° 

Long: -8.596509° 

Cota: 3m 

CMP: folha 174 

0 

Dique 1, dique 2, 

dique 9, dique 10, 

dique 11, Rio Velho, 

CEA1, CEA2, CEA3, 

CEA4, CS1, CS8, 

D1, EH1,  EHP1 

Não  
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6.11 SÍNTESE 

No presente capítulo apresenta-se uma síntese dos estudos efetuados para a caracterização da situação ambiental de 

referência.  

Assim, do ponto de vista climático, o Baixo Vouga Lagunar (BVL) fica situado numa zona de transição entre o clima Atlântico 

e Pré-Atlântico e está fortemente condicionado pela sua proximidade ao litoral. Esta influência atlântica protege-o no Inverno, 

dos ventos secos e frios provenientes do interior da Península Ibérica e, durante o Verão, das vagas de calor continental. É 

por isso uma zona de amplitudes térmicas ténues, com uma estação seca, o Verão, e outra de precipitações consideráveis, 

o Inverno. O Verão caracteriza-se por ser pouco quente, registando-se a temperatura média máxima mensal de 24,4º em 

agosto (o mês mais quente) e o Inverno bastante ameno, com a temperatura média mínima a atingir o valor mais baixo em 

janeiro (6,3º). 

No que respeita aos solos, um dos descritores com maior relevância no âmbito do presente estudo e para o qual foram 

realizadas sondagens e recolha de amostras de solo para análise laboratorial em 40 locais de amostragem distribuídos por 

toda a área, verifica-se que na área do BVL encontram-se solos de elevado potencial agrícola (Solos Incipientes) e solos 

cuja utilização agrícola se encontra fortemente condicionada por excesso de sais e sódio de troca (Solos Halomórficos) ou 

por períodos muito longos de encharcamento (Solos Hidromórficos). 

No geral, o conjunto dos solos cultivados do BVL apresenta teores médios de carbono e matéria orgânica, enquanto os solos 

não cultivados, mormente os de salinidade elevada, apresentam teores médios a altos. Além disso, são solos com teores 

baixos a muito baixos de fósforo e médios a muito altos de potássio, nas formas consideradas disponíveis para as culturas. 

Os dados coligidos, demonstram que a salinização e a sodização constituem os dois processos mais determinantes na 

degradação do solo, contribuindo para a diminuição da sua capacidade atual e potencial para a produção qualitativa e 

quantitativa de bens e serviços. Os dados confirmam ainda que se tem verificado um avanço progressivo destes processos, 

em detrimento das áreas de maior potencial de produção. 

Em termos geológicos, a zona do BVL faz parte da ria de Aveiro, enquadrando-se na parte terminal do rio Vouga, onde já 

se faz sentir a influência das marés. A zona baixa é marginada, a Norte e a Sul, por formações fundamentalmente de idade 

Cretácica e Plio-Plistocénica, de natureza em geral arenosa e arenítica, sendo que, do lado Este, afloram também, por 

influência tectónica, terrenos triássicos e proterozóicos, de natureza arenítica e xistenta. O cenário geológico interessado 

pela zona do BVL é relativamente uniforme sendo as formações aluvionares silto-lodosas (a1) que mais condicionam a 

exequibilidade das obras de proteção contra cheias e contra marés, dada a sua dominância e fracas caraterísticas de 

resistência e deformabilidade. Efetivamente nos locais em estudo ocorrem predominantemente as “Aluviões atuais” (a), que 

assentam sobre as formações cretácicas (C).  

Do ponto de vista geomorfológico, a zona do BVL corresponde a uma plataforma, de um modo geral, aplanada e de baixa 

altitude, sulcada por uma rede de canais, esteiros e valas, pertencentes à planície de inundação do Baixo Vouga. Trata-se 

de uma zona preenchida por sedimentos marinhos e fluviais, a cotas inferiores a 5 m, com extensas zonas alagadiças, sob 

influência das variações das marés e ocupadas por coberto vegetal herbáceo a arbustivo e arbóreo de pequeno porte na 

dependência de plataformas sobrelevadas onde se desenvolvem acessos locais. 
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A parte terminal do rio Vouga exibe um troço retilíneo com cerca de 3 km de extensão, conhecido como o Rio Novo do 

Príncipe, com orientação Este-Oeste, resultante dos trabalhos de regularização do seu curso, realizado entre 1813 e 1815 

para possibilitar a descarga dos elevados caudais em épocas de cheia, para impedir inundações das zonas baixas, e facilitar 

a navegação. O antigo leito, designado por Rio Velho, desenvolve-se para noroeste, em direção à Murtosa, e conduz uma 

pequena parte do fluxo fluvial em períodos de caudais muito elevados. 

O local estudado insere-se em terrenos do Holocénico, de atitude sub-horizontal, cujo caráter pouco resistente das 

formações que os constituem não permite evidenciar quaisquer outras descontinuidades relevantes. Na parte norte, contudo, 

onde o substrato é constituído pelos xistos antigos, os entalhes da ação da erosão provocados pela instalação das linhas 

de água, evidenciam duas direções predominantes, quase normais entre si, aproximadamente NW-SE e NE-SW, que 

resultam de ações tectónicas anteriores à deposição do Plistocénico. 

Relativamente à hidrogeologia, o principal sistema aquífero na área de estudo são as formações quaternárias 

nomeadamente o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro, com cerca de 931 km2 de área total.  

A permeabilidade global das formações produtivas é boa e de acordo com a interpretação de ensaios de bombagem 

realizados na zona, verificam-se valores médios de transmissividade de 300 a 500 m2 dia-1 que corresponderão a valores 

médios de coeficientes de permeabilidade horizontal da ordem de 30 a 50 m dia-1. 

A reduzida profundidade do nível freático, a morfologia da zona claramente aplanada, a natureza dos materiais 

essencialmente arenosa e a permeabilidade desses materiais, faz com que este sistema aquífero apresente uma muito 

limitada capacidade natural de atenuação dos contaminantes e consequentemente, uma vulnerabilidade elevada a episódios 

de contaminação, sejam eles de natureza pontual ou difusa, natural ou industrial.  

No que respeita à dinâmica de marés na área do BVL, o nível de água na ria depende da maré e dos efeitos do vento que 

atua sobre a superfície da água, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento. Para águas de menor profundidade 

verifica-se um maior desnivelamento, sendo que as alturas e períodos das ondas geradas são menores. Na zona onde se 

desenvolve o sistema de defesa, a superfície da água fica sobrelevada, pelo que as profundidades são maiores e possibilitam 

a formação de ondas mais altas. 

As ondas atuando sobre o dique do sistema de defesa contra marés, espraiam-se no seu talude atingindo uma altura (wave 

runup) que é função da altura máxima da onda que rebenta no dique. Estes parâmetros são importantes na fixação da cota 

hidráulica de coroamento do dique, na qual foram considerados o nível das águas devido à maré, o nível da água resultante 

do desnivelamento e a altura de espraiamento da onda no talude. 

Relativamente aos aspetos ecológicos e no que respeita à flora, a área de estudo encontra-se em bom estado de 

conservação geral, possuindo um elevado valor ecológico. A área é caracterizada maioritariamente pela presença de duas 

grandes zonas: as zonas húmidas, que inclui as áreas onde existem comunidades vegetais com maior tolerância à salinidade 

(prados húmidos e sapais), e as zonas de mosaico rural denominado “Bocage”, onde se incluem áreas agrícolas, eucaliptais 

e folhosas. 

Durante a saída de campo realizada foi possível detetar a presença de 81 destas espécies, incluindo 2 espécies com estatuto 

com potencial de ocorrência na área de estudo: Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus. Relativamente às restantes 

espécies com maior relavância ecológica, dados os biótopos presentes na  área, considera-se improvável a presença de 3 

espécies e provável a presença de 2.  
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Inventariaram-se 210 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de estudo. Das espécies 

inventariadas, 38 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo as mais relevantes: a águia-sapeira (Circus 

aeruginosus), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o perna-verde (Tringa nebularia), a lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus), a savelha (Alosa fallax) e o bordalo (Squalius alburnoides) (VU), a garça-vermelha (Ardea purpurea), 

a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) (EN), a lampreia-de-

riacho (Lampetra planeri) e a lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis) (CR).  

Foram cartografados 8 biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, eucaliptais, folhosas, invasoras, linhas de 

água/estuários, prados húmidos e sapais. A área é essencialmente dominada por áreas agrícolas (57,7%) e prados húmidos 

(25,5%). Em conjunto, estes dois biótopos representam cerca de 83% do total de área cartografada. De acordo com os 

resultados obtidos com o trabalho de campo, foram identificados na área 4 habitats naturais da Rede Natura 2000 e que 

constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro: 

Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários atlânticos); Habitat 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

(1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii); Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-

Puccinellietalia maritimae);  Habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 

pt2 - Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides). 

No que respeita à fauna, o trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 

210 espécies com potencial de ocorrência na área de estudo, sendo que 54 foram observadas durante o trabalho de campo. 

De referir que 38 das espécies inventariadas (29,5%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). Durante o trabalho de campo foi possível 

observar 4 das espécies com estatuto elevado de conservação, todas pertencentes ao grupo das aves. 

No que respeita à qualidade das águas superficiais foi realizada, em novembro de 2017 (no âmbito do RECAPE), uma 

campanha de caraterização. Importa no entanto referir que os resultados obtidos no âmbito desta campanha de 

caraterização apresentam as limitações inerentes ao facto de se tratar de uma campanha isolada, o que conferiu à presente 

análise um caráter muito particular, assumido o facto de que a mesma somente permite estabelecer um quadro referencial 

que confirme a análise feita no âmbito do plano de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 e contemplou 15 

campanhas, ou que, pelo contrário, evidencie uma tendência diferente da anteriormente identificada. 

Efetivamente, os resultados obtidos em novembro de 2017, referem-se a uma única campanha de amostragem realizada 

(em novembro de 2017). Por este motivo, considera-se que estes valores não representam a realidade associada às 

variações de marés e caudal dos cursos de água, entre outros fatores ambientais de grande variabilidade, tendo-se 

constatado, ao longo do programa de monitorização previamente realizado e já referido, que a maioria dos locais 

monitorizados revelaram uma grande amplitude de resultados, evidenciando a realização de campanhas de monitorização 

em condições muito diversas. Assim, a campanha de qualidade da água realizada em novembro de 2017, somente permite 

aferir se as tendências manifestadas ao longo dos anos, para os diferentes parâmetros se mantêm globalmente, o que 

efetivamente se constata, à exceção de situações pontuais. 

As medições de salinidade nas águas superficiais continuam a demonstrar uma distribuição espacial bem marcada, com os 

valores mais baixos a registar-se nos setores Nordeste, Este e Sudeste do Bloco e os valores mais elevados a ocorrer nos 

locais mais periféricos e que contactam diretamente com as águas da Ria de Aveiro. 
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Algumas das medições efetuadas em locais que confinam com áreas agrícolas (Salreu Norte, Polder, entre outros), 

continuam a apresentar níveis de salinidade elevados, o que evidencia a fragilidade dos sistemas de represamento 

atualmente usados no sentido de evitar o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Os resultados obtidos para OD, CBO5, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, nitrato e fósforo total, durante o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, permitiram identificar problemas de qualidade da água associados a fontes 

de polução tópica em duas áreas do Bloco do BVL: na vala de drenagem do Polder e no rio Antuã. Na campanha de 

caraterização realizada (novembro de 2017) somente se identificaram os problemas referidos no caso do rio Antuã, que se 

presume continuarem associados a descargas de efluentes domésticos em zonas exteriores ao Bloco, identificadas em 

estudos anteriores, que se traduzem numa contaminação moderada e regular, por matéria orgânica e nutrientes, no trecho 

final do rio Antuã. 

Por outro lado, as medições relativas a estes parâmetros nas linhas de água que drenam para o Bloco pelos limites nascente 

e Sul, bem como na generalidade das linhas de água que percorrem a sua região interior continuam a apresentar boa 

qualidade, à semelhança do anteriormente registado. 

Refira-se, contudo, que apesar de não terem sido identificados problemas de qualidade para estes parâmetros, nos locais 

amostrados na campanha realizada em novembro de 2017 (no âmbito da elaboração do RECAPE), à exceção do caso do 

rio Antuã já referido, o programa de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 permitiu concluir que em algumas valas 

e ribeiros, sobretudo, durante o Verão, foram identificadas situações pontuais de sobrecarga de matéria orgânica, azoto 

Kjeldahl e fósforo (e, por vezes, também sólidos suspensos). 

Esta situação decorre, possivelmente, da contaminação difusa que resulta da atividade pecuária e da aplicação de 

fertilizantes agrícolas, associada às baixas disponibilidades hídricas e à baixa capacidade de renovação das águas nessa 

época do ano. Também se identificaram condições de sobressaturação em oxigénio dissolvido em alguns destes locais, o 

que indicia o desenvolvimento de fenómenos de eutrofização, traduzindo o efeito da disponibilidade de azoto e fósforo, 

nutrientes indutores do crescimento da vegetação aquática. 

Os resultados analíticos obtidos para a microbiologia na campanha de caraterização realizada (novembro de 2017), 

contrastam com as conclusões obtidas no final do programa de monitorização (2005-2007), uma vez que, à exceção do 

Esteiro da Longa e do Rio Velho (jusante), todos os outros locais apresentaram agora valores acima do limite legalmente 

estabelecido para as águas destinadas ao humedecimento dos solos, enquanto que os resultados obtidos anteriormente 

apontavam para problemas de contaminação frequente somente nos locais de amostragem situados no rio Antuã e na vala 

de Salreu Norte. 

Uma vez mais, o facto de se ter realizado somente uma campanha de caraterização (novembro de 2017), poderá limitar a 

análise deste parâmetro, levando a que se conclua, sem condições para tal, que a contaminação microbiológica na área de 

estudo é significativa. De acordo com o relatório final do programa de monitorização realizado anteriormente, à exceção dos 

locais acima referidos, todos os outros ou não foram afetados, ou foram afetados apenas pontualmente, de um modo 

irregular, tanto no espaço como no tempo, o que se pode explicar pelo caráter difuso da maioria das fontes emissoras. 

Por último, no que se refere às determinações de pesticidas, e suportando as determinações realizadas em amostras do 

BVL em 2005, 2006 e 2007, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, realizada em novembro de 
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2017 (no âmbito da elaboração do RECAPE), não revelou a presença de resíduos de inseticidas organoclorados, mostrando 

que os agricultores da região não têm recorrido a produtos desta natureza.  

Por outro lado, contrariamente ao que se verificou durante as campanhas realizadas entre 2005 e 2007, também no caso 

dos herbicidas não foram detetadas concentrações destes fitofármacos com valores dignos de registo e, nos casos em que 

foram detetados (Terbutilazina, no rio Antuã), os valores obtidos são significativamente inferiores ao VMA estabelecido como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (0,5µ/l). 

Em síntese, e para além das conclusões sobre a existência de zonas no interior do bloco diferentemente influenciadas pelas 

marés, pode também concluir-se que a qualidade das águas superficiais na área de estudo, apresente alguns problemas 

associados ao excesso de nutriente, que se refletem naturalmente nos parâmetros oxigénio dissolvido e CBO5, constatando-

se que é, sobretudo, afetada por contaminação orgânica, provavelmente de origem urbana e pecuária, por fertilização com 

chorumes.  

Atendendo a que os resultados de caraterização da qualidade da água obtidos no âmbito da campanha realizada em 

novembro de 2017, correspondem a uma única campanha de amostragem, embora manifestem a tendência espacial 

registada em estudos anteriores, no que à área de estudo se refere, consideram-se válidas as conclusões relatadas no 

Relatório Final do Plano de Monitorização da Água (Componente Qualitativa) do Projeto de desenvolvimento Agrícola do 

Vouga (Bloco do Baixo Vouga Lagunar), o qual decorreu no período compreendido entre 2005 e 2007 (IDRHa / UA, abril 

2008). 

Para a qualidade da água subterrânea, e como já referido, a consistência e coerência dos resultados obtidos para as 

análises de águas subterrâneas realizadas no âmbito Plano de Monitorização da Qualidade da Água, estabelecido ao abrigo 

de um protocolo específico assinado entre o IDRHa e a Universidade de Aveiro, entre 2005 e 2007 e que contemplou doze 

campanhas de amostragem, permite que a caraterização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental se 

baseie nas conclusões então retiradas e que se apresentam seguidamente. 

No que se refere à salinidade da água subterrânea, constata-se que as águas salobras estão presentes em praticamente 

todo o aquífero, embora se tenham obtido teores salinos mais elevados em locais situados nos limites do Bloco que 

contactam com a Ria de Aveiro e nas proximidades dos esteiros de Salreu e Canelas. 

Por outro lado, a distribuição espacial dos teores de salinidade foi muito semelhante entre campanhas, concluindo-se que 

os processos de recarga do aquífero superficial, por via da infiltração direta da água da chuva e da água que circula nas 

valas, não afetam significativamente a sua composição salina de base.  

De salientar ainda que na Ilha Nova se observou uma contaminação do aquífero superficial por um processo de drenância 

vertical de água salgada, que se considerou consequência da falta de proteção da zona Sudoeste do Bloco face às invasões 

cíclicas de água da Ria. Esta situação decorre da ação das ondas de maré, devido à destruição do dique tradicional de 

defesa contra o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Destacam-se ainda, os baixos teores de nitrato, a contrastarem com os elevados teores de azoto amoniacal encontrados 

nas águas subterrâneas, o que aponta para a ocorrência de processos de desnitrificação e amonificação ao nível dos 

depósitos de aluviões e lodos orgânicos que caracterizam o aquífero sub-superficial nesta zona do BVL. 
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Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que a área em estudo se caracteriza por ser uma área marcadamente rural e 

com baixa densidade populacional, apresentando uma boa qualidade do ar.  

Já no que respeita ao ambiente sonoro, a área de estudo e envolvente próxima apresenta uma ocupação rural, sendo 

constituída essencialmente por áreas agrícolas, e pequenos aglomerados urbanos.  

Em termos de atividade industrial, pode dizer-se que os concelhos de Estarreja e Aveiro possuem ocupação industrial de 

relevo, em particular a indústria química em Estarreja e a indústria ligada à transformação de produtos piscícolas, bem como 

a indústria naval em Aveiro. No entanto, na área de influência direta do projeto o tecido industrial é praticamente inexistente, 

pelo que as fontes ruidosas são reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede viária local, 

assumindo, ainda, algum relevo, como fontes emissoras de ruído, a maquinaria associada à atividade agrícola e a circulação 

ferroviária, embora com caráter intermitente. Em suma, a área de estudo caracteriza-se por uma ocupação rural, com 

algumas zonas habitacionais na sua envolvente, verificando-se que a mesma é muito pouco perturbada do ponto de vista 

acústico. 

No que diz respeito à população da região onde se insere o BVL, a análise comparativa  no que se refere à sua variação 

no decénio 2001-2011 entre a região do Baixo Vouga e os concelhos da área de estudo, faz ressaltar que dos 3 concelhos 

que integram o BVL, apenas Aveiro e Albergaria-a-Velha tiveram uma tendência de crescimento ao nível regional e concelhio 

se bem que com intensidades distintas. Assim, esta região apresenta um aumento populacional de 1,3%, enquanto que o 

concelho de Aveiro regista o maior aumento (7,0%), seguido de Albergaria-a-Velha com 2,5%. Já o concelho de Estarreja 

registou uma variação negativa no efetivo populacional com uma taxa de variação de -4,2%  

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica dos concelhos em análise é o progressivo envelhecimento da 

população, situação que se agravou neste período intercensitário. De referir que o envelhecimento demográfico da 

população de Albergaria-a-Velha é aquele que regista a situação mais favorável relativamente ao contexto regional e 

concelhio, registando um menor decréscimo da população jovem (de 4162 em 2001 para 3893 em 2011) a par de um menor 

aumento da população idosa (de 3728 em 2001 para 4554 em 2011).  

Relativamente à atividade económica desta população, verifica-se que o BVL se reveste de uma importância 

socioeconómica relevante, tanto no que concerne à atividade agrícola das populações como, ainda, no tocante à formação 

do seu rendimento. Efetivamente, embora a percentagem de ativos no sector primário tenha tendência a diminuir, constata-

se que mais da metade das famílias residentes possuem ou trabalham numa exploração agrícola o que evidencia a 

importância do sector agrícola como utilizador da mão-de-obra familiar.   

No que concerne à paisagem, pode concluir-se que o padrão de evolução da paisagem se mantém tendo por base os 

registos anteriores, observando-se que o carácter cultural do Bloco reside principalmente na diversidade de tipos de 

paisagem, resultantes da existência de estratégias diferentes de gestão desenvolvidas pela população local face à 

diversidade biofísica deste território. Refletem assim uma relação contínua entre sociedade e natureza que se foi 

sucessivamente ajustando no sentido de explorar de uma forma sustentável os recursos existentes, ou as novas 

oportunidades resultantes do processo de sedimentação recente do Baixo Vouga Lagunar. É o conjunto desta relação com 

todas as suas variantes e respetivo mosaico paisagístico resultante – “Bocage”/campo aberto/ zonas húmidas – que 

constituem o fundamento do valor patrimonial cultural desta paisagem. 
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Acresce ainda ao valor cultural desta paisagem a rede de infraestruturas hidráulicas construídas no início do séc. XIX e cujo 

principal elemento é o Rio Novo do Príncipe. Estas obras permitiram direcionar a elevada dinâmica natural desta paisagem 

no sentido da formação e consolidação de uma paisagem cultural rara no contexto nacional. Assim o sistema de obras 

hidráulicas do Bloco possui um valor patrimonial duplo: como património de engenharia hidráulica e como responsável e 

indutor da expansão e diversidade da paisagem cultural do Bloco. 

Por último deverá referir-se que a paisagem do Bloco apresenta elevada qualidade visual determinando situações de elevado 

valor e interesse cénico, contribuindo assim para o seu forte carácter.  

Estes valores estéticos da paisagem estão dependentes da permanência de um sistema de gestão que continue a ser 

sensível à diversidade e dinâmica do sistema natural já que só assim se poderá manter a presença de diversidade do 

mosaico de paisagem e dos componentes determinares da estrutura da paisagem (sebes, valas e caminhos), onde se 

fundamenta o seu valor cultural e depende a elevada qualidade visual.  

No entanto, considera-se que estes valores encontram-se presentemente em risco devido à alteração dos sistemas de 

gestão desta paisagem, pelo que a salvaguarda do elevado nível de integridade e valor cultural desta paisagem está assim 

dependente da evolução e adaptação do sistema de gestão aos novos condicionalismos pelo que assume especial 

importância garantir o fornecimento de água doce, o controle do avanço da cunha de água salgada e a acessibilidade a 

todas as parcelas.  

No que respeita ao património cultural, a área de intervenção do projeto caracteriza-se por forte dinâmica geomorfológica. 

Corresponde a área de larga diacronia de utilização humana, assumindo-se como uma via navegável que os processos de 

assoreamento foram limitando. A progressiva redução da área navegável resultou, por outro lado, no aumento de área para 

exploração de recursos económicos como a extração de sal e a agricultura. 

Na área de desenvolvimento do projeto, não se regista Património Classificado ou em vias de classificação. Do cruzamento 

de toda a informação obtida identificaram-se 7 ocorrências patrimoniais (OP) e 2 áreas de sensibilidade arqueológica (ASA) 

dentro das áreas de incidência do projeto. 

▪ ASA 1 corresponde a uma área definida na proximidade do topónimo Porto da Póvoa; 

▪ ASA 2 corresponde à área definida no setor sul do projeto. Corresponde a provável zona portuária relacionada com a 

presença de dois sítios arqueológicos do período romano – o povoado da Torre e o complexo industrial da Marinha 

Baixa, ambos em Sarrazola (Cacia) e que evidenciam uma vocação marítima; 

▪ As ocorrências nº 71, 72, 79 e 84 correspondem a elementos etnográfico – cais de construção tradicional (71, 72 e 79) 

e uma ponte com açude construída em estacaria de madeira e em ruína; 

▪ As ocorrência nº 20 e nº 75 correspondem a elementos arquitetónicos – a ponte de Angeja (nº 20) e o cais do esteiro 

de  Estarreja (nº 75). 
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7 PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA SEM A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO 

7.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

De acordo com metodologias específicas, relativas à avaliação de impacte ambiental, a análise da situação ambiental futura 

sem o projeto, tem por objetivo definir um cenário de referência, a partir do qual se identificam, por comparação de cenários, 

os impactes ambientais associados à implementação de um determinado projeto. 

De um modo geral, as previsões de evolução revestem-se de grande incerteza, sobretudo quando estão em causa horizontes 

temporais alargados, pelo que a atividade aqui desenvolvida resulta da perceção, função da experiência adquirida pela 

equipa técnica que elaborou o presente estudo, do quadro evolutivo da área em estudo, sustentada maioritariamente na 

avaliação das alterações biofísicas, sociais e económicas no período mais recente, bem como em planos e programas de 

ordenamento territorial e de desenvolvimento social e económico. 

Esta limitação é particularmente importante no caso dos projetos da natureza do presente (aproveitamento hidroagrícola), 

tendo em consideração que o tempo de vida dos mesmos se estima em várias décadas, podendo, inclusivamente, vir a ser 

superior a 100 anos. 

Contudo, no cenário de evolução estabelecido, considera-se que os vários aspetos ambientais continuarão a ser muito 

influenciados pela atividade agrícola no Baixo Vouga e, em particular, no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, cujos sistemas 

culturais predominantes estão vocacionados para a alimentação do efetivo pecuário de bovinos de leite e de carne. 

De acordo com a abordagem metodológica adotada, a situação ambiental futura, sem a implementação do projeto, respeita 

à opção zero, ou alternativa zero, conceitos de significado similar, que visam retratar o estado do ambiente no ano horizonte 

de um determinado projeto sem a sua implementação. 

Face ao exposto, define-se seguidamente a evolução previsível dos vários sistemas ambientais, destacando-se os aspetos 

que se entendem mais correlacionados com a não implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, tendo por base as expetativas de evolução do território, sustentadas na avaliação dos objetivos e expressão 

territorial dos mesmos, constantes das principais figuras de planeamento. 

7.2 SISTEMAS BIOFÍSICOS 

7.2.1 Aspetos gerais  

Futuramente, fruto de uma crescente preocupação e consciência nacional no que respeita ao interesse de preservação dos 

valores naturais, traduzida num corpo legal mais abrangente e restritivo, pode-se prever um incremento dos processos de 

controlo de ações que degradem o meio ambiente. 

Efetivamente, as propostas expressas a nível setorial e de planeamento para as áreas protegidas de valor nacional e/ou 

comunitário, bem como na defesa dos espaços de estruturação biofísica do território, nomeadamente no que respeita às 

áreas integradas nos sistemas de áreas protegidas ou da Rede Natura e, ainda, nos regimes específicos das Reservas 

Agrícola e Ecológica Nacionais, são determinantes na salvaguarda dos recursos naturais e estruturação biofísica do 



 

  

 

7-2 40486-EA-0100-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

território, contribuindo ainda para a salvaguarda dos solos de maior aptidão agrícola, controlo dos processos de erosão, das 

linhas de água, dos recursos geológicos e de biodiversidade, entre outros. 

Por outro lado, a deficiente interiorização dos valores de salvaguarda em presença, pelos diversos intervenientes, deverá 

criar algumas dificuldade na contenção de fenómenos de pressão, maioritariamente justificados por objetivos de 

desenvolvimento e/ou intervenções de interesse público, e mesmo fenómenos de abandono globalmente 

descaracterizadores, continuarão a permitir intervenções que, frequentemente, desvirtuam o estatuto nacional conferido a 

esses espaços. 

É contudo expetável, fruto da já referida crescente consciencialização por parte dos diversos agentes económicos, sociais 

e políticos, das preocupações e objetivos de salvaguarda ambiental, conservação da natureza e desenvolvimento 

sustentável, que a situação se inverta, a médio/longo prazo, registando-se então maior preocupação e consequente 

salvaguarda dos valores da estruturação biofísica e ecológica do território. 

7.2.2 Clima 

A natureza deste aspeto ambiental leva a que alterações significativas sejam somente sensíveis ao fim de períodos de tempo 

muito alargados, o que se verifica quando comparadas as normais climatológicas de 1971 a 2000 e de 1941 a 1970 (PGRH 

2016-2021; Vouga, Mondego e Lis). Os dados obtidos para Portugal Continental e para a região em estudo, indicaram um 

aumento global da temperatura média (mais acentuado no interior), assim como uma redução dos valores de precipitação, 

durante a primavera, o verão e o outono. 

Estas observações têm sido reconfirmadas por estudos mais recentes, que referem para o futuro (2071-2100), resultados 

consistentes com os obtidos desde meados de 1970. 

7.2.3 Geologia e geomorfologia 

Pela natureza deste aspeto ambiental, não se preveem alterações significativas neste domínio, até ao final do tempo de vida 

estimado para o projeto. 

7.2.4 Solos e uso do solo 

No que concerne aos solos e ao uso do solo, perspetiva-se, na ausência da implementação do projeto em avaliação, que 

os solos tendam a manter as suas características atuais, bem como a sua capacidade de uso, pelo que se manterá, muito 

provavelmente, a mesma estrutura de propriedade e o mesmo tipo de utilização do solo. Pondera-se, contudo, um eventual 

abandono da atividade agrícola, devido aos menores níveis de competitividade, inerentes por um lado à fraca qualidade da 

água que, a manterem-se as condições atuais, tenderá a agravar-se e por outro lado uma deficiente gestão da água. 

Efetivamente, na possibilidade de os campos continuarem a ser regados com as origens de água atuais, é esperada uma 

eventual salinização progressiva dos solos, a longo prazo, o que restringirá, ainda mais, o tipo de cultura praticado. 

7.2.5 Aspetos ecológicos 

A área de estudo é caracterizada maioritariamente pela presença de áreas de produção agrícola. Estas áreas são marcadas 

pela presença de áreas agrícolas em campo fechado, ladeadas por sebes vivas compostas por espécies arbóreas 

autóctones de folha caduca, como salgueiros (Salix sp.) e amieiros (Alnus glutinosa). Este mosaico rural denomina-se 

“Bocage”, é um exemplo da coabitação do Homem e da natureza, sendo um sistema semi-natural. Por outro lado a área tem 
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uma importante mancha de vegetação de zonas húmidas que inclui as áreas onde existem comunidades vegetais com maior 

tolerância à salinidade (prados húmidas e sapais). Esta é uma zona muito importante ao nível ecológico, sendo um local de 

refúgio, reprodução e alimentação de diversas espécies faunísticas. 

Na ausência do projeto prever-se que em grande parte da área a biodiversidade e o uso atual se mantenham, podendo 

existir alterações ao nível do aumento da salinidade em alguns locais, motivado pela subida dos níveis da água do mar. Este 

aumento de salinidade poderá fazer com que algumas áreas agrícolas deixem de ser cultivadas, levando ao seu abandono, 

o que poderá levar a um aumento da área de folhosas que formam as sebes vivas e que facilmente podem colonizar estes 

locais abandonados, como por exemplo os salgueiros. Por outro lado, avizinha-se também um aumento progressivo de 

espécies de flora invasora na área, já disseminadas por toda a área. 

Assim, é de prever que na área envolvente ao projeto continue a verificar-se um tipo de ocupação semelhante ao agora 

existente, observando-se, no entanto, uma degradação de alguns biótopos devido à possibilidade de expansão de espécies 

invasoras e a conversas de áreas agrícolas em zonas de espécies folhosas. 

7.2.6 Paisagem 

No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto faz prever a continuidade da tendência que se tem vindo a 

assistir desde o período de estudo do EIA, ou seja um avanço dos sistemas húmidos, com consequente regressão do 

mosaico cultural em Campo Aberto.  

Atualmente esta interface entre a paisagem natural e cultural apresenta vários problemas associados à falta dos necessários 

investimentos em estudo há mais de duas décadas. A progressiva intrusão salina, degradando os solos, as frequentes 

inundações e deficiente drenagem do território, a fraca e desadequada rede de acessibilidades têm promovido o crescente 

abandono das explorações agrícolas, que sendo o suporte da paisagem, tem conduzido ao seu desequilíbrio e deterioração. 

Assumindo-se a área de estudo como uma paisagem cultural fortemente dependente do homem, a não intervenção implicará 

a sua degradação. O avanço do sistema húmido conduzirá a uma maior área natural, mas a uma diminuição expressiva da 

biodiversidade. Sendo está área um agroecossistema composto por três tipologias de paisagem com características distintas 

mas complementares, o seu desequilíbrio resultará na perda de valor, cénico, ecológico e socioeconómico, para além da 

perda de uma paisagem com características únicas no contexto nacional, testemunho da sustentabilidade entre o meio 

natural e as necessárias e exigentes atividade humanas.  

7.3 QUALIDADE DO AMBIENTE 

7.3.1 Aspetos gerais  

De acordo com a tendência globalmente verificada no passado recente e que se assume válida para o futuro próximo, a 

nível de qualidade do ambiente e, em particular, ao nível dos recursos hídricos, a degradação verificada, maioritariamente 

associada a fontes de natureza difusa, mas também de incidência pontual, tenderá a melhorar, por um lado em função da 

renovação ambiental e tecnológica imposta aos sistemas urbanos, às práticas agrícolas e à indústria, sobretudo pela 

alteração dos processo produtivos e introdução de sistemas de tratamento e, por outro, em função de uma consciência 

acrescida dos diversos setores da sociedade, maioritariamente pela definição legal de metas e restrições a impor nos 

diversos domínios de qualidade do ambiente. 
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Também ao nível dos resíduos industriais e urbanos, a crescente implementação de sistemas de recolha, seleção/triagem, 

reutilização e reciclagem, para além do tratamento e deposição controlada dos resíduos, permitem antever uma progressiva 

melhoria neste domínio. 

Esta é uma tendência globalmente esperada e, como tal, a situação evoluirá no sentido referido, independentemente da 

concretização, ou não, de projetos da natureza do que se encontra em avaliação. 

A situação atual ao nível da qualidade do ar e do ambiente sonoro não deverá sofrer alterações importantes, prevendo-se 

apenas que evolua na medida direta do previsível aumento do tráfego nas principais vias de comunicação ou da instalação 

de indústrias, situação que se admite como pouco provável. 

Efetivamente, atendendo às atuais caraterísticas da zona envolvente do projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo 

Vouga Lagunar que se perspetiva manterem-se, estima-se que até ao final do tempo considerado como o horizonte do 

projeto, a qualidade do ar e o ambiente sonoro desta zona não sofram alterações significativas, não sendo esperada a 

instalação, na zona, outras fontes relevantes. 

7.3.2 Recursos hídricos 

A melhoria, ou a degradação, das condições hídricas dependerá de fatores de natureza extrínseca e intrínseca. Quanto aos 

fatores de natureza extrínseca estes induzirão uma eventual perda de recarga e correspondente produtividade aquífera, 

situação que poderá dever-se a situações climáticas extremas (secas), as quais se registam com cada vez maior frequência, 

e que induzirão uma diminuição considerável dos volumes recarregados. 

Por outro lado, os fatores de natureza intrínseca dependem da utilização do solo e da água do sistema por ação humana. 

Na ausência de concretização do projeto e, consequentemente, sem uma disponibilidade adicional de água e sem uma 

adequada gestão dos processos de rega e drenagem dos terrenos, há que considerar os eventuais fenómenos de sobre-

exploração dos recursos hídricos subterrâneos (rebaixamento da superfície piezométrica abaixo da capacidade de reposição 

natural) e superficiais, que ocorrerão devido à necessidade de satisfazer diversos usos da água, recursos esses que, 

posteriormente, não serão repostos de modo natural.  

Ao nível da qualidade da água, na área de estudo, é esperada uma melhoria do atendimento da população ao nível dos 

sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, aumento da consciência sobre a importância da aplicação de Boas 

Práticas Agrícolas e o provável desenvolvimento de ações no âmbito das políticas de proteção dos recursos hídricos, 

resultantes da implementação da Diretiva Quadro da Água.  

Efetivamente, de particular interesse para o caso presente, a crescente consciencialização, quer institucional (nacional e 

internacionalmente), quer dos agricultores, para a necessidade de contenção do uso de alguns produtos (nomeadamente 

no que se refere a alteração dos padrões de consumo, preços, etc.), leva a prever que, a médio/longo prazo, a situação seja 

tendencialmente mais favorável, dado o crescente controlo do uso de agroquímicos. 

Acresce que, com a reforma da Política Agrícola Comum (PAC), em 2003, criou-se, ao nível dos apoios à agricultura, o 

princípio da eco condicionalidade, para a concessão de pagamentos diretos. Assim, para beneficiar de pagamentos diretos, 

o agricultor tem de respeitar as normas em matéria de saúde pública, saúde animal e fitossanidade, ambiente e bem-estar 

dos animais. Se o agricultor não respeitar estas normas poderá ser penalizado até 20%, ou até, ser totalmente excluído do 
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apoio. Este princípio é aplicado em Portugal e tem vindo a contribuir para a ecoeficiência agrícola e para a redução da 

poluição difusa, proveniente da atividade agrícola. 

Também neste caso, esta é uma tendência globalmente esperada e, como tal, a situação evoluirá no sentido referido, 

independentemente da concretização, ou não, de projetos da natureza do que se encontra em avaliação. 

Por fim, apesar da crescente adoção de boas práticas agrícolas, há que mencionar os processos de degradação da 

qualidade da água esperados, a curto prazo, associados às fontes de poluição difusa próprias da prática agrícola, 

nomeadamente através da contaminação das massas de água por nitratos e pesticidas, entre outros. 

7.3.3 Qualidade do Ar e Ambiente Acústico 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro e atmosférico atual, ao longo dos anos, para o cenário de não 

implementação do projeto em avaliação, em virtude de existirem diversos fatores influenciadores (ex.: circulação geral, 

medidas restritivas legalmente impostas, alterações tecnológicas), afigura-se adequado admitir – na ausência de informação 

específica em contrário, e na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações – 

que, em ambos os casos, não se deverão registar agravamentos relevantes, ainda que se admita um aumento da atividade 

económica (em particular, industrial) e da circulação viária. 

Na generalidade dos casos, os níveis sonoros, para este cenário de evolução, não deverão sofrer no futuro grandes 

alterações, ou seja, o ruído associado à Opção 0, deverá assumir valores semelhantes aos atualmente existentes, pelo que 

a análise de impactes será efetuada com base nesta assunção. 

7.4 ASPETOS SOCIOECONÓMICOS 

7.4.1 Componente Social 

Conforme se descreve na caraterização da situação de referência, a Região do Baixo Vouga, onde o projeto se insere, exibe 

no período intercensitário analisado um acréscimo de população. A acompanhar este acréscimo estiveram os concelhos de 

Albergaria-a-Velha e Aveiro onde também se verificou um acréscimo da população no mesmo período, o que indica que 

estes concelhos parecem oferecer melhores condições à fixação de população ao contrário de Estarreja que viu a sua 

população decrescer no mesmo período. O acréscimo de população nestes concelhos, no período intercensitário 2001-

2011, vem de alguma forma contrariar aquele que é o ciclo dos territórios onde se assiste ao envelhecimento da população 

e a um grande défice na reposição geracional, aliado a uma fraca oferta de emprego, um baixo empreendedorismo, níveis 

críticos de infraestruturas e serviços e redução da atividade económica que obrigam a população a migrar resultando em 

perda de capital humano e na alteração das configurações territoriais. 

Sem projetos estruturantes que gerem produto e promovam o emprego, espera-se que os indicadores demográficos 

continuem a apresentar tendência recessiva e, também, que a taxa de atividade e taxa de desemprego se mantenham 

dentro dos níveis relativos que hoje apresentam.  

Assim, na ausência do projeto, espera-se que se mantenha a mesma estrutura da propriedade, o mesmo tipo de utilização 

do solo, ou o abandono da atividade (por falta de competitividade), os níveis de produtividade agrícola inerentes à fraca 

qualidade da água e à deficiente gestão da água e, consequentemente, o baixo rendimento das atividades associadas a 
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este sector. A médio prazo, esta situação económica poderá intensificar o despovoamento que há muito se tem vindo a 

verificar na região. 

7.4.2 Ordenamento do Território e Áreas de Uso Condicionado 

No que respeita ao Ordenamento do Território e Áreas de Uso Condicionado, e na ausência do projeto, admite-se a 

manutenção dos níveis de preservação das áreas condicionadas ao abrigo da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 

Ecológica Nacional (REN), Domínio Hídrico e Rede Natura 2000. 

7.4.3 Património Cultural  

Na ausência do projeto, não se identificam ameaças específicas para o património cultural e poderá mesmo ser permitida a 

preservação de potenciais vestígios arqueológicos não detetados através de pesquisa documental e prospeção prévia, bem 

como a manutenção das condições paisagísticas atuais.  

Em síntese, considera-se que a área de estudo deverá manter, no longo prazo, as suas caraterísticas rurais, sendo o 

abandono da atividade agrícola contrabalançado pelo plano de revitalização agrícola do Baixo Vouga. Neste pressuposto, e 

globalmente, perspetiva-se que as condições ambientais futuras deverão manter-se relativamente estáveis, face à situação 

atual. 

7.5 SÍNTESE 

No presente capítulo apresenta-se uma síntese dos estudos efetuados para a caracterização da situação ambiental de 

referência no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

Do ponto de vista climático, o Baixo Vouga Lagunar (BVL) fica situado numa zona de transição entre o clima Atlântico e 

Pré-Atlântico e está fortemente condicionado pela sua proximidade ao litoral. Esta influência atlântica protege-o no Inverno, 

dos ventos secos e frios provenientes do interior da Península Ibérica e, durante o Verão, das vagas de calor continental. É 

por isso uma zona de amplitudes térmicas ténues, com uma estação seca, o Verão, e outra de precipitações consideráveis, 

o Inverno. O Verão caracteriza-se por ser pouco quente, registando-se a temperatura média máxima mensal de 24,4º em 

agosto (o mês mais quente) e o Inverno bastante ameno, com a temperatura média mínima a atingir o valor mais baixo em 

janeiro (6,3º). 

No que respeita aos solos, um dos descritores com maior relevância no âmbito do presente estudo e para o qual foram 

realizadas sondagens e recolha de amostras de solo para análise laboratorial em 40 locais de amostragem distribuídos por 

toda a área, verifica-se que na área do BVL encontram-se solos de elevado potencial agrícola (Solos Incipientes) e solos 

cuja utilização agrícola se encontra fortemente condicionada por excesso de sais e sódio de troca (Solos Halomórficos) ou 

por períodos muito longos de encharcamento (Solos Hidromórficos). 

No geral, o conjunto dos solos cultivados do BVL apresenta teores médios de carbono e matéria orgânica, enquanto os solos 

não cultivados, mormente os de salinidade elevada, apresentam teores médios a altos. Além disso, são solos com teores 

baixos a muito baixos de fósforo e médios a muito altos de potássio, nas formas consideradas disponíveis para as culturas. 

Os dados coligidos, demonstram que a salinização e a sodização constituem os dois processos mais determinantes na 

degradação do solo, contribuindo para a diminuição da sua capacidade atual e potencial para a produção qualitativa e 
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quantitativa de bens e serviços. Os dados confirmam ainda que se tem verificado um avanço progressivo destes processos, 

em detrimento das áreas de maior potencial de produção. 

Em termos geológicos, a zona do BVL faz parte da ria de Aveiro, enquadrando-se na parte terminal do rio Vouga, onde já 

se faz sentir a influência das marés. A zona baixa é marginada, a Norte e a Sul, por formações fundamentalmente de idade 

Cretácica e Plio-Plistocénica, de natureza em geral arenosa e arenítica, sendo que, do lado Este, afloram também, por 

influência tectónica, terrenos triássicos e proterozóicos, de natureza arenítica e xistenta. O cenário geológico interessado 

pela zona do BVL é relativamente uniforme sendo as formações aluvionares silto-lodosas (a1) que mais condicionam a 

exequibilidade das obras de proteção contra cheias e contra marés, dada a sua dominância e fracas caraterísticas de 

resistência e deformabilidade. Efetivamente nos locais em estudo ocorrem predominantemente as “Aluviões atuais” (a), que 

assentam sobre as formações cretácicas (C).  

Do ponto de vista geomorfológico, a zona do BVL corresponde a uma plataforma, de um modo geral, aplanada e de baixa 

altitude, sulcada por uma rede de canais, esteiros e valas, pertencentes à planície de inundação do Baixo Vouga. Trata-se 

de uma zona preenchida por sedimentos marinhos e fluviais, a cotas inferiores a 5 m, com extensas zonas alagadiças, sob 

influência das variações das marés e ocupadas por coberto vegetal herbáceo a arbustivo e arbóreo de pequeno porte na 

dependência de plataformas sobrelevadas onde se desenvolvem acessos locais. 

A parte terminal do rio Vouga exibe um troço retilíneo com cerca de 3 km de extensão, conhecido como o Rio Novo do 

Príncipe, com orientação Este-Oeste, resultante dos trabalhos de regularização do seu curso, realizado entre 1813 e 1815 

para possibilitar a descarga dos elevados caudais em épocas de cheia, para impedir inundações das zonas baixas, e facilitar 

a navegação. O antigo leito, designado por Rio Velho, desenvolve-se para noroeste, em direção à Murtosa, e conduz uma 

pequena parte do fluxo fluvial em períodos de caudais muito elevados. 

O local estudado insere-se em terrenos do Holocénico, de atitude sub-horizontal, cujo caráter pouco resistente das 

formações que os constituem não permite evidenciar quaisquer outras descontinuidades relevantes. Na parte norte, contudo, 

onde o substrato é constituído pelos xistos antigos, os entalhes da ação da erosão provocados pela instalação das linhas 

de água, evidenciam duas direções predominantes, quase normais entre si, aproximadamente NW-SE e NE-SW, que 

resultam de ações tectónicas anteriores à deposição do Plistocénico. 

Relativamente à hidrogeologia, o principal sistema aquífero na área de estudo são as formações quaternárias 

nomeadamente o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro, com cerca de 931 km2 de área total.  

A permeabilidade global das formações produtivas é boa e de acordo com a interpretação de ensaios de bombagem 

realizados na zona, verificam-se valores médios de transmissividade de 300 a 500 m2 dia-1 que corresponderão a valores 

médios de coeficientes de permeabilidade horizontal da ordem de 30 a 50 m dia-1. 

A reduzida profundidade do nível freático, a morfologia da zona claramente aplanada, a natureza dos materiais 

essencialmente arenosa e a permeabilidade desses materiais, faz com que este sistema aquífero apresente uma muito 

limitada capacidade natural de atenuação dos contaminantes e consequentemente, uma vulnerabilidade elevada a episódios 

de contaminação, sejam eles de natureza pontual ou difusa, natural ou industrial.  

No que respeita à dinâmica de marés na área do BVL, o nível de água na ria depende da maré e dos efeitos do vento que 

atua sobre a superfície da água, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento. Para águas de menor profundidade 

verifica-se um maior desnivelamento, sendo que as alturas e períodos das ondas geradas são menores. Na zona onde se 
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desenvolve o sistema de defesa, a superfície da água fica sobrelevada, pelo que as profundidades são maiores e possibilitam 

a formação de ondas mais altas. 

As ondas atuando sobre o dique do sistema de defesa contra marés, espraiam-se no seu talude atingindo uma altura (wave 

runup) que é função da altura máxima da onda que rebenta no dique. Estes parâmetros são importantes na fixação da cota 

hidráulica de coroamento do dique, na qual foram considerados o nível das águas devido à maré, o nível da água resultante 

do desnivelamento e a altura de espraiamento da onda no talude. 

Relativamente aos aspetos ecológicos e no que respeita à flora, a área de estudo encontra-se em bom estado de 

conservação geral, possuindo um elevado valor ecológico. A área é caracterizada maioritariamente pela presença de duas 

grandes zonas: as zonas húmidas, que inclui as áreas onde existem comunidades vegetais com maior tolerância à salinidade 

(prados húmidos e sapais), e as zonas de mosaico rural denominado “Bocage”, onde se incluem áreas agrícolas, eucaliptais 

e folhosas. 

Durante a saída de campo realizada foi possível detetar a presença de 81 destas espécies, incluindo 2 espécies com estatuto 

com potencial de ocorrência na área de estudo: Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus. Relativamente às restantes 

espécies com maior relavância ecológica, dados os biótopos presentes na  área, considera-se improvável a presença de 3 

espécies e provável a presença de 2.  

Inventariaram-se 210 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de estudo. Das espécies 

inventariadas, 38 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo as mais relevantes: a águia-sapeira (Circus 

aeruginosus), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o perna-verde (Tringa nebularia), a lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus), a savelha (Alosa fallax) e o bordalo (Squalius alburnoides) (VU), a garça-vermelha (Ardea purpurea), 

a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) (EN), a lampreia-de-

riacho (Lampetra planeri) e a lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis) (CR).  

Foram cartografados 8 biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, eucaliptais, folhosas, invasoras, linhas de 

água/estuários, prados húmidos e sapais. A área é essencialmente dominada por áreas agrícolas (57,7%) e prados húmidos 

(25,5%). Em conjunto, estes dois biótopos representam cerca de 83% do total de área cartografada. De acordo com os 

resultados obtidos com o trabalho de campo, foram identificados na área 4 habitats naturais da Rede Natura 2000 e que 

constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro: 

Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários atlânticos); Habitat 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

(1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii); Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-

Puccinellietalia maritimae);  Habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 

pt2 - Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides). 

No que respeita à fauna, o trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 

210 espécies com potencial de ocorrência na área de estudo, sendo que 54 foram observadas durante o trabalho de campo. 

De referir que 38 das espécies inventariadas (29,5%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). Durante o trabalho de campo foi possível 

observar 4 das espécies com estatuto elevado de conservação, todas pertencentes ao grupo das aves. 

No que respeita à qualidade das águas superficiais foi realizada, em novembro de 2017, uma campanha de caraterização. 

Importa no entanto referir que os resultados obtidos no âmbito desta campanha de caraterização apresentam as limitações 
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inerentes ao facto de se tratar de uma campanha isolada, o que conferiu à presente análise um caráter muito particular, 

assumido o facto de que a mesma somente permite estabelecer um quadro referencial que confirme a análise feita no âmbito 

do plano de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 e contemplou 15 campanhas, ou que, pelo contrário, evidencie 

uma tendência diferente da anteriormente identificada. 

No entanto, pelo facto de se tratar de uma única campanha de amostragem (realizada em novembro de 2017), considera-

se que os valores obtidos não representam a realidade associada às variações de marés e caudal dos cursos de água, entre 

outros fatores ambientais de grande variabilidade, tendo-se constatado, ao longo do programa de monitorização previamente 

realizado e já referido, que a maioria dos locais monitorizados revelaram uma grande amplitude de resultados, evidenciando 

a realização de campanhas de monitorização em condições muito diversas. Assim, a campanha de qualidade da água 

realizada em novembro 2017, somente permite aferir se as tendências manifestadas ao longo dos anos, para os diferentes 

parâmetros se mantêm globalmente, o que efetivamente se constata, à exceção de situações pontuais. 

As medições de salinidade nas águas superficiais continuam a demonstrar uma distribuição espacial bem marcada, com os 

valores mais baixos a registar-se nos setores Nordeste, Este e Sudeste do Bloco e os valores mais elevados a ocorrer nos 

locais mais periféricos e que contactam diretamente com as águas da Ria de Aveiro. 

Algumas das medições efetuadas em locais que confinam com áreas agrícolas (Salreu Norte, Polder, entre outros), 

continuam a apresentar níveis de salinidade elevados, o que evidencia a fragilidade dos sistemas de represamento 

atualmente usados no sentido de evitar o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Os resultados obtidos para OD, CBO5, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, nitrato e fósforo total, durante o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, permitiram identificar problemas de qualidade da água associados a fontes 

de polução tópica em duas áreas do Bloco do BVL: na vala de drenagem do Polder e no rio Antuã. Na campanha de 

caraterização realizada (novembro 2017) somente se identificaram os problemas referidos no caso do rio Antuã, que se 

presume continuarem associados a descargas de efluentes domésticos em zonas exteriores ao Bloco, identificadas em 

estudos anteriores, que se traduzem numa contaminação moderada e regular, por matéria orgânica e nutrientes, no trecho 

final do rio Antuã. 

Por outro lado, as medições relativas a estes parâmetros nas linhas de água que drenam para o Bloco pelos limites nascente 

e Sul, bem como na generalidade das linhas de água que percorrem a sua região interior continuam a apresentar boa 

qualidade, à semelhança do anteriormente registado. 

Refira-se, contudo, que apesar de não terem sido identificados problemas de qualidade para estes parâmetros, nos locais 

amostrados na campanha realizada em novembro de 2017, à exceção do caso do rio Antuã já referido, o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 permitiu concluir que em algumas valas e ribeiros, sobretudo, durante o 

Verão, foram identificadas situações pontuais de sobrecarga de matéria orgânica, azoto Kjeldahl e fósforo (e, por vezes, 

também sólidos suspensos). 

Esta situação decorre, possivelmente, da contaminação difusa que resulta da atividade pecuária e da aplicação de 

fertilizantes agrícolas, associada às baixas disponibilidades hídricas e à baixa capacidade de renovação das águas nessa 

época do ano. Também se identificaram condições de sobressaturação em oxigénio dissolvido em alguns destes locais, o 

que indicia o desenvolvimento de fenómenos de eutrofização, traduzindo o efeito da disponibilidade de azoto e fósforo, 

nutrientes indutores do crescimento da vegetação aquática. 
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Os resultados analíticos obtidos para a microbiologia na campanha de caraterização realizada (novembro 2017), contrastam 

com as conclusões obtidas no final do programa de monitorização (2005-2007), uma vez que, à exceção do Esteiro da Longa 

e do Rio Velho (jusante), todos os outros locais apresentaram agora valores acima do limite legalmente estabelecido para 

as águas destinadas ao humedecimento dos solos, enquanto que os resultados obtidos anteriormente apontavam para 

problemas de contaminação frequente somente nos locais de amostragem situados no rio Antuã e na vala de Salreu Norte. 

Uma vez mais, o facto de se ter realizado somente uma campanha de caraterização (em novembro de 2017, aquando da 

elaboração do RECAPE), poderá limitar a análise deste parâmetro, levando a que se conclua, sem condições para tal, que 

a contaminação microbiológica na área de estudo é significativa. De acordo com o relatório final do programa de 

monitorização realizado anteriormente, à exceção dos locais acima referidos, todos os outros ou não foram afetados, ou 

foram afetados apenas pontualmente, de um modo irregular, tanto no espaço como no tempo, o que se pode explicar pelo 

caráter difuso da maioria das fontes emissoras. 

Por último, no que se refere às determinações de pesticidas, e suportando as determinações realizadas em amostras do 

BVL em 2005, 2006 e 2007, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, realizada em novembro de 

2017, não revelou a presença de resíduos de inseticidas organoclorados, mostrando que os agricultores da região não têm 

recorrido a produtos desta natureza.  

Por outro lado, contrariamente ao que se verificou durante as campanhas realizadas entre 2005 e 2007, também no caso 

dos herbicidas não foram detetadas concentrações destes fitofármacos com valores dignos de registo e, nos casos em que 

foram detetados (Terbutilazina, no rio Antuã), os valores obtidos são significativamente inferiores ao VMA estabelecido como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (0,5µ/l). 

Em síntese, e para além das conclusões sobre a existência de zonas no interior do bloco diferentemente influenciadas pelas 

marés, pode também concluir-se que a qualidade das águas superficiais na área de estudo, apresente alguns problemas 

associados ao excesso de nutrientes, que se refletem naturalmente nos parâmetros oxigénio dissolvido e CBO5, 

constatando-se que é, sobretudo, afetada por contaminação orgânica, provavelmente de origem urbana e pecuária, por 

fertilização com chorumes.  

Atendendo a que os resultados de caraterização da qualidade da água obtidos (novembro 2017) correspondem a uma única 

campanha de amostragem, embora manifestem a tendência espacial registada em estudos anteriores, no que à área de 

estudo se refere, consideram-se válidas as conclusões relatadas no Relatório Final do Plano de Monitorização da Água 

(Componente Qualitativa) do Projeto de desenvolvimento Agrícola do Vouga (Bloco do Baixo Vouga Lagunar), o qual 

decorreu no período compreendido entre 2005 e 2007 (IDRHa / UA, abril 2008). 

Para a qualidade da água subterrânea, e como já referido, a consistência e coerência dos resultados obtidos para as 

análises de águas subterrâneas realizadas no âmbito Plano de Monitorização da Qualidade da Água, estabelecido ao abrigo 

de um protocolo específico assinado entre o IDRHa e a Universidade de Aveiro, entre 2005 e 2007 e que contemplou doze 

campanhas de amostragem, permite que a caraterização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental se 

baseie nas conclusões então retiradas e que se apresentam seguidamente. 

No que se refere à salinidade da água subterrânea, constata-se que as águas salobras estão presentes em praticamente 

todo o aquífero, embora se tenham obtido teores salinos mais elevados em locais situados nos limites do Bloco que 

contactam com a Ria de Aveiro e nas proximidades dos esteiros de Salreu e Canelas. 
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Por outro lado, a distribuição espacial dos teores de salinidade foi muito semelhante entre campanhas, concluindo-se que 

os processos de recarga do aquífero superficial, por via da infiltração direta da água da chuva e da água que circula nas 

valas, não afetam significativamente a sua composição salina de base.  

De salientar ainda que na Ilha Nova se observou uma contaminação do aquífero superficial por um processo de drenância 

vertical de água salgada, que se considerou consequência da falta de proteção da zona Sudoeste do Bloco face às invasões 

cíclicas de água da Ria. Esta situação decorre da ação das ondas de maré, devido à destruição do dique tradicional de 

defesa contra o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Destacam-se ainda, os baixos teores de nitrato, a contrastarem com os elevados teores de azoto amoniacal encontrados 

nas águas subterrâneas, o que aponta para a ocorrência de processos de desnitrificação e amonificação ao nível dos 

depósitos de aluviões e lodos orgânicos que caracterizam o aquífero sub-superficial nesta zona do BVL. 

Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que a área em estudo se caracteriza por ser uma área marcadamente rural e 

com baixa densidade populacional, apresentando uma boa qualidade do ar.  

Já no que respeita ao ambiente sonoro, a área de estudo e envolvente próxima apresenta uma ocupação rural, sendo 

constituída essencialmente por áreas agrícolas, e pequenos aglomerados urbanos.  

Em termos de atividade industrial, pode dizer-se que os concelhos de Estarreja e Aveiro possuem ocupação industrial de 

relevo, em particular a indústria química em Estarreja e a indústria ligada à transformação de produtos piscícolas, bem como 

a indústria naval em Aveiro. No entanto, na área de influência direta do projeto o tecido industrial é praticamente inexistente, 

pelo que as fontes ruidosas são reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede viária local, 

assumindo, ainda, algum relevo, como fontes emissoras de ruído, a maquinaria associada à atividade agrícola e a circulação 

ferroviária, embora com caráter intermitente. Em suma, a área de estudo caracteriza-se por uma ocupação rural, com 

algumas zonas habitacionais na sua envolvente, verificando-se que a mesma é muito pouco perturbada do ponto de vista 

acústico. 

No que diz respeito à população da região onde se insere o BVL, a análise comparativa  no que se refere à sua variação 

no decénio 2001-2011 entre a região do Baixo Vouga e os concelhos da área de estudo, faz ressaltar que dos 3 concelhos 

que integram o BVL, apenas Aveiro e Albergaria-a-Velha tiveram uma tendência de crescimento ao nível regional e concelhio 

se bem que com intensidades distintas. Assim, esta região apresenta um aumento populacional de 1,3%, enquanto que o 

concelho de Aveiro regista o maior aumento (7,0%), seguido de Albergaria-a-Velha com 2,5%. Já o concelho de Estarreja 

registou uma variação negativa no efetivo populacional com uma taxa de variação de -4,2%  

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica dos concelhos em análise é o progressivo envelhecimento da 

população, situação que se agravou neste período intercensitário. De referir que o envelhecimento demográfico da 

população de Albergaria-a-Velha é aquele que regista a situação mais favorável relativamente ao contexto regional e 

concelhio, registando um menor decréscimo da população jovem (de 4162 em 2001 para 3893 em 2011) a par de um menor 

aumento da população idosa (de 3728 em 2001 para 4554 em 2011).  

Relativamente à atividade económica desta população, verifica-se que o BVL se reveste de uma importância 

socioeconómica relevante, tanto no que concerne à atividade agrícola das populações como, ainda, no tocante à formação 

do seu rendimento. Efetivamente, embora a percentagem de ativos no sector primário tenha tendência a diminuir, constata-
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se que mais da metade das famílias residentes possuem ou trabalham numa exploração agrícola o que evidencia a 

importância do sector agrícola como utilizador da mão-de-obra familiar.   

No que concerne à paisagem, pode concluir-se que o padrão de evolução da paisagem se mantém tendo por base os 

registos anteriores, observando-se que o carácter cultural do Bloco reside principalmente na diversidade de tipos de 

paisagem, resultantes da existência de estratégias diferentes de gestão desenvolvidas pela população local face à 

diversidade biofísica deste território. Refletem assim uma relação contínua entre sociedade e natureza que se foi 

sucessivamente ajustando no sentido de explorar de uma forma sustentável os recursos existentes, ou as novas 

oportunidades resultantes do processo de sedimentação recente do Baixo Vouga Lagunar. É o conjunto desta relação com 

todas as suas variantes e respetivo mosaico paisagístico resultante – “Bocage”/campo aberto/ zonas húmidas – que 

constituem o fundamento do valor patrimonial cultural desta paisagem. 

Acresce ainda ao valor cultural desta paisagem a rede de infraestruturas hidráulicas construídas no início do séc. XIX e cujo 

principal elemento é o Rio Novo do Príncipe. Estas obras permitiram direcionar a elevada dinâmica natural desta paisagem 

no sentido da formação e consolidação de uma paisagem cultural rara no contexto nacional. Assim o sistema de obras 

hidráulicas do Bloco possui um valor patrimonial duplo: como património de engenharia hidráulica e como responsável e 

indutor da expansão e diversidade da paisagem cultural do Bloco. 

Por último deverá referir-se que a paisagem do Bloco apresenta elevada qualidade visual determinando situações de elevado 

valor e interesse cénico, contribuindo assim para o seu forte carácter.  

Estes valores estéticos da paisagem estão dependentes da permanência de um sistema de gestão que continue a ser 

sensível à diversidade e dinâmica do sistema natural já que só assim se poderá manter a presença de diversidade do 

mosaico de paisagem e dos componentes determinares da estrutura da paisagem (sebes, valas e caminhos), onde se 

fundamenta o seu valor cultural e depende a elevada qualidade visual.  

No entanto, considera-se que estes valores encontram-se presentemente em risco devido à alteração dos sistemas de 

gestão desta paisagem, pelo que a salvaguarda do elevado nível de integridade e valor cultural desta paisagem está assim 

dependente da evolução e adaptação do sistema de gestão aos novos condicionalismos pelo que assume especial 

importância garantir o fornecimento de água doce, o controle do avanço da cunha de água salgada e a acessibilidade a 

todas as parcelas. 

No que respeita ao património cultural, a área de intervenção do projeto caracteriza-se por forte dinâmica geomorfológica. 

Corresponde a área de larga diacronia de utilização humana, assumindo-se como uma via navegável que os processos de 

assoreamento foram limitando. A progressiva redução da área navegável resultou, por outro lado, no aumento de área para 

exploração de recursos económicos como a extração de sal e a agricultura. 

Na área de desenvolvimento do projeto, não se regista Património Classificado ou em vias de classificação (Quadro 6.127).  

Do cruzamento de toda a informação obtida identificaram-se 8 ocorrências patrimoniais (OP) e 2 áreas de sensibilidade 

arqueológica (ASA) dentro das áreas de incidência do projeto. 

▪ ASA 1 corresponde a uma área definida na proximidade do topónimo Porto da Póvoa 
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▪ ASA 2 corresponde à área definida no setor sul do projeto. Corresponde a provável zona portuária relacionada com a 

presença de dois sítios arqueológicos do período romano – o povoado da Torre e o complexo industrial da Marinha 

Baixa, ambos em Sarrazola (Cacia) e que evidenciam uma vocação marítima. 

▪ As ocorrências nº 71, 72, 79 e 84 correspondem a elementos etnográfico – cais de construção tradicional (71, 72 e 79) 

e uma ponte com açude construída em estacaria de madeira e em ruína 

▪ As ocorrência nº 20 e nº 75 correspondem a elementos arquitetónicos – a ponte de Angeja (nº 20) e o cais do esteiro 

de Estarreja (nº 75) 

▪ A ocorrência nº 88 corresponde a uma pintura mural sobre edifício construído no dique. 
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8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.1.1 Metodologia de Avaliação de Impactes 

A identificação e avaliação de impactes ambientais constitui uma das etapas fundamentais do presente Estudo de Impacte 

Ambiental, uma vez que é nesta fase que se procede à avaliação das potenciais alterações que o Projeto do Sistema Primário 

de Defesa do Baixo Vouga Lagunar poderá induzir nos quadros natural e social do meio em que se insere.  

Em termos genéricos, esta etapa, que compreende a identificação e avaliação de impactes ambientais associados à 

construção e exploração do empreendimento objeto de estudo, fundamenta-se na análise conjunta dos seguintes elementos: 

▪ resultados da etapa de definição informal do âmbito de estudo (“scoping”); 

▪ informações sobre o projeto, particularmente no que se refere às ações potencialmente geradoras de impactes 

importantes (tanto na fase de construção como na fase de exploração); 

▪ informações sobre o ambiente da área atravessada pelo projeto, especialmente no que respeita a locais sensíveis e 

aspetos ambientais críticos; 

▪ informações obtidas através da consulta a entidades e instituições locais e regionais, bem como a informadores 

privilegiados. 

A essência da avaliação reside na elaboração e comparação de cenários ambientais. Assim, o quadro ambiental atual, sem 

o empreendimento, que serve de base à definição da situação de referência e que integra a evolução da situação 

ambiental sem o empreendimento (Capítulo 7), é confrontado com o cenário que considera as tendências ambientais 

com a implantação do empreendimento, de forma a possibilitar a: 

▪ identificação de impactes: definição das potenciais implicações ambientais associadas às ações geradoras 

consideradas; 

▪ previsão e medição dos impactes: determinação das caraterísticas e magnitude dos impactes; 

▪ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em relação ao fator ambiental afetado, 

quando analisado isoladamente; 

▪ valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, quando comparado com os demais 

impactes associados a outros aspetos ou fatores ambientais. 

Cabe destacar que a análise foi efetuada distinguindo-se a fase do empreendimento (construção ou exploração) em que se 

origina o impacte, podendo, no entanto, existir casos em que o impacte tem origem na fase de construção e persiste na fase 

de exploração, nomeadamente os de carácter permanente. 

A avaliação global dos impactes foi realizada com base nas caraterísticas referidas e em outras informações, tais como a 

perceção da predisposição e expectativas da população, as caraterísticas dos locais e dos aspetos ambientais considerados 

críticos e/ou sensíveis e a capacidade de recuperação do meio, entre outras. 

Desta forma, os impactes identificados foram classificados, de acordo com a sua significância (ou importância) relativa aos 

demais impactes, como: 
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▪ Significância (ou importância): Pouco Significativo; Significativo; Muito Significativo. 

Assim, a opção metodológica utilizada fundamenta-se, em grande parte, na experiência anterior adquirida em estudos desta 

natureza, em analogias com casos semelhantes e no julgamento de especialistas.  

Para quantificar áreas de afetação direta e indireta associadas ao projeto, foi adotado um quadro para os descritores 

relevantes, no qual se identifica para além da área de estudo - que corresponde a toda a área do Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar - um buffer adicional nomeadamente no caso do descritor Ecologia que é acrescido de um buffer de 100 m e no 

caso da Paisagem cujo buffer é de 3000 m. 

Estabelecidos os impactes mais significativos, procedeu-se à definição de mecanismos ou ações que pudessem contribuir 

para evitar, reduzir ou compensar impactes negativos ou, por outro lado, potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos positivos 

do empreendimento . 

Para a fase de construção identificaram-se, na generalidade, impactes negativos, de magnitude e significância variável, 

ainda que limitados e localizados no tempo e no espaço, ou seja, com uma área de influência circunscrita. 

Já para a fase de exploração, considera-se que os principais impactes identificados serão positivos, com uma área de 

influência espacial e temporal mais vasta, e estarão associados aos benefícios sociais, económicos e ambientais decorrentes 

da materialização de um sistema de defesa contra cheias e marés mais adequado face às necessidades apresentadas pela 

atividade agrícola realizada no Bloco do Baixo Vouga Lagunar assim como da rede viária que serve o Bloco do Baixo Vouga 

Lagunar. 

Face ao exposto, dar-se-á ênfase, neste estudo, aos impactes ambientais negativos referidos, bem como às incidências 

positivas identificadas, não descurando, contudo, outros aspetos que possam revelar-se pontualmente importantes. 

8.1.2 Identificação de Aspetos do Empreendimento Suscetíveis de Causar Impactes 

De acordo com a metodologia geral referida, as metodologias específicas adotadas para avaliação dos impactes ambientais 

recorrem, em termos gerais, a cenários comparativos relativos ao ano horizonte considerado, sem e com o empreendimento, 

para as fases de construção e de exploração. Para tal, após ter-se desenvolvido uma caraterização ambiental da situação 

atual, perspetivada para o horizonte de projeto, sem a implementação do empreendimento (considerada a situação ambiental 

de referência), especificaram-se, por análise do projeto, as diferentes ações associadas à sua construção e exploração, 

potencialmente indutoras de situações críticas de impacte. 

No âmbito da análise da especificidade do projeto em apreço, os cenários considerados para avaliação de impactes 

ambientais, para as fases de construção e exploração, resultam do reconhecimento de que os impactes serão muito distintos 

nestas duas fases, nomeadamente:  

a) Fase de Construção 

Durante a fase de construção, os impactes resultam, no essencial, em impactes negativos, diretos, de magnitude e 

significância variáveis, associados à implantação das infraestruturas que integram os sistemas primários de defesa contra 

cheias e contra marés, incluindo estruturas hidráulicas e comportas de drenagem, e à implantação da rede viária do BBVL, 

assim como de todas as infraestruturas de apoio à obra; neste âmbito destacam-se: 
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▪ desmatação e limpeza geral da área de implantação das obras e das áreas de empréstimo; 

▪ montagem de estaleiros de obra e criação de acessos a todas as frentes de obra; 

▪ execução das escavações necessárias, com abertura de valas, para implantação dos diques, das estruturas 

hidráulicas, das comportas secundárias de drenagem, tubagens acessórias e da rede viária, o que terá implicações na 

estrutura do território, em função do corte das formações geológicas e pedológicas, dos sistemas hídricos, assim como 

da estrutura ecológica e da paisagem; 

▪ terraplenagens para os aterros dos diques, para as comportas secundárias de drenagem e para as estruturas 

hidráulicas; 

▪ execução de aterros para a execução de plataformas de trabalho, execução de diques, execução das estruturas 

hidráulicas e execução da rede viária;  

▪ limpeza no rio Velho (entre o rio Vouga e o futuro dique de proteção contra marés) a incidir no leito e margens; 

▪ recurso a terras de empréstimo para a execução de aterros; 

▪ drenagem de caminho sob a ponte ferroviária para abertura de vala para implantação do canal de drenagem; 

▪ a nova rede viária local, que no caso dos diques de defesa contra marés estará associada às infraestruturas traduzindo-

se em caminhos de ligação entre os diques e as estruturas hidráulicas. No caso da rede viária associada aos diques 

de defesa contra cheias os caminhos respeitam fundamentalmente aos coroamentos dos diques; 

▪ trabalhos associados à implantação da estrutura verde primária ao longo dos diques de defesa contra cheias, MD do 

rio Vouga e ME do rio Velho; 

▪ afetação de atividades produtivas, função da ocupação física materializada pelas infraestruturas (ainda que a quase 

totalidade das mesmas seja localizada fora das áreas efetivas de produção); 

▪ a intervenção induzirá também impactes diretos e indiretos ao nível da qualidade do ambiente, pela produção de 

poeiras e ruído, perturbação da circulação rodoviária, bem como das atividades económicas; 

▪ refere-se ainda a degradação da paisagem e a potencial afetação das atividades tradicionais a nível local. 

Para além destes aspetos, outros apresentam importância considerável na avaliação de impactes, nomeadamente no que 

respeita a estaleiros e acessos de obra, entre outros.  

b) Fase de Exploração 

Nesta fase, os impactes esperados resultam, no essencial, de impactes cumulativos, nomeadamente benefícios socio 

ambientais, de dimensão não desprezável, em função da melhoria das condições da prática agrícola, com os benefícios que 

daqui advém para as populações locais. Efetivamente, estas ações refletir-se-ão, globalmente, na melhoria de condições 

para a prática agrícola no BBVL e, consequentemente, no incremento do nível socioeconómico da região. 

A avaliação de cenários foi, sempre que possível e/ou justificável, objeto de quantificação, por recurso a modelos específicos, 

por forma a facilitar a definição de impactes. Nos casos em que tal se tenha mostrado inviável, a magnitude dos impactes 

foi expressa em termos qualitativos, tarefa auxiliada pela grande experiência da equipa de especialistas envolvidos na 

elaboração do presente EIA.  



 

  

 

8-4 40486-EA-0100-ME. PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 1 - RELATÓRIO SÍNTESE 

 

Por outro lado, a forte integração da equipa permitiu determinar igualmente o grau de significância dos diversos impactes 

identificados, bem como a proposta de medidas mitigadoras consideradas mais adequadas e eficazes, por forma a assegurar 

impactes residuais pouco significativos.  

As metodologias específicas de avaliação de impactes utilizadas para as diferentes fases de implantação do 

empreendimento, compreenderam ações de identificação, avaliação e hierarquização de impactes, privilegiando-se uma 

visão integradora dos aspetos ambientais anteriormente caracterizados no âmbito da situação ambiental de referência.  

8.2 IMPACTES NO CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

8.2.1 Fase de Construção 

Para esta fase não são identificáveis impactes no clima da região interferida pela construção das infraestruturas, facto 

intimamente relacionado com a natureza do projeto e a reduzida área de intervenção. 

A nível muito localizado poderão eventualmente registar-se implicações microclimáticas relacionadas com um aumento de 

partículas no ar em virtude da movimentação de terras; contudo, em face das intervenções previstas envolverem 

movimentação de terras em faixas relativamente reduzidas, tal não implicará em impactes climáticos negativos ou 

significativos, pelo que não são expectáveis impactes no clima na fase de construção do empreendimento. 

8.2.2 Fase de Exploração 

Atendendo às caraterísticas das infraestruturas a construir é pouco provável que se registem alterações ao nível do clima, 

sendo assim considerados como globalmente nulos os impactes no clima, na fase de exploração.  

Atendendo ao anteriormente exposto, conclui-se que as alterações climáticas afetarão, tendencial e globalmente, a 

qualidade e a quantidade de água disponíveis, pelo que uma das consequências das alterações climáticas na agricultura é 

a necessidade de se evoluir na melhoria da eficiência das tecnologias de rega utilizadas. 

Sob este ponto de vista, considera-se que a implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do BVL, contribuindo 

para uma gestão mais eficiente e racional dos recursos hídricos utilizados pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Bloco do 

Baixo Vouga Lagunar possui potencial para reduzir, de forma significativa, a vulnerabilidade aos impactes das alterações 

climáticas, são portanto considerados positivos os impactes do projeto nas alterações climáticas.  

Efetivamente, através da adoção de sistemas de rega mais eficiente e boas práticas de gestão, designadamente na 

condução da rega, permitindo a aplicação de dotações de rega adequadas, como referido no P-3AC, é possível não só 

controlar eventuais erosões que possam ocorrer, como também controlar e melhorar as condições de drenagem dos solos. 

Esta melhoria das condições de drenagem dos solos traduzir-se-á na melhoria das condições de infiltração de água e da 

sua retenção, maximizando e sustentando os recursos hídricos disponíveis.  

Por sua vez, o aumento de água no solo permitirá um incremento de água na atmosfera, o que poderá diminuir os valores 

da evapotranspiração, contrariando a tendência que se vem manifestando de aumento dos valores daquela variável. 

Considera-se, assim, que o projeto em avaliação, contribuirá para a melhoria da eficiência de rega ao nível da área a 

beneficiar, mas também, no âmbito mais alargado do Aproveitamento Hidroagrícola da Bacia do Vouga, para uma melhoria 

da eficiência na gestão das massas de água (tanto superficiais, como subterrâneas), o que permite atingir os objetivos 
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relativos ao reforço da segurança da disponibilidade de água e à gestão da procura, enquadrados na Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020, aprovada pela RCM nº 56/2015, de 30 de julho de 2015). 

Relativamente aos sapais  do Baixo Vouga Lagunar (BVL), parte significativa da Ria de Aveiro, serão provavelmente afetados 

pela subida do nível do mar, no quadro de alterações climáticas que se perspetiva para os territórios em geral. Como tal, os 

serviços prestados por estes ecossistemas serão igualmente afetados. Como referido nos capítulos de caracterização da 

situação de referência, estes ecossistemas desempenham um papel fundamental na mitigação dos impactes das alterações 

climáticas, na manutenção das áreas costeiras, no armazenamento de carbono e na preservação da biodiversidade do local. 

O projeto ao proporcionar a construção e manutenção dos diques contra cheias, e a adoção de práticas e técnicas 

adequadas a um correto uso do solo, promoverá um aumento da matéria orgânica no solo, decorrente da regeneração do 

solo, funcionando como sumidouro de carbono que promoverá o aumento da absorção do dióxido de carbono e permitirá 

diminuir os gases de efeito de estufa na atmosfera. 

8.2.2.1 Síntese 

Os resultados obtidos através dos estudos realizados mostram que os impactes das alterações climáticas, nas necessidades 

de rega das culturas, apresentam um considerável nível de incerteza, o qual resulta dos diferentes modelos climáticos e 

cenários considerados. Por outro lado, verifica-se que os resultados são muito dependentes das medidas de adaptação 

consideradas. 

Também se pode antecipar que para manter os atuais níveis de produção, haverá um aumento da procura de água para 

rega. É de referir que alguns estudos realizados para Portugal (Cunha et al., 2002; Miranda et al., 2002; Mourato, 2009) 

indicam, contudo, que os recursos hídricos se tornarão menos disponíveis no sul do país para os cenários futuros de 

alteração climática, do que na área abrangida pelo presente estudo. 

As conclusões dos estudos realizados mostram, também, que as projeções dos modelos de clima para um período futuro 

podem alterar drasticamente o desempenho dos sistemas.  

Assim, o aumento das necessidades para rega poderá conduzir a uma redução das áreas regadas, mudanças no padrão de 

culturas (para ajustar a procura de água às disponibilidades em recursos hídricos para rega) e a uma redução na produção 

das culturas (devido ao stress hídrico, ou ao encurtamento do ciclo das culturas). 

Em todos os casos, para os cenários de alteração climática estudados, assistir-se-á a uma redução na produtividade da 

água (kg/m3), devido ao aumento das necessidades de rega, mesmo considerando que as produções das culturas se 

mantenham inalteradas, podendo-se concluir que as alterações na produtividade agrícola, como consequência das 

mudanças climáticas, têm um efeito sobre toda a economia.  

Efetivamente, uma redução na produtividade implicará, também, uma redução dos outputs produzidos e, consequentemente, 

um aumento do custo de produção. Da mesma forma, as mudanças na agricultura e nos preços afetarão as decisões das 

famílias sobre o consumo. 

Assim, do ponto de vista económico, as alterações climáticas levarão ao aumento da escassez de água nas zonas 

mediterrâneas, à redução dos rendimentos agrícolas e ao reforço do novo paradigma do uso da água baseado na 

racionalidade da sua utilização.  
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Atendendo aos cenários de alteração climática que vêm sendo estabelecidos, afigura-se que, de alguma forma, as 

tendências observadas no passado recente se projetarão para o futuro próximo, ou seja, assistir-se-á ao aumento gradual 

das temperaturas e da evapotranspiração e à diminuição dos valores da precipitação.  

A análise realizada permite concluir que o projeto em avaliação possui potencial para reduzir, de forma significativa, a 

vulnerabilidade aos impactes resultantes das alterações climáticas, constituindo, por um lado, uma forma eficaz de mitigar 

os efeitos do processo em curso e, por outro de atrasar os efeitos sensíveis desse mesmo processo, local e regionalmente, 

atendendo ao âmbito mais alargado do AH da Bacia do Vouga. 

Acresce o impacte positivo relativamente aos sapais  do Baixo Vouga Lagunar (BVL), cujos ecossistemas desempenham 

um papel fundamental na mitigação dos impactes das alterações climáticas, na manutenção das áreas costeiras, no 

armazenamento de carbono e na preservação da biodiversidade do local e que o projeto ao proporcionar a construção e 

manutenção dos diques contra cheias, e a adoção de práticas e técnicas adequadas a um correto uso do solo, levará a que 

o aumento da matéria orgânica no solo, decorrente da regeneração do solo, funcione como sumidouro de carbono que 

promoverá o aumento da absorção do dióxido de carbono e permitirá diminuir os gases de efeito de estufa na atmosfera. 

8.3 IMPACTES NA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

De um modo geral, os impactes geológicos e geomorfológicos associados à construção e funcionamento de obras 

hidráulicas podem ser diversos, sendo previsivelmente mais expressivos na fase de construção em função do tipo e natureza 

das ações de obra e do próprio empreendimento. 

8.3.1 Fase de Construção 

Os impactes geológicos e geomorfológicos na fase de construção decorrem do movimento de terras associado às 

escavações para implantação dos diques, estruturas hidráulicas, comportas de drenagem bem como das respetivas caixas 

de medição e derivação de caudal e caixas de proteção do sistema hidráulico e ainda para implantação da rede viária. 

Com efeito, a construção dos diques de defesa contra marés e contra cheias implicará a afetação das estruturas geológicas 

e geomorfológicas, de forma linear, ao longo de uma extensão  de aproximadamente 17,9 km, numa faixa de intervenção 

média com cerca de 10 m e com profundidades variáveis. Do mesmo modo, a implantação das estruturas hidráulicas e 

comportas secundárias implicará a afetação de uma área de aproximadamente 0,26 ha. 

A implementação deste tipo de infraestruturas obriga, assim, à criação de extenso alinhamento em escavação, associado à 

implementação dos diques; refira-se ainda que a escavação mencionada será acompanhada pela ocorrência de pequenos 

montículos de terra associados a depósito temporário de terras retiradas, a serem posteriormente reutilizadas nos aterros. 

Em consonância, as alterações na morfologia do terreno serão evidentes no decurso da obra, constituindo assim um impacte 

negativo, de magnitude reduzida a pontualmente moderada, nomeadamente na zona de atravessamento da linha de 

caminho-de-ferro das linhas de água, onde a vala terá maior profundidade e, consequentemente, maior mobilização de 

terras.  

No entanto, esta será uma situação temporária e reversível, dado que a terra retirada será reutilizada quer no recobrimento 

da superfície dos taludes (terra vegetal) quer nos aterros a executar. 
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Será importante destacar que a posição do nível freático associada ao tipo de formações existentes no local de implantação 

das obras conduz à necessidade de realizar as escavações para a abertura da vala recorrendo, em zonas de 

condicionamentos relevantes ), a estruturas de contenção provisórias. Estas estruturas face à variabilidade das formações 

existentes serão, à partida executadas, recorrendo a soluções de estacas prancha, escoradas quando necessário. É 

fundamental garantir que as escavações sejam realizadas durante o período de estiagem, pelo que quando não existirem 

condicionamentos de vizinhança importantes, recorrer-se-á a taludes de escavação provisórios.  

No que respeita à necessidade de obtenção de materiais de empréstimo bem como ao depósito temporário de materiais, 

não se prevê a ocorrência impactes relevantes, pois os materiais de empréstimo serão, de acordo com o projeto, 

provenientes de três áreas de empréstimo ativas existentes e já identificadas localmente e os excedentes de terras, serão 

integralmente utilizados quer no revestimento de taludes quer na execução de aterros. Deste modo, não haverá excedentes 

a vazadouro nem necessidade de explorar novas manchas de empréstimo, reduzindo substancialmente eventuais impactes 

indiretos associados (Quadro 8.1). 

Por outro lado, a mobilização de materiais durante a fase de construção das valas poderá, pontualmente, dar origem a 

problemas relacionados com a estabilidade dos taludes, muito em particular no que respeita a processos de erosão e 

deslizamentos, em consequência da modificação da morfologia natural do terreno. Poderão ainda ocorrer situações pontuais 

de erosão devidas ao facto de os solos permanecerem, durante algum tempo a descoberto, bem como em virtude de ações 

de desmatação realizadas. Contudo, estes impactes, apesar de negativos, são no geral circunscritos no espaço e no tempo, 

cessando com a conclusão das obras.  

Quadro 8.1 - Balanço de terras da obra 

Escavação 46 074,57 m3 

Aterro 207 718,33 m3 

Balanço (excedente a vazadouro) 0 m3 

Um aspeto importante a ter em consideração, prende-se com a presença de níveis freáticos superficiais, os quais poderão 

acarretar algumas dificuldades, particularmente na fase de construção. Com efeito, prevê-se a possibilidade de ocorrência 

de descidas do nível freático em áreas onde as escavações atinjam cotas inferiores ao nível freático, funcionando assim 

como locais de chamada de água.  

Contudo, tendo em consideração que a construção do projeto em avaliação implica uma reduzida profundidade média de 

escavação , assim como prevê, desde já, a adoção de um conjunto de medidas que minimizam a ocorrência de impactes 

desta natureza, designadamente os materiais de construção e métodos construtivos, entre outros, entende-se que, a ocorrer, 

este impacte assuma um carácter negativo, de magnitude pontualmente moderada, mas pouco significativo, referindo-se 

ainda que, com a conclusão da obra, serão progressivamente repostas as condições pré-existentes.  

No que respeita à rede viária a construir, do tipo caminhos agrícolas/rurais, com vista a garantir a necessidade de ligação 

às diferentes parcelas agrícolas existentes no interior do bloco, permitir o acesso às estruturas hidráulicas e permitir efetuar 

os trabalhos de manutenção, vai alterar as cotas do terreno, compactar e modificar a composição dos terrenos ainda que de 

uma forma muito localizada, que corresponde estritamente à faixa ocupada pela plataforma e pelos taludes. Esta modificação 
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pode ser encarada como pouco significativa, pois resulta apenas na afetação das formações geológicas e geomorfológicas 

existentes de forma linear e superficial.  

Atendendo às soluções de projeto adotadas para a rede viária prevê-se que, apesar das características particulares da área 

de intervenção (designadamente a composição detrítica e proximidade ao nível freático), não ocorram problemas 

geotécnicos nem de drenagem dos terrenos. 

Assim, estima-se que a implantação de novos caminhos afete, previsivelmente, 7,7 ha (17 872 m de extensão x 4,3 m de 

largura média), da área total, o que representa 0,25% da mesma.  

Atendendo às soluções de projeto adotadas para a rede viária prevê-se que, apesar das características particulares da área 

de intervenção, não ocorram problemas geotécnicos, ou de drenagem dos terrenos. 

Por fim, no que diz respeito a materiais de empréstimo é importante referir que será necessário recorrer a brita ensaibrada 

para a sub-base dos caminhos e a material britado de granulometria extensa para a base dos caminhos. Contudo prevê-se 

que o volume de materiais necessários para execução dos caminhos seja pouco significativo. 

Desta forma estima-se que os impactes geológicos e geomorfológicos associados à construção da rede viária sejam 

negativos, diretos e indiretos (materiais de empréstimo), de magnitude e significância reduzidas. 

Neste aspeto ambiental, ainda que menos relevantes, identifica-se também a potencial ocorrência de impactes decorrentes 

da ocupação temporária de terrenos, associada à abertura de eventuais acessos de apoio à obra para circulação de veículos 

pesados e equipamentos, bem como à implantação de estaleiro e/ou depósito temporário de terras.   

Julga-se importante referir que, nesta fase dos estudos, ainda não se tem conhecimento das zonas destinadas a estaleiros, 

depósitos temporários de materiais, entre outras infraestruturas de apoio à obra, pelo que a localização destas áreas deverá 

ser definida com extremo cuidado, tendo presente as medidas cautelares propostas para as áreas de obra (Volume 5 - 

Gestão Ambiental da Obra), as quais respeitam, no essencial, ao cumprimento de legislação ambiental e adoção de boas 

práticas ambientais em obra, determinando, assim, impactes residuais pouco expressivos. 

Neste contexto, e como é prática em estudos em fase de execução e de natureza semelhante, não tendo sido possível no 

âmbito deste EIA identificar previamente áreas preferenciais para a localização de estaleiros e de outras infraestruturas de 

apoio à obra, procedeu-se à identificação e análise das condicionantes territoriais, ambientais e sociais presentes na área 

de intervenção que pudessem condicionar a localização destas estruturas provisórias.   

Neste âmbito, importa realçar que de acordo com a cartografia de condicionantes à localização de estaleiros e infraestruturas 

de apoio à obra, elaborada e apresentada no Desenho 40486-EA-0200-DE-0022 (Volume 2 - Desenhos), constata-se que 

na área de estudo, objeto do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, deverá ser 

interdita a instalação de qualquer infraestrutura de apoio à obra, nomeadamente a instalação do estaleiro, dado o grau de 

condicionamento imposto não só pelas figuras de ordenamento do território (RAN, REN, Risco de Incêndio e Outras 

Condicionantes), como pela sua elevada sensibilidade ecológica.  

Importa também destacar que no âmbito do presente projeto de execução foi elaborado um Planeamento de Estaleiros 

(Volume 3 – Estudos Complementares, Tomo 4 – Planeamento de estaleiro), onde são definidas as regras/especificações 

a atender na localização e preparação das áreas de estaleiro, onde são igualmente indicadas as referidas condicionantes 

territoriais e sócio ambientais. Este Planeamento de Estaleiros é apresentado no Anexo 13 do Volume 3 do EIA. 
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Em síntese, os impactes geológicos e geomorfológicos associados à construção do projeto do Sistema Primário para a 

Defesa do BVL, podem ser considerados, na generalidade, como negativos, diretos e indiretos, temporários, de magnitude 

moderada e pouco significativos, no cômputo geral dos impactes associados ao presente empreendimento, assumindo-se 

ainda, através da adoção de medidas e cuidados especiais em obra, a ocorrência de impactes residuais pouco significativos. 

8.3.2 Fase de Exploração 

De um modo geral, os impactes produzidos durante a fase de exploração correspondem às alterações permanentes 

induzidas pela obra, estando geralmente associados a modificações potenciais decorrentes da instabilidade das faixas de 

implantação das valas e sua envolvente imediata, decorrente da introdução de materiais de caraterísticas diferenciadas 

daqueles que estarão subjacentes, nomeadamente em função do tipo de material em presença (aluviões) e da proximidade 

face ao nível freático. 

No entanto, prevê-se que estes impactes negativos sejam reduzidos, uma vez que a intervenção está confinada às estruturas 

a implantar, sendo consequentemente muito localizados, determinando impactes residuais pouco significativos. Será ainda 

possível que, nesta fase, ocorram fenómenos de erosão localizada nos taludes da rede viária devido ao funcionamento dos 

órgãos hidráulicos, nas zonas de dissipação de energia e restituição de caudais 

Assim, os impactes geológicos e geomorfológicos associados à fase de exploração são classificados como negativos, 

indiretos, localizados e de baixa magnitude, podendo ser classificados, globalmente, como pouco significativos.  

8.4 IMPACTES NOS SOLOS  

8.4.1 Fase de Construção  

De um modo geral, na fase de construção, os principais impactes sobre os solos, na área de influência do projeto em 

avaliação, serão devidos à implementação das infraestruturas projetadas e estarão associados à ocupação e/ou degradação 

dos solos devido fundamentalmente à abertura de acessos, à compactação provocada quer pelo tráfego da maquinaria e 

veículos afetos à obra quer pela deposição temporária de terras, sejam provenientes das escavações no local sejam 

provenientes das áreas de empréstimo, embora maioritariamente estes impactes sejam temporários e, consequentemente, 

reversíveis.  

As zonas ocupadas pelos estaleiros e pelo armazenamento temporário de terras (que face ao método construtivo a utilizar, 

se prevê ser por um período temporal muito curto), induzirão impactes negativos, diretos, temporários, certos, imediatos, 

reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. Estas zonas correspondem a áreas afetadas temporariamente 

pela execução da obra, pelo que a significância e magnitude destes impactes é minimizável, tendo em conta que estas áreas 

no final da obra serão sujeitas a descompactação e recuperação através da reposição da camada de terra vegetal, pelo que, 

nestes locais, poderão ser retomados os usos do solo. 

Como impactes potencialmente temporários identificam-se, ainda, os resultantes da abertura de acessos provisórios, bem 

como todas as formas de afetação indireta das faixas envolventes às áreas de implementação das infraestruturas projetadas, 

as quais poderão ser afetadas por poeiras, compactação e alterações físico-químicas dos solos, em função da circulação 

de maquinaria e veículos pesados, produção de poeiras, aumento dos sólidos em suspensão nas águas e nas culturas, 
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depósito temporário de terras, entre outros. Tratam-se, contudo, de impactes que, embora sejam negativos e diretos, são 

localizados e temporários, que cessarão após a conclusão da obra, sendo parcialmente reversíveis. 

Importa referir, que na eventualidade de uma deficiente decapagem da terra vegetal nas áreas associadas aos locais de 

escavação poderá ocorrer o empobrecimento do horizonte A do solo (agrícola) por mistura com as terras escavadas. Esta 

impacte poderá ser mais significativo no caso do dique Norte já que com escavações superiores a 1 m poderão vir à 

superfície tiossolos potenciais.  

A construção dos diques marginais às linhas de água tem um impacte negativo devido à compactação do solo pelas 

máquinas e o eventual espalhamento de materiais provenientes de escavações nas áreas adjacentes.  O impacte será mais 

reduzido na reconstrução de diques e motas já existentes. Acrescem os impactes resultantes da ocupação dos solos, que 

se consideram permanentes nos locais de implantação das estruturas, conduzindo à perda irreversível de solos, gerando 

um impacte negativo, direto, certo, local e imediato nos solos, não reversível, por implicar a ocupação definitiva mas 

globalmente pouco significativo e de magnitude reduzida.   

Estes impactes serão mais expressivos de acordo com as caraterísticas dos solos onde os mesmos se fizerem sentir, 

assumindo significância consoante a sua aptidão para a agricultura. 

No Quadro 8.2 quantificam-se as áreas de solos dominantes interferidas pelas diferentes componentes do projeto do 

Sistema Primário de Defesa do BVL, nas diferentes classes de solos. 

Quadro 8.2 – Classes de solos dominantes na área de estudo 

Subgrupo   
Área 

(ha) (%) 

Aluviossolos Modernos Não Calcários   225,8 8,2 

 
  48,2 1,8 

 
  15,6 0,6 

 
  9,8 0,4 

 
  999,4 36,4 

 
  12,8 0,5 

Subtotal 1311,6 47,8 

Aluviossolos Antigos Não Calcários    12,5 0,5 

Coluviossolos Não Calcários   7,5 0,3 

 
  24,2 0,9 

Subtotal 31,7 1,2 

Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos   41,9 1,5 

 
  2,4 0,1 

 
  45,1 1,6 

 
  210,1 7,7 

Subtotal 299,6 10,9 

Solos de Salinidade Moderada de Aluviões   8,6 0,3 

   45,6 1,7 

 
  11,6 0,4 



  

 

 

40486-EA-0100-ME. PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   8-11 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Subgrupo   
Área 

(ha) (%) 

 
  220,4 8,0 

 
  434,7 15,8 

Subtotal 720,8 26,3 

Solos de Salinidade Elevada de Aluviões   6,0 0,2 

 
  351,4 12,8 

Subtotal 357,4 13,0 

Solos Turfosos de Materiais Sápricos   10,4 0,4 

Total   2744,0 100,0 

Outras unidades de paisagem 
  176,0 

 

      2920,0   

Da análise do Quadro 8.2 verifica-se que a classe de solos mais interferida, na área de estudo, são os Aluviossolos 

Modernos Não Calcários com interferências em cerca de 48% da área de estudo e os Solos de Salinidade Moderada de 

Aluviões com interferências em cerca de 26% na área de estudo.  

Efetivamente, os solos a escavar no alinhamento de implantação dos diques são maioritariamente de natureza aluvionar, 

apresentando no geral fertilidade, pelo que os mesmos são aptos para serem integralmente utilizados nas intervenções de 

remanejamento do bloco e posterior utilização agrícola. Estima-se então que esta ação representará um impacte positivo, 

contudo de baixa magnitude, localizado e permanente, globalmente pouco significativo, uma vez que não se traduzirá num 

aumento bruto de Superfície Agrícola Útil (SAU) do respetivo bloco. 

Ainda durante a fase de construção, relativamente aos impactes indiretos nos solos, importa salientar os resultantes do 

provável aumento dos processos erosivos, associados às ações de desmatação, decapagem e ao volume de materiais 

movimentados. Com efeito, durante as ações de movimentação de terras, enquanto os solos estiverem expostos aos 

agentes erosivos, constituirão uma fonte de produção de poeiras e sedimentos, eventualmente expressiva, que serão 

posteriormente depositados nos solos e nas faixas adjacentes das zonas intervencionadas.  

Estes processos erosivos com reflexos na qualidade da água e dos solos, serão tanto mais expressivos quanto maior for o 

tempo que mediar entre a desmatação e/ou terraplenagens e o recobrimento das áreas afetadas, sendo negativos, indiretos, 

temporários (cessando algum a tempo após a conclusão da obra), de magnitude baixa a moderada, sendo contudo 

classificados como pouco significativos, dada a natureza agrícola da área afetada. 

Ainda em comum à fase de construção de todas as infraestruturas projetadas, há a referir a potencial ocorrência de impactes 

negativos associados a episódios acidentais, como sejam derrames de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da 

utilização de máquinas e veículos afetos às obras e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, 

plásticos, metais e vidros) e efluentes domésticos responsáveis por situações de poluição pontual, embora possam assumir 

significância assinalável, dependendo do contaminante em questão e da natureza do meio contaminado (solo, água 

superficial, e/ou água subterrânea). 

Os impactes decorrentes destas ações serão controláveis, uma vez que a prevenção de episódios acidentais se encontra 

diretamente dependente do comportamento do empreiteiro e respetivos colaboradores em obra. Desta forma considera-se 
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que estes impactes, embora negativos, serão indiretos, pouco prováveis, locais e imediato, sendo a sua reversibilidade, 

significância e magnitude dependentes dos contaminantes em causa. 

Em relação à implantação da rede viária, os impactes gerados serão negativos, temporários e pouco significativos, sendo 

que a diferença em relação à abertura de valas (drenagem) reside no facto de os impactes, nestes casos, serem impactes 

permanentes. 

Globalmente, os impactes diretos nos solos, na fase de construção do projeto do Sistema Primário de Defesa do BBVL 

estarão associados à ocupação e destruição temporária dos solos, classificando-se estes impactes como negativos, diretos, 

permanentes e/ou temporários, de baixa magnitude e pouco significativos, no cômputo global dos impactes do 

empreendimento, face à dimensão que os mesmo assumem e que a adoção de medidas adequadas, as quais passam pela 

reutilização integral dos solos excedentários, com maximização da reutilização destes materiais nesta obra, a par da adoção 

de adequados procedimentos na definição e recuperação das áreas de apoio à obra (estaleiros e/ou depósito temporário de 

terras), conduzirão a impactes residuais tendencialmente nulos. 

No que respeita aos impactes nos solos com origem na necessidade de obtenção de materiais de empréstimo bem como 

ao depósito temporário de materiais, não se prevê a ocorrência de impactes relevantes, pois os materiais de empréstimo 

serão provenientes das áreas de empréstimo identificadas (AE1, AE2 e AE3) que correspondem a áreas existentes e ativas 

e já identificadas localmente (conforme Figura 4.3) e os excedentes de terras, serão integralmente utilizados quer no 

revestimento de taludes quer na execução de aterros. Deste modo, não haverá excedentes a vazadouro nem necessidade 

de explorar novas manchas de empréstimo, reduzindo substancialmente eventuais impactes indiretos associados. 

Acresce que no final da obra estas áreas serão sujeitas a recuperação paisagística, conforme indicado no capítulo 4.6.3 e 

no Volume III – Estudos Complementares, Tomo 3 – Recuperação Paisagística, do Projeto de Execução, que acompanha o 

EIA. 

8.4.2 Fase de Exploração  

Considerando que o solo fértil é um recurso escasso em Portugal, a sua salinização induz a perda do mesmo. Nesta 

perspetiva, na fase de exploração, o sistema de defesa contra marés permitirá controlar a entrada de água salgada nos 

campos com a consequente redução da intrusão de sais no solo. No entanto, a eficácia deste efeito só será alcançada com 

sistemas de drenagem eficientes. 

O impacte do sistema de defesa contra as marés sobre o solo agrícola é positivo, na medida que a extensão de solos 

afetados pela salinidade será menor. Este impacte será mais significativo em caso na situação de comportas fechadas na 

maré cheia do que no caso de comportas programadas. No entanto, neste caso os sistemas húmidos terão maior 

probabilidade de manterem um maior gradiente salino no solo. Nas questões de erosão, assoreamento e movimentação de 

terras, o impacte é muito pouco significativo. 

O impacte dos sistemas primários de drenagem no solo é positivo e de um modo geral significativo já que está associado à 

menor frequência e danos das inundações e à prevenção da salinização do solo. 

Nesta fase o impacte negativo ao nível dos solos verifica-se sobretudo pelas áreas ocupadas pelas infraestruturas por 

configurar um impacte permanente. No entanto, face à área total ocupada pelas infraestruturas é de 7,96 ha representando 

0,26% da área de estudo considera-se o mesmo pouco significativo e de reduzida magnitude.   
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Já a implementação da estrutura verde principal contribui para o controlo da erodibilidade do solo, principalmente em 

situação de cheia, nas zonas mais suscetíveis tais como os taludes dos diques e valas, permitindo a sua melhor conservação. 

Em síntese, considera-se que a não implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do BBVL terá um impacte 

negativo sobre a conservação do solo. Será elevado no caso de não se implementar um sistema eficaz de defesa contra 

marés, devido à continuação da salinização dos solos, ou se não for refeita a rede secundária de valas pois a drenagem dos 

solos não é assegurada nem a rega é eficiente. O impacte da não intervenção nos sistemas primários de drenagem será 

negativo moderado em resultado da continuação do galgamento das águas salobras dos esteiros sobre os campos. 

8.5 IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 

8.5.1 Fase de Construção 

8.5.1.1 Aspetos de Quantidade  

Na fase de construção, as ações a empreender terão influência mínima sobre os aspetos de escoamento superficial das 

linhas de água em presença.  

Com efeito, os principais impactes estarão associados ao eventual consumo de água, associado à obra, bem como à rejeição 

de um caudal mínimo relacionado com os efluentes do estaleiro, podendo tanto num caso como noutro haver necessidade 

de recurso ao rio Vouga.  

No entanto, tanto os consumos como as rejeições de água processar-se-ão em quantidades não relevantes em relação aos 

caudais do meio recetor, pelo que os impactes em termos de caudal são considerados como negativos, mas de magnitude 

e significância reduzidas. 

Poderão ocorrer, ainda, impactes indiretos no regime hídrico superficial, pela impermeabilização, compactação ou destruição 

do coberto vegetal das áreas intervencionadas pela obra. Estes impactes serão mais sensíveis no caso da construção dos 

diques de defesa e da rede viária por eventuais efeitos a serem gerados na drenagem natural das áreas intervencionadas.  

No que respeita à zona ocupada pelas áreas de empréstimo, nestas áreas não se verifica a presença de linhas de água pelo 

que não se preveem impactes no regime hídrico superficial. 

No que respeita ao regime hídrico subterrâneo, o mesmo poderá ser afetado, na medida em que a implementação dos 

projetos em avaliação prevê a necessidade de se efetuarem escavações, podendo assim registar-se o corte das condições 

de circulação hídrica subterrânea, e consequente alteração do regime natural, sobretudo em função do rebaixamento do 

nível freático. 

Efetivamente, as escavações deverão interferir, ainda que pontualmente, com os lençóis freáticos, na medida em que a área 

em estudo regista níveis freáticos pouco profundos. Este impacte será de ocorrência mais provável aquando da instalação 

das valas a maior profundidade, nomeadamente para travessia de linhas de água. 

No que respeita aos potenciais impactes no regime hídrico subterrâneo nas áreas de empréstimo (AE), de acordo com as 

sondagens de furação efetuadas no âmbito do estudo geológico geotécnico elaborado no âmbito do projeto de execução 

(Volume V – Tomo 2 do Projeto de Execução), as escavações a efetuar nas áreas de empréstimo  para obtenção de materiais 

deverão alcançar uma profundidade média de cerca de 9,3 m (8 m na AE1 e 10 m nas AE2 e AE3).  
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Também de acordo com as sondagens referidas, foi detetada a presença de água, em 5 dos 7 poços de perfuração, a uma 

profundidade média de cerca de 8,3 m (cf. tabela abaixo). Importa no entanto referir que a presença de água foi detetada, 

na maior parte dos casos, na transição de solos mais brandos para solos mais resistentes pelo que poderá estar-se em 

presença de águas de infiltração que ficaram retidas pelo facto de encontrarem solos menos impermeáveis, e não na 

presença de massas de água subterrânea. 

Sondagem 
Área de 

Empréstimo 

Profundidade a que foi 

detetada a presença de água  
Extrato da sondagem 

S1 AE1 5,1 m 

 

S2 AE1 7,6 m 

 

S3 AE1 9,1 m 

 

S4 AE2 10,6 m 

 

S5 AE2 - Não foi detetada a presença de água 

S6 AE3 9,1 m  

 

S7 AE3 - Não foi detetada a presença de água 

Acresce que não se verifica a presença de captações de água subterrânea na envolvente próxima das áreas de empréstimo 

pelo que não se perspetivam impactes a este nível. 

Já na área de estudo relativa ao Bloco do Baixo Vouga, verifica-se a existência de 2 captações de água subterrânea mas 

que se encontram fora das principais áreas de intervenção pelo que também neste caso não se perspetivam impactes.  
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Após a conclusão da obra, as condições de drenagem serão naturalmente reequilibradas, até porque a maior parte das 

intervenções a efetuar são muito superficiais.  

Assim, e no que se refere a aspetos de quantidade de água superficial e subterrânea, os impactes expectáveis serão na 

generalidade negativos, temporários, de significância e magnitude reduzidas.  

8.5.1.2 Aspetos de Qualidade 

Apesar dos impactes sobre os recursos hídricos produzidos pelas infraestruturas lineares serem geralmente pouco 

significativos, durante a fase de construção do sistema primário de defesa contra marés do BBVL registar-se-á um impacte 

negativo na qualidade das águas superficiais já que com a construção dos diques e estruturas hidráulicas é esperado um 

aumento dos sólidos em suspensão nos cursos de água presentes na área de influência destas infraestruturas, em 

consequência de atividades como sejam as terraplenagens, o atravessamento de linhas de água e valas de drenagem, o 

movimento e transporte de terras, a condução de resíduos a depósito, os movimentos de maquinaria, entre outros, e 

sobretudo em determinadas condições meteorológicas, nomeadamente elevada precipitação e velocidade de vento. 

A construção da estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5) no ponto de cruzamento deste rio com o dique norte de 

defesa contra maré, no esteiro de Estarreja, poderá implicar diretamente na qualidade das águas superficiais dado o nível 

de contaminação dos sedimentos do esteiro, também devido aos resíduos industriais perigosos que durante décadas se 

foram acumulando no complexo químico do concelho de Estarreja, ainda que entretanto já tenha decorrido um processo de 

descontaminação de solos em parte destes locais. 

Efetivamente, durante a fase de construção das ligações hidráulicas poderão ocorrer movimentações dos sedimentos do 

esteiro devido à ação direta das máquinas; se ocorrer de imediato o aumento da circulação de água através do esteiro 

ocorrerá também uma alteração do equilíbrio água/sedimento que origina a sedimentação das partículas dando lugar à 

ressuspensão. 

Ainda, na construção das estruturas hidráulicas do sistema de defesa contra marés serão aplicadas estacas prancha o que 

garante a descarga na ria dos caudais de drenagem conduzidos pelos esteiros e linhas de água primárias durante esta fase. 

Esta obra poderá implicar um ligeiro estrangulamento da secção de vazão das linhas de água primárias, podendo assim 

condicionar a descarga para caudais mais elevados, pelo que o impacte  da construção do sistema de defesa contra marés 

na suscetibilidade à ocorrência de inundações é negativo embora bastante reduzido. Efetivamente, dado que a fase de 

construção das estruturas hidráulicas deverá coincidir com o período estival, é pouco provável que se gerem caudais de 

drenagem elevados, pelo que o impacte é considerado improvável. 

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, esta poderá ser impactada pelas ações resultantes das atividades de 

construção, nomeadamente as escavações que terão lugar nas áreas de empréstimo, se efetivamente se verificar a 

presença do lençol freático. Neste caso, os impactes, que se consideram pouco prováveis, serão na generalidade negativos, 

temporários, de significância e magnitude muito reduzida. 

Já a erosão hídrica do solo e o correspondente aumento da carga de sólidos transportados pelas águas de escoamento 

superficial depende de diversos fatores, designadamente da área de solos exposta e do tipo de solo, o que condiciona a sua 

erodibilidade, para além do declive do terreno que no caso respeita ao vale aluvionar do rio Vouga, denotando declives muito 

reduzidos. 
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De facto, em virtude do reduzido declive, a suscetibilidade dos solos à erosão hídrica será naturalmente diminuta, sendo 

que os pontos mais suscetíveis ao arrastamento de solos pelas águas de escoamento superficial são os locais de 

atravessamento de linhas de água e de valas de drenagem, particularmente aquando da construção das valas e antes da 

colocação das condutas e do reaterro das mesmas, podendo verificar-se, em situação de ocorrência de precipitação elevada, 

o acréscimo do teor de sólidos em suspensão nas águas de escoamento destas linhas de drenagem.  

Para além dos aspetos de qualidade da água, a erosão dos solos pode originar o acréscimo da deposição de sedimentos 

no leito das valas de drenagem e linhas de água, podendo afetar a sua capacidade de escoamento. 

Contudo considera-se que este impacte será temporário e pouco significativo visto que durante a instalação das estruturas 

hidráulicas deverá ser garantida a circulação de caudais entre os esteiros /linhas primárias e a Ria, o que permite alguma 

renovação da água. 

Durante a fase de construção deverão, também ter-se em consideração os impactes originados por operações auxiliares, 

nomeadamente as que se prendem com atividades de estaleiro e áreas de empréstimo e depósito de materiais.  

Com efeito, as atividades próprias de estaleiro, designadamente abastecimento de veículos, armazenagem de materiais, 

lavagem de viaturas etc., são suscetíveis de gerar águas contaminadas com hidrocarbonetos, metais pesados e sólidos em 

suspensão, que poderão provocar a contaminação dos solos e a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, caso 

não haja o cuidado de enviar esses efluentes para sistemas de tratamento ou recuperação apropriados. 

Na frente de obra, poderão verificar-se igualmente situações suscetíveis de provocar a contaminação de solos e das águas, 

designadamente a ocorrência acidental de derrames de óleo, devido à rotura, ou fuga, na tubagem de um sistema hidráulico 

de uma máquina, ou ao derrame de combustíveis durante operações de reabastecimento, por exemplo.  

Tais situações poderão constituir igualmente um impacte negativo na qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

dependendo a sua importância das caraterísticas do material derramado, da sua quantidade e do número de ocorrências 

acidentais verificadas, pelo que se recomenda a adoção do acompanhamento ambiental da obra, suscetível de acautelar e 

controlar eventuais situações de derrames acidentais, para além da implementação de um conjunto de medidas preventivas 

que minimizem a sua ocorrência ou a extensão dos seus efeitos.  

Constata-se assim que a magnitude e importância dos impactes negativos depende de vários fatores como sejam:  

▪ as caraterísticas das atividades envolvidas; 

▪ o tipo de solos na área de intervenção; 

▪ a profundidade dos aquíferos; 

▪ a distância entre as fontes geradoras do impacte e os corpos de água recetores; 

▪ os usos da água e sua capacidade depuradora; 

▪ ou fatores climatológicos, como sejam a frequência e intensidade da precipitação. 

Contudo, face ao carácter circunscrito da intervenção, a par da reduzida extensão e dos cuidados a adotar em obra e que 

decorrem, quer da legislação em vigor, quer das medidas preconizadas na Gestão Ambiental da Obra (Volume 5), os 

impactes associados deverão assumir reduzida magnitude e significância. 
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Do exposto, conclui-se que os impactes esperados durante a fase de construção serão negativos, contudo de magnitude 

reduzida, localizados e temporários, encontrando-se confinados ao período de construção, sendo considerados como pouco 

significativos. 

8.5.2 Fase de Exploração 

A avaliação do impacte das ações do projeto sobre a quantidade das águas superficiais, na fase de exploração, assenta no 

pressuposto da vantagem de assegurar quantidade de água doce que viabilize a atividade agrícola e a conservação dos 

habitats, sendo que os aspetos da quantidade de água são naturalmente indissociáveis dos da sua qualidade.  

O sistema de defesa contra  marés terá como efeito proteger a área do Bloco contra a entrada de água salgada e poluída 

da Ria e, também, permitir a conservação da água doce no Bloco, aumentando a sua disponibilidade, quer para a rega das 

áreas agrícolas, quer para o fornecimento aos sistemas húmidos. Este impacte é positivo na medida em que o recurso 

hídrico estará mais disponível durante o estio com reflexos diretos na melhoria das condições da prática da atividade 

agrícola. 

Apesar de não estar ainda definido o modelo de gestão, a abertura programada das comportas na maré cheia irá diminuir o 

efeito que este sistema pode ter na quantidade de água doce disponível, comparativamente à situação de manutenção das 

comportas fechadas na maré cheia. Haverá uma menor conservação da água doce no Bloco, pois aumenta o teor de água 

salobra nos esteiros, implicando um acréscimo do fluxo de sais para as áreas agrícolas por ação da infiltração. 

A não realização de qualquer ação de defesa contra as marés terá um impacte negativo elevado na quantidade de água 

doce disponível, uma vez que o gradiente salino continuará a aumentar em todo o Bloco. 

8.5.2.1 Aspetos de Quantidade 

O impacte dos sistemas primários de drenagem e defesa contra cheias sobre a quantidade de água é positivo e elevado. 

No sistema de drenagem do Vouga, a estrutura hidráulica para regulação do caudal no Rio Velho associada à melhoria das 

condições de vazão deste rio, terá influência na quantidade de água que entra no sistema de água superficial do Bloco, mas 

este impacte, por si só, não é considerado significativo. A alteração que é significativa neste contexto tem a ver com o 

funcionamento do aproveitamento de Ribeiradio, através da regularização do rio Vouga, garantindo caudais de estiagem 

suficientes para abastecer toda a área do Bloco. No contexto global deste sistema de drenagem, este impacte é, pois, 

positivo, na medida em que o recurso hídrico estará mais disponível durante o Verão, com reflexos diretos na melhoria das 

condições da prática da atividade agrícola bem como no contributo que poderá ter na redução de perdas . 

A melhoria das condições de vazão do rio Velho irá permitir um melhor escoamento durante o estio, diminuindo as perdas 

de água por infiltração e disponibilizando o recurso hídrico para rega em maior quantidade nas áreas de jusante.  

A não realização de qualquer ação nos sistemas primários de drenagem tem um impacte negativo moderado, uma vez que 

o seu funcionamento continuará ineficaz e deficiente face ao atual mau estado de conservação. 

De referir que nesta fase não se esperam alterações no regime hídrico das águas subterrâneas.  

8.5.2.2 Aspetos de Qualidade 

O impacte do sistema de defesa contra as marés na qualidade da água tem de ter em consideração duas situações distintas: 

uma situação normal, em que é a salinidade o fator mais importante a controlar; uma situação de acidente e derrame de 
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poluentes das águas, quer do lado das águas doces quer na laguna, sendo nestes casos os poluentes suscetíveis de afetar 

a qualidade da água. 

No caso de uma situação normal, em que todos os sistemas de despoluição se encontrem a funcionar (SMSRIA, pipeline, 

etc), o impacte das obras hidráulicas preconizadas é positivo, devido à possibilidade de evitar a contaminação das linhas de 

água e solos do Bloco pela salinidade, fechando as comportas.  

Também em situações de acidente/incidente, desde “avarias” em condutas ou estações elevatórias, ocorrência de descargas 

inesperadas, acidentes no Porto de Aveiro ou lavagens em navios, desgaste dos cascos dos navios pintados com 

tributilestanho, o impacte das obras hidráulicas é também positivo já que a existência de comportas permite que a 

contaminação vinda de jusante não entre no Bloco, fechando as comportas e, no caso de contaminação vir de montante, há 

a possibilidade de facultar a entrada das marés para saída de águas contaminadas e eventual  renovação das águas com 

águas salobras mas limpas, abrindo as comportas.  

Assim a existência das obras hidráulicas no sistema de defesa contra as marés tem um impacte positivo pois permite 

controlar a salinidade e gerir fenómenos pontuais de poluição.  

O impacte do sistema primário de drenagem é também positivo no que respeita às inundações. No sistema do Vouga, a 

redução da frequência e intensidade das inundações resulta das obras de reforço e alteamento do dique da margem direita 

do Vouga e da reabertura do descarregador das Mós que resultará em menores riscos de alagamento prolongado do solo, 

reduzindo a erosão nos locais onde a velocidade da corrente é maior e o assoreamento do solo com materiais grosseiros, 

menor. A limpeza do Rio Velho permitirá uma maior capacidade de vazão e portanto uma menor frequência de inundações. 

Igualmente, o melhoramento de estruturas pontuais onde ocorrem atualmente estrangulamentos à vazão terão também um 

efeito positivo já que irão permitir que a ocorrência de inundações seja menos frequente, com a melhoria da capacidade de 

vazão da Vala dos Amiais e do rio Jardim.   

No que diz respeito à atividade agrícola associada e que ainda que não integre o projeto, não se pode dissociar totalmente 

do mesmo, o uso de  fertilizantes e pesticidas poderá ser uma fonte de contaminação da água, assim como a criação de 

gado, que vai induzir o aumento de nutrientes e de patogénicos nas linhas de água. Teoricamente, poderia aumentar a 

eutrofização das linhas de água e haver introdução de alguns compostos perigosos nas águas, até à Ria. Atendendo ao tipo 

de agricultura a ser praticada, de tipo extensivo, e ao encabeçamento reduzido, é pouco provável a ocorrência destes 

problemas. No entanto, os agricultores devem ser acompanhados e aconselhados sobre o tipo e doses de fertilizantes e 

pesticidas a usar. 

Em síntese, conclui-se que as obras hidráulicas no sistema de defesa contra as marés tem um impacte positivo elevado 

sobre a qualidade das águas superficiais, já que permite condicionar a circulação de água, otimizando-a de forma 

independente e versátil entre os esteiros de Canelas e Salreu.  

A não realização de qualquer ação de defesa contra as marés tem um impacte negativo elevado na qualidade de água doce 

disponível por não ser possível controlar as entradas e saídas de água do Bloco. 

A não realização de qualquer ação no sistema primário de drenagem tem um impacte negativo moderado na água doce do 

Bloco disponível para as culturas e habitats na medida em que o estado atual dos diques de proteção dos esteiros permitem 

o galgamento de água salgada e poluída. 
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8.6 IMPACTES NOS ASPETOS ECOLÓGICOS 

8.6.1 Principais Valores Ecológicos da Área de Estudo 

Foram identificadas 389 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo, das quais 7 apresentam elevado valor 

para a conservação. Durante a saída de campo realizada foi possível detetar a presença de 81 destas espécies, incluindo 2 

espécies com estatuto com potencial de ocorrência na área de estudo: Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus. 

Relativamente às restantes espécies com maior relavância ecológica, dados os biótopos presentes na  área, considera-se 

improvável a presença de 3 espécies e provável a presença de 2.  

Inventariaram-se 210 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de estudo. Das espécies 

inventariadas, 38 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo as mais relevantes: a águia-sapeira (Circus 

aeruginosus), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o perna-verde (Tringa nebularia), a lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus), a savelha (Alosa fallax) e o bordalo (Squalius alburnoides) (VU), a garça-vermelha (Ardea purpurea), 

a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) (EN), a lampreia-de-

riacho (Lampetra planeri) e a lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis) (CR).  

Foram cartografados 8 biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, eucaliptais, folhosas, invasoras, linhas de 

água/estuários, prados húmidos e sapais. A área é essencialmente dominada por áreas agrícolas (57,7%) e prados húmidos 

(25,5%). Em conjunto, estes dois biótopos representam cerca de 83% do total de área cartografada. De acordo com os 

resultados obtidos com o trabalho de campo, foram identificados na área 4 habitats naturais da Rede Natura 2000 e que 

constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro: 

Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários atlânticos); Habitat 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

(1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii); Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-

Puccinellietalia maritimae); Habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 

pt2 - Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides). 

8.6.2 Metodologia 

8.6.2.1 Identificação das principais ações e impactes 

O projeto em análise que irá implicar o reforço/construção de cerca de 18km de diques e motas, assim como de várias 

estruturas hidráulicas e comportas.  

É reconhecida a importância da bacia hidrográfica do Vouga para as espécies de peixes migradoras, que justificaram a 

criação das duas Zonas Especiais de Conservação (Ria de Aveiro e Rio Vouga) no âmbito da Rede Natura 2000. A ria de 

Aveiro representa uma área fundamental para estas espécies, assegurando as condições ecológicas essenciais ao sucesso 

das suas migrações reprodutoras e garantindo a conectividade - entre o mar e os sistemas dulçaquícolas, que constituem 

os habitats de desova de espécies com estatuto desfavorável, como a lampreia-marinha, o sável ou a savelha. De destacar 

ainda a ocorrência da enguia-europeia, enquanto espécie catádroma, e alvo de várias ações de conservação na bacia do 

rio Vouga. 

Como sabido, a deslocação das espécies de ictiofauna ao longo das linhas de água constitui uma ação fundamental na 

dinâmica das respetivas populações, em particular de forma a garantir o sucesso reprodutor e a conectividade genética. As 
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estruturas hidráulicas e comportas presentes irão funcionar como obstáculos, e quando fechadas serão intransponíveis, 

causando uma interrupção à continuidade das linhas de água presentes. 

A operação de abertura das estruturas hidráulicas, nomeadamente das EHPs, irá naturalmente causar flutuações nas 

velocidades da corrente sentidas, pelo que poderão existir impactes sobre a ictiofauna relacionados com a existência de 

velocidades incompatíveis com a utilização pelas diferentes espécies de ictiofauna. Considera-se assim que poderá também 

haver uma promoção da fragmentação dos habitats ou contribuir para o empobrecimento e diminuição de abundância de 

algumas espécies que, para além do seu valor conservacionista, possuem também, no caso das espécies piscícolas, valor 

económico. 

Assim, atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a intervencionar, 

considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes do projeto correspondem genericamente aos listados 

abaixo: 

▪ Perda e degradação de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação (fase de construção) e à 

alteração dos níveis de salinidade do meio (fase de exploração); 

▪ Recuperação e aumento de área de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à implementação da Estrutura 

Verde Primária (fase de construção de exploração) e à alteração dos níveis de salinidade do meio (fase de exploração); 

▪ Proliferação de espécies exóticas com carácter invasor terrestres ou aquáticas (fase de construção, de exploração); 

▪ Interrupção do continuo ou conectividade fluvial 

▪ Alterações nas comunidades (piscícolas em particular) e isolamento populacional das espécies residentes, decorrentes 

da alteração do regime hidrológico; 

No Quadro 8.3 listam-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da componente ecológica. 

Quadro 8.3 - Ações consideradas na análise dos impactes do projeto 

Fase Ação 

Construção 

C1 – Instalação e funcionamento dos estaleiros e das áreas de 

empréstimo 

C2 – Melhoria ou execução de acessos alternativos 

C3 - Atividades de remoção do coberto vegetal, nas áreas a 

intervencionar 

C4 - Construção faseada das ensecadeiras  

C5 – Construção dos aterros 

C6 – Implantação da Estrutura Verde Primária 

C7 – Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra 

Exploração 

E1 – Atividades de manutenção e conservação 

E2 – Presença dos diques e motas 

E3 – Funcionamento das estruturas hidráulicas e comportas 

E4 – Presença da Estrutura Verde Primária 
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Estando disponível um Plano Preliminar de Gestão e Exploração, com definição de um conjunto de normas de funcionamento 

para as diferentes EHP, importa notar que se procedeu à avaliação dos impactes sobre a ictiofauna e definição de medidas 

com vista à sua eventual minimização, tendo por base esse mesmo Plano, assim como cenários extremos. 

8.6.2.2 Atributos caracterizadores dos impactes 

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais impactes resultantes da 

construção, exploração e desativação do empreendimento em análise nos componentes ecológicos dos ecossistemas.  

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efetuadas de acordo com os atributos constantes 

do Quadro 8.4. A cada um dos parâmetros descritores da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação compreendida 

entre 0 e 10 consoante o seu nível. 

Quadro 8.4 - Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Ecologia 

Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Sentido 

Efeito que o impacte 

tem no recetor 

Positivo 
Quando é responsável por algum efeito 

benéfico  
- 

Negativo 
Quando não é responsável por efeitos 

benéficos 

Valor ecológico do recetor de impacte 

Reflete a importância 

do recetor do ponto 

de vista da 

conservação 

Muito elevada 

Biótopos com valores de IVB > 8,0;  

Espécies ou Habitats prioritários segundo o 

Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005). 

10 

Elevada 

Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 8,0;  

Habitats de interesse comunitário de acordo 

com o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005) e 

pouco comuns no território nacional. 

Espécies florísticas protegidas por legislação 

nacional, excluindo espécies do Anexo B-V do 

Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005), e/ou endemismos lusitanos. 

Espécies faunísticas com estatuto de 

conservação de Criticamente em Perigo, Em 

Perigo ou Vulnerável (Cabral et al., 2006) e 

que constam nos anexos A-I (avifauna) e B-II 

(restantes grupos) do Decreto-Lei n.º 140/99 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005). 

7,5 

Média 

Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 6,0; 

Habitats de interesse comunitário de acordo 

com o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 

5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005), não 

incluídos no nível "elevado". 

Espécies identificadas como de maior 

relevância ecológica (de acordo com os 

critérios definidos anteriormente, não 

incluídas no nível "elevado" 

Baixa 

Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 4,0; 

Todas as espécies faunísticas e florísticas 

sem estatuto de conservação. 

2,5 

Muito baixa Biótopos com valores de IVB <2;  1 

Duração 

Tempo de incidência 

do impacte sobre o 

recetor  

Permanente 
 Se o impacte se prolonga por toda a fase a 

que diz respeito. 
10 

Temporário 
 Se o impacte se verifica apenas durante um 

determinado período da fase a que se refere. 
1 

Reversibilidade 

Capacidade do 

recetor recuperar 

após o término do 

impacte 

Irrecuperável 
 As consequências do impacte não são 

reversíveis, mesmo com a ação humana. 
10 

Recuperável 
Através de ação humana é possível repor a 

situação inicial. 
5 

Reversível 
O próprio meio consegue repor a situação 

inicial com o decorrer do tempo. 
1 

Probabilidade 

Probabilidade de 

ocorrência do impacte 

ocorrer e de afetar o 

recetor 

Certa - 10 

Muito 

provável 
- 7,5 

Provável - 5 

Improvável - 1 

Âmbito de influência  

Escala de afetação 

do recetor, atendendo 

à sua distribuição em 

Portugal 

Nacional - 5 

Regional - 3 

Local - 1 

Magnitude 

Percentagem da área 

de estudo afetada 

Muito elevada Superior a 80% 10 

Elevada Entre 60 a 80% 7,5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

pelo projeto ou 

percentagem da 

população da espécie 

afetada, no caso da 

fauna 

Média Entre 40 a 60% 5 

Baixa Entre 20 a 40% 2,5 

Muito baixa Inferior a 20% 1 

A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada da pontuação de cada um dos 

atributos (exceto o sentido, uma vez que o seu significado não é hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração + Reversibilidade + Probabilidade + 3 x Âmbito 

de influência + 6 x Magnitude) / 15 

De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi classificada em: 

▪ Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0,0 e 1,9; 

▪ Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9; 

▪ Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9; 

▪ Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9; 

▪ Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0.   

8.6.3 Fase de construção 

8.6.3.1 Flora e Vegetação 

Tal como já referido, este projeto irá implicar o reforço/construção de diques e motas (com uma extensão aproximada de 

18 km) e de diversas estruturas hidráulicas e comportas. Assim, analisou-se a sobreposição do projeto com os valores 

naturais identificados, tendo em conta um buffer de 10 metros em torno do eixo central dos diques e motas a reforçar/contruir 

e um buffer de 5m em torno das estruturas hidráulicas e das comportas a construir/reconstruir. Tal como é possível observar 

no Quadro 8.5 os biótopos para os quais se espera maior área afetada em termos absolutos são os sapais e os prados 

húmidos, esperando-se uma afetação de cerca de 12ha por cada um deste biótopos. Para os restantes biótopos destaca-

se a afetação de 6ha de áreas agrícolas, o que representa apenas 0,3% da área cartografada. Por outro lado, a afetação de 

1,79 ha do biótopo invasoras, representa a afetação de 15% da sua área cartografada (Quadro 8.5). 

Quadro 8.5 - Identificação dos biótopos afetados em resultado da implantação do projeto e respetiva área em 
hectares e em percentagem (%) face ao total de área cartografada desse biótopo 

Biótopo Habitat 
Área afetada 

(ha) 
Área afetada 

(%) 

Área total 
cartografada 

(ha) 

Áreas agrícolas - 6,25 0,35 1798,67 

Áreas humanizadas - 0,03 0,05 64,51 

Eucaliptais - 1,36 3,26 41,70 

Folhosas - 2,37 2,60 91,17 
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Biótopo Habitat 
Área afetada 

(ha) 
Área afetada 

(%) 

Área total 
cartografada 

(ha) 

Invasoras - 1,79 15,31 11,69 

Linhas de água/estuários - 0,93 1,25 71,98 

Prados Húmidos 1330 12,69 1,59 796,76 

Sapais 1130; 1140; 1420 12,20 5,04 242,13 

Total 37,62 1,21 3118,61 

Tendo em conta as diferentes ações associadas à implantação deste projeto, os principais impactes esperados durante a 

fase de construção, prendem-se com a remoção da vegetação para instalação dos diferentes elementos que o compõem 

(impactes permanentes) e das estruturas temporárias de apoio à obra, como os estaleiros e as áreas de empréstimo 

(impactes temporários) e traduzem-se na perda de vegetação. Relativamente às estruturas permanentes os impactes que 

advêm destas ações foram considerados negativos, de influência local, certos, com significância baixa (Quadro 8.6). 

Relativamente às estruturas temporárias de apoio à obra, considerou-se que estas deverão estar localizados de muito baixo 

valor ecológico, pelo que a afetação de biótipos de valor ecológico moderado e elevado foi considerada improvável. Para os 

restantes biótopos a probabilidade de afetação é muito provável. Estes impactes foram considerados temporários, de 

influência local e de baixa significância (Quadro 8.6).  

Quanto ao favorecimento da instalação de espécies exóticas invasoras, concretamente as espécies terrestres, considera-

se que efetivamente ele pode existir, sendo este um impacte negativo, já que as diferentes espécies presentes podem 

facilmente disseminar-se para zonas intervencionadas (ou seja, novas áreas abertas).  

Destaca-se o impacte positivo causado pela Implantação da Estrutura Verde Primária ao longo dos taludes dos diques. Este 

impacte positivo terá uma baixa magnitude durante esta fase. 

8.6.3.2 Fauna 

Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção dizem sobretudo respeito à alteração da comunidade que utiliza 

a área devido à perda de biótopos provocada pela remoção da vegetação, pela implantação das ensecadeiras e à 

perturbação causada pelas ações do projeto. Apesar da construção das ensecadeiras ser faseada, ela vai provocar um 

aumento de sedimentos nas linhas de água, o que levará a um aumento da turbidez e à deterioração da qualidade da água. 

Este facto poderá levar à diminuição no número de efetivos de fauna aquática, já que o aumento da turbidez na água que 

pode causar mortalidades importantes na ictiofauna, acabando por provocar a asfixia dos peixes. Este impacte foi 

considerado provável, temporário, reversível, de âmbito local e muito baixa magnitude, sendo a sua significância muito baixa 

(Quadro 8.6).  

Ainda relativamente à ictiofauna poderá existir uma alteração do uso do espaço pelas espécies presentes, passando estas 

a evitar os locais de maior perturbação. Tendo em conta a escala da obra, este impacte foi considerado provável, 

permanente, reversível, de âmbito regional e baixa magnitude, sendo a sua significância moderada (Quadro 8.6). 

Relativamente à fauna em geral, espera-se que exista uma diminuição no número de efetivos das populações, provocadas 

pelo afastamento temporário devido à perda de habitats, perturbação e da mortalidade acidental. Considera-se ainda que o 

potencial aumento do risco de atropelamento de fauna devido à circulação de veículos afetos à obra, sobretudo de espécies 
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de menor mobilidade, como anfíbios e répteis, continua também para este impacte, que se considera provável, de âmbito 

local, magnitude e significância muito baixa (Quadro 8.6). As espécies de fauna presentes poderão ainda alterar 

temporariamente o uso que fazem do espaço, abandonando algumas áreas mais próximas às zonas de obra durante as 

fases de maior perturbação. Este impacte poderá afetar algumas espécies de avifauna com estatuto de conservação 

desfavorável, que utilizam algumas áreas próximas a alguns elementos hidráulicos/comportas, nomeadamente a garça-

vermelha, que utiliza como áreas de reprodução zonas próximas à CEA4 e EHP2, e a águia-sapeira, que utiliza como áreas 

de dormitório e possui áreas de habitat favorável à nidificação junto à CS2, CEA4, EHP2, EHP4 e EHP5. Este impacte 

considera-se provável, reversível, de âmbito local, magnitude muito baixa e significância baixa (Quadro 8.6). No que diz 

respeito à lontra, especificamente, não se esperam impactes, uma vez que esta é uma espécie bastante adaptável, havendo 

já estudos que suportam esta afirmação (Bioinsight, 2018). 
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Quadro 8.6 - Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre todos os grupos, durante a fase de construção do projeto 

Construção 
Ação geradora de 

impacte 
Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 

do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

F
lo

ra
 

C2 – Melhoria ou 
execução de 

acessos 
alternativos; C3 - 

Atividades de 
remoção do 

coberto vegetal, 
nas áreas a 

intervencionar; C5 
– Construção dos 

aterros 

Destruição de 
vegetação 

Perda do biótopo 
de valor elevado 

(sapal) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7,5 10 5 10 1 1 3,8 

Perda de biótopos 
de valor médio 

(folhosas, linhas de 
água/estuários, 

prados húmidos) 

Médio 

15 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

5 10 5 10 1 1 3,3 

Perda de biótopos 
de baixo valor 

(áreas agrícolas) 

Baixa 
7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

2,5 10 5 10 1 1 2,8 

Perda de biótopos 
de muito baixo 

valor (áreas 
humanizadas, 

invasoras, 
eucaliptal) 

Muito 
baixa 

3 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

1 10 5 10 1 1 2,5 

C1 – Instalação e 
funcionamento dos 

estaleiros e das 
áreas de 

empréstimo 

Destruição de 
vegetação 

Perda do biótopo 
de valor elevado 

(sapal) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Improvável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

7,5 10 5 1 1 1 3,2 

Perda de biótopos 
de valor médio 

Médio 15 Negativo Permanente Recuperável Improvável Local 3 
Muito 
baixa 

6 Baixa 
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Construção 
Ação geradora de 

impacte 
Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 

do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

(folhosas, linhas de 
água/estuários, 

prados húmidos) 
5 10 5 1 1 1 2,7 

Perda de biótopos 
de baixo valor 

(áreas agrícolas) 

Baixa 
7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Muito provável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

2,5 10 5 7,5 1 1 2,6 

Perda de biótopos 
de muito baixo 

valor (áreas 
humanizadas, 

invasoras, 
eucaliptal) 

Muito 
baixa 

3 Negativo 

Permanente Reversível Muito provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

1 10 1 7,5 1 1 2,0 

C6 - Implantação 
da Estrutura Verde 

Primária 

Recuperação de 
vegetação 

Recuperação de 
biótopos de valor 
médio (folhosas, 

linhas de 
água/estuários) 

Baixa 

7,5 Positivo 

Permanente Recuperável Improvável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

2,5 10 5 1 1 1 2,2 

C7 – Circulação de 
maquinaria e 

veículos pesados 
afetos à obra 

Levantamento de 
poeiras, pisoteio, 

passagem e 
estacionamento 

de veículos, 
instalação de 

Degradação do 
biótopo de valor 
elevado (sapal) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7,5 1 5 5 1 1 2,8 

Degradação de 
biótopos de valor 
médio (folhosas, 

linhas de 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

5 1 5 5 1 1 2,3 
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Construção 
Ação geradora de 

impacte 
Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 

do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

espécies 
invasoras 

água/estuários, 
prados húmidos) 

Degradação de 
biótopos de baixo 

valor (áreas 
agrícolas) 

Baixa 
7,5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Muito baixa 

2,5 1 5 5 1 1 1,8 

Degradação de 
biótopos de muito 
baixo valor (áreas 

humanizadas, 
invasoras, 
eucaliptal) 

Muito 
baixa 

3 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Muito baixa 

1 1 1 5 1 1 1,3 

Favorecimento da 
instalação de 

espécies exóticas e 
invasoras 

Baixa 

7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 

3 Indeterminado 

Baixa 

2,5 1 5 5 1 2,4 

F
au

na
 

C1 – Instalação e 
funcionamento dos 

estaleiros e das 
áreas de 

empréstimo; C2 – 
Melhoria ou 
execução de 

acessos 
alternativos; C3 - 

Atividades de 
remoção do 

coberto vegetal, 

Perda e 
degradação de 

habitat, 
perturbação do 
comportamento  

e afastamento da 
fauna, 

mortalidade 

Alteração do uso 
do espaço pela 
população de 

avifauna 

Elevado 
22,5 Negativo 

Temporário  Reversível Provável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

7,5 1 1 5 1 1 2,6 

Diminuição no 
número de efetivos 
das populações de 

fauna em geral 

Baixa 

7,5 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Muito baixa 

2,5 1 1 5 1 1 1,6 

Perda e 
degradação de 

habitat, 
diminuição da 

Alteração do uso 
do espaço pela 
comunidade de 

ictiofauna 

Elevado 

22,5 Negativo 

Permanente Reversível Provável Regional 

9 

Baixa 

18 

Moderada 

7,5 10 1 5 3 3 4,4 
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Construção 
Ação geradora de 

impacte 
Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 

do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

nas áreas a 
intervencionar; C4 - 

Construção 
faseada das 

ensecadeiras; C5 – 
Construção dos 

aterros 

qualidade das 
massas de água 

devido ao 
aumento de 

turbidez no rio 

Diminuição no 
número de efetivos 
das populações de 
fauna aquática em 

geral 

Médio 

15 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

5 1 1 5 1 1 2,1 
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8.6.4 Fase de Exploração 

8.6.4.1 Flora e Vegetação 

Os impactes sobre a flora a decorrer durante a fase de exploração do projeto, refletem as possíveis alterações ao nível da 

salinidade, causadas pela presença dos diques e pelo fecho permanente das diferentes estruturas hidráulicas. Por um lado, 

se espera uma perda ou degradação das comunidades vegetais ligadas a solos com salinidade, como os sapais, os juncais 

e algumas comunidades ribeirinhas, sendo este um impacte negativo, provável, de influência local e significância baixa. Por 

outro lado, espera-se que exista um aumento das comunidades dulçaquícolas, como os caniçais e os bosques de folhosas, 

sendo este um impacte positivo, provável, de âmbito local e de baixa significância. 

Espera-se ainda um aumento da área agrícola. Este impacte foi considerado negativo, por se considerar que será feito à 

custa de perda de área de biótopos de maior valor ecológico, como sapais, prados húmidos e folhosas. Ainda assim, a sua 

significância foi considerada baixa. 

Considera-se ainda a ocorrência do impacte de favorecimento da instalação de espécies exóticas invasoras terrestres, e/ ou 

expansão dos núcleos existentes, decorrente das perturbações esporádicas causadas pelas atividades de manutenção e 

conservação. A nível aquático, também a alteração do regime de escoamento de lótico para lêntico e a redução da área de 

influência das marés cria condições para a proliferação destas espécies, como é o caso do jacinto-de-água (Eichhornia 

crassipes). Num cenário extremo de desenvolvimento de extensos tapetes desta espécie, a qualidade da água é afetada e 

consequentemente a fauna piscícola que aí ocorre. Este impacte é classificado como negativo, contudo, com significância 

baixa (Quadro 8.9). 

De referir que a ocorrência de espécies invasoras aquáticas em Portugal é conhecida, tem sido alvo de inúmeros estudos e 

ações nos últimos anos, pelo que as medidas eficazes são conhecidas. Na bacia do Vouga, a presença do jacinto-de-água 

é uma realidade, e pela sua dinâmica e capacidade de proliferação, não nos parece oportuno identificar medidas especificas 

a imputar ao presente projeto, sem que seja atualizada a situação de referência à data prévia da construção/desenvolvimento 

do mesmo, pelo que neste sentido são apresentadas medidas (Capítulo 9) que se consideram pertinentes de aplicar, mas 

que carecem de validação uma vez identificada no terreno a situação de referência prévia à obra.  

8.6.4.2 Fauna 

Relativamente à fauna em geral, poderá dar-se uma alteração do uso da área e uma diminuição no número de efetivos das 

populações, provocadas pelo afastamento devido à degradação de habitats, perturbação e da mortalidade acidental. 

Assinala-se ainda que a possibilidade de aumento da mortalidade por atropelamento de espécies, sobretudo de menor 

mobilidade, como sejam os anfíbios e os répteis. Este impacte foi classificado como de significância muito baixa, 

considerando-se que as espécies que podem sofrer este impacte não possuem estatuto de conservação desfavorável 

(Quadro 8.9). 

Quanto à alteração do uso do espaço, considera-se que a conversão área de prados húmidos, nomeadamente caniçal, em 

arrozais, ou outras áreas agrícolas, pode afetar negativamente a comunidade de avifauna, nomeadamente as espécies 

migradoras e espécies dependentes destas áreas para a sua reprodução, refugio e alimentação, obrigando-as a procurar 

outros locais. Ainda assim, poderá haver uma expansão de áreas de caniçal para locais que atualmente são ocupados por 

sapal e que estarão, na fase de exploração, sujeitas a menor salinidade. Perder-se-á, assim, área de alimentação existente 
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nestes sapais. Este impacte foi classificado como provável, de magnitude baixa, âmbito local e de significância muito baixa 

(Quadro 8.9). Relativamente à lontra não são esperados impactes nesta fase, sendo esta uma espécie bastante adaptável 

e que se irá adaptar às novas condições (Bioinsight, 2018). 

Como já referido, é reconhecida a importância da bacia hidrográfica do Vouga para as espécies de peixes migradoras, que 

justificaram a criação das duas Zonas Especiais de Conservação (Ria de Aveiro e Rio Vouga) no âmbito da Rede Natura 

2000. A ria de Aveiro representa uma área fundamental para estas espécies, assegurando as condições ecológicas 

essenciais ao sucesso das suas migrações reprodutoras e garantindo a conectividade - entre o mar e os sistemas 

dulçaquícolas, que constituem os habitats de desova de espécies com estatuto desfavorável, como a lampreia-marinha, o 

sável ou a savelha. Como sabido, a deslocação das espécies de ictiofauna ao longo das linhas de água constitui uma ação 

fundamental na dinâmica das respetivas populações, em particular de forma a garantir o sucesso reprodutor e a 

conectividade genética. As estruturas hidráulicas e comportas presentes irão funcionar como obstáculos, e quando fechadas 

serão intransponíveis, causando uma interrupção à continuidade das linhas de água presentes.  

A operação de abertura das estruturas hidráulicas, nomeadamente das EHPs, irá naturalmente causar flutuações nas 

velocidades da corrente sentidas, pelo que poderão existir impactes sobre a ictiofauna relacionados com a existência de 

velocidades incompatíveis com a utilização pelas diferentes espécies de ictiofauna. Considera-se assim que poderá também 

haver uma promoção da fragmentação dos habitats ou contribuir para o empobrecimento e diminuição de abundância de 

algumas espécies que, para além do seu valor conservacionista, possuem também, no caso das espécies piscícolas, valor 

económico. 

De forma a perceber qual será o comportamento do escoamento de água, e consequente velocidade de corrente, na abertura 

das EHPs, ou seja, as condições de velocidade de corrente que os peixes vão encontrar quando se deparam com a abertura 

das EHP, e tendo em conta as épocas de maior importância para as espécies migradoras, efetuaram-se várias simulações 

(e.g. condições extremas, utilização das válvulas de maré e o proposto no Plano Preliminar de Gestão e Exploração) e uma 

avaliação dos impactes com maior detalhe, e especial foco nas espécies mais relevantes. 

Numa primeira fase um conjunto de diferentes simulações considerando os caudais médios mensais de cada um dos meses 

de janeiro a junho (inclusive). As premissas consideradas nestas simulações encontram-se detalhadas no Anexo 7.1. 

Foi ainda estudado o comportamento do escoamento quando as comportas corrediças estão fechadas e uma das válvulas 

de maré DN 500 está em posição aberta e a descarregar para atmosfera, com um desnível conhecido. A simulação 

considerou um cenário extremo, com definição de velocidades máximas e em que o nível de montante tem 4.3 mca e o nível 

de jusante tem 2.8 mca, sendo que a soleira é horizontal e existirá assim um desnível de 1.5 m entre e montante e jusante. 

O objetivo desta simulação foi demostrar a extensão do cone de atração a montante da válvula de maré e mostrar igualmente 

a “agitação” da bacia a jusante da comporta num cenário extremo, assim como os valores de velocidade da água que os 

peixes podem encontrar perante um cenário de comportas fechadas e uma das válvulas DN500 totalmente aberta 

(manualmente). As premissas consideradas nestas simulações encontram-se detalhadas no Anexo 7.2. De notar ainda que 

o cenário estabelecido para a simulação é extremo, e foi delineado tendo por base o melhor conhecimento técnico das 

condições de escoamento. 

No Quadro 8.7 encontram-se resumidos os resultados obtidos nas simulações efetuadas para as EHPs. Em termos gerais, 

para os caudais mais elevados, janeiro e fevereiro, a velocidade máxima da corrente a jusante da EHP é cerca de 0,11 m/s 

e cai para valores inferiores a 0,03 m/s ao fim de alguns metros a jusante da EHP. Para todos os caudais mais baixos, as 
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velocidades simuladas diminuem para valores ainda menores, sendo que em qualquer dos casos a uniformização do 

escoamento e da velocidade da corrente é efetiva a uma distância máxima de 80 m a jusante da EHP (Anexo 7.1).  

Quadro 8.7 – Resumo do comportamento do escoamento e da velocidade de corrente da água para as diferentes 
simulações efetuadas. 

Mês 
CAUDAL MODELADO 

(m3/s) 
Velocidade 

máxima 
Velocidade à saída 

da EHP 
Velocidade 40m a 

jusante da EHP 
Velocidade 70m a 

jusante da EHP 

Janeiro 4,6 m3/s <0,11m/s 0,11m/s 0,03 m/s 0,03 m/s 

Fevereiro 4,7 m3/s <0,11m/s 0,11m/s 0,03 m/s 0,03 m/s 

Março 3,2 m3/s <0,1m/s 0,07m/s 0,02 m/s 0,02 m/s 

Abril 2,3 m3/s <0,1m/s 0,05m/s 0,02 m/s 0,01 m/s 

Junho 1,7 m3/s <0,1m/s 0,04m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 

Julho 0,9 m3/s <0,1m/s <0,03 m/s <0,01 m/s <0,01 m/s 

No Quadro 8.8  encontram-se resumidos os resultados obtidos na simulação do escoamento em condições de comportas 

fechadas e uma válvula de maré DN500 totalmente aberta manualmente, cenário extremo. 

Quadro 8.8 – Resumo do comportamento do escoamento e da velocidade de corrente da água para as diferentes 
simulações efetuadas. 

CAUDAL 
MODELADO (m3/s) 

Velocidade na secção 
da válvula 

Velocidade na SL a 2 m a jusante da 
comporta (perto zona de impacto) 

Velocidade na SL a 3 m a 
jusante da comporta 

0,6 3 m/s 3 m/s 1 m/s 

Segundo Sener (2012) a velocidade máxima da corrente em regime de maré viva na área de estudo é de 0,4 m/s, pelo que 

as velocidades obtidas através das simulações efetuadas às condições nas EHPs, para as diferentes condições 

consideradas é sempre inferior a este valor, com exceção das condições verificadas num cenário extremo em que as 

comportas fechadas e uma válvula DN500 aberta, com desnível significativo entre montante e jusante. À luz dos 

conhecimentos atuais, os valores de velocidade máxima possível em condições ótimas de temperatura e para peixes adultos 

são de 4 a 5 m/s para o sável (Bell, 1986). No caso da enguia, a velocidade de natação máxima é mais reduzida, 0,6 a 0,9 

m/s nos indivíduos que sobem os rios (Porcher, 2002). Já para o bordalo, alguns estudos apontam para a possibilidade de 

utilização de áreas com velocidades de corrente superiores a 0,6 m/s (Atkins, 2011). Existem ainda vários estudos que 

testam as velocidades críticas de natação de diversas espécies, encontrando-se valores máximos próximos de 0,5 a 0,6 m/s 

(Romão et al., 2012; Branca, 2015; Silva, 2017). 

As velocidades de corrente apresentadas para todas as simulações efetuadas são inferiores ao que está descrito 

na bibliografia, podendo ser suportadas pelas espécies de peixes, numa condição extrema das EHPs abertas.  

Ao analisarmos uma situação extrema de comportas fechadas e uma válvula de maré DN500 aberta manualmente, 

verificamos que as velocidades de corrente são superiores (na ordem dos 3 m/s na seção da válvula e 2m a jusante), 

constituindo oportunidade para uma movimentação no sentido montante-jusante da fauna piscícola para espécies de maior 

porte, mas não transponível de jusante para montante, em condições de abertura máxima, considerando que estaremos 

perante um desnível de 1.5m e velocidades de corrente superiores às velocidades criticas de natação das espécies 

piscícolas. Desta forma, considera-se que a existência de uma válvula totalmente aberta não tem potencial para 

constituir um impacte positivo na transposição jusante-montante.  



  

 

 

40486-EA-0100-ME. PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   8-33 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE  

 

Por fim, tomou-se por referência para uma avaliação mais próxima do cenário futuro de operação as normas de 

funcionamento definidas no contexto do Plano Preliminar (vide capítulos 4.5.2.2 e 4.5.3.1) e procedeu-se à avaliação 

quantitativa dos impactes esperados sobre a ictiofauna. De salientar que o Plano Preliminar implicou um trabalho de 

alinhamento entre os objetivos do projeto e os objetivos de conservação da natureza, em particular com vista à minimização 

de efeitos eventualmente negativos sobre a ictiofauna, prevendo desde já um conjunto de medidas de mitigação. Para um 

melhor entendimento do trabalho efetuado, é apresentada a avaliação de forma individual para o cenário inicial de operação, 

apenas centrado nos objetivos do projeto e para o cenário com aplicação de medidas. 

Importa notar que os atributos mais relevantes para efeitos da avaliação efetuada neste contexto, prendem-se com a 

duração, probabilidade e a magnitude do impacte, e que variações nestes mesmo atributos conduzem a diferenças no 

impacte global, em particular na significância.  

No  

 

 

 

 

Quadro 8.10 é então apresentada a avaliação dos impactes num cenário inicial de operação focado apenas nos objetivos 

do projeto e sem aplicação de medidas direcionadas a minimizar os impactes na ictiofauna. De notar que o cenário inicial, 

previa a abertura de comportas em dias alternados entre EHPs, e com velocidades na ordem dos 0,5 – 0,6 m/s apenas num 

período muito limitado de tempo (<2h). Verifica-se assim que na ausência de medidas de minimização, o impacte sobre as 

espécies piscícolas será negativo, provável, de magnitude elevada a muito elevada, resultando numa significância 

global elevada, o que irá limitar a progressão das espécies para montante durante os períodos mais críticos, promovendo 

a redução dos efetivos populacionais, com consequência não só na conservação das espécies, mas também na socio 

economia local.  

No Quadro 8.11 apresenta-se a avaliação após a aplicação de um conjunto de medidas de minimização, já vertidas nas 

regras de operação do presente Plano Preliminar (vide capítulo 4.5 do Volume 1 e Anexo 15 do Volume 3, do EIA, para 

maior detalhe), e que permitem reduzir o impacte global para uma significância moderada para a lampreia-marinha e 

enguia, e para uma significância baixa para espécies com maior capacidade de progredir numa gama de velocidades 

acima de 1 m/s, como o sável ou a savelha. As medidas delineadas em conjunto com a equipa de projeto e técnicos do 

ICNF, permitem reduzir a probabilidade do impacte ocorrer, através da maximização da frequência e dos tempos de abertura, 

mas também reduzir a magnitude do impacte, permitindo afetar uma menor % da população viável, com o fecho das 

comportas.  

De seguida, detalha-se, para um melhor entendimento, as medidas especificas aplicadas com vista à minimização dos 

impactes esperados: 

▪ Abertura diária, no período diurno, nas EHPs 1, 3 e 5 

▪ Maximização da abertura de comportas, nos meses críticos à migração (como por exemplo) 
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− abertura de 1, 2 ou 3 das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas mortas dos meses de novembro 

a junho; 

− na EHP2 e para os meses de janeiro e março, de caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas nas 

baixa-mares de águas vivas, uma vez que as velocidades são mais baixas para menores aberturas da comporta. 

Nas preia-mares de águas mortas prevê-se igualmente a abertura parcial de 2 comportas. 

− Na EHP4, nos meses de dezembro a abril o troço de montante do esteiro de Salreu recebe as descargas de caudais 

excendentários do rio Antuã. Nesses meses, de caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas, 1 vez 

em cada 3 dias nas marés vivas e 1 vez em cada 2 dias nas marés mortas.  Nos meses de maio e junho espera-se 

a contribuição das escorrências provenientes dos campos agrícolas, prevendo-se nestes meses a abertura de 2 

comportas, 1 vez em cada 2 dias durante as marés de águas vivas e 1 vez em cada dia nas preia-mares de águas 

mortas.  

▪ Adoção de estratégias de otimização das velocidades (como por exemplo): 

− na EHP3 de forma a obter velocidades ótimas por um maior período de tempo, sempre que os caudais o permitam, 

e tendo por referência: 

1)  aumentar o intervalo de tempo em que as comportas estão ativas, principalmente, nos períodos 

das preia-mares de águas mortas, 

2) Para caudais elevados no esteiro de Canelas, na semana de preia-mares de águas mortas, 

considerar a manutenção de 1 ou 2 comportas a funcionar em contínuo, o que permite o 

funcionamento nas duas preia-mares de águas mortas 

− Na EHP5, considerando que o rio Antuã tem caudais médios mensais elevados de novembro a maio, prevê-se a 

operação das 6 comportas com o objetivo de reduzir o caudal por comporta para se obterem menores alturas de 

abertura que proporcionam tempos mais longos com velocidades baixas e operação em contínuo durante a semana 

das marés mortas. A abertura das comportas em contínuo é ajustada de modo que o volume descarregado 

corresponda ao volume diário afluente. 

Para a presente avaliação dos impactes, em particular na quantificação dos diferentes atributos, importa ainda referir que 

foram tidos em consideração diferentes aspetos da operação, tais como: frequência de abertura das comportas, velocidades 

máximas e mínimas observadas e/ou duração do período com velocidades ótimas (conforme estudo de modelação 

hidrodinâmica apresentado no Anexo 3 do Volume 3 do EIA). A análise teve ainda em consideração um maior detalhe para 

os aspetos observados no período critico à migração, de outubro a junho, dependendo da espécie. 

No que respeita ao sistema de operação preliminar proposto, e focando no período mais critico à migração, entre outubro 

e junho, observa-se em termos de frequência, e no geral: 

▪ Abertura diurna de comportas, diariamente, nas EHP 1, 3 e 5, idealmente por períodos de 5h; 

▪ Abertura diurna de comportas, a cada 2 ou 3 dias, nas EHP 2 e 4, idealmente por períodos de 5h (sendo de notar as 

medidas de maximização de abertura propostas em particular para diferentes condições e tal como descrito 

anteriormente); 
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No que respeita às velocidades observadas, para cada ciclo de abertura de comportas no período critico de outubro a 

junho, verifica-se: 

▪ Após abertura das comportas, e dependendo do nível de montante e do caudal médio, assim como do número de 

comportas, que as velocidades máximas observadas, podem variar entre 3,37 m/s (EHP 3 e 5) e 1,41 m/s (EHP3), 

sendo estes os valores extremos observados. Os valores mínimos, podem em algumas situações atingir os 0,0 m/s 

muito em consequência do resultado do caudal médio observado, o que já tinha sido verificado também no cenário 

inicial exposto no EIA. 

▪ Na EHP1, com abertura de 3 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 2,3m, e 

mínimas de 0,5 m/s, sendo que durante mais de 2h as velocidades encontram-se abaixo de 0,75 m/s. 

▪ Na EHP2, com abertura de 2 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s, devido aos baixos nível de caudal. 

▪ Na EHP3, com abertura de 5 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

▪ Na EHP4, com abertura de 2 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

▪ NA EHP5, com abertura de 6, 5 ou 4 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,0 

m/S, e mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

De notar que na análise efetuada foram tidas também em consideração as características das espécies e as suas 

velocidades críticas de natação em condições ótimas de temperatura, destacando-se o seguinte, para: 

▪ o sável ou a savelha, verifica-se potencial para migrar na ocorrência de velocidades mais elevadas ainda que com 

algum gasto energético associado além da capacidade ótima (velocidades máximas na ordem dos 4-5 m/s, segundo 

Bell 1986 para o sável, ou 1-2,5 m/s para a savelha, de acordo com Clough et al. 2004 e Cano-Barbacil et al. 2020); 

▪ a enguia, a velocidade crítica de natação é mais reduzida, podendo ir até aos 0,9 m/s nos indivíduos que sobem os 

rios, e variando em termos ótimos entre os 0,4 e os 0,6 m/s (Porcher, 2002, Quintella et al. 2010, Cano-Barbacil et al. 

2020); 

▪ a lampreia, as velocidades críticas situam-se no intervalo entre 0,8-1 m/s para indivíduos adultos (Almeida et al, 2007, 

Cano-Barbacil et al. 2020). 

No que diz respeito à quebra de conectividade nas linhas de água, assinala-se a quebra de conetividade entre a zona do 

Largo do Laranjo e o rio Vouga, causado pelas diversas estruturas a construir no rio Velho. O rio Vouga constitui na área o 

curso de água com maior potencial de progressão para montante, sendo utilizado como rota de migração por diversas 

espécies migradoras onde se incluem diversas espécies com estatuto elevado de conservação. Para estas espécies, as 

estruturas hidráulicas em causa (EH1, EHP1, CS8 e CEA4) irão interromper, quando fechadas, a progressão migratória e o 

acesso aos habitats de reprodução (espécies anádromas) ou crescimento (espécies catádromas), impedindo-as de 

completar o seu ciclo de vida. Ainda assim, e tal como referido acima, tendo presente o período de maior relevância para as 

espécies migradoras, de outubro a junho, considera-se que as medidas de minimização preconizadas no âmbito do Plano 

Preliminar, e os resultados das simulações obtidas para os cenários com e sem minimização, dão garantias de que a 

conectividade poderá ser mantida no rio Velho, em particular pela operação da EHP1 com frequência diária, e com abertura 

de 1, 2 ou 3 das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas marés mortas dos meses de novembro a junho. 
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O fecho prolongado das comportas ao longo do período de estio poderá levar também à alteração do regime hidrológico em 

alguns locais (até aqui com um caudal permanente na maioria dos casos), criando um ambiente potencialmente mais lêntico, 

pelo confinamento da massa de água a montante da estrutura, assim como uma alteração na qualidade da água e nos níveis 

de salinidade. Estas alterações irão conduzir a uma alteração do uso do espaço pela comunidade de ictiofauna, levando a 

que nas áreas a montante das estruturas as comunidades estuarinas sejam substituídas por comunidades exclusivamente, 

ou quase exclusivamente, dulçaquícolas, e normalmente menos diversas. Assim, a presença do projeto irá alterar o uso que 

as diferentes espécies fazem do espaço, uma vez que diversas áreas permanecerão confinadas. Este impacte terá uma 

influência regional e uma magnitude baixa, considerando-se reversível e de significância baixa. Assinala-se ainda o 

isolamento populacional de espécies residentes, uma vez que a conectividade dos cursos de água será interrompida. Este 

impacte considera-se negativo, temporário, de âmbito local e baixa magnitude, sendo a sua significância baixa ( 

 

 

 

 

Quadro 8.10).   

A criação de um ambiente potencialmente mais lêntico, pelo confinamento da massa de água a montante da estrutura, assim 

como à alteração nos níveis de salinidade da água existente, que serão mais baixos a montante, irão ainda proporcionar 

boas condições para o aumento do número de indivíduos de espécies de ictiofauna exóticas invasoras. Muitas destas 

espécies competem diretamente com as espécies autóctones, podendo mesmo predar os seus ovos e juvenis. Assim, o 

aumento do número de efetivos destas espécies será mais um fator de stress sobre as espécies autóctones, causando um 

impacte negativo sobre as mesmas.  Este impacte será permanente, recuperável, muito provável, de âmbito regional 

e de significância moderada. Para as espécies de ictiofauna que utilizam a área estuarina como refúgio, local de desova 

ou maternidade, sobretudo espécies marinhas, haverá também perda de habitat. Tendo em conta que em fase de construção 

se irão perder 5 ha de sapal e que cerca de 129 ha deixarão de estar disponíveis após o fecho das comportas e a construção 

dos diques, perder-se-ão cerca de 134 ha de sapal para a desova de espécies piscícolas, o que representa 55% do total de 

área deste biótopo cartografado na área de estudo. Este impacte será permanente, de âmbito local, sendo a sua significância 

moderada devido à sua magnitude média. Ainda assim, tendo em conta toda a área de sapal existente na ZEC Ria de Aveiro, 

cerca de 5 938 ha (ICNF, 2014b), a perda será de apenas 2%, pelo que a nível global a será uma perda baixa. 

Será ainda instalada uma eclusa do esteiro de Salreu, que funcionará como meio de passagem para barcos, sempre que as 

estruturas estiverem fechadas, não existindo uma previsão da sua utilização ao longo do ano. Acredita-se que esta eclusa 

poderá permitir a passagem de alguns peixes entre jusante e montante, e vice versa, mitigando o efeito causado pelo 

encerramento das EHPs, principalmente ao nível das espécies de peixes residentes. Considera-se que este impacte é 

positivo, provável, local e de significância baixa (Quadro 8.9). 

Destaca-se ainda a ocorrência de um impacte positivo (Quadro 8.9), relacionado com a implementação e desenvolvimento 

da Estrutura Verde Primária, a desenvolver ao longo de sensivelmente 22 km. Apesar de a estrutura verde demorar vários 

anos a desenvolver-se e a amadurecer, por se tratar essencialmente de espécies arbóreas, estas ações irão melhorar a 

qualidade do habitat ribeirinho. Este impacte irá refletir-se de forma muito positiva na disponibilidade de zonas de refúgio e 
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descanso de espécies de ictiofauna durante os períodos de migração, já que algumas espécies, nomeadamente lampreia-

de-riacho (Lampetra planeri) e lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis), ambas com estatuto Criticamente em 

Perigo (CR), utilizam áreas ensombradas para descansar durante o período diurno.  Assim, considera-se que este é um 

impacte positivo, provável, de âmbito local e magnitude baixa, sendo a sua significância baixa, devido ao tempo que 

a vegetação irá demorar a desenvolver-se, sendo pouco provável que as melhorias no habitat sejam efetivas nos primeiros 

anos de exploração. 

Por fim, importa destacar que se verificou que na ausência de medidas de minimização, o impacte sobre as espécies 

piscícolas será negativo, provável, de magnitude elevada a muito elevada, resultando numa significância global 

elevada, o que irá limitar a progressão das espécies para montante durante os períodos mais críticos, promovendo a redução 

dos efetivos populacionais, com consequência não só na conservação das espécies, mas também na socio economia local.   

Contudo, a implementação, e presente inclusão no Plano Preliminar, de um conjunto de medidas de minimização, delineadas 

em conjunto com a equipa de projeto, de forma a minimizar os impactes permite reduzir essa significância. Medidas essas 

que aumentam a frequência de abertura e permitem maximizar os períodos com velocidades ótimas, sendo expectável que 

com a sua aplicação ocorram impactes de significância moderada para espécies com a lampreia-marinha ou a 

enguia, e um impacte de baixa significância, para as espécies com capacidade de natação sustentável em 

velocidades na ordem dos 1-2,5 m/s ou superiores, como o sável ou a savelha.  

Recomenda-se que todas as medidas de maximização da frequência de abertura que possam vir a ser consideradas, na 

definição do Plano final ou durante a fase de exploração decorrendo da evolução dos caudais reais, são benéficas, estando 

comprovado que uma maior frequência permite aumentar não só a diversidade de espécies encontradas a montante das 

estruturas, como a sua abundância (Seifert et al. 2018). 

Deverá ainda ser considerada, se viável, a gestão integrada do presente projeto com a gestão do açude do Rio Novo do 

Príncipe, durante a fase de exploração, assim como devem ser ponderados os esforços de uma monitorização integrada.  
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Quadro 8.9 - Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre todos os grupos, durante a fase de exploração do projeto 

Exploração 
Ação 

geradora de 
impacte 

Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação do 

Impacte 

Valor 
ecológico 

do 
recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

Flora 

E1 – 
Atividades de 
manutenção e 
conservação; 

E2 – Presença 
dos diques e 
motas; E3 – 

Funcionamento 
das estruturas 
hidráulicas e 
comportas 

Alteração da 
salinidade das 

massas de 
água e áreas 
circundantes 

Degradação/perda do 
biótopo de valor elevado 
(sapal, prados húmidos 

(juncais)) 

Elevado 

22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 

3 

Baixa  

15 

Baixa 

7,5 1 5 5 1 2,5 3,4 

Aumento de biótopos de 
valor médio (folhosas, 

linhas de água/estuários, 
prados húmidos (caniçais)) 

Médio 
15 Positivo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 

6 
Baixa 

5 1 5 5 1 1 2,3 

Aumento de biótopos de 
baixo valor (áreas 

agrícolas) 

Baixa 
7,5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Muito baixa 

2,5 1 5 5 1 1 1,8 

Favorecimento da 
instalação de espécies 
exóticas e invasoras – 

meio terrestre 

Baixa 

7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 

3 Indeterminado 

Baixa 

2,5 1 5 5 1 2,4 

Favorecimento da 
instalação de espécies 
exóticas e invasoras – 

meio aquático 

Médio 

15 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 

3 Indeterminado 

Baixa 

5 1 5 5 1 3,2 

E4 – Presença 
da Estrutura 

Verde Primária 

Recuperação 
de vegetação 

Recuperação de biótopos 
de valor médio (folhosas, 
linhas de água/estuários) 

Médio 
15 Positivo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Baixa 
18 

Baixa 

5 10 5 5 1 3 3,7 

F
au

na
 

E1 – 
Atividades de 

Perda e 
degradação de 

habitat, 

Alteração do uso do 
espaço pelas comunidades 

faunísticas 

Baixa 
7,5 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Muito baixa 

2,5 1 1 5 1 1 1,6 
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Exploração 
Ação 

geradora de 
impacte 

Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação do 

Impacte 

Valor 
ecológico 

do 
recetor 

de 
impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

manutenção e 
conservação; 

perturbação do 
comportamento 
e afastamento 

da fauna, 
mortalidade 

Diminuição no número de 
efetivos das populações de 

fauna em geral 

Baixa 

7,5 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Muito baixa 

2,5 1 1 1 1 1 1,3 

E4 – Presença 
da Estrutura 

Verde Primária 

Recuperação 
de vegetação 

Aumento no número de 
efetivos das populações de 

fauna em geral 

Médio 
15 Positivo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Baixa 
15 

Baixa 

5 10 5 5 1 2,5 3,5 

E5 – 
Funcionamento 

da Eclusa 

Promoção do 
continuum 
fluvial no 
esteiro de 

Salreu 

Mitigação do isolamento 
populacional de espécies 

piscícolas residentes 

Médio 

15 Positivo 

Temporário Recuperável Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

5 1 5 5 1 1 2,3 
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Quadro 8.10 - Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre a ictiofauna, durante a fase de exploração do projeto e considerando o Plano Preliminar 
de Gestão e Exploração proposto (sem medidas) (vide Capítulo 4.5 e Anexo 15 do Volume 3 do EIA). 

Ação geradora de impacte Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 
de impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

 E2 – Presença dos diques e 
motas; E3 – Funcionamento 
das estruturas hidráulicas e 

comportas 

Corte no 
continuum fluvial, 

alteração do 
regime 

hidrológico 

Alteração do uso do 
espaço pela comunidade 

de ictiofauna 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Regional 
9 

Média 
30 

Baixa 

5 1 1 1 3 5 3,8 

Perda de habitats de 
desova para espécies 

marinhas 

Baixa 
7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Muito proável Local 
3 

Moderada 
30 

Moderado 

2,5 10 5 7,5 1 5 4,2 

Redução dos efetivos 
populacionais de 

espécies piscícolas 
migradoras 

Elevado 

22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 

3 

Elevada  

45 

Elevada 

7,5 10 5 5 1 7,5 6,0 

Isolamento populacional 
de espécies piscícolas 

residentes 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 
3 

Média 
30 

Baixa 

5 1 1 1 1 5 3,4 

Aumento do efetivo 
populacional de espécies 

piscícolas exóticas e 
invasoras 

Médio 

15 Negativo 

Permanente Recuperável Muito Provável Regional 

9 

Baixa 

15 

Moderada 

5 10 5 7,5 3 2,5 4,1 

 E2 – Presença dos diques e 
motas; E3 – Funcionamento 
das estruturas hidráulicas e 

comportas 

Corte no 
continuum fluvial, 

alteração do 
regime 

hidrológico 

Redução dos efetivos 
populacionais de 
lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
elevada 

60 
Elevada 

7,5 10 5 5 1 10 7,0 

Redução dos efetivos 
populacionais de savelha 

(Alosa fallax) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Elevada 
45 

Elevada 

7,5 10 5 5 1 7,5 6,0 

Redução dos efetivos 
populacionais de enguia-

europeia (Anguilla 
anguilla) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
elevada 60 

Elevada 

7,5 10 5 5 1 10 7,0 

Redução dos efetivos 
populacionais de sável 

(Alosa alosa)  

Elevado 
22,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 
3 

Elevada 
45 

Elevada 

7,5 10 5 5 1 7,5 6,0 
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Quadro 8.11 - Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre a ictiofauna após aplicação de medidas de minimização, durante a fase de exploração do 
projeto e considerando o Plano Preliminar de Gestão e Exploração proposto (vide Capítulo 4.5 e Anexo 15 do Volume 3 do EIA). 

Ação geradora de impacte Efeito Impacte 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 
de impacte 

x3 Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

 E2 – Presença dos diques e 
motas; E3 – Funcionamento 
das estruturas hidráulicas e 

comportas 

Corte no 
continuum fluvial, 

alteração do 
regime 

hidrológico 

Alteração do uso do 
espaço pela comunidade 

de ictiofauna 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Regional 
9 

Média 
30 

Baixa 

5 1 1 1 3 5 3,8 

Perda de habitats de 
desova para espécies 

marinhas 

Baixa 
7,5 Negativo 

Temporário Recuperável Muito proável Local 
3 

Moderada 
30 

Baixa 

2,5 1 5 7,5 1 5 3,6 

Redução dos efetivos 
populacionais de 

espécies piscícolas 
migradoras 

Elevado 

22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 

3 

Elevada  

45 

Moderado 

7,5 1 5 1 1 7,5 5,2 

Isolamento populacional 
de espécies piscícolas 

residentes 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 
3 

Média 
30 

Baixa 

5 1 1 1 1 5 3,4 

Aumento do efetivo 
populacional de espécies 

piscícolas exóticas e 
invasoras 

Médio 

15 Negativo 

Permanente Recuperável Muito provável Regional 

9 

Baixa 

15 

Moderada 

5 10 5 7,5 3 2,5 4,1 

 E2 – Presença dos diques e 
motas; E3 – Funcionamento 
das estruturas hidráulicas e 

comportas 

Corte no 
continuum fluvial, 

alteração do 
regime 

hidrológico 

Redução dos efetivos 
populacionais de 
lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus) 

Elevado 

22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 

3 

Elevada 

45 

Moderada 

7,5 1 5 1 1 7,5 5,2 

Redução dos efetivos 
populacionais de savelha 

(Alosa fallax) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 
3 

Baixa 
15 

Baixa 

7,5 1 5 1 1 2,5 3,2 

Redução dos efetivos 
populacionais de enguia-

europeia (Anguilla 
anguilla) 

Elevado 
22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 
3 

Elevada 
45 

Moderada 

7,5 1 5 1 1 7,5 5,2 

Redução dos efetivos 
populacionais de sável 

(Alosa alosa)  

Elevado 
22,5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 
3 

Baixa 
15 

Baixa 

7,5 1 5 1 1 2,5 3,2 
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8.7 IMPACTES NA QUALIDADE DO AR E RUÍDO 

8.7.1 Fase de Construção  

8.7.1.1 Qualidade do Ar 

Os potenciais impactes na qualidade do ar que são expectáveis para esta fase serão sobretudo decorrentes das emissões 

de poeiras para a atmosfera, com consequente aumento das concentrações de material particulado no ar, em resultado das 

várias atividades envolvidas na obra, de onde se salienta a realização de operações de desmatação, terraplenagens 

(escavações) e  transporte de materiais e terras e seu depósito temporário. 

As emissões de quantidades por vezes expressivas de material particulado, poderão verificar-se com maior intensidade nos 

períodos mais secos do ano, quer devido à normal intensificação dos trabalhos, quer pela facilidade de suspensão das 

poeiras em épocas menos húmidas, e terá maior significado nas zonas de maior movimentação, designadamente na zona 

da escavação da vala, junto à zona de estaleiro e depósito provisório de terra, assim como nos acessos onde se venha a 

verificar maior circulação de veículos e maquinaria afetos à obra. 

Importa também referir que o faseamento preconizado para a execução dos trabalhos, prevê que a execução das operações 

de terraplenagem, assim como da maior parte das intervenções de engenharia civil, sejam efetuadas em apenas uma das 

fases consideradas, o que restringe consideravelmente o período de tempo em que as principais ações geradoras de 

emissões de material particulado ocorrem. 

A consequente deposição de poeiras em áreas adjacentes à execução dos trabalhos, poderá provocar situações de 

perturbação e incomodidade para os residentes nas vizinhanças, bem como efeitos nocivos na flora (agricultura) e fauna 

local. 

Salienta-se, porém, que o aumento esperado da concentração de material particulado no ar, embora tenha um efeito algo 

desconfortável e perturbador não assume caraterísticas de riscos para a saúde dos indivíduos que contactam diretamente 

com estas poeiras. 

No entanto, atendendo ao reduzido volume de terras envolvido, à estreita faixa a intervencionar, a par da ausência de 

recetores sensíveis numa faixa circundante de pelo menos 100 m, considera-se que os impactes mencionados, associados 

à deposição destas poeiras, serão negativos, contudo de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Acrescenta-se ainda que a circulação de maquinaria e veículos afetos à obra, principalmente pesados, originará acréscimos 

nas emissões temporárias de poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis tais como: monóxido de 

carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV: aldeídos, 

hidrocarbonetos, cetonas, etc.), partículas e fumos negros e compostos de chumbo (Pb), embora, mais uma vez, face à 

expressão da obra em causa, se considerem os impactes daí resultantes pouco expressivos. 

Neste contexto, é possível concluir que os impactes gerados na fase de construção serão negativos, diretos, circunscritos 

no espaço e no tempo, de reduzida magnitude e pouco significativos, atendendo a que são impactes limitados quer em 

termos de período de ocorrência (durante a fase de construção do empreendimento), quer em termos espaciais, uma vez 

que afetarão principalmente as áreas circundantes mais próximas à obra, onde não existem recetores sensíveis a estes 

impactes. 
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8.7.1.2 Ambiente Acústico 

A construção do projeto do Sistema Primário de Defesa do BBVL em estudo não se caracteriza como sendo uma atividade 

potencialmente ruidosa, embora durante esta fase possam ocorrer algumas atividades de obra geradoras de ruído, quer 

associadas à construção/beneficiação das infraestruturas hidráulicas projetadas, quer à rede de acessos viários. 

Os trabalhos de construção/beneficiação envolvem operações diversas como destruição do coberto vegetal, preparação do 

terreno (nivelamento), preparação de acessos, transporte de materiais e de maquinaria, etc., operações estas que poderão 

implicar a produção de níveis moderados de ruído (como são exemplos os trabalhos de movimentação de terras). Outras 

atividades de obra geram níveis de ruído mais baixos, como é exemplo a circulação de veículos pesados. 

Enquanto umas operações têm duração limitada no tempo em cada local, outras afetarão toda a área durante quase todo o 

tempo de construção, como sejam, o aumento de circulação de pessoas e veículos em toda a zona de obra. 

Uma vez que, na generalidade, e de acordo com o quadro legal, a atividade construtiva se circunscreve ao período diurno e 

que o empreendimento em causa se encontra a mais de 100 metros de aglomerados urbanos, ou outras zonas habitacionais, 

tal deverá implicar uma atividade construtiva com reduzida perceção da perturbação sonora.  

Afigura-se, no entanto, adequado considerar como expectável a ocorrência de impactes temporários, diretos, negativos, 

contudo de magnitude nula a baixa, nas situações identificadas, e de impactes temporários, indiretos, negativos e de 

magnitude nula a baixa, na envolvente das vias de acesso, salvaguardando-se a realização das atividades construtivas ao 

período entre as 7 h e as 18 h. 

Refere-se ainda que, de acordo com o expectável volume de terras a movimentar, o acréscimo de tráfego de acesso à obra 

nas estradas envolventes, no período diurno, poderá igualmente representar impacte negativo, mas de magnitude e 

significância negligenciável, relativamente ao tráfego atual. 

8.7.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se perspetiva a ocorrência de impactes decorrentes, direta ou indiretamente, do Sistema 

Primário de Defesa do BBVL. De facto, não haverá alteração em relação à natureza das atividades em geral nem 

intensificação em relação à situação atual, pelo que não se deverão registar alterações tanto nas emissões gasosas ou 

acústicas derivadas do funcionamento das infraestruturas. Desta forma os impactes são considerados como nulos. 

8.8 IMPACTES NA PAISAGEM  

Os impactes da implementação dos sistemas de defesa contra as marés e cheias na paisagem do Vouga Lagunar, resultam 

essencialmente das alterações na morfologia do terreno, da intrusão visual determinada pela presença dos novos elementos 

e também das alterações na paisagem promovidas pela sua implementação, consequências indiretas decorrentes do entrave 

à entrada de água da ria e diminuição da frequência das cheias provenientes das bacias hidrográficas de montante. 

As alterações diretas no território e a intrusão visual serão analisadas tendo em conta as características visuais das várias 

intervenções do projeto e a acessibilidade visual para as áreas de intervenção, enquanto as transformações na paisagem 

serão analisadas com base na situação de referência e na previsão da evolução da ocupação do solo em consequência das 

alterações previstas. 
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A significância dos impactes visuais e estruturais gerados será avaliada considerando a qualidade, a identidade e a 

sensibilidade visual da paisagem afetada, aferidas na caracterização e análise visual da paisagem. 

No que se refere às características do projeto destacam-se as seguintes intervenções com relevância na paisagem: 

▪ Sistema Primário de Drenagem Contra Marés (SPDCM)  

Constitui a primeira intervenção e visa fundamentalmente a defesa da área beneficiada da progressão das águas 

salgadas e poluídas da Ria de Aveiro, prevendo a construção/reforço de diques e implementação de estruturas 

hidráulicas primarias (EHP) no cruzamento dos diques com as linhas de água e esteiros.  

− Dique Sul:  

- construção do dique Sul da Ilha Nova até à EHP rio Velho, com 2227 m de extensão e uma altura média de 2 m; 

- construção da estrutura hidráulica do Rio Velho - EHP1; 

- construção da comporta secundária de drenagem da Ilha Nova – CS1; 

− Diques de Canelas:  

- reforço do dique da margem esquerda, desde o dique Médio (existente) até à estrutura hidráulica primária do 

esteiro de Canelas (EHP3), com 388 m de extensão e uma altura média de 1, 5 m; 

- reforço do dique da margem direita até ao dique da margem esquerda do esteiro de Salreu, com 232 m de 

extensão e uma altura média de 1, 5 m; 

- construção da EHP3 

- construção de comporta secundária de drenagem no dique marginal do esteiro de Canelas - CS da Vala dos 

Moleiros (CS3) 

−  Diques de Salreu:  

- reforço do dique da margem esquerda desde a EHP do esteiro de Salreu (EHP4) até à ligação com a EHP3, com 

1498 m de extensão e uma altura média de 2 m; 

- reforço do dique da margem direita desde a EHP do esteiro de Salreu (EHP4) e até ao dique da margem direita 

do esteiro de Canelas, com 1440 m e uma altura média de 1, 5 m; 

- construção da EHP4 

- construção de comporta de drenagem no dique marginal do esteiro de Salreu - CS do Canto dos Cachais – 

jusante (CS4) 

- construção de duas comportas secundárias de drenagem nos diques marginais do esteiro de Salreu - CS da 

Praia Mole (CS5) e CS do Canto dos Cachais Montante (CS6) 

- construção, eventual, de uma comporta secundária de drenagem no dique da margem direita do esteiro de Salreu 

– CS Baixas da Caneira (CS7) 

− Reabilitação da EHP2 do esteiro do Barbosa 

− Construção da comporta secundária de drenagem no dique Médio (existente) – CS2 

− Dique Norte e Estrutura Hidráulica do rio Antuã 

- reforço do dique Norte, na margem esquerda do esteiro de Estarreja, com 3570 m de extensão e uma altura 

média de 1,5 m; 
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- construção do troço de ligação desde o dique Médio (existente) até à EHP do rio Antuã 

- construção da EHP do rio Antuã (EHP5), no ponto de cruzamento deste rio dom o dique de defesa contra as 

marés 

▪ Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC) 

Estes diques visam a defesa da área beneficiada contra as inundações provocadas principalmente pelo rio Vouga, 

cujo volume das cheias é muito significativo, prevendo a construção/reforço de diques e implementação de estruturas 

hidráulicas primarias (EHP) e comportas. Estas estruturas hidráulicas, durante o inverno, estão preparadas para a 

saída rápida dos caudais de cheia e, durante o Verão, para permitir o armazenamento de água nas linhas de água, 

esteiros e valas para humedecimento dos terrenos. 

− Rio Vouga 

- reforço do dique da margem direita do Rio Vouga, desde a secção da ponte da EN 109 sobre o Vouga até à mota 

da Ilha Nova/Dique Sul, com 6025 m de extensão e uma altura média de 1,5 m; 

- construção de um novo descarregador do rio das Mós, incluindo a reposição do acesso viário E‐W 

- construção da estrutura hidráulica especial do Rio Velho (EH1), para derivação de cudais do rio Vouga pra os rio 

Velho; 

- construção da estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA) em Angeja com conduta de ligação ao 

rio Fontão (300 m) – admissão de água do rio Vouga para complemento dos regadios tradicionais nas zonas de 

Angeja e Fermelã 

- reabilitação ou reconstrução de quatro comportas de entrada de água para humedecimento dos solos da 

margem direita do rio Vouga (CEA 1 a CEA 4) 

− Rio Velho 

- reforço e construção do troço final do dique da margem esquerda do rio Velho, com 2498 m de extensão e uma 

altura média de 1 m; 

- construção de uma comporta secundária a localizar no dique da margem esquerda - CS da vala de 

Vilarinho(CS8); 

- limpeza do rio Velho, a incidir no leito e margens. 

▪ Implementação da Estrutura Verde Primária 

− Implementação de uma estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique de defesa contra 

marés na base do talude interior e contíguo aos terrenos por este diretamente protegidos, ocupando uma faixa 

aproximada de 3 m de largura 

− Implementação de estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem direita do 

rio Vouga, no coroamento do atual dique e junto do rio Vouga, ocupando uma faixa mínima de 2 m, e na base do 

talude interior e contíguo aos terrenos, ocupando uma faixa de 4 m de largura, aproximadamente, desde a EN 109 

até ao rio Velho, e de 3 m de largura no troço final do rio Vouga 

− Implementação de uma estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem 

esquerda no coroamento do atual dique e junto do rio Velho, ocupando uma faixa de 2 m, e na base do talude 

interior e contíguo aos terrenos, ocupando uma faixa de 3 m de largura 
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Os impactes visuais e estruturais que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisados para as diferentes 

fases de projeto: construção e exploração. 

8.8.1 Fase de Construção 

Na fase de construção prevêem-se alterações no ambiente visual decorrentes da implementação das estruturas previstas 

no projeto, assim como das necessárias à execução da obra. A área de intervenção apresentará na sua generalidade durante 

o período de construção uma desorganização espacial e funcional, conferindo à paisagem uma imagem degradada e 

desequilibrada em função, sobretudo, da: 

▪ Presença de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada, estaleiros, materiais de construção 

e depósitos de terras, bem como a movimentação e funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos 

provocando, para além do distúrbio visual, um aumento da poluição do ar pela suspensão de poeiras e fumos. Estes 

distúrbios assumir-se-ão mais significativos para os focos de observadores permanentes presentes na primeira linha 

edificada dos aglomerados mais próximos, nomeadamente das povoações de Murtosa, Veiros,  Estarreja, Outeiro, 

Vilarinho, Sarrazola e Cacia, e para os observadores temporários que frequentam os pontos de interesse e percursos 

pedonais presentes nesta ria. Dada a elevada amplitude visual e a sensibilidade do local, considera-se que esta 

perturbação se assuma de magnitude moderada e induza um impacte visual e estrutural significativo, embora 

temporário; 

▪ Implementação da estrutura verde, implicando a presença anómala de pessoas, maquinaria e veículos, implicando, 

em consonância com o referido anteriormente, um impacte visual significativo, embora temporário; 

▪ Instalação do estaleiro, devido às alterações na morfologia do terreno e à destruição do coberto vegetal existente, 

bem como da introdução deste elemento exógeno na paisagem, que funcionará como uma intrusão visual negativa, 

embora temporária. A localização do estaleiro, dada a sensibilidade da área de intervenção, deverá ser objeto de 

seleção criteriosa por parte da entidade executante (Empreiteiro), não sendo possível apresentar nesta fase uma 

localização preferencial para o mesmo. Contudo, a localização selecionada evitará todas a condicionantes territoriais 

de modo a não induzir impactes visuais e estruturais significativos, estando previstas nas medidas de minimização 

considerações sobre os locais a evitar de modo a minimizar os impactes sobre a paisagem; 

▪ Abertura de vala para a construção da estrutura hidráulica especial de entrada de água junto à ponte de Angeja, 

determinando a desmatação e alteração da morfologia do terreno ao longo do seu traçado. A vala desenvolve-se numa 

área de relevo aplanado e a topografia natural será restituída no final, e, no que se refere à vegetação, prevê-se a 

afetação de alguns elementos arbóreos, apesar de ter sido selecionado o traçado que menos implicava com a 

vegetação presente neste local. As perturbações induzidas por esta obra serão sobretudo sentidas pelos observadores 

presentes nas habitações na proximidade (Angeja) e pelos utentes do parque do Areal, atravessado pela conduta. 

Tendo em conta o enunciado considera-se que o impacte estrutural assuma magnitude moderada e o impacte visual 

reduzida, dado o carácter temporário da intervenção, prevendo-se assim um impacte tendencialmente pouco 

significativo; 

▪ Intervenção nas áreas de empréstimo necessárias à obtenção de materiais para construção dos aterros dos diques, 

implicando distúrbios visuais fora da área de intervenção. Verifica-se que as três áreas de empréstimo se localizam 

entre Salreu e Canelas (área 1 e 2) e a nordeste de Salreu (área 3), verificando-se que entre estas áreas existe uma 

mancha florestal que resguardará visualmente os observadores presentes nos aglomerados referidos da totalidade 

das áreas de empréstimo. Canela apresentará visibilidade para as áreas 1 e 2 e Salreu para a área 3. No eixo visual 

de Salreu para a área 3 encontra-se um nó do IC1, que atenuará a presença desta área degradada. Acresce que todas 

as áreas selecionadas coincidem com vegetação sem valor ecológico ou cénico relevante, eucaliptal, pelo que o 

impacte se prevê de magnitude moderada mas pouco significativo; 
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▪ Afetação da morfologia natural do terreno para a implementação das áreas de apoio à obra e elementos de projeto 

(diques e caminhos), implicando distúrbios de magnitude moderada durante a fase de construção, pela movimentação 

de máquinas e veículos nesta área sensível, prevendo-se pelo seu caráter temporário, um impacte visual e estrutural 

significativo. Importa referir que os impactes visuais induzidos pelas novas volumetrias no ambiente visual, serão 

analisados, dado o seu caráter permanente, na avaliação dos impactes na fase de exploração.  

▪ Afetação da vegetação natural para a implementação dos elementos de projeto e limpeza do rio Velho a incidir no 

leito e margem, incluindo corte de vegetação e limpeza dos resíduos acumulados no leito do rio, implicando um impacte 

de magnitude elevada e significativo, dado o valor cénico e ecológico da vegetação em presença. Importa ressalvar 

que este impacte será minimizado e compensado pela estrutura verde proposta e pelas ações de recuperação das 

áreas degradadas. 

No Quadro 8.12 apresenta-se uma sistematização dos impactes estruturais e funcionais na paisagem. 

Quadro 8.12 – Sistematização dos impactes estruturais e funcionais na paisagem 

Componentes do Projeto Desmatação Desflorestação Alterações na morfologia do terreno 

Dique Sul 

Desmatação de sapal numa 

extensão de 2227 m, implicando 

impactes funcionais e estruturais 

de moderada magnitude e 

significância. 

Interferência com sapais – sem 

necessidade de desflorestação 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 

1047 m e de elevada magnitude numa 

extensão de 250 m num total de 2227 m de 

extensão sujeita a movimentações de terras, 

implicando impactes estruturais de 

magnitude moderada e significativos, mas 

minimizáveis pelas ações de recuperação 

previstas.  

Dique Canelas 

Interferência essencialmente com 

prados húmidos, sendo 

necessárias ações de 

desmatação de matos baixos ou 

maciços de forma pontual, 

implicando impactes estruturais e 

funcionais de magnitude reduzida 

e pouco significativos 

Necessidade pontual de abater 

exemplares arbóreos (pequeno 

porte) e arbustivos isolados ou em 

pequenos maciços/alinhamentos, 

implicando impactes estruturais e 

funcionais de magnitude reduzida e 

pouco significativos 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 130 

m e de elevada magnitude numa extensão 

de 76 m, num total de 388 m de extensão 

sujeita a movimentações de terras, 

implicando impactes estruturais de 

magnitude moderada, mas pouco 

significativos e minimizáveis pelas ações de 

recuperação previstas. 

Diques Salreu 

Interferência essencialmente com 

prados húmidos, sendo 

necessárias ações de 

desmatação de matos baixos ou 

maciços de forma pontual 

implicando impactes estruturais e 

funcionais de magnitude reduzida 

e pouco significativos 

Necessidade pontual de abater 

exemplares arbóreos (pequeno 

porte) e arbustivos isolados ou em 

pequenos maciços/alinhamentos 

implicando impactes estruturais e 

funcionais de magnitude reduzida e 

pouco significativos 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 68 

m e de elevada magnitude numa extensão 

de 94 m num total de 1498 m de extensão 

sujeita a movimentações de terras, 

implicando globalmente impactes estruturais 

de reduzida magnitude e pouco 

significativos, minimizáveis pelas ações de 

recuperação previstas. 

Dique Norte 

Desmatação de sapal numa 

extensão de 1163 m implicando 

impactes estruturais de moderada 

magnitude e significância. 

Desflorestações de moderada 

magnitude numa extensão de 144 m 

e de elevada magnitude 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 

1005 m e de elevada magnitude numa 

extensão de 35 m num total de 3559 m de 
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Componentes do Projeto Desmatação Desflorestação Alterações na morfologia do terreno 

(alinhamentos) numa extensão de 

616 m. 

extensão sujeita a movimentações de terras, 

implicando impactes estruturais de 

magnitude moderada, mas pouco 

significativos e minimizáveis pelas ações de 

recuperação previstas. 

Rio Vouga 

Desmatação de sapal numa 

extensão de 1320 m implicando 

impactes estruturais de moderada 

magnitude e significância.  

Desflorestações de moderada 

magnitude numa extensão de 1 804 

m e de elevada magnitude numa 

extensão de 2695 m. 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 

1850 m e de elevada magnitude numa 

extensão de 1570 m num total de 6025 m de 

extensão sujeita a movimentações de terras, 

implicando impactes estruturais de 

magnitude moderada, e significativos, 

minimizáveis pelas ações de recuperação 

previstas. 

Rio Velho 

Desmatação de sapal numa 

extensão de 1200 m implicando 

impactes estruturais de moderada 

magnitude e significância. 

Necessidade de abater alguns 

alinhamentos arbóreos, numa 

extensão total de 716 m implicando 

impactes estruturais e funcionais de 

magnitude elevada e muito 

significativos, embora se preveja a 

sua compensação pelo PIP. 

Alterações na morfologia do terreno de 

moderada magnitude numa extensão de 153 

m e de elevada magnitude numa extensão 

de 120 m num total de 2467 m de extensão 

sujeita a movimentações de terras, 

implicando globalmente impactes estruturais 

de reduzida magnitude e pouco 

significativos, minimizáveis pelas ações de 

recuperação previstas. 

Nota: Na análise sistematizada considerou-se que as desflorestações de manchas arbóreas assumiam na generalidade moderada magnitude, dado 

o caráter linear/localizado desta ação e por se integrarem, regra geral, no seio de manchas mais amplas, não interferindo de forma gravosa com a 

continuidade destas formações vegetais. Considerou-se que estas ações adquiriam elevada magnitude nos locais coincidentes com ligações e aterros 

de maior dimensão, pela maior área afetada, e nos troços em que se prevê a interferência com a totalidade da mancha ou alinhamento arbóreo.  

No que se refere à interferência com áreas de sapal, considera-se que estas originam distúrbios de magnitude reduzida e pouco significativos na fase 

de construção, mas impactes estruturais e funcionais de moderada magnitude e significância, pela afetação de uma ocupação de elevado valor e 

fragilidade, cuja regeneração será morosa. 

No que se refere às alterações na morfologia do terreno considerou-se que as ações assumiam moderada magnitude quando os aterros previstos 

implicavam áreas intervencionadas numa largura entre os 2,5 e os 3,5 m relativamente ao limite do topo do dique/mota. Considerou-se que que esta 

ação adquiria elevada magnitude nos locais coincidentes com aterros de maior dimensão, implicando taludes laterais com projeção superior a 3,5 m, 

e com ligações, estas associadas não só a uma maior área intervencionada, como, regra geral, a taludes de maior dimensão. 

Esta análise complementa o desenho 40486-EA-0200-DE-0027- Impactes Estruturais na Fase de Construção 

Perante o enunciado, considera-se que as ações na fase de construção induzirão na globalidade impactes visuais e 

estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude moderada e significativos, dada a sensibilidade da área de intervenção, 

embora temporários ou reversíveis/minimizáveis pelas ações de recuperação e compensação das áreas degradadas.  

Salienta-se que nesta fase é absolutamente necessária a sensibilização dos intervenientes para evitar a desnecessária 

degradação de áreas fora da área de intervenção. 
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8.8.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas e que a paisagem degradada 

pelo decorrer da obra se encontra recuperada ou em recuperação. 

Deste modo os impactes na fase de exploração resultam das alterações permanentes no ambiente visual, que como já foi 

mencionado decorrem das alterações na morfologia do terreno, da intrusão visual determinada pela presença dos novos 

elementos e também das alterações na paisagem promovidas pela sua implementação, consequências diretas e indiretas 

que pela sua especificidade foram analisadas em capítulos específicos. 

8.8.2.1 Alterações diretas no ambiente visual 

Os principais impactes decorrentes da implementação das componentes de projeto são a alteração da morfologia natural do 

terreno, gerando uma nova volumetria na paisagem que se assumirá como uma intrusão visual, implicando impactes visuais 

e estruturais negativos de significância variável consoante: 

▪ As características da paisagem afetada, isto é, da sua capacidade de suportar uma intervenção, tendo em conta a sua 

sensibilidade visual; 

▪ A magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção, dependente das características visuais do projeto (volumetria) 

e da acessibilidade visual para a área de intervenção. 

Da análise da caracterização da situação de referência verificou-se que a maioria das intervenções coincide com áreas de 

elevada sensibilidade, que refletem o elevado valor cénico e ecológico e a fragilidade do sistema húmido e do mosaico 

cultural singular existente na margem deste território estuarino – o Bocage, bem como a sua exposição aos observadores 

na envolvente. Apenas o Dique Norte se desenvolve em parte do seu traçado numa área de menor sensibilidade visual, 

associada a culturas temporárias na proximidade de Estarreja (Campo Aberto). 

No Quadro 8.13 apresenta-se uma quantificação da interferência das diferentes intervenções com os parâmetros de Análise 

Visual da Paisagem. 

Quadro 8.13 – Quantificação da interferência das diferentes intervenções com os parâmetros de Análise Visual da 
Paisagem 

Componentes do Projeto 

Qualidade visual – Extensão (m) 

Total Muito 

reduzida 
Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Dique Sul 0 0 0 0 2717 2717 

Dique Canelas 0 0 0 0 612 612 

Diques Salreu 0 0 0 0 2993 2993 

Dique Norte 5 311 2149 437 1850 4752 

Rio Vouga 0 0 0 0 8810 8810 

Rio Velho 0 0 0 0 2400 2400 

Absorção visual– Extensão (m) 

Dique Sul  51 2666 0  2717 
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Componentes do Projeto 

Qualidade visual – Extensão (m) 

Total Muito 

reduzida 
Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Dique Canelas 0 612 0 612 

Diques Salreu 1082 1911 0 2993 

Dique Norte 4387 365 0 4752 

Rio Vouga 2685 6125 0 8810 

Rio Velho 0 2400 0 2400 

Sensibilidade visual– Extensão (m) 

Dique Sul  0 0 2717  2717 

Dique Canelas 0 0 612 612 

Diques Salreu 0 0 2993 2993 

Dique Norte 5 1875 2872 4752 

Rio Vouga 0 0 8810 8810 

Rio Velho 0 0 2400 2400 

A capacidade da área de estudo suportar uma intervenção é assim globalmente reduzida, pelo valor cénico da paisagem, 

pela amplitude visual de parte da área de intervenção, decorrente da ausência de obstáculos ao alcance visual no sistema 

húmido, e também da forte presença de focos de observadores na zona limítrofe à área de intervenção, potencialmente 

sujeitos à intrusão visual induzida pelas componentes de projeto. 

Importa também fazer uma análise da afetação das formações vegetais existentes afetadas no âmbito deste projeto, em 

particular das sebes, bosquetes e galerias ripícolas, tendo em conta o valor cénico, ecológico e cultural que estas detêm no 

contexto da área de estudo.  

A análise das formações vegetais existentes relevantes que integram a Estrutura Verde Primária presente na área de estudo, 

encontra-se desenvolvida no Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar (Tomo 5 do 

Volume 1 – Projeto), elaborado no âmbito do presente projeto, sistematizando-se de seguida as principais características de 

cada uma das formações vegetais potencialmente interferida pelas intervenções preconizadas: 

▪ Zona de intervenção associada ao Rio Vouga – presença de sebes altas e bosquetes incluídos no denominado Bocage 

num primeiro troço, sensivelmente até à zona de confluência com o rio Velho, apresentando algumas 

descontinuidades, mas regra geral, manifestando uma boa conformação, densidade e diversidade, totalizando cerca 

de 3000 metros lineares. No troço seguinte (final) verifica-se a presença de uma paisagem mais aberta, associada a 

prados húmidos e sapal, com presença de galeria ripícola linearizada, descontínua, mas diversificada, totalizando 

cerca de 1000 m, mostrando-se dominada pelas seguintes espécies: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Populus 

nigra, Quercus robur e Salix atrocinerea, e manifestando a presença de algumas espécies alóctones, como o eucalipto;  

▪ Zona de intervenção associada ao Rio Velho – presença de galeria ripícola linearizada, muito descontínua, mas 

diversificada, sensivelmente a partir do canal que conflui no rio Vouga, totalizando cerca de 1000 m, apresentando-se 

dominada pelas seguintes espécies: Alnus glutinosa, Quercus robur, Salix atrocinerea e Tamarix africana, e 

manifestando a presença de algumas espécies infestantes (acácias e silvas);  
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▪ Zona de intervenção associada ao Dique Sul – área dominada por sapal baixo a médio com as seguintes espécies 

dominantes: Phragmites australis, Juncus maritimus, Spartina versicolor e, com maior relevância, Salicornia 

ramosíssima; 

▪ Zona de intervenção associada ao Dique de Canelas – área dominada por sapal baixo a médio com as seguintes 

espécies dominantes: Phragmites australis, Juncus maritimus e Spartina versicolor. Presença pontual de Tamargal; 

▪ Zona de intervenção associada ao Dique de Salreu – área dominada por sapal baixo a médio com as seguintes 

espécies dominantes: Phragmites australis, Juncus maritimus e spartina versicolor. Presença pontual de Tamargal; 

▪ Zona de intervenção associada ao Dique Norte – primeiro troço coincidente com área dominada por sapal sem 

presença de formações arbóreo-arbustivas relevantes. Segundo troço apresentando alinhamentos arbóreos muito 

descontínuos, linearizados e dominados, regra geral, por eucalipto, mas com presença pontual de salgueiros (Salix 

atrocinerea) e amieiros (Alnus glutinosa), totalizando menos de 750 m. 

Da análise sistematizada verifica-se uma afetação mais significativa pelas intervenções associadas ao rio Vouga, função da 

maior extensão de área intervencionada, bem como da maior presença de formações vegetais relevantes na sua envolvente: 

galerias ripícolas, bosquetes e sebes arbóreo-arbustivas. As intervenções que interferem de forma menos gravosa com 

estas estruturas naturais da paisagem encontram-se associadas aos diques Sul, de Canelas e Salreu. 

Embora se prevejam impactes estruturais, funcionais e visuais significativos associados à afetação destas formações 

vegetais, importa referir que está prevista a sua recuperação após a execução da obra, bem como uma valorização da 

paisagem ao prever o reforço da estrutura verde existente na envolvente das áreas de intervenção, prevendo a 

implementação de novas sebes e galerias ripícolas na totalidade das extensões adequadas à sua implementação. Acresce, 

que no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar serão ainda adotadas 

técnicas de estabilização recorrendo a engenharia natural, contribuindo também para a qualidade estética, estrutural e 

funcional da rede de diques, esteiros e motas.  

Focando a afetação de vegetação associada à paisagem cultural denominada Bocage, prevê-se uma interferência do projeto 

em cerca de 3600 m com esta tipologia de ocupação, mas a Estrutura Verde Proposta prevê a recuperação da totalidade da 

área afetada, preconizando plantações de ambos os lados do Dique Norte numa extensão linear total de cerca de 6900 m. 

Deste modo, para a avaliação da intrusão visual foram geradas as bacias visuais de cada componente, tendo em conta a 

sua altura média relativamente ao terreno e a altura média de um observador (Desenhos 40486-EA-0200-DE-0012 e  40486-

EA-0200-DE-0013 do Anexo 2 - Desenhos). Pela análise dos perfis longitudinais de cada um dos diques propostos, 

verificou-se que estes apresentam volumetrias superiores aos outros elementos de projeto incluídos nestes alinhamentos 

(estruturas hidráulicas primárias e comportas), pelo que as bacias visuais elaboradas se circunscreveram às linhas definidas 

pelos diques. Estas bacias permitem identificar os focos de potenciais observadores expostos na envolvente, analisando, 

de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, tendo em conta que:  

▪ Até aos 200 m de distância os diques assumem-se como elemento dominante na paisagem, promovendo uma intrusão 

visual elevada; 

▪ Entre os 200 e os 500 m de distância os diques assumem alguma relevância no ambiente visual, promovendo uma 

intrusão visual moderada; 

▪ Entre os 500 e os 1000 m de distância é possível visualizar os diques, mas estes encontram-se praticamente diluídos 

na envolvente, promovendo uma intrusão visual reduzida;  
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▪ A distâncias superiores a 1000 m considera-se que os diques são dificilmente percetíveis, determinando, se visível, 

uma intrusão visual muito reduzida. 

Para esta análise foram considerados todos os aglomerados urbanos identificados na cartografia de ocupação do solo 

COS2018, bem como pontos de interesse e percursos pedonais. A análise mencionada foi sistematizada no quadro seguinte. 

Quadro 8.14 – Análise da visibilidade e intrusão visual determinada pelo projeto 

Focos de Observadores 
Visibilidade e Distância 

< 200 200 - 500 500 - 1000 > 1000 Não visível 

AGLOMERADOS POPULACIONAIS 

Adou de Cima    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Angeja    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Antuã    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Arrofas do Monte    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Arroteias     
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu, Canelas e Norte 

Atalaia    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Beduído    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Breja    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Cabeço    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Cacia   
Dique 
Vouga 

Diques Sul e Rio Velho  
Diques Salreu, Canelas e Norte 

Cadaval    
Diques Salreu, Canelas e 

Norte 
Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Canelas    Diques Salreu e Canelas  
Diques Sul, Vouga, Rio Velho e 

Norte 

Canedo    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Carvalha    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Carvalhal     
Diques Sul, Norte, Vouga, Rio 

Velho, Salreu e Canelas 

Casal do Bedueiro    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Cavada    Diques Salreu e Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho e 

Canelas 

Cruz    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 
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Focos de Observadores 
Visibilidade e Distância 

< 200 200 - 500 500 - 1000 > 1000 Não visível 

Cubo    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Estarreja  
Dique 
Norte 

 Dique Salreu 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho e 

Canelas 

Feira Nova    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Fermelã    Dique Vouga e Salreu  
Diques Sul, Rio Velho, Canelas 

e Norte 

Ladeira   
Dique 
Norte 

Diques Salreu e Norte Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Madeiro    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Mamoa     
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu, Canelas e Norte 

Monte do Meio Chão    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Murtosa    
Diques Sul, Rio Velho e 

Norte 
Diques Vouga, Salreu e Canelas 

Olho de Água    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Outeiro Dique Vouga  
Dique Rio 

Velho 
Diques Sul, Rio Velho e 

Canelas 
Dique Salreu 

Paço    Diques Sul e Vouga 
Diques Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Póvoa do Paço    
Diques Rio Velho, Vouga e 

Sul 
Diques Salreu, Canelas e Norte 

Quinta do Loureiro   
Dique 
Norte 

Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu e 

Canelas 

Salreu   
Dique 
Norte 

Diques Salreu e Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho e 

Canelas 

Santa Luzia    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Sarrazola  
Dique 
Vouga 

Dique Rio 
Velho 

Diques Sul, Rio Velho e 
Canelas 

Dique Salreu 

Senhora do Terço    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Senhora do Monte    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Tabueira    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Veiros   
Dique 
Norte 

Diques Salreu e Canelas Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Ventosa    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 
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Focos de Observadores 
Visibilidade e Distância 

< 200 200 - 500 500 - 1000 > 1000 Não visível 

Vilarinho  
Dique 
Vouga 

Dique Rio 
Velho 

Dique Sul Diques Salreu, Canelas e Norte 

PONTOS DE INTERESSE 

Biorria    Diques Salreu e Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho e 

Canelas  

Cais da Cambeia    
Diques sul, Rio Velho, 

Canelas, Salreu e Norte  
Dique do Vouga 

Cais da Ribeira Nova    Dique Norte 
Diques Sul, Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Cais do Bico    Diques Sul e Norte 
Diques Vouga, Rio Velho, 

Salreu e Canelas 

Cais do Cabo Chegado    Dique Sul, Norte e Rio Velho Diques Vouga, Salreu e Canelas 

Cais do Chegado    Dique Sul, Norte e Canelas 
Diques Vouga, Rio Velho e 

Salreu 

Capela do Cabecinho    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Parque de Merendas do Tabueiro    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Parque do Areal    Dique Vouga 
Diques Sul, Rio Velho, Salreu, 

Canelas e Norte 

Praia da Murtosa    Dique Sul 
Diques Vouga, Rio Velho, 
Salreu, Canelas e Norte 

Percurso do Rio Jardim   
Dique 
Salreu 

Diques Canelas e Norte Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Percurso do Bocage   
Dique 
Salreu 

Diques Vouga, Canelas e 
Norte  

Diques Sul e Rio Velho 

Percurso do Salreu 
Diques Salreu, 

Canelas e Norte 
  Diques Sul e Rio Velho Dique Vouga 

Percurso de Fermelã 
Diques Salreu e 

Canelas 
  

Diques Sul, Rio Velho, 
Vouga e Norte  

 

Percurso do rio Antuã Dique Norte   Diques Canelas e Salreu Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Percurso das Ribeiras de Veiros Dique Norte   Diques Canelas e Salreu Diques Sul, Vouga e Rio Velho 

Da análise anterior constata-se que: 

▪ Das 41 povoações na envolvente: 

−  Apenas duas não apresentam visibilidade para nenhuma das estruturas, nomeadamente as povoações de Arroteias 

e Carvalhal; 

− 30 apresentam visibilidade para pelo menos uma das estruturas, mas encontram-se a mais de 1000 m, distância a 

que estes elementos são dificilmente percetíveis, determinando, se visíveis, uma intrusão visual muito reduzida; 



  

 

 

40486-EA-0100-ME. PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  8-55 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 1 - RELATÓRIO SÍNTESE  

 

− 5 (Veiros, Salreu, Quinta do Loureiro, Ladeira e Cacia) apresentam visibilidade para pelo menos umas das 

estruturas, mas encontram-se a mais de 500 m, distância a que estes elementos embora visíveis se encontram 

praticamente diluídos na envolvente, promovendo uma intrusão visual reduzida;  

− 3 (Estarreja, Sarrazola e Vilarinho) apresentam visibilidade para pelo menos umas das estruturas,  encontrando-se 

entre os 200 e os 500 m, distância a que estes elementos assumem alguma relevância no ambiente visual, 

promovendo uma intrusão visual moderada; 

− 1 (Outeiro) apresenta visibilidade para pelo menos umas das estruturas, encontrando-se a menos de 200 m, 

distância a que estes elementos se assumem como elemento dominante na paisagem, promovendo uma intrusão 

visual elevada; 

− 21 apresentam visibilidade apenas para umas das estruturas: 

- 12 para o Dique Norte, nomeadamente Adou de Cima, Antuã, Beduído, Breja, Canedo, Carvalha, Casal do 

Bedueiro, Madeiro, Olho de Água, Santa Luzia, Senhora do Terço e Senhora do Monte; 

- 9 para o Dique Vouga, nomeadamente Angeja, Arrofas do Monte, Atalaia, Cabeço, Cruz, Cubo, Monte do Meio 

Chão, Tabueira e Ventosa. 

▪ Dos 10 pontos de interesse na envolvente: 

−  A totalidade dos pontos de interesse apresentam visibilidade para pelo menos umas das estruturas, mas 

encontram-se a mais de 1000 m, distância a que estes elementos são dificilmente percetíveis, determinando, se 

visíveis, uma intrusão visual muito reduzida 

− 5 dos pontos de interesse apresentam apenas visibilidade para uma das estruturas: 

- 1 (Cais da Ribeira) para o Dique Norte Cais da Ribeira; 

- 3 (Capela do Cabecinho, Parque de Merendas do Tabueiro e Parque do Areal) para o Dique Vouga; 

- 1 (Praia da Murtosa) para o Dique Sul; 

▪ Dos 6 percursos pedonais na envolvente, todos apresentam visibilidade, uma vez que se encontram associados a esta 

área de elevada qualidade e identidade cultural, muitas vezes coincidindo com a zona dos aterros. 

Da análise anterior conclui-se que a maioria dos focos de observadores não se manifesta afetado visualmente ou se encontra 

a uma distância a que as novas estruturas implicarão apenas uma intrusão visual muito reduzida ou reduzida. Acresce que 

a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados, é gerada para a situação mais 

desfavorável, não distinguindo as áreas visíveis na totalidade das parcialmente visíveis e não tendo em conta as 

características da envolvente de cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos visuais que poderão 

determinar que a visibilidade prevista na cartografia na realidade não ocorra. 

Deste modo, analisou-se a visibilidade real dos focos identificados como potencialmente sujeitos a uma intrusão visual 

moderada e elevada, considerados como os potencialmente expostos a impactes visuais negativos significativos.  

No que se refere a Estarreja, povoação localizada cerca de 250 m a nascente do Dique Norte, constatou-se que esta 

manifesta, de acordo com a bacia visual gerada (Desenho 40486-EA-0200-DE-0014 do Anexo 2 - Desenhos), visibilidade 

potencial para a totalidade do dique Norte e para a metade nascente do dique Salreu. Contudo, verifica-se que a bacia visual 

do projeto (Desenhos 40486-EA-0200-DE-0012 e 40486-EA-0200-DE-0013 do Anexo 2 - Desenhos) abrange apenas a 
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face ocidental desta povoação, e que no eixo visual para o dique Norte existem alinhamentos arbóreos e um armazém que 

se assumem como obstáculos ao alcance visual, impedindo a visibilidade ou pelo menos atenuando a presença do aterro. 

O dique Salreu encontra-se a mais de 1000 m de Estarreja, pelo que, se visível, induzirá uma intrusão visual muito reduzida. 

Considera-se assim que esta povoação se manifeste exposta a um impacte visual pouco significativo; 

Outeiro, Sarrazola e Vilarinho, povoações localizadas cerca de 175, 300 e 310 m a sul do Dique Vouga, manifestam, de 

acordo com as bacias visuais geradas (Desenhos 40486-EA-0200-DE-0014 do Anexo 2 - Desenhos), visibilidade potencial 

para a totalidade dos diques Vouga, Sul e Rio Velho, bem como para o dique Canela. Dada a proximidade aos primeiros 

diques referidos e tendo em conta que as áreas intervencionadas vão demorar algum tempo até recuperar, considera-se 

que estas povoações se encontrem potencialmente sujeitas a uma intrusão visual moderada e a um impacte visual apenas 

significativo, uma vez que se prevê a implementação de uma estrutura verde que recuperará  e enquadrará novamente a 

margem destas linhas de água. 

Dos 6 percursos pedonais na envolvente, todos apresentam visibilidade, uma vez que se encontram associados a esta 

área de elevada qualidade e identidade cultural, muitas vezes coincidindo com a zona dos aterros. Porém, no âmbito deste 

projeto os caminhos coincidentes serão reabilitados, bem como será implantada uma nova estrutura verde, conformada e 

diversificada abrangendo as estruturas existentes e propostas, que valorizará ainda mais a paisagem. 

Nos que se refere às alterações estruturais, verifica-se que os aterros propostos apresentam volumetrias reduzidas, 

rondando alturas médias entre 1,5 e 2,0 metros, não alterando de forma significativa o ambiente visual. Assumem uma 

magnitude mais gravosa ao interferirem com uma estrutura natural da paisagem, uma linha de água. Porém, a maioria destas 

linhas de água apresentam atualmente margens ou leitos artificiais, decorrentes das intervenções sucessivas neste sistema 

de irrigação e drenagem ao longo do tempo, pelo que se considera que as alterações estruturais se assumam pouco 

significativas. 

Perante o enunciado considera-se que o projeto induzirá globalmente impactes visuais e estruturais pouco significativos. 

8.8.2.2 Alterações indiretas no ambiente visual 

Integridade Visual 

De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de qualidade visual afetadas 

indiretamente pela presença das novas/reforçadas estruturas, ou seja, as áreas de elevado valor cénico que poderão sofrer 

um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas às novas intrusões visuais introduzidas no território. A análise 

encontra-se sintetizada no quadro seguinte. 

Quadro 8.15 – Quantificação das classes de Qualidade Visual afetadas indiretamente pela implementação do 
projeto 

 

Qualidade Visual 

Total Muito reduzida e 
reduzida 

Moderada Elevada Muito elevada 

Área de Estudo 976 3989 382 5326 10673 

Bacias visuais 

Total 
467 ha 

48% 

2185 ha 

55% 

290 ha 

76% 

3920 ha 

74% 

6862 ha 

64% 
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Qualidade Visual 

Total Muito reduzida e 
reduzida 

Moderada Elevada Muito elevada 

Rio Vouga 
283 ha 

29% 

787 ha 

20% 

175 ha 

46% 

2491 ha 

47% 

3763 ha 

35% 

Rio Velho 
22 ha 

2% 

131 ha 

3% 

136 ha 

36% 

1336 ha 

25% 

1625 ha 

15% 

Dique Sul 
32 ha 

3% 

209 ha 

5% 

101 ha 

26% 

1835 ha 

34% 

2177 ha 

20% 

Dique de Salreu 
47 ha 

5% 

699 ha 

18% 

88 ha 

23% 

1482 ha 

28% 

2316 ha 

22% 

Dique de Canelas 
9 ha 

1% 

200 ha 

5% 

48 ha 

13% 

774 ha 

15% 

1031 ha 

10% 

Dique Norte 
156 ha 

16% 

1180 ha 

3% 

102 ha 

27% 

1024 ha 

19% 

2462 ha 

23% 

Nota: Percentagem relativa à classe e, no caso dos totais, relativamente à totalidade da área de estudo 

Da análise das tabelas anteriores verifica-se que a bacia visual do projeto abrange 64% da área de estudo, incluindo, na sua 

maioria, áreas de muito elevada qualidade visual, em consonância com a maior representatividade desta classe na área de 

estudo, verificando-se uma afetação visual potencial de 74% desta classe. 

Analisando as diferentes intervenções, verifica-se que a bacia visual mais abrangente é a associada ao rio Vouga, função 

da maior extensão de área intervencionada, incluindo áreas significativas da classe muito elevada, mas também da classe 

moderada, confirmando a sua localização limítrofe na área de elevado valor cénico, ecológico e cultural que domina a zona 

central da área de estudo.  

As restantes bacias não excedem ou excedem residualmente os 20% da área de estudo, verificando-se uma afetação mais 

significativa de áreas de elevada e muito elevada qualidade visual pelos diques Sul e de Salreu, refletindo a sua localização 

no seio da área de elevado valor referida.  

Perante o enunciado, embora se verifique que as intervenções preconizadas interferem potencialmente de forma significativa 

na integridade visual da paisagem, prevê-se que esta interferência ocorra sobretudo na fase de construção e nos primeiros 

anos após a obra, uma vez que o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar preconiza 

a plantação de formações arbóreo-arbustivas na envolvente das diferentes componentes de projeto, promovendo 

simultaneamente a recuperação e valorização das áreas intervencionadas e a dissimulação destes elementos artificiais. 

Transformação da Paisagem 

A paisagem do Baixo-Vouga Lagunar, na qual se insere o projeto em estudo, constitui um exemplo de equilíbrio, simbiose e 

sustentabilidade entre o meio natural e as atividades humanas. A paisagem do Vouga-Lagunar é composta por três tipologias 

de paisagem interdependentes, Monte, Campo e Sistema Húmido, frequentes noutros locais de Portugal, mas que neste 

local assumem uma especificidade que as torna únicas no contexto nacional.  A tipologia Campo encerra neste território 

duas unidades de paisagem denominadas comummente por Campo Aberto e Bocage (ou campo fechado), que, juntamente 
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com o Sistema Húmido, se encontram ligadas por uma densa rede de estruturação constituída por esteiros, valas, sebes e 

caminhos. Estes são os territórios que serão direta e indiretamente influenciados pela implementação do projeto. 

O Sistema Húmido evidencia-se naturalmente pelo valor cénico e ecológico que encerra, ao ser composto por uma 

diversidade de formas e elementos naturais e seminaturais, nomeadamente planos e linhas de água, amplas zonas de sapal, 

cordões dunares, arrozais e salinas, potenciando ainda as características dos territórios limítrofes. Esta zona húmida 

assegura funções essenciais como a depuração, armazenamento e drenagem da água, é fonte de matéria orgânica, e ainda 

assume como local preferencial para abrigo e fonte de alimento para várias espécies, sobretudo de avifauna, que 

inclusivamente justificaram as classificações de Zona de Proteção Especial e Rede Natura.  

O Bocage representa o equilíbrio e a sustentabilidade entre o meio natural e as atividades humanas, entre a necessária 

atividade agro-pecuária e os espaços naturais, estes materializados por frondosas e diversificadas sebes que demarcam 

uma estrutura fundiária única em Portugal e promovem a presença de um habitat raro, de extrema importância para a fauna 

da região.  

O Campo Aberto permite, pela presença de solos férteis e profundos e elevada disponibilidade hídrica, elevadas produções 

agrícolas, conferindo a este território também uma grande importância socioeconómica. 

Esta paisagem, ou sistema de paisagens, depende naturalmente do homem, que tem de manter a continuidade da atividade 

agrícola resistindo aos meios mecanizados que requerem extensas áreas dotadas a cada cultura, pois só assim é possível 

salvaguardar a estrutura de compartimentação, evitando a destruição das sebes naturais e também realizando as ações de 

manutenção essenciais à ordem deste sistema. Mas a ação humana não se restringe neste caso à apropriação e exploração 

do território, esta paisagem exige que os métodos de combate às cheias marítimas e fluviais se mantenham, pois só assim 

esta interface entre o meio terreste, marítimo e fluvial, manterá as características que a exaltam como única e singular, de 

elevado valor cénico e ecológico e de forte identidade cultural e histórica. Esta paisagem é marcada por um conjunto de 

infraestruturas de proteção contra as cheias e marés que mantém o equilíbrio entre a zona húmida salobra e os campos 

férteis que suportam a intensa agricultura e pastoreio, algumas destas remontando ao século XIX. 

A multifuncionalidade desta paisagem apresenta atualmente fortes sintomas de degradação, não só das infraestruturas mas 

de todos os habitats/tipologias que a compõem. No EIA elaborado em 2001 constatou-se a diminuição da área de Campo 

Aberto, a diminuição muito significativa de arrozais, o aumento da área de pastagem em campo aberto, um ligeiro decréscimo 

na área de Bocage e um aumento da área de mata no Bocage, variações decorrentes da pressão humana dos territórios 

limítrofes, da preferência por sistemas agropecuários extensivos e mecanizados, do abandono da atividade agrícola e do 

avanço dos sistemas húmidos. Estas situações perpetuaram-se no tempo, sendo necessariamente mais gravosas 

atualmente.  
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Figura 8.1 – Evolução das unidades de paisagem sendo evidente o aumento/invasão dos sistemas húmidos 
(Fonte: RECAPE) 

 

Figura 8.2 – Evolução das unidades de paisagem e ocupações do solo em números (Fonte: RECAPE) 

Este sistema raro e singular, nomeado inclusivamente de agroecossistema, exige assim a implementação de estratégias e 

obras que viabilizem a sua exploração e manutenção no território, objetivo do presente projeto ao propor a construção/reforço 

das estruturas de defesa contra os efeitos nefastos das cheias e marés, evitando a destruição das culturas, a salinização 

dos solos e o avanço das zonas húmidas. Embora estas últimas zonas sejam reconhecidamente uma mais valia para a 

paisagem, pelo valor cénico e ecológico que encerram, neste território implicariam a diminuição da biodiversidade, premissa 

para uma paisagem com valor e integridade. Importa referir que o empreendimento em estudo prevê inclusivamente a 

oportunidade de armazenar/direcionar água nos períodos de deficit hídrico, promovendo um sistema adaptado às diferentes 

exigências deste território ao longo do ano.  

Complementarmente o projeto prevê a melhoria da rede de acessibilidades, necessária à viabilidade da exploração agrícola 

e pecuária, bem como a implementação de novas estruturas verdes a marginar os diques alvo de intervenção, com o objetivo 

de recuperar as áreas degradadas pelo decorrer da obra e simultaneamente promover o enquadramento e dissimulação das 

novas volumetrias e a manutenção da identidade local.  
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Deste modo, contrariamente a outros empreendimentos que promovem a transformação da paisagem, o projeto em estudo 

tem o objetivo inverso, ou seja, permitir a resiliência do agroecossistema existente, pela sua importância local - ecológica, 

paisagística e socioeconómica, e também pela sua importância nacional – paisagem cultural singular e rara, de forte 

identidade cultural e de elevado valor cénico, testemunho de uma paisagem na qual o meio natural e as atividades humanas 

coexistem de forma harmoniosa e sustentável. 

Assim, perante o enunciado considera-se que a implementação do projeto implicará um impacte visual positivo, indireto, 

local, permanente, de magnitude elevada e muito significativo, sobretudo para as unidades de paisagem Bocage e Campo 

Aberto, ao impedir que as águas poluídas e salgadas da Ria de Aveiro penetrem nestas zonas de solo fértil e profundo, 

inviabilizando os usos atuais, que se pretendem manter e salvaguardar. A que acrescem os efeitos positivos decorrentes do 

controlo das frequentes cheias do Vouga e da oportunidade de armazenar/direcionar a água nos períodos de deficit hídrico, 

permitindo o humedecimento dos campos e o sucesso das culturas existentes. 

O entrave à entrada de água salgada implicará um recuo, ainda que ligeiro dos sistemas húmidos, que se poderia assumir 

como um impacte negativo, porém o objetivo do presente estudo é precisamente minimizar o avanço deste sistema, situação 

que atualmente implica um impacte negativo pela regressão das outras ocupações/tipologias de paisagem e pela diminuição 

da diversidade cultural e biológica. Importa referir que os diques propostos/reforçados se localizam, na sua maioria, limítrofes 

à zona húmida principal, assumindo-se como entrave apenas para a zona húmida denominada Boca do Esteiro-Marinha 

Nova, marginal ao rio Antuã, e à estrema nascente da zona húmida da Murraceira. 

Por fim, no que se refere aos impactes cumulativos na paisagem, considera-se que estes estão relacionados com a crescente 

artificialização do território, com a afetação de áreas de valor cénico relevante e com sobreposição das bacias visuais dos 

elementos propostos com as infraestruturas existentes e previstas, uma vez que nestas áreas se verifica um aumento da 

intrusão visual pela presença de vários elementos exógenos.,  

Identificam-se como elementos suscetíveis de produzir impactes cumulativos na área de estudo, as vias A25 e A29, a Linha 

Férrea e as expressivas áreas industriais na envolvente, com maior relevância a sul, bem como outros diques, motas, 

esteiros e canais que atravessam o sistema húmido alvo da análise no presente estudo (consultar desenho 40486-EA-0200-

DE-0028).  

Tendo em conta o contexto visual da paisagem, a distribuição dos elementos dissonantes existentes, previstos e propostos, 

a análise dos impactes gerados pelo presente projeto e acreditando que a artificialização necessária decorrente da 

implementação do projeto em estudo permitirá a resiliência de um agroecossistema de elevado valor - ecológico, 

paisagístico, cultural e socioeconómico-, considera-se que os impactes cumulativos se assumam de magnitude reduzida e 

pouco significativos. 

8.9 IMPACTES NA COMPONENTE SOCIAL E INFRAESTRUTURAS  

8.9.1 Introdução 

A problemática das cheias associada ao desenvolvimento rural tem vindo a assumir uma relevância cada vez maior no 

quadro das políticas territoriais e setoriais, sendo-lhe diretamente associadas questões tão importantes e decisivas como o 

desenvolvimento económico e social autossustentado, a preservação do ambiente e dos recursos naturais, o 

despovoamento, a desertificação, ou a segurança alimentar. 
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Assim, a análise que a seguir se efetua procura avaliar os impactes significativos de natureza positiva, ou negativa, que a 

implementação do Sistema Primário de Defesa do BBVL poderão assumir durante as fases de construção e de exploração, 

no que concerne aos principais aspetos socioeconómicos da área de estudo que, como já referido, integra parcialmente os 

concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja. 

A relevância do empreendimento decorre da necessidade de se construírem novas infraestruturas que permitam por uma 

lado controlar a entrada e a progressão das águas salgadas e poluídas da Ria de Aveiro no Bloco do Baixo Vouga Lagunar 

e por outro, diminuir a frequência das cheias provenientes das bacias hidrográficas de montante. 

De um modo geral pode afirmar-se que os impactes previstos para a fase de construção terão, maioritariamente, um carácter 

temporário e negativo, enquanto que os que são esperados para a fase de exploração, terão um carácter permanente e 

positivo. 

8.9.2 Fase de Construção 

8.9.2.1 Componente Social  

Nesta fase, os impactes identificados estão associados essencialmente à ocupação e mobilização de terras, à instalação 

dos estaleiros de obra e ao aumento do número de indivíduos e de maquinaria e veículos afetos às obras do sistema primário 

de defesa do BBVL, contemplando a construção e/ou reforço e/ou reabilitação de motas, diques, infraestruturas hidráulicas 

e comportas de drenagem bem como a implementação da estrutura verde primária e da rede viária. 

A mobilização de terras para implantação dos sistemas de defesa, das infraestruturas hidráulicas, de drenagem e viária e a 

instalação do(s) estaleiro(s) e outras infraestruturas de apoio à obra, irão impedir, temporariamente, a utilização de algumas 

parcelas agrícolas, o que poderá afetar parte da fonte direta de rendimento dos agricultores. 

As ações referidas poderão igualmente contribuir para o aumento de poeiras, partículas e poluentes atmosféricos, que 

posteriormente se depositam nas culturas em crescimento, impedindo o seu normal desenvolvimento e consequente 

rendimento previsto pelo agricultor.  

Igualmente associado ao aumento da circulação de veículos e maquinaria na área de estudo, identifica-se, também, como 

impacte previsível, o acréscimo de ruído que poderá, eventualmente, levar ao aumento da incomodidade, quer dos 

trabalhadores agrícolas, quer das populações que residem próximo das obras, nomeadamente na envolvente do Bloco do 

BBVL de sul para norte: Chão de Pinheiro, Cacia, Sarrazola, Vilarinho, Outeiro, Angeja, Fermelã, Canelas, Salreu, Ladeira, 

Ribeiro da Ladeira e Estarreja. 

A este incremento do número de veículos na circulação rodoviária local poderá associar-se, também, um aumento do risco 

de acidentes e maiores dificuldades de circulação, ou mesmo, impedimento temporário da circulação de maquinaria ligada 

à atividade agropecuária. Tal poderá provocar um incremento dos custos de produção, relacionado com o aumento do 

consumo de tempo e de gasóleo.  

Como impacte permanente, destaca-se a perda definitiva de solos pela instalação de novos elementos projetados, 

nomeadamente os diques, as infraestruturas hidráulicas e a rede viária, às quais estará associada a perda de rendimentos 

gerados nestas áreas. Contudo, considera-se que  estas infraestruturas ocupam uma área irrelevante no contexto da área 

agrícola existente e que as melhorias decorrentes do projeto, que serão introduzidas irão potenciar a exploração agrícola 
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mesmo daquelas que atualmente se encontram abandonadas, constituindo um impacte positivo a incidir na fase de 

exploração.  

Consideram-se igualmente como impactes positivos, a ocorrer na fase de construção, os que estão associados à limpeza 

do rio Velho, ação que permitirá uma maior capacidade de vazão e portanto uma menor frequência de inundações. 

Outro dos principais impactes associado à implementação destes projetos, consubstanciar-se-á no aumento dos postos de 

trabalho a criar nesta fase e que poderá conduzir, ainda que temporariamente, ao previsível aumento da população presente, 

pela contratação de mão-de-obra proveniente de outras realidades geográficas.  

A este incremento na população presente, estarão associados consumos de bens, sobretudo alimentares e de pequeno 

comércio, mas também um aumento da procura de serviços de restauração, entre outros, facto que constituirá um impacte 

económico positivo, ainda que limitado no tempo e de magnitude reduzida.  

O aumento do número de postos de trabalho associado à fase de obra, poderá ainda absorver, em parte, população 

desempregada da região, considerando-se que o recurso à mão de obra local é possível e desejável devendo até ser 

privilegiado, pois reduzirá a ocorrência de um impacte social negativo, associado à introdução de elementos estranhos à 

comunidade local e às suas atividades, com a vinda de mão de obra externa.  

A integração de mão-de-obra local poderá, por um lado, ser geradora de emprego na área e, por outro lado, permitir minorar 

a importância que a incomodidade associada à fase de construção terá na qualidade de vida das populações.  

Regista-se ainda, como impacte positivo, o previsível aumento de receitas, ainda que pouco expressivo, fruto das 

contrapartidas e indemnizações conferidas aos agricultores a serem afetados pelas obras, quer no que respeita ao uso 

temporário do solo na área de implantação do projeto, quer à ocupação definitiva nos locais de implantação de órgãos 

construídos. 

Em síntese, na fase de construção, são esperados na fase de construção impactes de natureza negativa, ou positiva, e de 

carácter temporário, associados às atividades decorrentes da obra e da instalação do estaleiro e outras infraestruturas de 

apoio à obra, nomeadamente: 

▪ incremento dos níveis de incomodidade e perturbação do dia a dia das populações, relacionados, essencialmente, 

com o aumento de veículos e maquinaria pesada em circulação; 

▪ potencial redução da área agrícola e consequente redução dos rendimentos provenientes da atividade agrícola; 

▪ e ainda, aumento de rendimentos para a população local devido a expropriações / indemnizações, ou devido a procura 

de mão-de-obra local e ao aumento dos consumos associados, direta e indiretamente, às múltiplas atividades de apoio 

à obra. 

8.9.2.2 Infraestruturas 

Verifica-se na área em estudo a presença de infraestruturas viárias bem como as relacionadas com redes de abastecimento 

e distribuição de água e de distribuição elétrica. Na fase de construção, as infraestruturas mais afetadas, serão as 

infraestruturas rodoviárias dado, por um lado, o incremento de tráfego associado à circulação de maquinaria e veículos 

afetos à obras e por outro a eventual afetação de estradas e/ou caminhos devido à instalação de condutas nomeadamente 

a afetação da rotunda da EN230-2 e a rua Ribeiro (estrada municipal) para as quais deverá ser previsto um desvio provisório. 
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Também em consequência da fase de construção, é esperado um maior volume de tráfego na rede rodoviária que serve os 

concelhos em análise, nomeadamente a EN230-2, a EN109 e a EN109-5. 

É esperado, igualmente, um acréscimo de veículos em circulação nos caminhos municipais que servem as povoações de 

menor dimensão, nomeadamente em Chão de Pinheiro, Cacia, Sarrazola, Vilarinho, Outeiro, Angeja, Fermelã, Canelas, 

Salreu, Ladeira e Ribeiro da Ladeira. 

A este aumento do tráfego de veículos pesados e maquinaria poderão estar associados, em menor, ou maior grau:  

▪ a deterioração do pavimento nas referidas vias; 

▪ a emissão de poeiras e geração de ruído, com perturbação nos usos sensíveis marginais àquelas vias; 

▪ o aumento do risco de acidentes rodoviários mas que poderá ser minimizado mediante a adoção de regras no que 

concerne aos horários e velocidades do tráfego de veículos afetos às obras.  

No que respeita à travessia de estradas, como já referido, a implantação de condutas poderá levar ao desvio temporário da 

circulação na EN230-2 e na estrada municipal Rua Ribeiro sendo que as eventuais interferências diretas com estradas, 

serão geridas pelo empreiteiro e com as entidades gestoras dessas infraestruturas, sejam da responsabilidade da autarquia, 

sejam de entidades de gestão de infraestruturas públicas minimizando impactes passíveis de ocorrerem. 

Por último, pondera-se que os equipamentos sociais e de apoio às atividades e populações poderão sofrer um ligeiro 

aumento de utilização, causado pelo aumento de população presente, associada à mão-de-obra afeta à fase de construção 

dos projetos em avaliação. Perspetiva-se que os equipamentos de saúde (farmácias e centros de saúde) serão os mais 

solicitados e afetados por uma maior procura. 

Em síntese, pode afirmar-se que, na generalidade, os impactes que previsivelmente ocorrerão nesta fase e no que respeita 

a infraestruturas afetadas, se classificam como negativos e temporários, circunscritos, logo de magnitude reduzida, pelo que 

se consideram, globalmente, como pouco significativos.  

8.9.3 Fase de Exploração 

8.9.3.1 Componente social 

Na fase de exploração registar-se-ão impactes indiretos nos aspetos socioeconómicos associados à melhoria das condições 

agrícolas no Bloco e, consequentemente, num incremento dos rendimentos desta atividade, contribuindo, em última análise, 

para uma melhor qualidade de vida da população.  

Por um lado, apesar de a tipologia da obras a implementar impedir a posterior utilização dos terrenos que serão alvo de 

intervenção, contribuindo deste modo para reduzir, ainda que pouco significativamente a área agricultável, por outro lado, o 

projeto do sistema primário de defesa do BBVL também induzirá impactes na componente socioeconómica de carácter 

permanente e na sua maioria de efeitos positivos, encontrando-se associados, nomeadamente aos seguintes aspetos: 

▪ exploração das infraestruturas hidráulicas de forma eficaz e controlada que conduzirá, a uma maior eficácia na 

distribuição da água e, consequentemente, à melhoria das condições de produção agrícola; 

▪ adaptação da rede viária às novas infraestruturas previstas, passando deste modo as parcelas a serem servidas por  

caminho e por acesso direto às infraestruturas, contribuindo deste modo para a melhoria das condições de exploração 

da totalidade do bloco; 
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▪ a possibilidade de surgirem, associadas a uma melhoria generalizada da área de intervenção, outras atividades 

nomeadamente lúdicas, associadas ao turismo, ao lazer e ao recreio como sejam por exemplo a observação de aves 

(birdwatching) ou percursos interpretativos, à semelhança de outras iniciativas que já aqui acontecem como sejam o 

ObservaRia ou o BioRace.   

A médio/longo prazo o projeto em análise poderá, direta e indiretamente, constituir um importante estímulo à produção, 

criando novas oportunidades de rendimento associadas, nomeadamente, com: 

▪ a diminuição dos terrenos incultos, cuja não ocupação agrícola está na atualidade, maioritariamente associada a 

deficiências nas condições e qualidade da rega e nas acessibilidades; 

▪ o possível incremento da aquacultura, em virtude de uma maior fiabilidade e melhor qualidade da água necessária a 

esta atividade. 

Assim é previsível que, em função da implementação do sistema primário de defesa do BBVL, se venha a registar um reforço 

da atividade agrícola, uma melhoria na utilização do solo e melhores condições para a prática desta atividade.  

Em síntese, na fase de exploração são esperados essencialmente impactes de natureza positiva e de carácter permanente, 

que decorrem da melhoria que as novas infraestruturas, virão introduzir ao nível de: 

▪ maior quantidade e melhor qualidade da água que potenciará, diretamente, a atividade agrícola e, indiretamente, a 

aquacultura; 

▪ melhor gestão e controlo de um recurso vital para a manutenção e desenvolvimento da atividade agrícola - a água; 

▪ aumento da fiabilidade na distribuição da água para rega; 

▪ menores custos de produção e incremento / manutenção da produção e dos rendimentos agrícolas que, por sua vez, 

induzirão melhor qualidade de vida da população.  

Consideram-se assim, no cômputo geral dos impactes ambientais associados ao empreendimento, que os impactes sociais 

e económicos, que se assumem como os mais relevantes, serão positivos e significativos. 

8.9.3.2 Infraestruturas 

Na fase de exploração não se registará qualquer incidência negativa em termos de infraestruturas de acessibilidade, 

considerando-se mesmo que, por via indireta, esta será globalmente beneficiada na área de estudo em função da 

possibilidade que este projeto trará ao nível da infraestruturação viária prevista. Em particular, na rede viária que se insere 

dentro do próprio Bloco, os impactes previsíveis nas infraestruturas serão potencialmente positivos e significativos já que a 

construção/beneficiação da rede viária permitirá a adaptação da mesma à tonelagem dos veículos que atualmente ali 

circulam, assim como a melhoria do trânsito nas épocas de maior pluviosidade.  

Com a implementação do empreendimento ocorrerá uma melhoria das condições de rega, ou seja, na quantidade e 

fiabilidade de distribuição de água, o qual irá potenciar a expansão e modernização da atividade agrícola e, desta forma, 

assegurar o incremento das condições de produção, aspetos que se refletirão num aumento de rendimentos, logo na 

qualidade de vida das populações.  

Em síntese, a melhoria das infraestruturas de controle dos níveis de água, a reabilitação e melhoria do sistema primário de 

drenagem assim como das infraestruturas viárias, permitirá uma modernização das mesmas e, consequentemente, uma 
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melhor prestação de serviços à atividade agrícola, possibilitando um incremento da produtividade e consequente aumento 

de rendimentos, logo, de qualidade de vida das populações.  

Neste sentido, considera-se, globalmente, que os impactes identificados nas infraestruturas, na fase de exploração, se 

podem classificar como positivos, permanente e significativos. 

8.10 IMPACTES NAS ÁREAS DE USO CONDICIONADO  

No caso das áreas de uso condicionado, o Projeto encontra-se inserido em Espaços Agrícolas de Produção (Concelho 

de Aveiro), Espaços Naturais (Concelhos de Aveiro e Estarreja), e Espaços Agrícolas de Conservação (Concelhos de 

Albergaria-a-Velha e Estarreja). Os espaços agrícolas estão inseridos na Rede Natura 2000/ZPE da Ria de Aveiro, no 

Regime Agrícola Nacional, e nas Estruturas Ecológicas Municipais de cada concelho. Estas áreas de proteção integram 

ainda o Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga e parcialmente o Corredor Ecológico do Caima e Vouga. A área de 

estudo irá também intersetar áreas classificadas ao abrigo dos regimes da Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio 

Público Hídrico (DPH). De facto, o projeto em avaliação desenvolve-se integralmente em áreas afetas a terrenos incluídos 

simultaneamente em REN, DPH e afetos à RAN, o que decorre da ocupação direta de solos de maior aptidão agrícola e de 

áreas sujeitas a inundação (zonas ameaçadas pelas cheias) e terrenos de máxima infiltração (áreas estratégicas de proteção 

e recarga de aquíferos) (Quadro 8.16).  

Quadro 8.16 - Áreas de REN afetadas 

REN 
Área de Estudo 

ha  % 

REN por Ecossistemas 

Cursos de água e respetivos leitos e margens  265 8,5 

Lagoas e Lagos (Laguna de Aveiro) 775 24,8 

Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar 2996 96,0 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 2997 96,0 

Sapais 102 3,3 

Foram analisados os PDM’s de Aveiro, Estarreja e Albergaria-a-Velha na sua versão mais recente, como referido no Capítulo 

6.8.5. 

A conformidade das intervenções previstas foi analisada de acordo com os regimes/regulamentos em vigor para a gestão 

das áreas sensíveis intersetadas, cuja análise se apresenta no Quadro 8.17. 
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Quadro 8.17 – Análise de conformidade com os principais instrumentos de gestão territorial 

Área de uso 
condicionado 

RAN (Decreto-Lei nº 73/2009 de 
31 de Março, e alteração) 

PDM Aveiro (Aviso nº 
19708/2019) 

PDM Albergaria-a-Velha 
(Aviso n.º 2536/2015, e 

alterações) 

PDM Estarreja (Aviso nº 
8186/2014, e alterações) 

PROF-CL 
(Portaria 

n.º 
56/2019) 

Diretiva 2009/147/CE – Rede 
Natura 

 

Espaço 
Agrícola de 
Produção 

Em conformidade 

De acordo com os objetivos 
definidos no regulamento, 

nomeadamente o referido no 
Artigo 4.º, ponto b)”"contribuir par 

o desenvolvimento sustentável 
da atividade agrícola”; e de 

acordo com o Artigo 22.º “As 
utilização não agrícolas (…) só 
podem verificar-se quando (…): 
a) Obras com finalidade agrícola 
quando integradas na gestão de 
exploração ligadas à atividade 
agrícola, nomeadamente, (…) 

obras hidráulicas, vias de 
acesso, (…)” 

- - - - -  

RAN - - - - -  

Espaço 
Agrícola de 

Conservação 
- 

Em conformidade 

De acordo com o 
Artigo 54.º “As ações e 

operações neste 
Espaço são 

determinadas e 
condicionadas pelo 

disposto na legislação 
específica (…)” 

Em conformidade 

De acordo com o Artigo 34.º: 
“Nesta zona são permitidos os 

usos e as ações que sejam 
compatíveis com os objetivos, 
(…), nomeadamente: (…) c) 
Atividade agrícola, (…); d) As 
atividades referidas na alínea 

anterior podem ser 
complementadas com 

edificações e atividades 
associadas à exploração 

principal (…)" 

Em conformidade 

De acordo com o Artigo 33.º: 
“Nestes espaços só são 
permitidas atividades e 

ocupações com finalidade 
agrícola e pecuária, 

destinadas a potenciar o 
aproveitamento agrícola 

destes solos e a 
sustentabilidade da 

paisagem e dos valores 
naturais relevantes” 

- -  
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Área de uso 
condicionado 

RAN (Decreto-Lei nº 73/2009 de 
31 de Março, e alteração) 

PDM Aveiro (Aviso nº 
19708/2019) 

PDM Albergaria-a-Velha 
(Aviso n.º 2536/2015, e 

alterações) 

PDM Estarreja (Aviso nº 
8186/2014, e alterações) 

PROF-CL 
(Portaria 

n.º 
56/2019) 

Diretiva 2009/147/CE – Rede 
Natura 

 

Espaço Natural - 

Em conformidade 

De acordo com o 
Artigo 62.º “(…) 

admite-se os seguintes 
usos e ocupações 
(..):e) Instalações 

agrícolas, de 
aquicultura, de 

salicultura ou outras, 
edifícios anexos e  
estruturas de apoio 
àquelas atividades; 

(…)” 

- 

Em conformidade 

De acordo com o Artigo 42.º: 
“Admitem-se as seguintes 

ações com vista à 
preservação e valorização 

dos recursos naturais: (…) b) 
Uso agrícola ou florestal não 
intensivos; c) Intervenções 

em infraestruturas, 
nomeadamente as de defesa 
contra o efeito das marés e 

de drenagem, 
salvaguardando as áreas 

agrícolas (…) ou a atividade 
agrícola (…)” 

- -  

Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

- 

Em conformidade 

De acordo com o 
Artigo 45.º " 4 — O 

regime de ocupação 
nas áreas integradas 
na EEM é o previsto 

para a respetiva 
categoria e 

subcategoria de 
Espaço delimitada na 

Planta de 
Ordenamento, 

conjugado, quando for 
o caso, 

com os regimes legais 
aplicáveis às servidões 

administrativas e 

Em conformidade 

De acordo com o Artigo 16.º: 
“As intervenções urbanísticas 

integradas na estrutura 
Ecológica Municipal 

pressupõem a prossecução de 
fins públicos de interesse 

municipal e reconhecido pelos 
órgãos competentes, 

nomeadamente fins que 
envolvam: a) A valorização de 

recursos naturais; (…) c) A 
recuperação de estruturas 
construídas para fins de 
interesse público. (…)” 

 - -  

Corredor 
Ecológico do 

Caima e Vouga 
-   -  
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Área de uso 
condicionado 

RAN (Decreto-Lei nº 73/2009 de 
31 de Março, e alteração) 

PDM Aveiro (Aviso nº 
19708/2019) 

PDM Albergaria-a-Velha 
(Aviso n.º 2536/2015, e 

alterações) 

PDM Estarreja (Aviso nº 
8186/2014, e alterações) 

PROF-CL 
(Portaria 

n.º 
56/2019) 

Diretiva 2009/147/CE – Rede 
Natura 

 

restrições de utilidade 
pública.” 

SIC da Ria de 
Aveiro 

- - - - - 

Em conformidade De acordo com a 
estratégia e objetivos definidos para 

a ZPE Ria de Aveiro. 

“Detalhe das orientações de gestão 
com referência aos valores naturais. 
Agricultura e pastorícia: Promover a 

manutenção de prados húmidos; 
Incrementar a sustentabilidade 
económica de atividades com 

interesse económico. Outros usos e 
atividades: Condicionar intervenções 

nas margens e leito de linhas de 
água. Orientações especificas: 
Monitorizar/manter/ melhorar a 

qualidade da água; Recuperar zonas 
húmidas; Controlar os níveis de água 

nas zonas de nidificação.” 
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Para a análise da conformidade com o regime REN foram avaliados os respetivos ecossistemas afetados, e os usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção. As intervenções previstas foram consideradas nas seguintes categorias de ações 

definidas no RJREN (Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto):  

▪ r) Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e 

obras de correção torrencial (incluindo as ações de proteção e gestão do domínio hídrico); 

▪ o) Melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado de vias e de 

caminhos públicos existentes. 

Quadro 8.18 Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN (Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto – Anexo II) 

Tipo de 
intervenção 

Leitos e  margens 
dos cursos de 

água 

Ecossistema 

Lagoas e lagos Áreas 
estratégicas de 
infiltração e de 

proteção e 
recarga de 
aquíferos 

Zonas 
ameaçadas 

pelas cheias e 
pelo mar 

Leito 

Faixa de proteção 

Margem 
Contígua à 

margem 

Obras hidráulicas Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão isentos de comunicação prévia. 

Criação de acessos 

Áreas de REN onde 
os usos e ações 
referidos estão 

isentos de 
comunicação 

prévia. 

Áreas de REN onde 
são interditos usos 
e ações nos termos 

do artigo 20.º 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão isentos de 
comunicação prévia. 

A criação de acessos não prevê intersetar o leito da ria de Aveiro, pelo que as intervenções previstas estão em conformidade 

com o RJREN (Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto – Anexo II), como mostra o quadro acima. 

8.10.1 Fase de Construção  

Esta situação tem associado, por um lado, um consumo de solo com elevado potencial agrícola e, por outro, a perturbação 

da estrutura biofísica da área, pelo que a afetação destas áreas, classificadas ao abrigo dos regimes mencionados assume 

uma magnitude elevada e negativa.  

Importa ainda referir que que: 

▪ a maior afetação das áreas condicionadas ao abrigo da RAN, da REN e DPH ocorrerá temporariamente (durante a 

fase de construção); 

▪ a afetação identificada respeita a uma área reduzida no contexto das áreas classificadas nestes domínios nos 

concelhos em causa, ou mesmo, na globalidade do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga; 

▪ a materialização do empreendimento assegura a maximização do uso agrícola dos solos, contribuindo para o 

cumprimento dos objetivos subjacentes à RAN; 

▪ quanto à afetação de áreas classificadas ao abrigo do DPH, definidas em função do rio Vouga (constitui leito de curso 

de água não navegável ou flutuável, sujeito à servidão do rio em si e suas margens, numa largura de 10 metros), a 

intervenção em nada é conflituante com as razões subjacentes à definição deste domínio, que respeitam a áreas com 

riscos de inundação. 
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Em síntese, a dominância na área de implantação do projeto em avaliação e na sua envolvente, de áreas classificadas ao 

abrigo dos mesmos regimes, bem como o facto do projeto ser de reconhecido interesse publico e, inclusivamente, potenciar 

os fins para os quais foi definida a RAN, levam a que os impactes identificados sobre as áreas de usos condicionado, sejam 

considerados negativos, diretos, temporários, reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

8.10.2 Fase de Exploração 

N que respeita a áreas de uso condicionado, é relevante referir que, no que respeita à RAN, estes projetos, na fase de 

exploração, irão contribuir para a maximização dos objetivos definidos ao abrigo desta reserva, que respeita à maximização 

das condições de produção agrícola nos solos mais aptos para tal. 

Refere-se, ainda, que tal assume elevada magnitude, uma vez que as infraestruturas projetadas beneficiarão, gradualmente, 

todo o Vale do rio Vouga. 

Em síntese, durante esta fase, e no que respeita a instrumentos de gestão territorial, os impactes previstos na área onde se 

irá desenvolver o projeto do sistema primário de defesa do BBVL estarão associados à consolidação do uso agrícola dos 

solos do Vale do Vouga, o que se considera como positivo, de magnitude e significância elevadas, contribuindo para a 

consolidação e maximização dos usos tradicionais existentes, bem como para a potencialização das perspetivas evolutivas 

consignadas para este território, encontrando-se o empreendimento em conformidade com os objetivos consignados nas 

diversas figuras de planeamento e gestão territorial. 

8.11 IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL 

De acordo com os critérios explicitados (Anexo 12 do Volume 3 do EIA), apresentam-se no quadro seguinte (Valoração das 

ocorrências) os valores e significados de Valor Cultural para cada ocorrência identificada a menos de 100 metros das áreas 

de incidência do Projeto.
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Quadro 8.19 – Valoração das Ocorrências 

Nº da 
ocorrência 
patrimonial 

(OP) 

Identificação Conservação Raridade Valor científico Valor histórico 
Valor 

simbólico 
Monumentalidade 

Inserção 
paisagística 

Valor turístico Valor cultural 

20 Ponte de Angeja 
Bom 

(3*3) 

Frequente 

(1*4) 

Reduzido 

(1*7) 

Reduzido 

(1*5) 

Reduzido 

(1*5) 

Médio 

(2*4) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Reduzido 

(1*6) 

Reduzido 

(6) 

71 Cais em Vilarinho 
Mau 

(1*3) 

Frequente 

(1*4) 

Reduzido 

(1*7) 

Médio 

(2*5) 

Reduzido 

(1*5) 

Ausente 

(0) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Reduzido 

(1*6) 

Reduzido 

(4,875) 

72 Cais em Vilarinho 
Mau 

(1*3) 

Frequente 

(1*4) 

Reduzido 

(1*7) 

Médio 

(2*5) 

Reduzido 

(1*5) 

Ausente 

(0) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Reduzido 

(1*6) 

Reduzido 

(4,875) 

75 Cais de Estarreja 
Bom 

(3*3) 

Regular 

(4*2) 

Reduzido 

(1*7) 

Médio 

(2*5) 

Reduzido 

(1*5) 

Reduzido 

(1*4) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Médio 

(2*6) 

Reduzido 

(7,375) 

84 
Ponte em 
Vilarinho 

Mau 

(1*3) 

Raro 

(4*4) 

Reduzido 

(1*7) 

Reduzido 

(1*5) 

Reduzido 

(1*5) 

Reduzido 

(1*4) 

Sem interesse 

(0) 

Reduzido 

(1*6) 

Reduzido 

(5,75) 

88 Pintura mural 
Bom 

(3*3) 

Raro 

(4*4) 

Reduzido 

(1*7) 

Reduzido 

(1*5) 

Elevado 

(5*5) 

Médio 

(2*4) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Médio 

(2*6) 

Moderado 

(10,75) 
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8.11.1 Fase de construção 

Na identificação e avaliação de impactes consideraram-se dois tipos de ocorrências. As que se registam dentro das áreas 

de incidência direta ou indireta do projeto como é o caso dos 2 elementos arquitetónicos (nº 20 e nº 75) e 3 elementos 

etnográficos (nº 71, nº 72 e nº 74) e, por outro lado, aquelas que apenas se registam como probabilidade em contextos 

portuários. O primeiro, assinalado pela sobrevivência de topónimo Porto da Póvoa (ASA1) e o outro assinalado pela 

presença dos contextos  arqueológicos terrestres na antiga margem litoral (ASA2).  

Em termos genéricos, os principais impactes negativos associados à construção ou ampliação das infraestruturas previstas 

prendem-se com a possibilidade da necessidade de se realizarem movimentações de terras que, função da sua dimensão, 

podem induzir impactes nomeadamente no que respeita a eventual afetação de elementos não identificados do património 

cultural. 

Dada a reduzida faixa de intervenção e o relativamente reduzido volume de terras a movimentar, perspetiva-se, globalmente, 

a ocorrência de impactes negativos e diretos, circunscritos temporal e espacialmente, de reduzida magnitude e pouco 

significativos. 

Assim, foram considerados Não Significativos os impactes em 6 dos casos avaliados: afetação da OP20 pela intervenção 

na EHEEA, afetação da OP71 pela intervenção no dique 10, afetação da OP72 pela intervenção no dique 10, afetação da 

OP75 pela intervenção no dique 6, afetação da OP84 pela intervenção no dique 10. 

No que concerne à Ocorrência Patrimonial nº 88, a pintura mural de André da Loba, considerou-se ser Não Significativo 

(NS) o impacte da reconstrução do setor do dique 4 onde se localiza o edifício que lhe serve de suporte. Note-se que esta 

classificação não tem em conta (porque não aplicáveis) alguns dos critérios estabelecidos para as restantes ocorrências 

devido à natureza deste bem cultural. Tem-se, neste caso, em conta a particularidade da Arte Urbana e do seu caráter 

efémero cuja sobrevivência está assumidamente associada à sobrevivência do próprio suporte. 

Considerou-se, no entanto, que o impacte poderá ser Não Significativo a Muito Significativo  no caso de eventual património 

cultural que ocorra dentro da ASA1 e ASA2, consoante o valor do recurso e a magnitude do impacte, entre outros parâmetros 

ainda desconhecidos. 

No Quadro 8.20 sintetiza-se o resultado desta avaliação.
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Quadro 8.20 – Síntese de impactes no Património 

INCIDÊNCIA NATUREZA EEFEITO MAGNITUDE DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
FREQUÊNCIA 

VALOR DO 
RECURSO 
AFETADO 

ESCALA 
CAPACIDADE DE 
MINIMIZAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

SIGNIFICÂNCIA 

Afetação da OP20 pela 
intervenção na EHEEA 

- 
Indireto 

Reduzida 
(1) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Improvável 
(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

NS 
(8) 

Afetação da OP71 pela 
intervenção no dique 10 

- 
Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Improvável 

(1) 

Raro 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(8) 

Afetação da OP72 pela 
intervenção no dique 10 

- 
Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Improvável 

(1) 

Raro 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(8) 

Afetação da OP75 pela 
intervenção no dique 6 

- 
Direta 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Provável 

(2) 

Raro 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(8) 

Afetação da OP84 pela 
intervenção no dique 10 

- 
Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 

Raro 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(16) 

Afetação da OP88 pela 
intervenção no dique 4 

N/A 
Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 
N/A 

Provável 

(2) 

Raro 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado 

(1) 
N/A 

NS 

(14) 

Afetação de eventual 
património na ASA 1 pela 
intervenção no dique 10 

- 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
Provável 

(2) 

Raro 

(1) 

Reduzido a 
Elevado 

(1) a (5) 

Desconhecido 
Minimizável 

(1) 

NS a MS 

 

Afetação de eventual 
património na ASA 2 pelas 
intervenções no dique 1, 

dique 2, dique 9, dique 10, 
dique 11 

- 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
Improvável 

(1) 

Raro 

(1) 

Reduzido a 
Elevado 

(1) a (5) 

Desconhecido 
Minimizável 

(1) 
NS a MS 

Afetação de eventual 
património na ASA 2 pelas 

intervenções no CEA1, 
CEA2, CEA3, CEA4, CS1, 

CS8, D1, EH1 e EHP1 

- 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
Provável 

(2) 

Raro 

(1) 

Reduzido a 
Elevado 

(1) a (5) 

Desconhecido 
Minimizável 

(1) 
NS a MS 
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INCIDÊNCIA NATUREZA EEFEITO MAGNITUDE DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
FREQUÊNCIA 

VALOR DO 
RECURSO 
AFETADO 

ESCALA 
CAPACIDADE DE 
MINIMIZAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

SIGNIFICÂNCIA 

Afetação de eventual 
património na ASA 2 pela 
intervenção no Rio Velho 

- 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
Provável 

(2) 

Raro 

(1) 

Reduzido a 
Elevado 

(1) a (5) 

Desconhecido 
Minimizável 

(1) 
NS a MS 

NS – Não significativo 

MS – Muito significativo 
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8.11.2 Fase de exploração 

Não se prevê a ocorrência de impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração do Sistema Primário de 

Defesa do BBVL sendo por isso considerados nulos nesta fase. 

8.12 INTERAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS E ANÁLISE DE RISCO  

8.12.1 Considerações Gerais 

As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março e 

179/2015, de 27 de agosto e pela Lei nº37/2017, de 2 de junho), vieram consagrar a necessidade de se avaliar não só os 

riscos do projeto para o ambiente, mas também os riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando-se a sua vulnerabilidade e 

resiliência perante situações de ocorrência de acidentes graves e de catástrofes e os efeitos daí decorrentes. Assim, 

apresenta-se neste subcapítulo a referida análise de risco, bem como a interação com os fatores ambientais acima avaliados. 

Atendendo à tipologia do projeto em avaliação e à sua localização, assim como à identificação e avaliação de impactes 

precedente, que teve em consideração as várias componentes ambientais, no presente capítulo procedeu-se à avaliação 

dos riscos intrínsecos e externos ao projeto, que decorrem da sua construção e exploração. 

Para o efeito foi consultado o documento “Avaliação Nacional de Risco” (2014), adotado pela Comissão Nacional de 

Proteção Civil em 2014, o  qual identifica e caracteriza os perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de 

afetar o território nacional, tendo sido considerados para efeitos da presente análise, os riscos aplicáveis ao projeto em 

estudo e à região em que o mesmo se insere. 

De acordo com o documento anteriormente referido, relativamente aos riscos externos, consideram-se: 

▪ Riscos Naturais: 

− Meteorologia adversa – nevões, ondas de calor; vagas de frio, secas; 

− Hidrologia – cheias e inundações, inundações e galgamentos costeiros; 

− Geodinâmica interna – tsunamis, sismos; 

− Geodinâmica externa – movimentos de massas em vertentes, erosão costeira. 

▪ Riscos tecnológicos: 

− Acidentes graves de transportes – acidentes rodoviários, acidentes ferroviários, acidentes fluviais / marítimos, 

acidentes aéreos, transporte terrestre de mercadorias perigosas; 

− Infraestruturas – acidentes em infraestruturas fixas de transporte de produtos perigosos, incêndios urbanos, 

incêndios em centros históricos, colapso de túneis, pontes e infraestruturas, rotura de barragens; 

− Atividade industrial e comercial – substâncias perigosas (acidentes industriais), colapso de edifícios com elevada 

concentração populacional, emergências radiológicas; 
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▪ Riscos mistos: 

− Relacionados com a atmosfera – incêndios florestais. 

Tendo por base a análise anterior relativa aos fatores ambientais, considera-se que na área do projeto e envolvente existem 

riscos naturais – decorrentes de fenómenos meteorológicos adversos, questões hidrológicas e geodinâmicas – riscos 

tecnológicos – rotura de condutas – e riscos mistos, decorrentes do risco de incêndios em condições meteorológicas 

adversas. 

Relativamente aos riscos tecnológicos considerou-se que o cruzamento em profundidade com o emissário da SIMRIA, não 

apresenta riscos para as infraestruturas do projeto, uma vez que o atravessamento se fará considerando todas as distâncias 

de segurança necessárias. Do mesmo modo, não se espera que uma eventual rotura da conduta (que desde logo se 

considera bastante improvável), possa vir a afetar a referida infraestrutura. 

Refira-se, que se identifica na área de estudo o Complexo Químico de Estarreja, abrangida pela Diretiva SEVESO 

(estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e limitação das 

suas consequências para a saúde humana e o ambiente), cujas origens datam do início da década de 30 do século passado, 

com a instalação por parte da SAPEC de uma unidade de produção de cloro e soda. No entanto, o grande impulso deste 

complexo concretizou-se após a 2ª guerra mundial com a produção de amoníaco, com Estarreja a tornar-se um dos principais 

polos da indústria química em Portugal, cuja necessidade de produção de amoníaco em Portugal se deveu sobretudo à 

necessidade de fornecer à agricultura um adequado abastecimento de adubos nitra amoniacais. No entanto, não se 

identificam atualmente riscos de maior para o projeto decorrentes desta atividade, dado estar atualmente construída uma 

célula de confinamento dos resíduos industriais perigosos. 

No que se refere aos riscos inerentes à fase de construção do projeto, tendo em conta as atividades de construção 

identificadas, considera-se que as mesmas não são suscetíveis de induzir riscos sobre o ambiente ou população pela 

ocorrência de acidentes graves, quer pelo afastamento de recetores sensíveis, quer pela tipologia do projeto. Devem 

somente referir-se eventuais acidentes laborais, decorrentes da utilização de maquinaria para tapar as valas, atendendo à 

natureza lodosa dos terrenos a trabalhar.  

Relativamente aos riscos intrínsecos ao projeto na fase de exploração, consideram-se para análise as seguintes fontes de 

perigo: 

▪ Queima do restolho no fim do ciclo anual da cultura do arroz; esta ação induz, contudo um risco de incêndio reduzido, 

devido ao facto de se tratar de um processo controlado; 

▪ Ocorrência de acidentes com maquinaria agrícola, dada a natureza lodosa dos terrenos e a proximidade de cursos de 

água, em particular do rio Vouga; 

▪ Rotura das condutas a implantar no âmbito da implementação do sistema primário de defesa do BBVL. 

8.12.2 Análise de riscos externos 

Os potenciais riscos associados com a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos assumem um caráter relevante 

e, no presente contexto, deve ser tido em consideração que estes estão diretamente relacionados com o fenómeno das 

alterações climáticas. Assim, na presente análise e no que respeita a esta vertente, foram tidas em consideração as 

previsões meteorológicas para a região onde se insere o projeto, segundo estudos recentemente realizados, os quais 
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indicam que a evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos climáticos extremos, 

entre os quais se destacam: incêndios, temperaturas elevadas e ondas de calor, cheias e inundações, secas, tempestades 

/ tornados e temperaturas muito baixas e ondas de frio. 

Efetivamente, segundo o documento “Avaliação Nacional de Risco”, nos projetos SIAM, SIAM II e CLIMAAT II, que 

constituem a primeira avaliação de risco climático a nível nacional, os cenários de alterações climáticas para Portugal foram 

analisados, usando simulações de diferentes modelos climáticos. Os resultados dos modelos analisados nos projetos 

referidos, sugere, para o período 2080-2100, o seguinte cenário climático: 

▪ Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal. Esta tendência já se verifica desde a 

década de 80 com variações entre +0,29ºC por década (região Centro) e +0,57ºC por década (Norte); 

▪ Aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no interior (em particular nas regiões 

Norte e Centro) 

▪ Grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no número de dias quentes (máxima  

superior a 35ºC) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20ºC); 

▪ Reduções em índices relacionados com o tempo frio; 

▪ Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima térmico, designadamente os 

relacionados com o incremento da frequência e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de incêndio, 

com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e complicações sobre os recursos hídricos; 

▪ No que se refere à precipitação, apesar da incerteza ser substancialmente maior, quase todos os modelos analisados 

preveem a redução da precipitação em Portugal continental durante a primavera, verão e outono; 

▪ De referir que o modelo regional, com maior desagregação regional, aponta pra um aumento na precipitação durante 

o inverno, devido ao aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10 mm/dia). 

Ainda segundo o referido documento, as significativas alterações no clima em Portugal, indicadas nos diferentes cenários 

climáticos, encontram-se em linha com os aspetos apontados para a região mediterrânica, o que faz com que Portugal se 

integre entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. 

Cruzando esta informação com a tipologia de projeto em estudo, consideram-se como principais fatores de risco para o 

projeto a ocorrência de: 

▪ Inundações, resultantes da ocorrência de fenómenos extremos de precipitação intensa, com maior probabilidade de 

ocorrência nos meses de inverno, que poderão induzir danos graves nas culturas agrícolas e na saúde humana; 

▪ Incêndios, pela existência de condições climatéricas favoráveis, como temperaturas muito elevadas e humidade 

relativa reduzida, cuja frequência de ocorrência pode ser reduzida se forem seguidas as medidas de gestão indicadas 

no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e 

Estarreja. 

▪ Secas prolongadas que poderão gerar o aumento da procura do abastecimento e fornecimento de água, num período 

de baixa disponibilidade hídrica e que poderão ter graves danos para as culturas agrícolas; 

▪ Tornados e ventos fortes que poderão ter efeitos nefastos nas infraestruturas de apoio agrícola. 
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De acordo com a análise anteriormente referida sobre os padrões de precipitação, a dinâmica prevista vai determinar a 

ocorrência de um maior número de episódios de cheias e inundações durante o inverno (resultado já expresso na tendência 

crescente do máximo anual de precipitação acumulada em 5 dias consecutivos - um indicador de ocorrência de cheias). 

Ainda no que respeita a cheias e zonas inundáveis, visando planear as medidas a integrar nos Planos de Gestão dos Riscos 

de Inundações (PGRI), efetuou-se o cruzamento entre zonas com riscos significativos de inundação e as massas de água, 

no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 4 (integrando as regiões hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis), 

constatando-se que, na região em estudo, a região lagunar e todo o vale, assim como o rio Vouga são zonas com riscos 

significativos de inundações, que de resto ocorrem já atualmente, com bastante frequência. 

Pode assim concluir-se que, no que se refere a riscos naturais e, em particular no que se refere a inundações, a zona em 

estudo apresenta um elevado grau de suscetibilidade à ocorrência de cheias. 

Relativamente ao risco de incêndio, a área de estudo apresenta uma vulnerabilidade reduzida ao risco de incêndio, embora 

na sua envolvente, com ocupação florestal também abranja, em menor escala, classes de vulnerabilidade mais elevada.  

Como referido anteriormente, o risco de ondas de calor será majorado com as alterações climáticas tendenciais, o que 

induzirá um incremento do períodos de seca, com prejuízos acentuados na atividade agrícola. A ocorrência de secas também 

se encontra associada à tendência manifestada na distribuição espacial na disponibilidade dos recursos hídricos, em função 

da evolução dos padrões de precipitação, com uma expetável redução da precipitação durante a primavera, verão e outono. 

A sismicidade da área de estudo é avaliada na componente Geologia e Geomorfologia podendo concluir-se que esta 

apresenta uma Intensidade Sísmica de Grau VII na escala de Mercalli modificada. 

Considerando a tipologia e dimensão do projeto do sistema primário de defesa do BBVL e tendo em conta intensidade 

sísmica associada à região em estudo, considera-se que, em caso de ocorrência  de um sismo de forte intensidade, será 

posta em causa a exploração destas infraestruturas. 

8.12.3 Análise dos riscos intrínsecos ao projeto 

O risco de incêndio associado à exploração dos projetos em avaliação é muito reduzido, quer para o empreendimento, quer 

para o ambiente e população, encontrando-se associado à prática habitual, embora controlada, da queima do restolho no 

final do ciclo anual da cultura do arroz. 

Verifica-se ainda a possibilidade de ocorrência de roturas e de fugas nas condutas ou desmoronamento dos diques, que 

poderão pôr em causa o funcionamento dos sistemas e, eventualmente, habitações e armazéns agrícolas adjacentes às 

estruturas hidráulicas.  

Face ao exposto, considera-se que os riscos intrínsecos aos projetos integrados no âmbito das obras para a implementação 

do sistema primário de defesa do Bloco do Baixo Vouga Lagunar representa um risco muito reduzidos para o ambiente e 

população, não só pela reduzida probabilidade de ocorrência, mas também pela existência de poucos recetores sensíveis 

na envolvente das infraestruturas projetadas. 
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8.13 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

8.13.1 Considerações Gerais 

Os estudos ambientais, relativos ao Projeto do Sistema Primário de Defesa do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, foram 

desenvolvidos por forma a avaliar os impactes associados à construção dos diques de defesa contra cheias e contra marés 

e das infraestruturas hidráulicas associadas, bem como da construção da rede viária projetada e implementação da estrutura 

verde primária. 

Os impactes foram analisados para as fases de construção e exploração, tendo presente algumas das suas caraterísticas, 

sendo que a avaliação global dos impactes foi efetuada com base nessas caraterísticas e em outras informações, tais como 

expectativas da população, caraterísticas dos locais e dos aspetos críticos e/ou sensíveis, e capacidade de recuperação do 

meio, entre outras. 

As ações associadas à construção e exploração do projeto em avaliação, suscetíveis de causar impactes no meio em que 

o mesmo se insere, foram previamente identificadas, por forma a melhor direcionar os estudos para os aspetos que se 

pudessem vir a identificar como mais sensíveis, tendo em atenção as caraterísticas biofísicas e socioeconómicas da área 

de implementação. 

Tendo em atenção que os projetos se referem à beneficiação do sistema de rega e de uma área agrícola, ambos integrados 

no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Vouga Lagunar, as suas particularidades e as caraterísticas da zona de 

implementação, entendeu-se assumir particular relevância a análise dos seguintes aspetos ambientais: 

▪ ecossistemas aquáticos com destaque para a ecologia fluvial; 

▪ os recursos hídricos em particular no que respeita à qualidade das águas;  

▪ a paisagem; 

▪ a sócio economia; e a  

▪ segurança de pessoas e bens.  

A identificação de impactes foi efetuada com base na seguinte metodologia: 

▪ determinação das intervenções suscetíveis de produzir impactes, considerando-se aquelas cuja previsibilidade de 

ocorrência é mais relevante; 

▪ determinação dos efeitos potenciais das intervenções relevantes previstas, utilizando-se para tal, conhecimentos já 

adquiridos em situações idênticas. Para cada uma das intervenções previstas foram considerados os elementos do 

meio que, muito possivelmente, serão mais afetados; 

▪ análise das interações entre as intervenções e as repercussões, assim como, as interações estabelecidas entre as 

últimas; 

▪ síntese dos potenciais impactes significativos sobre os elementos do ambiente. 
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8.13.2 Síntese de Impactes Associados à Fase de Construção 

Em termos genéricos, os principais impactes negativos associados à fase de construção das infraestruturas prendem-se 

com a necessidade de se realizarem movimentações de terras que, função da sua dimensão, podem induzir impactes 

nomeadamente no que respeita a: 

▪ destruição e degradação de habitats, com afetação da flora e da fauna; 

▪ destruição do coberto vegetal para implementação do projeto assim como para instalação de estruturas temporárias 

de apoio à obra; 

▪ aumento da turvação e concentração de sólidos suspensos nas águas superficiais; 

▪ produção de ruído e poluição atmosférica no decurso das obras; 

▪ perturbação da paisagem local; 

▪ degradação das condições de habitabilidade nas zonas adjacentes às zonas de obra. 

No que respeita aos aspetos ecológicos, prevê-se que os biótopos maioritariamente afetados possuam um valor ecológico 

elevado (sapais) ou médio (prados húmidos) e que estes possam sofrer uma degradação quer na fase de construção quer 

durante a fase de exploração do projeto, destacando-se também a possibilidade de expansão de espécies de flora invasoras 

sendo este, no entanto, um impacte de baixa significância. 

Relativamente à fauna, os impactes resultantes deste projeto foram classificados como de significância moderada, baixa ou 

muito baixa.  

A comunidade da ictiofauna será a mais afetada pelo projeto, já que a deslocação ao longo das linhas de água constitui uma 

ação fundamental na dinâmica das respetivas populações, em particular de forma a garantir o sucesso reprodutor e a 

conectividade genética. As estruturas hidráulicas e comportas presentes irão funcionar como obstáculos, e quando fechadas 

serão intransponíveis, causando uma interrupção à continuidade das linhas de água presentes. Esta interrupção promove a 

fragmentação dos habitats e contribui de forma muito provável para o empobrecimento e diminuição de abundância de 

algumas espécies que, para além do seu valor conservacionista, possuem também, no caso das espécies piscícolas, valor 

económico. 

Relativamente à paisagem, as ações na fase de construção pelos distúrbios provocados numa área de elevada sensibilidade, 

induzem inevitavelmente impactes visuais e estruturais significativos, mas temporários e reversíveis/minimizáveis pelas 

ações de recuperação e compensação das áreas degradadas pelo decorrer da obra. 

As volumetrias criadas pela alteração na morfologia do terreno, implicarão impactes estruturais pouco significativos, uma 

vez que os aterros apresentam alturas reduzidas e incidem sobre leitos e margens já intervencionados, e impactes visuais 

também pouco significativos, dada a reduzida intrusão visual que estes elementos determinam no ambiente visual. Da 

análise da visibilidade verificou-se que a maioria dos focos de observadores na envolvente não se manifesta afetado 

visualmente ou se encontra a uma distância a que as novas estruturas implicarão apenas uma intrusão visual muito reduzida 

ou reduzida.  

Ainda na fase de construção também se identificam impactes positivos, ainda que temporários e pouco significativos, 

relacionados com a dinamização temporária da economia local, com aumento da oferta de postos de trabalho, 



  

 

 

40486-EA-0100-ME. PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  8-81 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

essencialmente no setor da construção civil, com implicações indiretas noutros setores de atividade, bem como com a 

disponibilização de recursos financeiros devidos pelas expropriações e indemnizações. 

Por fim, considera-se que não devem ser dispensadas a adoção de adequadas práticas ambientais em obra, a maioria das 

quais já consignadas no vasto articulado legal em matéria de ambiente e também propostas no Sistema de Gestão 

Ambiental elaborado no âmbito do presente EIA (Volume 5). 

8.13.3 Síntese de Impactes Associados à Fase de Exploração 

Para a fase de exploração identificaram-se essencialmente impactes positivos, associados aos benefícios inerentes à 

exploração de um empreendimento com as caraterísticas do presente. 

Com a instalação da estrutura verde primária, composta por sebes ao longo dos vários diques alvo de intervenção, espera-

se uma possível ocorrência de um impacte positivo e permanente, ainda que de baixa significância, já que irá permitir a 

recuperação de habitat ripícola de folhosas composta por espécies de flora autóctones e promoverá a dissimulação da 

intrusão visual induzida por estes elementos e, simultaneamente, contribuirá para a estrutura verde existente, elemento 

fulcral da imagem desta paisagem. 

A longo prazo, considera-se que o sistema de defesa contra marés implicará um impacte globalmente positivo de magnitude 

elevada e muito significativo, por promover a viabilidade da exploração agropecuária na paisagem do Vouga Lagunar ao 

impedir a salinização dos solos limítrofes à zona húmida, essencial à salvaguarda e manutenção do agroecossistema. 

O sistema de defesa contra cheias, incluindo o armazenamento/direcionamento da água, associado à rede de 

acessibilidades propostas, implicará também um impacte globalmente positivo de magnitude elevada e muito significativo, 

por melhorar significativamente as condições para a exploração agrícola e pastoreio, evitando o abandono das parcelas 

agrícolas, contribuindo assim para a manutenção e permanência do mosaico cultural. 

Foram ainda identificados impactes positivos significativos, relacionados, essencialmente, com diferentes formas de 

dinamização da economia e da região em análise, mas também com o contributo dado pelos projetos em avaliação para 

uma gestão mais racional dos recursos hídricos, nomeadamente: 

▪ maximização potencial do uso de solos de elevada aptidão agrícola, identificados como tal ao abrigo da Reserva 

Agrícola Nacional; 

▪ intensificação da produção, com repercussões positivas ao nível socioeconómico, designadamente no que se refere 

ao emprego e promoção da qualidade de vida; 

▪ dinamização e diversificação da economia, com crescimento da atividade agrícola bem como de outros setores de 

atividade interrelacionados; 

▪ dinamização social proporcionada pelo aumento do emprego e consequente aumento dos rendimentos médios das 

famílias, quer direta, quer indiretamente relacionados com a atividade agrícola; 

▪ melhoria das condições de vida da população dos concelhos em estudo, função da dinamização económica e social, 

individual e coletiva; 

▪ melhoria do regime de escoamento do rio Vouga; 
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▪ melhoria da qualidade da água no Rio Vouga e restantes linhas de água interferidas, que se traduzirá em benefícios 

ecológicos para as culturas e para eventuais problemas de eutrofização patentes no Vouga lagunar; 

▪ contributo relevante para uma política de gestão racional dos recursos hídricos. 

Efetivamente, ao crescimento da atividade produtiva no setor primário, estarão igualmente associados impactes positivos 

indiretos, nomeadamente o aumento da oferta de emprego agrícola, bem como noutros setores, como sejam a indústria 

agroalimentar, o comércio de máquinas e equipamentos de apoio à agricultura e/ou a comercialização, armazenagem e 

transporte da produção, setores estes de bens e de serviços de apoio à atividade agrícola. 

Assim, na fase de exploração, ressalvando-se os efeitos diretos do projeto em avaliação, em termos das condições de rega, 

drenagem e qualidade de água, assim como das condições de acessibilidade e melhoria das condições para a prática 

agrícola, os impactes positivos de incidência maioritariamente regional e indiretos, serão de magnitude moderada a elevada, 

assumindo-se como significativos e muito prováveis, função da implementação de ações de beneficiação projetadas no 

âmbito do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga e conducentes à sua plena concretização. 

Esses impactes contribuirão para a dinamização e diversificação da base económica, aumento de postos de trabalho, do 

consumo, do comércio e dos serviços, criando oportunidades de valorização e atratividade, contribuindo para a consolidação 

económica e demográfica da região, justificando-se inclusivamente a sua consignação em termos de planos e programas, 

territoriais ou estratégicos, com incidência na área de estudo. 

Em termos genéricos, o potencial impacte negativo de maior relevância, associado à fase de exploração do projeto em 

avaliação, determinando um impacte de magnitude moderada, embora pouco significativo a significativo, se não forem 

adotadas medidas adequadas, será o aumento do risco de degradação qualitativa dos recursos hídricos e dos solos por via 

do previsível aumento do uso de produtos químicos associado à intensificação da produção agrícola. 

De facto poderão ser apontados, como potenciais impactes indiretos da beneficiação projetada, a utilização intensiva, e por 

vezes indiscriminada, de produtos agroquímicos. Esta prática poderá dar origem a um incremento dos níveis de poluição 

das águas provenientes da escorrência agrícola e, consequentemente, pode conduzir ao incremento da contaminação dos 

solos e das águas subterrâneas e superficiais, sendo que, quantidades excessivas de fertilizantes podem, nomeadamente, 

induzir a eutrofização acelerada dos cursos de água. 

Contudo, e porque se verificará uma alteração / melhoria das condições de drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, 

não se espera um impacte negativo significativo, face às condições de referência, associado ao eventual aumento do uso 

de agroquímicos. Esta conclusão decorre do facto de passarem a existir melhores condições de diluição, associadas a 

melhores condições de drenagem do meio, além de que a rega passará a ser efetuada com recurso a água de melhor 

qualidade (contrariamente ao que acontece, atualmente). 

Em síntese, considera-se que o projeto em apreço pretende contribuir para o desenvolvimento de uma área ambientalmente 

sensível, através de uma correta gestão dos seus recursos naturais (água e solo), socioeconómicos e culturais, fomentando 

um território que promove a conservação da biodiversidade em contexto agrícola, e se coaduna com o cumprimento dos 

objetivos pretendidos para esta região, nomeadamente assegurar a salvaguarda e proteção dos sistemas ecológicos, a 

segurança de pessoas e bens, a viabilidade económica do sistema de produção, a manutenção da qualidade cénica e o 

reforço da identidade cultural e histórica, assumindo-se este território como um testemunho do equilíbrio e sustentabilidade 

possíveis entre o meio natural e as necessárias atividades humanas. 
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8.14 IMPACTES CUMULATIVOS 

A análise dos impactes cumulativos registados pretende destacar os principais projetos presentes na área de estudo ou área 

circundantes que, em conjunto com o projeto que agora se encontra em avaliação, poderão representar um aumento da 

significância de um dado impacte sobre as comunidades biológicas. 

Tendo em consideração que no presente caso, os impactes mais significativos resultam da interrupção da continuidade 

fluvial, com maior incidência nas espécies de ictiofauna mais sensíveis, importa observar a ocorrência de outros projetos 

que sejam igualmente responsáveis por impactes semelhantes sobre os mesmos grupos/espécies. 

 Assim, importa destacar a presença das albufeiras da Ermida e de Ribeiradio, que constituem as principais barreiras à 

passagem destas espécies na bacia hidrográfica do Vouga, assim como a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe. Estes 

projetos constituem sérios obstáculos à progressão migratória e o acesso aos habitats de reprodução (espécies anádromas) 

ou crescimento (espécies catádromas), impedindo-as de completar o seu ciclo de vida, sendo que a Ponte-açude do Rio 

Novo do Príncipe irá cortar o acesso das espécies ao rio Vouga desde perto da sua foz e não se prevendo à data uma forma 

efetiva de minimização desta situação. 

O rio Velho, constitui agora o curso de água com maior potencial de progressão para montante. A implantação do presente 

projeto irá implicar o fecho prolongado deste curso de água, verificando-se tal como exposto anteriormente impactes na 

ictiofauna, que podem ser significativos, com especial incidência na magnitude dos impactes, que é considerada 

elevada para o sável e savelha, e muito elevada para a enguia e lampreia marinha. 

Contudo, tendo presente o período de maior relevância para as espécies migradoras, de outubro a junho, considera-se que 

as medidas de minimização preconizadas, e os resultados das simulações obtidas para os cenários com e sem minimização, 

dão garantias de que a conectividade poderá ser mantida no rio Velho, em particular pela operação da EHP1 com frequência 

diária, e com abertura de 1, 2 ou 3 das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas marés mortas dos meses 

de novembro a junho. 

Uma vez que no presente projeto as espécies terão a possibilidade de realizar a sua migração através de uma boa gestão 

da operação do sistema de comportas, e em particular das favoráveis normas de funcionamento previstas para a EHP1, não 

se cortando totalmente o acesso ao rio Vouga, considera-se que este impacte será inflacionado de forma muito ligeira.  

O rio Vouga é atualmente reconhecido como um dos poucos rios nacionais que ainda possui alguma conetividade, sendo 

por isso alvo de esforços de conservação e medidas de recuperação e promoção de habitats de ictiofauna autóctones, como 

é o caso do LIFE Águeda. Os projetos acima mencionados, no seu conjunto, irão condicionar essa conetividade fluvial, 

dificultando o acesso da ictiofauna ao rio Vouga desde o seu início. Mas, considera-se que os impactes a ocorrer sobre as 

espécies de ictiofauna serão inflacionados apenas ligeiramente pela implantação do presente projeto, uma vez que estão 

preconizadas um conjunto de medidas e boas praticas para a fase de exploração. 

Quanto aos impactes positivos esperados destaca-se a recuperação de bosques ribeirinhos através da implementação de 

sensivelmente 22km de Estrutura Verde Primária, parte da qual ao longo da margem norte do rio Vouga. Esta ação irá 

complementar esforços já feitos no âmbito de outros projetos, como é o caso do LIFE Águeda, no qual se estão a efetuar 

trabalhos de adensamento de amiais, salgueirais e freixiais, e inflacionar os impactes positivos que daí advêm. 
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8.15 IMPACTES RESIDUAIS 

Apesar de, globalmente, se terem identificado impactes pouco significativos e associados, maioritariamente, à fase de 

construção, é expectável que, com a adoção das medidas de minimização propostas (Capítulo 9), se assegure a 

minimização da perturbação devida à obra, e se fomentem os principais impactes positivos identificados associados à 

exploração do presente empreendimento, determinando impactes residuais muito pouco expressivos. 

Refere-se, contudo, que de acordo com a natureza do projeto, se considera oportuno manter e/ou implementar os seguintes 

programas de monitorização: 

 

▪ Monitorização da Água para a Conservação da Natureza; 

▪ Monitorização da Flora; 

▪ Monitorização da Avifauna; 

▪ Monitorização da Ictiofauna; 

▪ Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais; 

▪ Monitorização das Águas Subterrâneas. 
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9 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES IDENTIFICADOS 

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação e avaliação de impactes negativos e positivos, associados à construção e exploração do projeto em 

avaliação, definem-se neste capítulo um conjunto de acções tendentes a, por um lado diminuir os efeitos adversos 

associados à sua implantação e, por outro, potenciar os aspectos positivos e benefícios associados ao mesmo.  

Para a fase de construção, e apesar da reduzida magnitude e significância da maioria dos impactes negativos identificados, 

preconiza-se a adoção de adequadas práticas ambientais em obra, as quais decorrem, na sua maioria, do quadro legal 

em vigor. 

Adicionalmente, por forma a assegurar o controlo das incidências negativas devidas à obra recomenda-se, no presente 

relatório, um conjunto de medidas visando assegurar o cumprimento e compatibilização das ações ambientais, quer no que 

respeita à localização e organização de estaleiros, produção de ruído, salvaguarda do património, entre outros aspectos, 

indo inclusivamente ao encontro de objetivos de natureza ambiental e sócio-cultural.  

Também o Sistema de Gestão Ambiental a implementar e que consta do Volume 5 do EIA , é um instrumento de gestão, 

de carácter operacional, que visa garantir que a implementação deste projeto obedeça a todos os requisitos ambientais 

aplicáveis, visando a prevenção e minimização dos impactes ambientais negativos associadas à sua execução. 

Neste contexto, apresentam-se, no referido documento, as medidas de caráter ambiental que deverão ser adotadas no 

decurso da materialização do projeto, de forma, tanto quanto possível, sistematizada e para as diferentes fases de obra, 

para que seja possível estabelecer um planeamento integrado em todas as fases e a correta implementação das medidas e 

ações de carácter ambiental e social. 

Relativamente à fase de exploração são indicadas, no essencial, propostas de controlo dos impactes identificados no 

que respeita aos solos, qualidade dos recursos hídricos e ictiofauna, face ao previsível incremento da rega e desejável 

controlo do uso de fitofármacos associados à intensificação da produção agrícola, visando contribuir para a maximização 

dos benefícios que a implementação do projeto poderá trazer à zona da Baixa Lagunar do Vouga e promover a minimização 

dos impactes identificados para a ictiofauna por via da quebra do continuum fluvial. 

Por outro lado, são igualmente indicadas medidas potenciadoras dos benefícios e impactes positivos relacionados com a 

implementação das infraestruturas de defesa do Bloco contra marés e contra cheias bem como das infraestruturas 

hidráulicas em apreço, e consequente intensificação da produção agrícola, função da maior fiabilidade conferida à produção, 

nomeadamente através da melhor qualidade, distribuição e uso do recurso água. 

Neste caso, medidas mitigadoras e potenciadoras deverão contribuir, de forma objetiva, para assegurar a sustentabilidade 

da intensificação da produção agrícola e promoção da segurança de pessoas e bens contribuindo, simultaneamente, para 

a fixação da população local. 

9.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NO CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Quer pela natureza do empreendimento, quer por não se terem identificado impactes significativos no clima, não se verifica 

a necessidade de medidas mitigadoras/potenciadoras de carácter específico.  
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Contudo, importa referir que a implantação do projeto do sistema primário de defesa contra cheias do BBVL, em termos de 

gestão racional dos recursos hídricos, constitui, por si mesmo, uma medida clara de adaptação às alterações climáticas. 

Segundo o relatório do IPCC, 2014, um dos primeiros passos para a adaptação a futuras alterações climáticas é a redução 

da exposição à vulnerabilidade climática atual. Neste relatório são ainda referidas abordagens para a gestão de riscos das 

alterações climáticas, na categoria de gestão dos ecossistemas, como a manutenção de zonas húmidas e espaços verdes 

urbanos, a redução de fatores de stresse nos ecossistemas e da fragmentação de habitats, e na categoria de modificações 

estruturais/físicas, a construção de quebra-mares e estruturas de proteção costeira, diques contra inundação, a restauração 

ecológica, e a conservação dos solos.  

Apresentam-se seguidamente algumas medidas de mitigação das alterações climáticas com vista à minimização dos 

impactes gerados no que respeita às emissões de CO2, considerando que no contexto agrícola, as medidas de adaptação 

às alterações climáticas passam, sobretudo, pela própria gestão das culturas e das práticas agrícolas que poderão ser 

adotadas pelos stakeholders do presente projeto.  

De entre as medidas de adaptação que poderão, eventualmente, vir a ser implementadas no Baixo Vouga, e considerando 

que a modernização do regadio, por si só, constitui já uma medida de adaptação, destacam-se as seguintes: 

▪ Ponderar alterar a calendarização das operações culturais, por exemplo antecipando a data da sementeira ou 

plantação; 

▪ Procurar tecnologias e práticas de rega que promovam o aumento da eficiência do uso da água; 

▪ Melhorar a eficiência e eficácia do controlo de pragas, doenças e infestantes através de práticas de produção integrada. 

Já no que respeita às medidas de mitigação, devido à ocupação de grandes áreas de solo, as medidas implementadas nas 

culturas agrícolas e nas pastagens têm o potencial de afetar a capacidade de sequestro e a emissão de GEE e, assim, 

contribuir para a alteração da concentração do CO2 na atmosfera.  

Desta forma, os impactes das alterações climáticas podem eles próprios agravar os efeitos do aquecimento e aumento de 

CO2, pelo que a agricultura tem um papel importante na sustentabilidade futura e sobretudo em ações de mitigação das 

alterações climáticas. 

De acordo com o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), as medidas de mitigação no sector agrícola podem 

ser agrupadas em três categorias: 

1) Evitar emissões 

2) Redução das emissões 

3) Promoção do sequestro de carbono 

Neste contexto, as principais medidas de mitigação que poderão ser ponderadas no âmbito do presente projeto passam por: 

▪ Promover uma utilização eficiente do azoto aplicado em fertilizantes, o que contribuirá para evitar as emissões 

subjacentes à produção do fertilizante.  

▪ A título de exemplo destacam-se: i) ajustar as taxas de aplicação às necessidades das culturas, ii) utilizar fertilizantes 

de libertação controlada ou lenta, iii) aplicar o azoto quando a suscetibilidade às perdas são menores, iv) aplicar o 

azoto mais junto das raízes; 
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▪ Reduzir a mobilização dos solos que conduzirá a aumentos de carbono no solo e à redução de emissões de CO2, por 

via da diminuição do combustível necessário para a mobilização; 

▪ Promover a eficiência da rega que fará aumentar o armazenamento do carbono no solo por aumento da produtividade 

das culturas. 

9.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Em relação às componentes geologia e geomorfologia, as medidas minimizadoras a ter em consideração dizem respeito, 

sobretudo, aos factores de segurança da obra e aos efeitos sobre as áreas vizinhas.  

Fase de Construção  

Nesta fase recomenda-se assegurar as adequadas intervenções construtivas, de acordo com o estudo geológico-geotécnico 

que integra o Projeto de Execução (Anexo 3 do Tomo 2 – Volume V do Projeto de Execução).  

Recomenda-se, tanto quanto possível, que a área de intervenção dos trabalhos e da abertura de acessos provisórios seja 

reduzida ao estritamente necessário, devendo o coberto vegetal ser retirado apenas em áreas sujeitas à implantação dos 

elementos definidos pelo projeto. Efetivamente, os corredores de trabalho deverão ser o mais estreitos possível, a fim de 

evitar danos nos terrenos circundantes às áreas de implantação dos diques, sistemas de drengem, infraestruturas 

hidráulicas, assim como dos acessos viários projetados.  

Recomenda-se uma escolha criteriosa da localização de estaleiros, preferencialmente em zona plana e bem drenada, que 

deverá ser sujeita à prévia aprovação pelo proponente e/ou fiscalização por ele nomeado; para a mesma deverá ser dada 

preferência a zonas já relativamente degradadas. No Sistema de Gestão Ambiental a implementar, e que consta do 

Volume 5 do EIA (Gestão Ambiental da Obra), apresentam-se as condicionantes à implantação destas infraestruturas de 

apoio à obra (Desenho 40486-EA-0500-DE-0001). 

O depósito de materiais excedentários (cerca de 46 075 m3), resultantes das escavações necessárias à implantação das 

infraestruturas do projeto, será temporário, destinando-se os mesmos a serem utilizados nos aterros a realizar; no entanto, 

recomenda-se que os depósitos temporários de terras e materiais afectos à obra não se localizem perto das valas de 

drenagem e de rega. Após as obras de construção, as áreas ocupadas deverão ser recuperadas e restituídas as 

características pré-existentes, incluindo naturalmente, a recuperação das áreas de implantação de estaleiros. 

Igualmente criteriosa deverá ser a escolha da área de empréstimo de materiais, a definir de acordo com a natureza dos 

materiais das pedreiras existentes na envolvente; na área de estudo foram identificadas 3 áreas de empréstimo já em 

exploração, cuja utilização deverá ser privilegiada. 

Previamente às movimentações de terras associadas à construção de plataformas de trabalho, à implantação dos troços 

dos diques, das infraestruturas hidráulicas e da rede viária projetada, bem como à limpeza do leito e margens do rio Velho, 

assim como nos locais de implantação de estaleiros, deverá ser efectuada a decapagem e armazenamento, devidamente 

acondicionado, da camada de terras escavadas e/ou excedentárias, para posterior utilização na cobertura de taludes.  

Os processos construtivos deverão atender o mais possível às características geológicas e hidrogeológicas da área em 

estudo. Com efeito, deverá assegurar-se a drenagem eficaz nas escavações, visando contribuir para a redução de 

fenómenos de erosão. As acções de movimentação de terras deverão ser restringidas à área afecta à obra. 
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Por forma a limitar a degradação e congestionamento da rede viária de acesso ao bloco do Baixo Vouga Lagunar, deverão 

ser definidos atempadamente os percursos afetos à obra, assim como deverá proceder-se à identificação e sinalização de 

percursos alternativos, caso tal se venha a evidenciar necessário nomeadamente face à necessidade de prever desvios 

provisórios, nomeadamente por via da afetação da rotunda da EN230-2 e a rua Ribeiro (estrada municipal). 

No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção e deverá proceder-se à limpeza integral das áreas 

intervencionadas, ou afetadas, durante a fase de construção. Recomenda-se, ainda, que se proceda à recuperação das 

áreas afectas à obra, através, da descompactação e arejamento e dos solos.  

Fase de Exploração 

Nesta fase, as medidas de minimização possíveis consubstanciam-se na implementação de um programa de manutenção 

eficaz, quer dos caminhos, quer, principalmente, das redes de drenagem e de rega do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, 

procedendo-se à limpeza e manutenção periódica, por forma a garantir o escoamento superficial das águas. 

9.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NOS SOLOS 

Fase de Construção 

É na fase de construção que são identificados os impactes negativos mais significativos sobre os solos da área de estudo. 

Como as obras se inserem, marioritariamente, em terrenos agricultados, na globalidade classificado ao abrigo da RAN, 

haverá que acautelar os seguintes aspectos: 

▪ As obras deverão cumprir rigorosamente o cronograma previsto (Anexo 5 do Volume 3 – Anexos) por forma a 

minimizar os problemas relacionados com a instalação dos estaleiros, o depósito de terras e a compactação das 

mesmas resultante do trabalho e circulação de máquinas. Esta planificação deverá permitir evitar dificuldades de 

circulação de pessoas, gado e máquinas agrícolas, até às parcelas localizadas fora da zona em obra; 

▪ O material orgânico proveniente da limpeza de leitos e margens a depositar à superfície deverá ser misturado com o 

solo do horizonte A, devendo ser assegurada a reposição da camada superficial sempre que tal seja essencial à 

manutenção da capacidade produtiva do solo; 

▪ Nas áreas a serem intervencionadas, quer na zona da abertura de valas, quer dos aterros para implantação das vias, 

bem como do(s) estaleiro(s) ou outras áreas de apoio à obra (p.e., acessos), promover a remoção e acondicionamento 

provisório da terra vegetal que respeita à camada superficial de terreno (cerca de 1 m), considerada como terra arável 

que será decapada e armazenada separadamente dos solos mais profundos; 

▪ Não deve ser permitido o depósito de camadas com textura mais grosseira à superfície. Os materiais com texturas 

mais grosseiras e terras proveniente de escavações realizadas a partir de um metro de profundidade não deverão ser 

depositados à superfície do solo, devendo preferencialmente ser colocados nos locais de aterro; 

▪ Para minimizar incidências associadas à eventual ocorrência de situações de contaminação das áreas afetas à obra, 
recomenda-se a implementação de uma correta gestão dos resíduos, óleos, combustíveis e águas residuais 
produzidas e utilizadas no estaleiro, através da sua recolha e condução a destino final apropriado; 

▪ Tanto nas intervenções lineares como nas pontuais, deverá ser evitada a acumulação de materiais sobrantes, 

procedendo-se à sua remoção após a conclusão da obra; 

▪ De modo a reduzir a emissão de partículas, deverá proceder-se ao humedecimento periódico do solo e à cobertura 
dos camiões de transporte de terra e outros materiais; 
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▪ Considerar adequada indemnização aos agricultores pelo impedimento temporário de cultivarem as suas propriedades. 

Fase de Exploração 

Nesta fase as medidas assumem simultaneamente carácter minimizador/potencializador e visam, essencialmente, 

assegurar a racionalização do uso da água e do solo, devido à expectável intensificação da produção agrícola e agropecuária 

e uma gestão controlada de produtos químicos, com utilização unicamente de pesticidas que estejam homologados em 

Portugal. 

Neste contexto, as medidas de minimização dos impactes sobre o solo devem ter em consideração a sua estrutura, a 

salinização e a sua mobilização. 

Assim no que respeita à estrutura do solo, com a implementação do projeto as condições de drenagem serão melhores, 

promovendo o aumento dos níveis de oxigenação do solo o que conduzirá a uma mineralização mais rápida da matéria 

orgânica. Nesse processo de mineralização é importante que o estágio de húmus seja prolongado e que a disponibilização 

do azoto se faça lentamente conforme as necessidades das culturas instaladas, de modo a permitir a manutenção de 

agregados do solo estáveis e a evitar concentrações elevadas de formas do azoto susceptíveis a perdas por lixiviação ou 

para a atmosfera. As condições que favorecem a mineralização são teores de humidade médios associados a temperaturas 

elevadas e elevado teor de matéria orgânica. Deste modo pode-se esperar uma mineralização ainda mais intensa durante 

o Verão, quando os níveis da toalha freática descem e as temperaturas são elevadas, correndo-se o risco de maior 

acidificação do solo. Um pH muito baixo poderá ser prejudicial à estrutura do solo.  

Como medida de minimização destes possíveis impactes propõe-se uma gestão adequada na deposição de materiais 

orgânicos à superfície do solo. Estes deverão ser sempre incorporados ao solo e aplicados conforme as necessidades das 

culturas (nutricionais) e/ou do solo (estruturais) em azoto e/ou outros minerais que possam ser fornecidos por este material. 

A redução do pH, quando excessiva, poderá ser corrigida com a aplicação de correctivos como o carbonato de cálcio, que 

contribuirá também para uma melhor estrutura do solo. 

Outro aspecto importante no que refere à estrutura do solo é a presença de sódio em excesso nos solos sódicos ou alcalinos, 

que provoca a desfloculação dos minerais de argila. A tendência natural numa zona sujeita a alagamentos é a lavagem 

destas partículas finas acumulando-se em profundidade, constituindo um horizonte de permeabilidade muito reduzida. 

Para que tal não aconteça é necessária uma aplicação prévia de correctivos tais como o sulfato de cálcio (gesso) para que 

se dê a substituição do sódio pelo cálcio no complexo de troca. Com um sistema de drernagem eficiente, que garanta o 

rápido escoamento do sulfato de sódio, será possível proceder de forma eficaz à lavagem dos solos para que seja 

completamente removido o sulfato de sódio e a estrutura do solo seja recuperada. 

Relativamente à salinização do solo, esta impede a produção de algumas culturas agrícolas tradicionais no Bloco, 

restringindo a diversidade cultural e o aproveitamento económico da região. Como as águas pluviais e fluviais são de boa 

qualidade, logo que o projecto seja implementado e entre em operação, as condições proporcionadas serão muito favoráveis 

à redução dos teores de sais no perfil do solo, já que um sistema de drenagem eficiente permite o rápido escoamento da 

água juntamente com os sais para fora da zona radicular.  

No entanto, para a manutenção de alguns habitats naturais é necessário prever-se a entrada ocasional e controlada da água 

salgada no Bloco. Deste modo, os cursos de água e solos próximos dos locais de adução da água salgada (afectados pela 

água salgada) terão forçosamente teores de sais elevados, logo, não se pode esperar uma boa estrutura destes solos para 
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uso agrícola. Estes solos servirão de suporte aos habitats correspondentes aos sistemas húmidos, estabelecendo a 

transição do meio hídrico salgado para o doce. 

Nos solos destinados ao aproveitamento agrícola será necessário proceder à lavagem periódica e controlada dos sais (o 

que muitas vezes será satisfeito naturalmente apenas com a água das chuvas de inverno), a manutenção da toalha freática 

abaixo da zona radicular e sistemas de rega de gravidade porque praticam dotações mais elevadas (humedecendo para 

além da profundidade radicular), afastando os sais da zona radicular. 

Po fim, relativamente à mobilização do solo, a redução dos alagamentos descontrolados permite uma maior oportunidade 

para a realização dos trabalhos culturais como, por exemplo, a possibilidade de se realizar a mobilização do solo nos 

períodos de sazão (altura em que os teores de humidade são ideais para qualquer intervenção física no solo). Deste modo, 

minimizam-se as compactações, a formação de horizontes impermeáveis à profundidade de mobilização (“calos de lavoura”, 

que se devem à fricção das peças activas das alfaias contra o solo) ou excessivas pulverizações dos agregados, que consiste 

na destruição destes, tornando o solo mais susceptível ao arrastamento pelos escoamentos superficiais e à formação de 

crostas que reduzem as taxas de infiltração à superfície do solo, especialmente nos terrenos de regadio. 

Os trabalhos de mobilização do solo têm um carácter correctivo ou preventivo sobre as componentes físicas, químicas e 

biológicas e devem ser efetuados sempre que possível. Ao mobilizar-se o solo aumenta a porosidade e consequentemente, 

a capacidade de armazenamento para a água passa a ser maior e a oxigenação proporcionada é essencial à manutenção 

da vida biológica, grande responsável pela existência de agregados estáveis não só pelo papel desempenhado na 

mineralização da matéria orgânica como pelas substâncias aglutinantes segregadas. Efetivamente, a mobilização do solo 

nas alturas adequadas torna possível a incorporação de matéria orgânica e fertilizantes nas alturas mais oportunas para a 

cultura e nas quantidades estritamente necessárias.  

No que respeita às perdas de solo por erosão, é indispensável que o sistema de rega seja bem dimensionado e seja 

corretamente utilizado. Assim, com o objetivo de minimizar os impactes associados à perda de solo por erosão, recomenda-

se a adoção das seguintes medidas: 

▪ evitar que o solo permaneça muito tempo a descoberto, ou seja sem qualquer cultura que o proteja; 

▪ patrocínio da escolha de técnicas culturais mais apropriadas para as culturas que venham a ser implementadas no 

Bloco do Baixo Vouga Lagunar, procurando-se um ponto ótimo entre a minimização das mobilizações do solo e os 

respetivos níveis de produção atingidos. 

Por último, e por se reconhecer a deficiente sensibilização dos agricultores para adotar algumas medidas mitigadoras neste 

domínio, será necessário criar ou incentivar serviços técnicos locais e dotá-los de meios de ação de modo a promovererm, 

se necessário, sistemas de informação/formação dos agricultores. 

Em síntese, por forma a potenciar os impactes positivos permitidos pela racionalização das condições de rega, aconselha-

se o correto maneio das terras, de acordo com o código das Boas Práticas Agrícolas, com respeito pelas quantidades 

adequadas de água, bem como de adubos e fitofármacos, sustentado num programa de formação / informação que se 

estenda a todo o aproveitamento hidroagrícola do Vouga. Em suma, o uso de fertilizantes e pesticidas, assim como a criação 

de gado, deverá ter sempre como referência as boas práticas agrícolas e ambientais a que o agricultor se obriga no âmbito 

da eco-condicionalidade a que a sua atividade se regulamenta no Política Agrícola Comum, geradoras do equilíbrio 

ambiental pretendido e recomendado para o Baixo Vouga. 
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9.5 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de Construção 

Relativamente aos impactes na drenagem natural e produtividade aquífera, na área de estudo e durante a fase de 

construção, os mesmos foram classificados como pouco significativos e temporários, não justificando a proposta de medidas 

de minimização específicas. 

Por outro lado, os eventuais impactes na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, que poderão ocorrer durante a 

fase de construção, poderão ser minimizados, adoptando as medidas seguidamente descritas: 

▪ O programa de execução previsto para a obra que se espera, terá uma duração total de 24 meses deve ser observado 

rigorosamente de modo a proteger-se quer o bloco quer as infraestruturas existentes de eventuais inundações que 

possam ocorrer na fase de construção; 

▪ o sistema de defesa contra marés deverá ser a primeira obra a construir; caso os sistemas primários de drenagem 

fossem implantados em primeiro lugar, seriam gerados maiores caudais de drenagem, os quais  teriam maior 

dificuldade em escoar durante uma fase posterior, aquando da instalação das estruturas hidráulicas do sistema de 

defesa contra marés (mesmo com a aplicação da técnica das pranchas ensecadeiras surge uma inevitável obstrução 

localizada da secção de vazão dos esteiros).  

▪ antes de se proceder às obras do reforço e alteamento do dique da margem direita do Vouga, deverá ser aberto o 

descarregador do rio das Mós; 

▪ durante a construção dos diques de defesa e das estruturas hidráulicas associadas, dever-se-á garantir o circuito 

hidráulico entre os esteiros e linhas de água primárias e a ria, através da aplicação de pranchas ensecadeiras que 

permitirão a construção das referidas estruturas, sem que a secção hidráulica fique totalmente obstruída, prevenindo-

se assim problemas de qualidade da água e na drenagem a montante; 

▪ reduzir as áreas de intervenção ao mínimo indispensável, definindo, designadamente, áreas de circulação e manobra 

de viaturas, de modo a evitar a afectação de áreas de solos que não seja estritamente necessária; 

▪ afastar, o mais possível, das linhas de água e das valas de drenagem, os materiais resultantes de escavação, no 

sentido de minimizar o eventual arrastamento de solos; 

▪ instalar estaleiros e respectivos parques de máquinas, o mais longe possível, das linhas de água; 

▪ proceder ao controlo de todas as escorrências nos locais de obra; 

▪ implementar um conjunto de procedimentos para prevenir e controlar a ocorrência de poluição acidental, 
nomeadamente: proceder às atividades de manutenção de maquinaria e manuseamento de combustíveis, ou produtos 
químicos, em plataformas impermeáveis, devidamente dimensionadas e desenvolvidas para controlo de derrames 
acidentais; 

▪ implementar procedimentos de gestão ambiental no que respeita à armazenagem e manipulação de produtos, 

combustíveis e resíduos perigosos, designadamente de óleos, lubrificantes e terras contaminadas; 

▪ assegurar adequadas condições de armazenagem de combustível, óleos, lubrificantes, solventes, detergentes, etc., 

no estaleiro; a mesma deve ser efetuada em reservatório próprio para o efeito, numa área dedicada, devidamente 

impermeabilizada e dispondo de contenção secundária; 

▪ recolher os resíduos e óleos provenientes de derramamentos e vazamentos, durante a fase de construção, e dispô-

los adequadamente; 



 

  

 

9-8 40486-EA-0100-RT -. PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

▪ proceder à limpeza imediata das valas e/ou linhas de água, no caso de se verificar, durante a fase de construção, a 

sua obstrução parcial ou total; 

▪ recolher as águas de lavagem de betoneiras em fossa, para sedimentação dos sólidos e sua posterior recolha para 

levar a destino final adequado; 

▪ utilizar apenas óleos descofrantes específicos para o efeito e de preferência biodegradáveis. 

Fase de Exploração 

▪ incentivar a aplicação do código de “Boas Práticas Agrícolas”; 

▪ implementar um Plano de Gestão da Água e do Solo, que regule o uso sustentado dos recursos do Bloco de modo a 

garantir a necessária concertação entre as atividades agrícolas e a conservação dos habitats; 

▪ cumprimento estrito das boas práticas culturais estabelecidas para a cultura de arroz; 

▪ implementação do programa de monitorização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas proposto no âmbito 

do presente EIA. 

9.6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NOS ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Fase de Construção 

De forma geral, na fase de construção, os impactes esperados relacionam-se com a necessária movimentação de pessoal, 

veículos, maquinaria, materiais e com a mobilização de sedimentos e solos. Para minimizar os impactes decorrentes destes 

efeitos será conveniente a implementação do seguinte conjunto de acções: 

Flora e Vegetação 

▪ Devem ser adotadas as boas práticas ambientais de acordo com a legislação em vigor, de modo a serem cumpridas 

as especificidades e as normas ambientais;  

▪ Deverá haver ações de formação/sensibilização para os trabalhadores da obra, de modo a que saibam reconhecer a 

importância ecológica do meio envolvente (terrestre e aquático) e o respeitem; 

▪ Todo o lixo e materiais excedentes da obra devem ser colocados em contentores específicos para o efeito, de modo a 

que se proceda à sua remoção, durante e/ou após a conclusão dos trabalhos, para locais designados para esse efeito; 

▪ As infraestruturas temporárias (como os estaleiros, os locais temporários de depósito de equipamentos e materiais) e 

as zonas de empréstimo deverão localizar-se em biótopos de muito baixo valor ecológico (eucaliptais, áreas 

humanizadas, invasoras), ou, em última instância, em áreas de baixo valor ecológico (áreas agrícolas); 

▪ As áreas de empréstimo devem localizar-se fora de Áreas de Maior Relevância Ecológica de Nível 1; 

▪ Devem ser utilizados os acessos já existentes na área, evitando-se a utilização de acessos temporários; 

▪ A circulação de pessoas e máquinas fora dos acessos do projeto deverá ser proibida; 

▪ Deverá reduzir-se ao mínimo as áreas a desmatar em torno da obra; 

▪ A biomassa vegetal resultante das desmatações deve ser removida e encaminhada para destino final, privilegiando-

se sempre que possível a sua reutilização; 

▪ No que concerne a espécies exóticas com carácter invasor, deve considerar-se o seguinte: 
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− Deverá existir formação dos trabalhadores no que diz respeito a espécies de flora exóticas invasoras, como as 

reconhecer e quais os melhores métodos de controlo. Esta formação deve incidir de forma mais específica nas 

espécies que ocorrem na área de estudo e sua imediações (Anexo III); 

− Sempre que haja necessidade de remover espécies de flora invasora da área do projeto devem ser utilizados os 

métodos de abate mais propícios para cada espécie; 

− O corte de espécies invasoras deve ser realizado em época em que os exemplares não apresentem sementes; 

− Os restos vegetais de espécies invasoras devem ser corretamente eliminados, não podendo nunca ser deixados 

em área naturais, simplesmente deitados no lixo ou reutilizados; 

▪ Todas as áreas de infraestruturas temporárias (como os estaleiros, os locais temporários de depósito de equipamentos 

e materiais) e as zonas de empréstimo deverão ser recuperadas no final da sua utilização; 

▪ Na Estrutura Verde Primária, tal como na recuperação das áreas de empréstimo e de infraestruturas temporárias, 

devem apenas ser utilizadas plantas autóctones típicas da região, de preferência com origem nas proximidades da 

área de estudo; 

▪ A instalação da Estrutura Verde Primária e a recuperação das áreas de empréstimo e de infraestruturas temporárias, 

deve ser feita o mais rapidamente possível após o final das atividades de construção, minimizando a possibilidade de 

ocupação por espécies de flora invasora. 

▪ Implementar o Plano de Monitorização da Flora, que em fase de construção (final da obra) tem como principal objetivo 

confirmar se os impactes preconizados efetivamente se verificaram e conhecer as áreas efetivamente afetadas. 

Fauna 

▪ As obras devem ser realizadas fora do período de migração e reprodução para as espécies de ictiofauna (entre janeiro 

e abril) e fora da época de reprodução da avifauna (entre março e final de maio); 

▪ As obras deverão decorrer apenas no período diurno, começando 1 hora após o nascer do sol e terminando 1 hora 

anteriormente do pôr-do-sol. 

▪ As deslocações de veículos na área devem ser feitas a baixa velocidade, inferior a 20km/h, de forma a diminuir a 

ocorrência de mortalidade por atropelamento e o levantamento de poeiras; 

▪ Deve ser garantido, em todos os locais de obra, que as linhas de água não são cortadas, mantendo-se um fluxo de 

água que permita a utilização por espécies aquáticas; 

▪ A implantação de cada elemento deve ser faseada e durar o mínimo de tempo possível de forma a minimizar os efeitos 

negativos sobre a qualidade das águas; 

▪ As ações de construção devem ser acompanhadas por parte de um biólogo, preferencialmente especialista em 

ictiofauna, que deve avaliar, entre outros fatores, a necessidade de translocação de peixes e reposição em condições 

naturais. 

As intervenções a efectuar para implementação do projeto, além das perturbações anteriormente referidas, terão 

repercussões essencialmente ao nível da destruição do coberto vegetal e do habitat das espécies, bem como ao nível da 

qualidade da água. Deste modo aconselha-se a implementação das seguintes medidas: 
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▪ especial cuidado se deve ter nas manobras de veículos junto às linhas de água, procedendo-se aí apenas às 

terraplenagens estritamente necessárias, tanto em área, como em volume, evitando a deposição de sedimentos 

directamente nas linhas de água e evitando ainda o derrube da vegetação ribeirinha; 

▪ após o final da obra, o estaleiro deve ser convenientemente desmantelado devendo haver o cuidado de remover todo 

o material excedente e, caso se aplique, repor a vegetação natural. 

A implementação das medidas de mitigação referidas deverá ser acompanhada pela fiscalização, havendo ainda lugar à 

correcção das medidas propostas, caso a fiscalização assim o entenda, ou em função de alterações ao projeto em curso. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do projeto os impactes estão relacionados com a presença e funcionamento do próprio projeto.  

Para minimizar estes impactes recomenda-se a implementação do seguinte conjunto de acções: 

Flora e Vegetação 

▪ Devem ser feitas ações de manutenção das áreas em recuperação, de modo a garantir que está a dar-se o normal 

desenvolvimento da vegetação autóctone. Sempre que necessário, deve promover-se o adensamento de mantas de 

vegetação ou a substituição de perdas; 

▪ Deve proceder-se à recuperação paisagística das áreas de empréstimo, utilizando exclusivamente espécies de flora 

autóctone; 

▪ Implementar o Plano de Monitorização da Flora, que nesta fase tem como principal objetivo conhecer a evolução da 

vegetação presente nas zonas húmidas e perceber o sucesso das ações de implementação da Estrutura Verde 

Primária, assim como garantir que esta área e as restantes áreas afetadas permanecem livres de espécies de flora 

invasora (terrestre e aquática). Em resultado da implementação do Plano pode resultar a recomendação de medidas 

adicionais, caso se venha a considerar necessário, como por exemplo, realizar o controlo de novos focos de invasão 

de espécies invasoras terrestres nas áreas recuperadas, incluindo na Estrutura Verde Primária e áreas adjacentes, ou 

de espécies invasoras aquáticas que surjam nos canais. 

Flora aquática invasora  

(medidas passiveis de serem aplicadas, após atualização da situação de referência previá ao inicio da obra, tendo presente 

a forte dinâmica de proliferação destas espécies assim como a adequação de eventuais medidas de forma especifica a 

espécies em particular) 

▪ Instalação de barreiras flutuantes, com vista à interrupção da progressão de espécies como o jacinto de água 

▪ Instalação de uma rede de pontos de monitorização – rede alerta, que permita em curtos espaços de tempo identificar 

o risco de proliferação e atuar. 

▪ Sensibilizar as populações locais para serem parte ativa na deteção das espécies invasoras, incentivando a sua 

participação na rede de alerta. 

Fauna em geral 

▪ Deve limitar-se a circulação de veículos monitorizados não relacionados com as atividades de manutenção do projeto 

e com a atividade agrícola; 
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▪ Devem manter-se áreas de caniçal junto aos locais mais importantes para a avifauna, impedindo-se a sua conversão 

integral em áreas agrícolas; 

▪ Deve ser incluída sinalização vertical que obrigue a que as deslocações de veículos na área sejam feitas a baixa 

velocidade, inferior a 20km/h, de forma a diminuir a ocorrência de mortalidade por atropelamento e o levantamento de 

poeiras; 

▪ Apostar na divulgação da riqueza natural da área, através da colocação de painéis informativos que falem sobre a sua 

importância para a biodiversidade, nomeadamente sobre o grupo da ictiofauna migradora, e de outros materiais de 

divulgação. 

Ictiofauna  

Durante a fase de exploração o grupo de fauna potencialmente mais afetado será a ictiofauna, pelo que as medidas agora 

propostas visam essencialmente minimizar os impactes sobre este grupo e estão na sua maioria já previstas no Plano 

Preliminar de Gestao e Exploração das EHP, apresentado no capítulo 4.5 do Volume 1 e no Anexo 15 do Volume 3.  

De notar que estas mesmas medidas são referidas no capítulo 8 referente à avaliação de impactes, de forma a demonstrar 

a eficácia da sua aplicação na redução da significância esperada. 

▪ Abertura diária, no período diurno, nas EHPs 1, 3 e 5 

▪ Maximização da abertura de comportas, nos meses críticos à migração (como por exemplo) 

− abertura de 1, 2 ou 3 das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas mortas dos meses de novembro 

a junho; 

− na EHP2 e para os meses de janeiro e março, de caudal mais elevado, prever a abertura de 2 comportas nas baixa-

mares de águas vivas, uma vez que as velocidades são mais baixas para menores aberturas da comporta. Nas 

preia-mares de águas mortas prever igualmente a abertura parcial de 2 comportas. 

− Na EHP4, nos meses de dezembro a abril o troço de montante do esteiro de Salreu recebe as descargas de caudais 

excendentários do rio Antuã. Nesses meses, de caudal mais elevado, prever a abertura de 2 comportas, 1 vez em 

cada 3 dias nas marés vivas e 1 vez em cada 2 dias nas marés mortas.  Nos meses de maio e junho espera-se a 

contribuição das escorrências provenientes dos campos agrícolas, pelo que se deve prever nestes meses a abertura 

de 2 comportas, 1 vez em cada 2 dias durante as marés de águas vivas e 1 vez em cada dia nas preia-mares de 

águas mortas.  

▪ Adoção de estratégias de otimização das velocidades (como por exemplo): 

− na EHP3 de forma a obter velocidades ótimas por um maior período de tempo, sempre que os caudais o permitam, 

e tendo por referência: 

1)  aumentar o intervalo de tempo em que as comportas estão ativas, principalmente, nos períodos 

das preia-mares de águas mortas, 

2) para caudais elevados no esteiro de Canelas, na semana de preia-mares de águas mortas, 

considerar a manutenção de 1 ou 2 comportas a funcionar em contínuo, o que permite o 

funcionamento nas duas preia-mares de águas mortas 
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− Na EHP5, considerando que o rio Antuã tem caudais médios mensais elevados de novembro a maio, prever a 

operação das 6 comportas com o objetivo de reduzir o caudal por comporta para se obterem menores alturas de 

abertura que proporcionam tempos mais longos com velocidades baixas e operação em contínuo durante a semana 

das marés mortas. A abertura das comportas em contínuo é ajustada de modo que o volume descarregado 

corresponda ao volume diário afluente. 

Recomenda-se que todas as medidas de maximização da frequência de abertura que possam vir a ser consideradas, 

na definição do Plano final ou durante a fase de exploração decorrendo da evolução dos caudais reais, são 

benéficas, estando comprovado que uma maior frequência permite aumentar não só a diversidade de espécies 

encontradas a montante das estruturas, como a sua abundância (Seifert et al. 2018). 

A eficácia de todas estas medidas deve ser avaliada no âmbito da monitorização em fase de exploração. Os dados que já 

existem e que foram expostos na caracterização da situação de referência são já bastante robustos. Ainda assim, e de forma 

a que seja obtida uma caracterização da situação atual, recomenda-se a realização de pelo menos um ano de 

monitorização completo anteriormente ao início das obras. Esta monitorização deve incluir amostragens em todas as 

épocas do ano, e incluir metodologias dirigidas às espécies mais relevantes em termos ecológicos, com vista a melhorar 

de forma adaptativa o Plano de Gestão e Exploração. 

9.7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA QUALIDADE DO AR E RUÍDO 

Durante a fase de construção deverão ser consideradas pelo empreiteiro medidas de fácil implementação. que poderão 

contribuir para diminuir as emissões de poeiras: 

▪ proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos locais onde, durante a realização 

dos trabalhos, poderão ocorrer maiores emissões de poeira (caminhos não asfaltados, zonas de trabalho, depósito de 

terras, etc.), com cuidado acrescido quando as atividades de obra se processem na vizinhança imediata de habitações; 

▪ cobrir os montes de detritos e depósitos de terras, com o objectivo de evitar o seu arraste pelo vento, particularmente 

quando estes se encontrem próximos de locais habitados, assim como assegurar que as normas vigentes estão a ser 

corretamente executadas quanto ao cobrimento das cargas dos veículos que transportam este tipo de materiais (terras, 

areias, etc.); 

▪ manter limpos os acessos às frentes de obra e aos estaleiros, através de lavagens regulares dos pneus das máquinas 

e camiões, afetos às obras. 

Já no que respeita ao ruído, recomenda-se: 

▪ assegurar o maior afastamento possível do local do estaleiro, dos aglomerados urbanos, por forma a proteger as 

populações das atividades mais ruidosas provocadas pelos trabalhos nos estaleiros; 

▪ recomenda-se que as atividades ruidosas se circunscrevam ao período diurno (7-20 h); 

▪ caso justificável proceder ao encapsulamento dos equipamentos mais ruidosos, bem como ao aviso prévio às 

populações locais, quando estiverem em causa atividades e/ou a utilização de equipamentos que produzam níveis 

sonoros muito elevados; 

▪ os acessos aos locais de obra deverão minimizar o atravessamento dos aglomerados urbanos; 

▪ cumprimento escrupuloso do Regime Legal sobre Poluição Sonora no que respeita às actividades de obra. 
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Recomenda-se ainda que a justificação e custos associados à eventual necessidade de obtenção de Licença Especial de 

Ruído (LER), serão da inteira responsabilidade do empreiteiro, salvaguardando-se a prévia aprovação e autorização do 

Proponente, ou de quem ele designar para o efeito. 

9.8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA PAISAGEM 

Fase de Construção 

As medidas de minimização propostas no âmbito da paisagem têm como principal objetivo contribuir para a valorização 

paisagística e requalificação dos locais afetados. 

Neste domínio, destacam-se, sobretudo, as seguintes medidas: 

▪ realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada (ligado a atividades 

suscetíveis de provocar impactes ambientais). 

▪ na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos ser 

delimitados por piquetagem e/ou por sinalização bem visível.  

▪ a área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser 

reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação. 

Deverão ser evitadas áreas consideradas sensíveis em termos ecológicos e paisagísticos, áreas próximas a linhas de 

água (afastamento de pelo menos 10 m), áreas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou arbóreo, e 

áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN). As áreas selecionadas deverão 

preferencialmente corresponder a zonas anteriormente intervencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente 

herbácea ruderal, não apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras provenientes de maus usos 

antecedentes. 

▪ as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao mínimo 

indispensável à execução dos trabalhos, devendo as áreas a intervencionar ser delimitadas por piquetagem e/ou por 

sinalização bem visível, permitindo a verificação imediata da área de intervenção. As árvores não podem ser cortadas 

ou danificadas para além dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado para além daqueles limites 

sem autorização expressa dos técnicos de acompanhamento ambiental da empreitada. Deverá ser protegida e 

preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos, através da 

implementação de medidas cautelares a definir no início da obra.  

▪ erradicar todas as espécies invasoras de acordo com os procedimentos adequados e recorrendo a pessoal 

especializado; 

▪ concentrar no espaço e no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a sua dispersão pela envolvente.  

Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram movimentos de 

terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente na época seca, de modo a minimizar a erosão dos solos e o 

transporte sólido nas linhas de água.  

▪ recuperação de todas as áreas degradas pelo decorrer da obra, restituindo no mínimo as condições iniciais.  

▪ implementação da Estrutura Verde Primária. Todos os trabalhos de plantação em locais onde a vegetação existente 

foi preservada deverão ser realizados manualmente.  
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Fase de Exploração 

▪ manutenção e salvaguarda dos sistemas vegetais implementados, mediante ações de limpeza, incluindo da rede de 

drenagem, controlo de infestantes, em particular da Arundo donax (cana); 

▪ salvaguarda da vegetação arbórea existente, nomeadamente choupos, amieiros e salgueiros, marginais à área de 

intervenção do projeto, em particular da vegetação ripícola do rio Vouga e valas de drenagem não abrangidas pelo 

mesmo, por forma a garantir o funcionamento do sistema a implementar. 

9.9 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA COMPONENTE SOCIAL 

Visando evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos expectáveis na componente social da área em que se 

desenvolvem os projetos em avaliação, bem como potenciar os impactes positivos, propõe-se seguidamente um conjunto 

de medidas referentes às duas fases, de construção e de exploração, do empreendimento em estudo.  

Refere-se, como nota relevante, que a população agrícola da área do empreendimento apresenta, de uma forma geral, uma 

atitude globalmente positiva em relação ao mesmo.  

Contudo, por forma a maximizar o envolvimento das populações no projeto, devem promover-se, através da Associação de 

Beneficiários (ABBV), sessões de acompanhamento/esclarecimento sobre o empreendimento, que funcionarão igualmente 

como meio de esclarecimento à população agrícola; estas acções deverão ter lugar antes do início das atividades 

construtivas.  

Para além da recomendação anterior, torna-se importante que os resultados esperados pela presente intervenção, ou outras 

de natureza similar na mesma área, sejam divulgados junto da população a ser directamente afetada / beneficiada, por forma 

a assegurar o estabelecimento de um diálogo positivo e uma melhor aceitação das atividades construtivas e das alterações 

a implementar. 

Fase de Construção 

▪ À mobilização de terras e instalação do estaleiro de obras estão associados um conjunto de impactes, de que o 

consumo de solo agrícola é exemplo. Assim, a localização do estaleiro e de eventuais locais temporários de depósito 

de materiais deverão ocorrer, preferencialmente, em áreas de incultos, por forma a reduzir as áreas agrícolas 

afectadas; 

▪  na contingência de se poder afetar algumas áreas agrícolas, associadas à localização dos depósitos temporários e 

das áreas de estaleiro, dever-se-á desde já, visando minimizar uma eventual redução dos rendimentos do agricultor, 

estruturar um conjunto de contrapartidas financeiras aos proprietários das parcelas afectadas, as quais deverão estar 

de acordo com a legislação em vigor; 

▪  as áreas afetas ao estaleiro e depósito de materiais deverão ser correctamente delimitadas e sinalizadas. Estas 

estruturas de apoio à obra devem, igualmente, ser instaladas o mais afastado possível dos pequenos aglomerados 

que se localizam nas proximidades das zonas de intervenção; 

▪ para potenciar as incidências positivas esperadas, recomenda-se o recurso a mão-de-obra e empresas locais para as 

atividades de construção e/ou aquisição de bens e serviços; 

▪ o transporte de matérias primas de apoio à construção das infraestruturas projetadas devem atender aos horários de 

descanso das populações e, em particular, das localidades na envolvente das obras, devendo estes circular a 
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velocidades reduzidas e obedecendo a todas as indicações legais, nomeadamente no que concerne a valores de ruído 

e recobrimento dos materiais transportados; 

▪ devem ser previamente definidas as vias de acesso às obras, de modo a que a movimentação de pessoas, máquinas 

e veículos pesados se realize em percursos previamente definidos, acautelando a segurança e fluidez da circulação 

nos caminhos da área em estudo e, em particular, na EN250-2 e EN109. Estas deverão contemplar os percursos 

menos penalizantes para as populações e restante tráfego; 

▪ as populações locais deverão ser avisadas atempadamente de eventuais caminhos a interromper, nomeadamente por 

via da afetação da rotunda da EN230-2 e a rua Ribeiro (estrada municipal), pelo que deverá proceder-se à sinalização 

rodoviária nas imediações das obras e à indicação clara de caminhos alternativos e desvios; deverá, ainda, evitar-se 

o parqueamento de veículos nas bermas das estradas; 

▪ deverá ser garantido o cumprimento rigoroso das normas em vigor, nomeadamente no que respeita à sinalização de 

vias e caminhos, no sentido de garantir maior segurança a utentes e trabalhadores; 

▪ devem ser informadas as autoridades locais e serviços de utilidade pública (bombeiros, Centros de saúde, etc.), com 

a devida antecedência, da ocorrência de obras, eventuais cortes de via, percursos alternativos, empregando sempre 

que se justifique a colocação de sinalização especial para este tipo de situações; 

▪ nos locais habitados considera-se importante equacionar o transporte de pesados, ou ligeiros, com o menor número 

de viagens possível, tendo em atenção que a largura dos acessos pode condicionar a dimensão dos veículos a utilizar; 

▪ quando se justifique será assegurada a recuperação dos pavimentos que sejam degradados pela ação de tráfego de 

pesados; 

▪ é importante assegurar a indeminização adequada das perdas de produção e/ou de terra útil devido à implantação das 

estruturas; 

▪ por forma a minimizar a interferência sobre a circulação viária na época de colheitas da principal cultura da área, o 

arroz, as obras deverão ser, tanto quanto possível, articuladas com a atividade referida; 

▪ durante o decorrer das obras dever-se-á assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular dos acessos à obra. 

Após a mesma, será importante proceder à recuperação dos locais por ela afectados, nomeadamente, a área do 

estaleiro e das zonas de depósito de materiais e respetivos acessos.  

Fase de Exploração 

Deverá desenvolver-se uma estratégia de gestão da actividade agrícola no Bloco beneficiado, que englobe um programa 

assente nas características da área e nas suas complementaridades.  

Esta  estratégia deverá dar relevância às reconhecidas vantagens competitivas decorrentes da elevada capacidade de uso 

do solo e da melhoria das condições para a prática da actividade agrícola, fruto dos investimentos efetuados, por forma a 

assegurar, na medida do possível, a adequação da ocupação cultural.  

Em síntese, deverá visar-se uma estratégia orientada para o incremento sustentável dos rendimentos da agricultura, 

contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida das populações, sem pôr em causa a sustentabilidade ambiental 

da área de intervenção.  

Devem, igualmente, prever-se medidas que permitam dar resposta cabal à previsível dinamização do sector agrícola, 

devidamente acompanhadas pela melhoria das estruturas de apoio à atividade na área do empreendimento, onde a ABBV 

poderá vir a desempenhar um papel determinante.  
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Recomenda-se, ainda, que a implementação das medidas mencionadas seja acompanhada pelas entidades locais, regionais 

e nacionais que, directa ou indirectamente, manifestam interesse nos processos de planeamento e organização territorial na 

área a ser intervencionada pelo presente projeto. 

9.10 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ÁREAS DE USO 
CONDICIONADO 

Tendo em conta os impactes identificados, as medidas de minimização propostas passam, essencialmente, pela adaptação 

dos projetos em avaliação às questões referentes ao ordenamento do território, bem como pela sua compatibilização com 

as figuras de planeamento existentes e em vigor.  

Fase de Construção 

▪ Deverão ser requeridas, às entidades competentes, as necessárias autorizações no que concerne à ocupação de solos 
integrados em Reserva Agrícola Nacional (RAN), em Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico 
(DPH), para além da rede rodoviária, ferroviária e infraestruturas hidráulicas; 

▪ deverá proceder-se à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e deverá ser implantado um 
sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações, durante a fase de construção, evitando condições de inundação 
nesse período; 

▪ na instalação de estaleiros, e vias de acesso à obra, privilegiar-se-á a ocupação de solos não agrícolas e, 
preferencialmente, áreas de incultos; 

▪ deverá ser fornecida informação prévia sobre os traçados das condutas, às autoridades municipais, para evitar 
interferências com infraestruturas existentes ou previstas; 

▪ deve assegurar-se a desativação total da área afeta à obra, após a sua conclusão, através da remoção de instalações, 
de equipamentos, de maquinaria de apoio e de todo o tipo de materiais residuais da mesma; 

▪ nas áreas de RAN deverá proceder-se, previamente ao início dos trabalhos, à decapagem da terra arável, tendo em 
conta a sua espessura variável. Considerando a capacidade dos solos em questão, recomenda-se o armazenamento 
cuidado da terra vegetal por forma a assegurar a sua reutilização na cobertura dos taludes e outras áreas a serem 
sujeitas a revestimento vegetal; 

▪ as áreas de REN potencialmente afetadas, nomeadamente aquelas que envolvem a construção de novos caminhos e 
valas, deverão ser objeto de um correto revestimento vegetal, recorrendo a espécies adequadas à região, 
pretendendo-se com a adoção desta medida minorar os efeitos negativos associados à movimentação de terras e à 
erosão dos solos; 

▪ dados os impactes previstos na circulação da rede viária da região, assim como na rede viária loca,l durante a fase de 
construção deve proceder-se a diligências visando definir um programa de percursos alternativos, bem sinalizados, 
contribuindo desta forma para um tráfego fluido e seguro. 

Fase de Exploração 

▪ Deve proceder-se a ações de sensibilização das entidades competentes, visando alertá-las para o necessário 
enquadramento ambiental da atividade produtiva, em todo o vale do Vouga Lagunar; 

▪ deverá ser garantida uma boa gestão e articulação dos blocos, enquanto integrados no Aproveitamento Hidroagrícola 
do Vouga, com os planos de ordenamento municipais e supramunicipais. 
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9.11 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à obra 

▪ Sondagens geoarqueológicas 

Uma vez que o curso do rio Velho a desassorear percorre uma área de sensibilidade arqueológica (ASA2), pela provável 

função portuária, em momento prévio ao desassoreamento do rio Velho deverão ser realizadas 3 sondagens 

geoarqueológicas no leito do rio, até à profundidade da cota -2 m. Este estudo visa identificar estratos antrópicos 

relacionáveis com a antiga zona portuária, assim como obter dados relativos ao paleo-ambiente e  às sucessivas variações 

da linha de costa. 

Para estes trabalhos deverá ser submetido um PATA por equipa com valência em arqueologia náutica e subaquática e 

deverá integrar um geoarqueólogo e um técnico de conservação e restauro assim como um plano de conservação preventiva 

de materiais. 

Deverá ainda ser indicado à DGPC o local do depósito provisório do espólio e entregue a cópia dos autos de entrega no 

local provisório definido. 

▪ Memória descritiva 

− Memória descritiva, visual e histórica dos cais tradicionais nº 71 e nº72, assim como da ponte com açude em 

madeira, nº 84.  

− Estudo bibliográfico e documental que clarifique o topónimo Porto da Póvoa e respetivo contexto histórico, assim como o 

eventual potencial arqueológico do local  

Fase de construção  

Dado o potencial da área a intervencionar, deverá ainda ser garantido o acompanhamento de todas as ações de 

desmatação, escavação e desassoreamento, por arqueólogo com valência em arqueologia náutica e subaquática  - nas 

intervenções na área do Baixo Vouga Lagunar e por arqueólogo com experiência em materiais líticos pré-históricos - nas 

ações a desenvolver nas manchas de empréstimo; 

▪ A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo, seguindo os 

métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais 

vestígios a identificar.  

▪ Por forma a salvaguardar a preservação de eventuais vestígios arqueológicos existentes, todas as atividades que 

possam implicar alterações no subsolo deverão ser alvo de acompanhamento arqueológico. 

▪ Os acessos a melhorar e a construir de raiz, bem como áreas de estaleiro devem, igualmente, ser alvo de prospeção 

arqueológico. Os resultados obtidos devem ser incluídos numa carta de condicionantes, por forma a salvaguardar a 

preservação de eventuais vestígios arqueológicos existente. 

▪ Antes do início das obras deverá assegurar-se do registo prévio, de todos os antigos sistemas de comportas, dos 

antigos sistemas navegáveis e dos cais ainda existentes e que possam vir a ser destruídos por essas obras, nalguns 

casos testemunhos últimos de uma realidade económica, social e cultural quase desaparecida. 

▪ Deve ser disponibilizado um pequeno texto de sensibilização e alerta para os vestígios arqueológicos que poderão 

surgir durante a fase de obra, destinado a todos os manobradores de máquinas. 



 

  

 

9-18 40486-EA-0100-RT -. PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

▪ Antes de a obra ter início, deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas necessárias para evitar a 

destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como os procedimentos e normas a 

cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 

▪ Deverá ser feita a proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde 

que não seja afetado diretamente pelo projeto; 

▪ As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que 

têm os seguintes objetivos principais: 

− Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

− registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de 

carácter antrópico), que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de 

medidas de minimização extraordinárias, ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de 

diagnóstico. 

▪ Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de 

Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Centro, pelos canais que vierem a ser combinados em sede 

própria. Deverá ainda ser remetida por correio eletrónico, uma Nota Técnica ao técnico da DGPC que acompanha o 

processo. Deverá seguir-se uma avaliação que poderá necessitar de realização de sondagens de diagnóstico e deverá 

ser elaborado um relatório preliminar com descrição, interpretação e proposta de medidas a aplicar; 

▪ Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico; 

▪ Os serviços da administração do património cultural condicionarão a prossecução de quaisquer obras à adoção pelos 

respetivos promotores, junto das autoridades competentes, das alterações ao projeto aprovado capazes de garantir a 

conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos 

▪ Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo, terá de ser realizado um relatório final contendo uma 

síntese de todas as tarefas efetuadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 

metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um 

retrato da paisagem original. 

▪ Deverá ainda ser indicado à DGPC o local do depósito provisório do espólio e entregue a cópia dos autos de entrega 

no local provisório definido. 
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10 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

No presente capítulo apresentam-se os programas de monitorização a propor no âmbito do presente EIA relativo ao Projeto 

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

Os programas de monitorização propostos seguem o estabelecido no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março e nº 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei nº 37/2017, 

de 2 de junho e, ainda, pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro e vai de encontro ao disposto na Portaria nº 

395/2015, de 4 de novembro, que revoga a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, designadamente no Artigo 6º (Pós-avaliação), 

no sentido de, posteriormente, os Relatórios de Monitorização poderem cumprir as normas técnicas constante do Anexo V 

da referida Portaria (Relatório de Monitorização e Outros Documentos Associados à Pós-avaliação). 

Os programas de monitorização ora propostos correspondem aos aspetos ambientais considerados como mais sensíveis, 

dado terem sido identificados potenciais impactes significativos para estes fatores ambientais, cuja evolução ao longo das 

fases de pré-construção, construção e/ou de exploração, nomeadamente nos primeiros anos de exploração do 

empreendimento se justifica ser seguida e controlada, segundo uma filosofia de pós-avaliação, de acordo com o atual quadro 

legal. 

Há ainda a referir que, encontrando-se prevista a monitorização destes aspetos no anterior EIA submetido a processo de 

AIA e na DIA emitida na sequência desse procedimento, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa), entidade 

que sucedeu ao IHERA, promoveu a realização destes programas de monitorização, com a periodicidade e nos termos 

constantes da referida DIA, visando obter o conhecimento atualizado e pormenorizado das caraterísticas da área, no que 

aos aspetos monitorizados se refere, no período correspondente à fase anterior à implementação do projeto. 

O Programa de Monitorização da Diversidade Ecológica, da responsabilidade do IDAD – Instituto do Ambiente e 

Desenvolvimento, decorreu entre julho de 2004 e julho de 2007 e o Programa de Monitorização da Água, da 

responsabilidade do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, no que respeita à componente 

qualidade e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) do Instituto Politécnico de Coimbra, no que respeita à 

componente quantitativa, decorreu entre os anos de 2005 e 2007. 

A sucessiva reprogramação do início da obra, levou a que os programas de monitorização em curso fossem concluídos, 

sem que se perspetivasse o início dos trabalhos de construção. Contudo, os resultados obtidos são considerados válidos e 

permitiram concluir que se enquadram na situação de referência atual, caraterizada no âmbito dos estudos ambientais que 

agora acompanham o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

Pelos motivos apontados e introdutoriamente, importa referir que se considera justificado e útil o facto de os programas de 

monitorização propostos no âmbito do presente EIA, seguirem globalmente a estrutura dos programas já realizados, quer 

no que se refere a parâmetros e locais de amostragem, como também periodicidade e métodos de amostragem e analíticos, 

atendendo a que se mantêm os objetivos estabelecidos para a sua realização. 
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10.1 MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

10.1.1 Objetivos do programa de monitorização da água 

“O comportamento dos níveis de salinidade e do efeito de maré vai ser determinante para a manutenção ou desaparecimento 

dos habitats de sapal e juncal a montante do dique, pelo que deve ser dada particular relevância à monitorização destes 

parâmetros”. 

Efetivamente, a qualidade da água, sobretudo no que respeita à salinidade, será um fator determinante para a análise de 

dados recolhidos noutras vertentes deste programa de monitorização, podendo justificar a presença/ausência de 

determinadas espécies e a evolução das comunidades (sobretudo, flora, anfíbios e ictiofauna), ao longo do tempo, 

nomeadamente entre o período pré-obra e pós-obra. 

Assim, no âmbito restrito da conservação da natureza, o programa de monitorização da água visa permitir acompanhar a 

variação da salinidade, desde a fase prévia da obra até à fase de exploração do sistema primário de defesa contra marés, 

no sentido de perceber e justificar, entre outros aspetos, a sucessão dos habitats, das comunidades de anfíbios e da 

ictiofauna na área de estudo. 

No sentido de alcançar os resultados pretendidos, a monitorização da salinidade deve ser realizada em simultâneo com a 

monitorização da flora dos sistemas húmidos, nos quais se enquadram grande parte dos habitats da Diretiva Habitats 

existentes no Baixo Vouga Lagunar, e dos peixes e anfíbios, pois a composição das comunidades, entre outros fatores, 

poderá estar associada aos níveis de salinidade. 

10.1.2 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes: 

− Salinidade; 

− Condutividade; 

− Oxigénio dissolvido; 

− pH; 

− Temperatura. 

10.1.3 Locais de amostragem 

Para efeitos da monitorização da água, na perspetiva da Conservação da Natureza, considera-se pertinente manter os locais 

de amostragem já monitorizados, pelos motivos anteriormente apontados. 

A definição dos pontos de amostragem para determinação dos parâmetros referidos, alem de permitir obter uma perceção 

global do efeito da construção do sistema de defesa contra marés, foi efetuada em conjugação com a definição dos pontos 

de amostragem para monitorização da flora dos sistemas húmidos, peixes e anfíbios. 

Assim, foram definidos 30 pontos de amostragem, os quais se apresentam na Figura 10.1. 
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Figura 10.1 - Localização dos pontos de amostragem da água (DGADR /IDAD, Fev. 2008). 

10.1.4 Frequência e períodos de amostragem 

A monitorização da água na perspetiva da conservação da natureza, deverá ocorrer com a seguinte frequência e períodos 

de amostragem: 

▪ Antes da fase de construção – Campanhas bimestrais (janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro). 

▪ Durante a fase de obra – Campanhas bimestrais (janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro). 

▪ Durante a fase de exploração – Campanhas bimestrais (janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro). 

Há a referir que nos locais sob influência da maré, a leitura dos parâmetros deve ser efetuada em preia-mar e em baixa-

mar, enquanto que nos locais onde o efeito da maré não se faz sentir, bastará uma medição. 

Sempre que possível, as amostragens de ambas as marés devem ser efetuadas no mesmo dia do mês em que ocorrerem, 

evitando eventuais flutuações naturais decorrentes do ciclo mensal. 
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10.1.5 Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

Os parâmetros a analisar, poderão ser todos medidos in situ, pelo que se propõe a utilização de uma sonda multiparamétrica, 

devidamente calibrada e homologada. 

As análises aos parâmetros em causa serão realizadas através de métodos simples e/ou automáticos de leitura e serão 

efetuadas no local da colheita. 

Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e observações 

respeitantes aos pontos de recolha das amostras de água e à própria amostragem, nomeadamente: 

▪ localização exata dos pontos de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; 

▪ data e hora de recolha das amostras; 

▪ descrição organolética da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc.; 

▪ tipo e método de amostragem. 

10.1.6 Métodos de Tratamento dos Dados 

O registo de dados bem como o tratamento dos dados obtidos deverá garantir a correta comparação dos mesmos com os 

valores estipulados como valores limite na legislação (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto), nomeadamente no Anexo 

XXI (Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais). 

10.2 MONITORIZAÇÃO DA FLORA 

O plano de monitorização da flora tem como principal objetivo confirmar se os impactes preconizados  efetivamente se 

verificam, conhecer as áreas efetivamente afetadas, conhecer a evolução da vegetação presente nas zonas húmidas e 

perceber o sucesso das ações de implementação da Estrutura Verde Primária, assim como garantir que esta área e as 

restantes áreas afetadas permanecem livres de espécies de flora invasora. Os objetivos específicos da monitorização são: 

▪ Avaliação das áreas efetivamente afetadas durante a obra (fase de construção); 

▪ Avaliação da evolução da vegetação das comunidades de zonas húmidos nas áreas a montante do sistema de defesa 

contra marés (fase de construção e exploração); 

▪ Avaliação da evolução da Estrutura Verde Primária e das áreas afetadas (fase de exploração); 

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do programa de monitorização: 

▪ Delimitação das áreas intervencionadas durante a construção (imediatamente após o final da construção); 

▪ Realização de inventários florísticos em áreas de sapal e prados húmidos (fase de construção e fase de exploração); 

▪ Atualização da cartografia de biótopos e habitats (fase de exploração); 

▪ Realização de inventários florísticos em áreas de instalação da Estrutura Verde Primária (fase de exploração); 

▪ Prospeção de espécies de flora invasora terrestres em áreas diretamente afetadas pelo projeto, e prospeção de flora 

invasora aquática nos canais (fase de exploração). 
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10.2.1 Parâmetros a monitorizar 

Para avaliação das áreas efetivamente afetadas pela construção devem ser registados os seguintes parâmetros: 

▪ Cartografia das áreas efetivamente intervencionadas; 

▪ Afetação ou não afetação dos referidos biótopos. 

Para a avaliação da evolução da vegetação das comunidades de zonas húmidas nas áreas a montante do sistema de defesa 

contra marés, deverão ser determinados os seguintes parâmetros: 

▪ Espécies florísticas presentes; 

▪ Abundância; 

▪ Riqueza específica; 

Para avaliação da evolução da Estrutura Verde Primária e da recuperação das áreas afetadas: 

▪ Espécies florísticas presentes; 

▪ Abundância; 

▪ Riqueza específica; 

Para avaliação da presença de espécies florísticas invasoras: 

▪ Espécies invasoras presentes; 

▪ Localização dos núcleos de espécies invasoras; 

▪ Estimativa do número de indivíduos, densidade ou área ocupada, de espécies invasoras. 

10.2.2 Locais e frequência de amostragem 

A duração total do programa de monitorização deverá contemplar a fase de construção e, pelo menos, um período de 5 

anos de amostragem na fase de exploração, que correspondem a 3 anos efetivos de monitorização. Neste sentido, deverão 

ser realizadas campanhas de amostragem na fase de exploração no primeiro, terceiro e quinto anos desta fase do projeto.  

A delimitação das áreas efetivamente afetadas deverá ser realizada durante uma campanha de amostragem a decorrer 

imediatamente após o final da construção.  

A evolução da Estrutura Verde Primária deverá ser avaliada durante a fase de exploração, assim como a evolução da 

vegetação das comunidades de zonas húmidas nas áreas a montante do sistema de defesa contra marés.  

Em cada um dos anos de monitorização deverão ser realizadas duas campanhas de amostragem, uma durante a Primavera 

(altura em que é identificada a maioria das espécies) e outra durante o Verão (altura em que é identificada a maioria das 

espécies de gramíneas e muitas espécies de compostas). 

Os locais de amostragem correspondem aos locais intervencionados aquando da construção do empreendimento, aos locais 

de instalação da estrutura verde primária e às manchas de sapal e de prados húmidos localizados a montante das estruturas 

de defesa contra marés. Como descrito no capítulo seguinte, deverão ser instalados quadrados de amostragem para registar 

os diferentes parâmetros. 
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A presença de espécies de flora invasora terrestre deve ser avaliada tanto na área de instalação da Estrutura Verde Primária 

como em toda a área diretamente afetada pelas atividades do projeto. Por outro lado, a presença de espécies de flora 

invasora aquática deve ser avaliada nas linhas de água, canais ou outros presentes, num conjunto limitado de locais 

(localizações-chave que se adequem a diferentes espécies invasoras aquáticas), a definir. Estas atividades devem ser 

realizadas no primeiro, terceiro e quinto anos da referida fase, em época adequada à deteção das espécies.  

10.2.3 Técnicas e Métodos de recolha de dados 

▪ Uma vez terminadas as ações de construção deve delimitar-se a área efetivamente intervencionada, com recurso a 

GPS. Esta avaliação deverá ser documentada com fotografias. 

▪ Para o acompanhamento da evolução da vegetação devem ser instalados quadrados de 2x2m, em número adequado, 

em áreas do biótopo sapal e em áreas de prados húmidos (juncal). No final da monitorização deve ainda ser realizada 

uma atualização da cartografia de biótopos e habitats. 

▪ Para avaliar a evolução da Estrutura verde primária devem ser instalados quadrados de 2x2m em locais onde a mesma 

for instalada, realizando-se inventários em áreas de folhosas, que servirão como referência. Em cada quadrado 

deverão ser realizados inventários florísticos.  

▪ Para avaliação da presença de espécies de flora invasora terrestre deve percorrer-se avaliada área de instalação da 

Estrutura Verde Primária como em toda a área diretamente afetada pelas atividades do projeto, registando os núcleos 

presentes com recurso a GPS e caracterizando os mesmos. Por outro lado, deve ser avaliada a presença de espécies 

de flora invasora aquática nas linhas de água, canais ou outros presentes, através da visita periódica de um conjunto 

de locais-chave, a definir, em número adequado. Nestes locais deve ser registada a presença de espécies e, em caso 

afirmativo, a ocupação das mesmas. 

10.2.4 Métodos de Tratamento de Dados 

A informação acerca das áreas efetivamente afetadas durante a fase de construção deverá ser integrada num SIG, 

permitindo a produção de mapas, o que por sua vez facilitará a quantificação de área afetada.  

Relativamente à evolução da vegetação das zonas húmidas os dados recolhidos durante a fase de exploração devem ser 

comparados com os observados na fase de construção e que servirão como inventários controlo, fazendo-se a comparação 

das espécies presentes e se estas pertencem a comunidades mais ou menos tolerantes à salinidade. No final da 

monitorização, a área de biótopos e habitats deve ainda ser comparada com a cartografia efetuada durante o EIA. 

Relativamente à estrutura verde primária pretende-se perceber se a mesma se encontra a evoluir no sentido pretendido 

(folhosas). Os inventários realizados em áreas de folhosas servirão para comparação e perceber se a vegetação está a 

evoluir no sentido pretendido. 

O índice de abundância a utilizar para realização dos inventários será o proposto por Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 

1971), ou uma adaptação do mesmo, e o de riqueza específica corresponderá à própria definição deste parâmetro, 

contabilizando-se o número de espécies. Estas análises permitirão uma comparação temporal e espacial dos dados.  

Por outro lado, recorrer-se-á a análises multivariadas, de ordenação (por exemplo, PCO, nMDS e CAP) e/ou de classificação.  

Relativamente à presença de espécies invasoras, os dados serão inseridos num SIG, permitindo observar a evolução 

espacial das espécies na área. 
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10.2.5 Relação entre fatores ambientais e parâmetros do projeto 

Na fase de exploração, pretende-se confirmar se tal como preconizado existe uma perda de biótopos devido à implantação 

da obra. Pretende-se ainda verificar se existe uma afetação dos biótopos dependentes das marés e salinidade. 

Quanto à Estrutura Verde Primária pretende-se confirmar que a mesma é corretamente instalada, garantindo o 

desenvolvimento de vegetação ripícola nesta área. 

O seguimento das áreas intervencionadas pretende detetar precocemente a presença de espécies de flora invasora na área. 

10.2.6 Critérios de avaliação dos dados 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente em cada relatório anual, 

comparando-os com os resultados de anos precedentes e, sempre que possível, com resultados de outros estudos idênticos 

que tenham sido realizados na área de estudo ou região envolvente.  

10.2.7 Medidas de gestão ambiental a adotar 

No que diz respeito à Estrutura Verde Primária, caso se detete deficiente desenvolvimento da vegetação ou elevada 

mortalidade das espécies plantadas serão tomadas medidas para colmatar estes problemas, como a realização de novas 

plantações. 

Quanto à presença de espécies invasoras, tendo em conta os resultados obtidos, será ponderada a necessidade de 

recomendar adoção de medidas adicionais, como por exemplo a implementação de um plano de controlo destas espécies, 

respeitando os métodos mais adequados a aplicar a cada uma das espécies presentes.  

10.2.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão sobre a Revisão dos 
Programas de Monitorização 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efetuado um relatório técnico (entregue, num período máximo de 60-90 

dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura esteja de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro. Neste deverá ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua alteração caso a equipa 

responsável pelo estudo considere necessário. Anualmente deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os 

anos anteriores, de modo a que haja um historial de todo o programa.  

No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral de todo o trabalho de monitorização 

que se desenvolveu ao longo desse período. Deverá ainda ser avaliada a necessidade de prolongamento do programa de 

monitorização. 

10.3 MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

O presente Plano de Monitorização tem por objetivo avaliar os efeitos que a construção do Sistema Primário de Defesa do 

Baixo Vouga Lagunar tem na comunidade de aves em geral, na população de águia-sapeira (Circus aeruginosus) e na 

população de garça-vermelha (Ardea purpurea). Ainda que já tenham sido feitos vários estudos na área, considera-se do 

maior interessa estabelecer um ano 0, uma vez que os trabalhos mais recentes foram feitos numa única época de 

amostragem e não tendo em conta todas as épocas fenológicas. Assinala-se ainda que, os dados relativos à reprodução de 

águia-sapeira (Circus aeruginosus) e de garça-vermelha (Ardea purpurea), são já de 2006 e precisam ser atualizados. Tem 

os seguintes objetivos específicos: 
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1) Estabelecer a situação de referência para a comunidade de aves em geral (sensu lato), para a população de águia-

sapeira (Circus aeruginosus) e para a população de garça-vermelha (Ardea purpurea), antes da implantação do 

empreendimento (Ano 0) 

2) Identificar alterações na comunidade de aves em geral presente na área do Baixo Vouga Lagunar (Fases de 

Construção e Exploração) 

3) Avaliar eventuais alterações na forma como a população de águia-sapeira (Circus aeruginosus) utiliza a área e a sua 

reprodução na área (Fases de Pré-Construção, Construção e Exploração) 

4) Avaliar eventuais alterações na forma como a população de garça-vermelha (Ardea purpurea) utiliza a área e a sua 

reprodução na área (Fases de Pré-Construção, Construção e Exploração) 

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do programa: 

▪ Amostragens da comunidade de aves em geral na zona do Bocage e nas zonas húmidas para cálculo de parâmetros 

populacionais – fase anterior à obra, fase de construção e exploração. Esta tarefa permitirá obter dados que 

possibilitarão a resposta aos objetivos 1 e 2. 

▪ Amostragens para determinação da utilização da área do Baixo Vouga Lagunar pela águia-sapeira (Circus 

aeruginosus) e pela garça-vermelha (Ardea purpurea) – fase anterior à obra, fase de construção e exploração. Esta 

tarefa permitirá obter dados que possibilitarão a resposta aos objetivos 1, 3 e 4. 

▪ Prospeção ninhos e/ou outros indícios de reprodução – de Pré-Construção, de Construção e de Exploração. Esta 

tarefa permitirá obter dados que possibilitarão a resposta aos objetivos 1, 3 e 4. 

O desenho experimental delineado no presente Plano de Monitorização é do tipo BACI (Before-After Control Impact), pelo 

que não se irá comparar os valores absolutos dos parâmetros obtidos para a área de estudo e área de Controlo, mas sim 

as suas tendências ao longo do tempo (Strickland et al. 2007). Uma vez que as flutuações observadas nestes parâmetros 

podem ser consequência de inúmeros fatores, os locais de controlo vão permitir aferir se as flutuações observadas na área 

de estudo serão, de facto, consequência da construção e/ou exploração do projeto ou se são justificadas por outros fatores 

(e.g. fenologia das espécies e condições climatéricas). É, contudo, de referir que as áreas controlo apenas são utilizadas 

para alcançar alguns dos objetivos propostos. 

10.3.1 Parâmetros a monitorizar 

Comunidade de aves em geral 

Para responder aos objetivos 1 e 2, será necessário realizar amostragens da comunidade de avifauna em geral na zona 

húmida e na zona do Bocage, devendo ser determinados os seguintes parâmetros: 

▪ Abundância relativa total (nº de contactos por ponto);  

▪ Riqueza específica relativa (nº médio de espécies por ponto); 

▪ Abundância relativa por espécie (nº médio de contactos por espécie e ponto). 

Águia-sapeira (Circus aeruginosus)  

Para a concretização do objetivo 3 e 4, será necessário realizar amostragens da população residente e reprodutora de águia-

sapeira, devendo ser determinados os seguintes parâmetros: 
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▪ Áreas de atividade; 

▪ Número de casais reprodutores; 

▪ Indícios de reprodução;  

▪ Número e localização de dormitórios; 

▪ Estimativa do número de indivíduos por dormitório; 

Garça-vermelha (Ardea purpurea) 

Para a concretização do objetivo 3 e 4, será necessário realizar amostragens da população de garça-vermelha, devendo ser 

determinados os seguintes parâmetros: 

▪ Áreas de atividade; 

▪ Número de colónias e de casais reprodutores; 

▪ Indícios de reprodução;  

10.3.2 Locais e frequência de amostragem 

A duração total do Programa de Monitorização irá contemplar um ciclo fenológico anual para estabelecimento da situação 

de referência (relativo ao período anterior à obra), a fase de construção e, pelo menos, um período de 3 anos de amostragem 

na fase de exploração.  

A área de estudo será composta pela área de influência Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, e por uma 

área Controlo, no caso da comunidade de aves em geral. 

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações nas comunidades de aves em geral presentes na 

área do projeto, em eventuais alterações na comunidade 

Devem ser realizados pelo menos 12 pontos de escuta (3 na zona húmida e 3 na zona do Bocage da área do projeto; 3 em 

zona húmida e 3 na zona do Bocage na área controlo), cuja localização deve obedecer aos seguintes critérios: (1) no geral, 

estarem distribuídos pela área de estudo e relativamente próximos  às áreas a afetar (<250m); (2) a distância mínima entre 

pontos deverá ser cerca de 250 m de forma a não haver pseudorreplicação dos dados. A seleção dos locais associados a 

área Controlo deve ainda ser definida de forma a garantir que os pontos de amostragem se situam fora da área de influência 

do projecto, considerando uma distância mínima de 500 metros em torno das estruturas a construir. 

As amostragens de aves em geral deverão ser realizadas de forma a abranger as épocas de Reprodução, Dispersão de 

juvenis, Migração outonal e Invernada. Deverão ser realizadas 2 campanhas de amostragem por época fenológica. 

Estes trabalhos deverão abranger as 3 fases de projeto: anterior à construção (Ano 0), fase de construção e exploração 

(3 anos).  

Objetivos 1 e 3. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de águia-sapeira 

(Circus aeruginosus) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

Para a monitorização da população invernante devem ser visitados os 3 dormitórios identificados em 2006 (IDAD, 2008), 

devendo prospetar-se novos dormitórios na área do Baixo Vouga Lagunar.  
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Deverá ser efetuara uma saída de reconhecimento em dezembro, de forma a verificar se a área de dormitórios se mantém 

e de forma a prospetar novos locais de amostragem. Após a definição dos locais de amostragem devem realizar-se dois 

censos em cada dormitório, entre dezembro e início de fevereiro. 

Relativamente à amostragem dos casais reprodutores devem ser efetuadas amostragens durante o mês de março junto aos 

locais de habitat mais favorável para a espécie (sapais, caniçais e juncais) para identificação de áreas de reprodução. Junto 

a estes locais deve ser realizada uma malha de pontos de amostragem, num mínimo de 4, de forma a perceber a utilização 

que a espécie faz da área e a detetar movimentos (nomeadamente aves em parada) que indiciem a utilização da área para 

nidificação. 

Nos meses de abril e maio os locais com indícios de possível nidificação devem ser novamente visitados para identificar os 

locais nos quais provavelmente existem ninhos. Já nos meses de junho e início de julho devem realizar-se nova visita, para 

confirmação da reprodução. 

Estes trabalhos deverão abranger as 3 fases de projeto: anterior à construção (Ano 0), fase de construção e exploração 

(3 anos).  

Objetivo 1 e 4. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de garça-vermelha 

(Ardea purpurea) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

Para a monitorização da população de garça-vermelha (Ardea purpurea) devem ser efetuadas amostragens durante o mês 

de março junto aos locais de habitat mais favorável para a espécie para prospeção de colónias de reprodução, revisitando-

se ainda as duas colónias identificadas em 2006 (IDAD, 2008). Junto a estes locais deve ser realizada uma malha de pontos 

de amostragem, num mínimo de 4, de forma a perceber a utilização que a espécie faz da área e a detetar movimentos 

(nomeadamente aves em parada) que indiciem a utilização da área para nidificação. 

Entre o final de abril e início de maio devem visitar-se os locais das colónias previamente identificadas, de contabilizar o 

número de casais.  

Estes trabalhos deverão abranger as 3 fases de projeto: anterior à construção (Ano 0), fase de construção e exploração 

(3 anos).  

10.3.3 Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações nas comunidades de aves em geral presentes na 

área do projeto, em eventuais alterações na comunidade  

Deverá ser utilizado um método pontual, que consiste no registo dos contactos (visuais ou auditivos) obtidos por um 

observador em pontos de escuta durante um período temporal estabelecido previamente, especificando a espécie e o 

número de indivíduos (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995).  

As contagens deverão ser realizadas durante a manhã ou fim da tarde por serem os períodos do dia em que este grupo se 

encontra mais ativo (Bibby et al., 1992). Cada ponto terá a duração de 10 minutos. Durante esse período, o observador 

registará o número e espécie dos indivíduos detetados, discriminando os contactos em três classes de distância: <50m, 50-

100m e >100m. 
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Objetivos 1 e 3. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de águia-sapeira 

(Circus aeruginosus) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

As amostragens dos dormitórios devem realizar-se 45 a 30 minutos antes do por-do-sol até cerca de 30 minutos apos o por-

do-sol. Nestes locais deve contabilizar-se o número de indivíduos que utiliza o local. 

Quanto à utilização da área, cada ponto deverá ter a duração de 30 minutos. 

Relativamente à monitorização dos ninhos devem registar-se todos os comportamentos que indiciem a existência de 

reprodução (transporte de material para construção de ninho, entradas e saídas de um dado local com alimento, passagem 

de presas) e a presença de indivíduos adultos e juvenis. 

Objetivo 1 e 4. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de garça-vermelha 

(Ardea purpurea) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

No que diz respeito à utilização da área, cada ponto deverá ter a duração de 30 minutos.  

Entre o final de abril e início de maio devem visitar-se os locais das colónias previamente identificadas, de contabilizar o 

número de casais. As contagens devem ser efetuadas fim do dia (cerca de 1:30 hora antes do por-do-sol até cerca de 30 

minutos apos o por-do-sol) de modo a contabilizar o número de entradas na colónia. 

10.3.4 Métodos de tratamento de dados  

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações nas comunidades de aves em geral presentes na 

área do projeto, em eventuais alterações na comunidade  

Os dados recolhidos durante as amostragens servirão para determinar parâmetros populacionais (e.g. abundância relativa, 

riqueza específica) que caracterizem a comunidade de aves em geral ao longo do tempo. Os valores obtidos na área do 

projeto e na área Controlo devem ser comparados em termos de tendências e não em termos absolutos. Para tal dever-se-

á recorrer a análises gráficas e estatísticas, caso os dados recolhidos o permitam, utilizando, por exemplo, Modelos Lineares 

Generalizados Mistos. 

Objetivo 1 e 3. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de águia-sapeira 

(Circus aeruginosus) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

Através da compilação de dados dos diversos anos será possível perceber se existem flutuações no número de indivíduos 

e casais reprodutores na área.  

Objetivo 1 e 4. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de garça-vermelha 

(Ardea purpurea) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

Através da compilação de dados dos diversos anos será possível perceber se existem flutuações no número de casais 

reprodutores na área.  

10.3.5 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto  

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações nas comunidades de aves em geral presentes na 

área do projeto, em eventuais alterações na comunidade  

No que respeita às amostragens da comunidade de aves em geral, o desenho experimental definido tem por base uma 

amostragem do tipo BACI (Before-After Control Impact) que, para além do estabelecimento dos padrões de uso do espaço 
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e identificação de espécies presentes numa situação anterior à implantação do projeto, permitirá detetar alterações ao longo 

do tempo ao nível dos índices de utilização da área do Baixo Vouga Lagunar. Assim, através da realização de censos em 

três fases distintas (pré-construção, construção e exploração), será possível avaliar se o projeto tem influência na utilização 

que a comunidade de avifauna faz da área, nomeadamente se é responsável por um decréscimo no número de 

indivíduos/espécies presentes, ou se implica mesmo a sua exclusão da área de estudo. 

Objetivos 1 e 3. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de águia-sapeira 

(Circus aeruginosus) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

As amostragens direcionadas para a população de águia-sapeira (Circus aeruginosus) permitirão, nomeadamente na fase 

anterior à construção, perceber de que forma esta espécie utiliza a área do Baixo Vouga Lagunar. A informação recolhida 

durante a fase anterior à construção será utilizada como situação de referência para os restantes anos da monitorização 

(fases de construção e exploração), durante os quais se tentará perceber se a implementação do projeto e a sua posterior 

entrada em funcionamento têm ou não implicações na forma como águia-sapeira (Circus aeruginosus) utiliza a área de 

estudo.  

Objetivo 1 e 4. Estabelecer situação de referência e avaliar eventuais alterações na forma população de garça-vermelha 

(Ardea purpurea) utiliza a área e o seu sucesso reprodutor 

As amostragens direcionadas para a população de garça-vemelha (Ardea purpurea) permitirão, nomeadamente na fase 

anterior à construção, perceber de que forma esta espécie utiliza a área do Baixo Vouga Lagunar. A informação recolhida 

durante a fase anterior à construção será utilizada como situação de referência para os restantes anos da monitorização 

(fases de construção e exploração), durante os quais se tentará perceber se a implementação do projeto e a sua posterior 

entrada em funcionamento têm ou não implicações na forma como garça-vemelha (Ardea purpurea) utiliza a área de estudo. 

10.3.6 Critérios de avaliação de dados  

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente em cada relatório anual, 

comparando-os, sempre que possível, com resultados de outros estudos idênticos que tenham sido realizados na área de 

estudo ou região envolvente. Os dados deverão ser interpretados a um nível local, regional e nacional. Neste ponto é 

fundamental a consulta de bibliografia e/ou de especialistas.  

10.3.7 Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização 

Durante a fase de exploração, se for verificada a ocorrência de determinadas situações consideradas críticas (critérios a 

definir, num processo auscultação de especialistas e integração de dados regionais) para espécies importantes do ponto de 

vista da conservação ou para um elevado número de espécies, o promotor deverá implementar as medidas de minimização 

e/ou compensação propostas pela equipa responsável pela monitorização. Estas medidas terão como objetivo favorecer a 

recuperação dos valores de densidade dessas espécies.  

10.3.8 Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de monitorização 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efetuado um relatório técnico (entregue, num período máximo de 60-90 

dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura esteja de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro. Anualmente deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores, de modo a que haja 
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um historial de todo o programa. No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral 

de todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, devendo também ser avaliada a 

necessidade ou não de prolongado do plano. 

Em cada relatório deverá, também, ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem e se as mesmas permitem responder 

aos objetivos definidos para a monitorização, procedendo-se à sua alteração caso a equipa responsável pelo estudo 

considere necessário.  

10.4 MONITORIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

O presente Plano de Monitorização tem por objetivo avaliar os efeitos que a construção do Sistema Primário de Defesa do 

Baixo Vouga Lagunar tem na comunidade de ictiofauna em geral. Ainda que já tenham sido feitos vários estudos na área, 

considera-se do maior interessa estabelecer um ano 0, uma vez que os trabalhos mais recentes foram feitos numa única 

época de amostragem e não abrangendo todo o ciclo anual, nem todos os pontos amostrados durante a realização do Plano 

de Monitorização (IDAD, 2008). Os dados que abrangem todo o ciclo anual são já de 2006 (IDAD, 2008) e devem ser 

atualizados, pelo que se propõe a manutenção do que foi realizado quando da realização do projeto de desenvolvimento 

agrícola do Baixo Vouga Lagunar (IDAD, 2008), de forma a que possam ser tecidas comparações de dados com o historial 

já existente. 

Assinala-se ainda que para já não existe um plano de gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas, sabendo-se 

que estas deverão estar abertas durante os meses de maior pluviosidade, fechando em alturas de estio, de forma a evitar 

uma diminuição na quantidade de água doce disponível para a agricultura nessa altura do ano. Sabe-se que os meses de 

maior pluviosidade na área de estudo são outubro, novembro, dezembro e janeiro, sendo que no semestre húmido (outubro 

a março) se verifica 77% da precipitação anual da região. Assim, considera-se que neste semestre as diversas estruturas 

do projeto estarão, por princípio, abertas. Não havendo um plano de gestão/operação definido é fundamental obter dados 

sobre a utilização que as espécies de ictiofauna que suportem a gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas, 

ou que fundamentem uma alteração a essa mesma gestão, com vista a minimizar ao máximo a constituição de obstáculos 

que possam impedir a progressão das diversas espécies. 

Assim, o plano de monitorização proposto será uma tem os seguintes objetivos específicos: 

▪ Objetivo 1: Estabelecer a situação de referência para a comunidade de ictiofauna, antes da implantação do 

empreendimento (Ano 0); 

▪ Objetivo 2: Identificar alterações na comunidade de ictiofauna residente na área do Baixo Vouga Lagunar (Fases de 

Construção e Exploração);  

▪ Objetivo 3: Verificar a quebra de continuidade do sistema fluvial, fundamental para a comunidade de ictiofauna 

migradora na área do Baixo Vouga Lagunar (Fases de Construção e Exploração); 

▪ Objetivo 4: Perceber a eficácia das medidas de minimização propostas; 

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do programa: 

▪ Amostragens da comunidade de ictiofauna residente nos rios e esteiros que atravessam a área de estudo a jusante e 

a montante das estruturas a construir. Esta tarefa permitirá obter dados que possibilitarão a resposta aos objetivos 1 

e 2. 
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▪ Amostragens da comunidade de ictiofauna migradora nos rios e esteiros que atravessam a área de estudo a jusante 

e a montante das estruturas a construir. Esta tarefa permitirá obter dados que possibilitarão a resposta aos objetivos 

1, 3 e 4. 

10.4.1 Parâmetros a monitorizar 

Espécies residentes  

Para a concretização do objetivo 1 e 2, será necessário realizar amostragens da população residente de ictiofauna, devendo 

ser determinados os seguintes parâmetros: 

▪ Espécies presentes; 

▪ Número indivíduos; 

Espécies migradoras 

Para a concretização do objetivo 1, 3 e 4, será necessário realizar amostragens da população de ictiofauna migradora, 

devendo ser determinados os seguintes parâmetros: 

▪ Espécies presentes; 

▪ Número indivíduos; 

▪ Identificação dos períodos de maior intensidade migratória;  

10.4.2 Locais e frequência de amostragem 

A duração total do Programa de Monitorização irá contemplar um ciclo anual para estabelecimento da situação de referência 

(relativo ao período anterior à obra), a fase de construção e, pelo menos, um período de 3 anos de amostragem na fase de 

exploração.  

A área de estudo será composta pela área de influência Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, tanto a 

jusante como a montante. 

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações na comunidade de ictiofauna residente 

Devem ser realizadas amostragens nos 14 locais considerados no Plano de Monitorização do projeto de desenvolvimento 

agrícola do Baixo Vouga Lagunar (IDAD, 2008). 

As amostragens deverão ser realizadas de forma a abranger as épocas mais relevantes, tendo em conta o histórico de 

informação para a área: primavera (abril a maio) e verão (julho). 

Estes trabalhos deverão abranger as 3 fases de projeto: anterior à construção (Ano 0), fase de construção e exploração (3 

anos).  

Objetivos 1, 3 e 4. Estabelecer situação de referência, verificar a possível quebra de continuidade do sistema fluvial e avaliar 

a eficácia das medidas de minimização 

Devem ser realizadas amostragens nos 6 locais considerados no Plano de Monitorização do projeto de desenvolvimento 

agrícola do Baixo Vouga Lagunar (IDAD, 2008). 
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No total devem realizar-se 3 amostragens de Lampreia entre janeiro e maio, sendo que pelo menos uma campanha tem que 

ser realizada entre fevereiro e março, e 3 amostragens do Sável e Savelha, entre março e julho. 

Estes trabalhos deverão abranger as 3 fases de projeto: anterior à construção (Ano 0), fase de construção e exploração (3 

anos).  

10.4.3 Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

A inventariação deve ser realizada com recursos a métodos de pesca tradicionais sempre que possível. Em cada local os 

indivíduos devem ser identificados por espécie, contabilizando-se o número de indivíduos de cada espécie. Os indivíduos 

devem ser devolvidos à água, após marcação para seguimento. Devem marcar-se indivíduos de diversas espécies, com 

especial foco em indivíduos de espécies com estatuto de conservação. No caso de haver necessidade de recolha de 

exemplares para identificação laboratorial deve reduzir-se ao máximo o número de amostras. 

10.4.4 Métodos de tratamento de dados  

Os dados recolhidos durante as amostragens servirão para determinar parâmetros populacionais (e.g. abundância relativa, 

riqueza específica) que caracterizam a comunidade de ictiofauna residente em cada local ao longo do tempo. Os valores 

obtidos nas diferentes épocas e anos devem ser comparados em termos de tendências e não em termos absolutos. Para 

tal dever-se-á recorrer a análises gráficas e estatísticas, caso os dados recolhidos o permitam, utilizando, por exemplo, 

Modelos Lineares Generalizados Mistos. 

10.4.5 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto  

Objetivos 1 e 2. Estabelecer situação de referência e identificar alterações na comunidade de ictiofauna residente 

No que respeita às amostragens da comunidade ictiofauna residente, o desenho experimental segue o eu havia já sido 

definido em trabalhos anteriores, o que permitirá detetar alterações ao longo do tempo na utilização da área. Assim, através 

da realização de amostragens em três fases distintas (pré-construção, construção e exploração), e por comparação com os 

dados de anos anteriores, será possível perceber se existem diferenças nas comunidades a montante e jusante das 

diferentes estruturas do projeto 

Objetivos 1, 3 e 4. Estabelecer situação de referência, verificar a possível quebra de continuidade do sistema fluvial e avaliar 

a eficácia das medidas de minimização 

No que respeita às amostragens da comunidade ictiofauna migradora, o desenho experimental segue o havia já sido definido 

em trabalhos anteriores, acrescentando-se a marcação de indivíduos, o que permitirá detetar alterações ao longo do tempo 

na utilização da área e perceber se o projeto em causa irá causar a interrupção do continuum fluvial na área. Assim, através 

da realização de amostragens em três fases distintas (pré-construção, construção e exploração), e por comparação com os 

dados de anos anteriores (também prévios à implantação do projeto), será possível perceber se existem diferenças no 

continuum fluvial e/ou se as medidas de minimização adotadas bem como o plano de gestão/operação das EHs são 

suficientes para manutenção dessa continuidade fluvial. 

O cruzamento dos dados com os períodos de abertura de fecho das comportas (número de horas e período do dia (noturno 

ou diurno) em cada estado – se tecnicamente viável a obtenção desta informação no âmbito das ações de operação das 

mesmas), irão fornecer elementos sobre a compatibilidade entre a gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas 

e a ictiofauna. 
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10.4.6 Critérios de avaliação de dados  

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente em cada relatório anual, 

comparando-os com resultados de outros estudos idênticos anteriormente realizados na área de estudo ou região 

envolvente. Os dados deverão ser interpretados a um nível local, regional e nacional. Neste ponto é fundamental a consulta 

de bibliografia e/ou de especialistas.  

10.4.7 Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização 

Durante a fase de exploração, se for verificada a ocorrência de determinadas situações consideradas críticas (critérios a 

definir, num processo auscultação de especialistas e integração de dados regionais) para espécies importantes do ponto de 

vista da conservação ou para um elevado número de espécies, o promotor deverá implementar as medidas de minimização 

e/ou compensação propostas pela equipa responsável pela monitorização.  

10.4.8 Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de monitorização 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efetuado um relatório técnico (entregue, num período máximo de 60-90 

dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura esteja de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro. Anualmente deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores, de modo a que haja 

um historial de todo o programa. No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral 

de todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, devendo também ser avaliada a 

necessidade ou não de prolongado do plano. 

Em cada relatório deverá, também, ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem e se as mesmas permitem responder 

aos objetivos definidos para a monitorização, procedendo-se à sua alteração caso a equipa responsável pelo estudo 

considere necessário. 

10.5 MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAS 

Na DIA emitida na sequência do anterior processo de AIA, encontram-se globalmente definidos, os pressupostos que 

deverão ser contemplados no programa de monitorização da qualidade das águas superficiais, o que foi naturalmente tido 

em consideração no âmbito do presente estudo, conforme se detalha a seguir. 

10.5.1 Objetivos e Âmbito do Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais  

A implementação deste programa de monitorização tem como objetivo fundamental, averiguar e quantificar de forma mais 

precisa, os impactes nos aspetos qualitativos dos recursos hídricos superficiais, identificados no âmbito dos estudos 

ambientais, associados às fases de pré-construção, construção e exploração do Sistema Primário de Defesa do Baixo 

Vouga Lagunar. 

O Projeto tem como finalidade a defesa dos campos agrícolas contra os efeitos destrutivos das cheias e contra a salinização 

dos solos, devido à progressiva pressão sobre o Bloco. Há a referir que, comparativamente ao Anteprojeto submetido 

ao processo da AIA e objeto da DIA emitida na sequência desse processo, nas áreas predominantemente reservadas 

ao uso agrícola, as intervenções serão muito reduzidas face ao anteriormente previsto, nomeadamente no que se 

refere à melhoria nas infraestruturas secundárias de rega, drenagem e viárias, bem como não se encontra prevista 

atualmente qualquer intervenção ao nível da reestruturação fundiária na área do Bloco. 
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Para todos os efeitos, a gestão da água doce é uma medida fundamental para que os objetivos do projeto possam ser 

atingidos, determinando o controlo da qualidade da água de superfície e da água sub-superficial, o que terá um efeito 

determinante na conservação do solo.  

Por sua vez, a qualidade da água exerce um papel preponderante na conservação deste agro-ecossistema, em aspetos tais 

como a paisagem e a biodiversidade da flora e fauna. A manutenção dos sistemas húmidos poderá, eventualmente, implicar 

a necessidade da entrada controlada de uma certa quantidade de água salgada a partir da Ria, via superficial, o que torna 

mais complexa a gestão do sistema hidráulico.  

Neste contexto. o Programa de Monitorização da Qualidade da Água permitirá fornecer dados passíveis de serem utilizados 

na gestão da água doce, tendo em conta a natureza estocástica das afluências nas linhas de água e a procura concorrencial 

nos períodos de escassez de abastecimento entre áreas de produção agrícola, de produção pecuária e de conservação da 

natureza (DAOUA - Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, 2008).  

Os resultados obtidos através do presente programa de monitorização permitirão também perceber se as atividades 

antrópicas a desenvolver no Baixo Vouga Lagunar (BVL) não se traduzem em contaminações acrescidas dos recursos 

hídricos, e a sugerir eventuais medidas corretivas que garantam o cumprimento de objetivos de qualidade mínimos para as 

águas superficiais. 

Atendendo às medidas de monitorização preconizados no EIA, bem como às medidas mitigadoras impostas pela DIA no 

âmbito do anterior procedimento de AIA, o programa de monitorização da componente qualitativa das águas superficiais tem 

como objetivos: 

▪ Identificar e avaliar impactes em termos de contaminação da água, decorrentes das fases de construção e exploração 

do projeto; 

▪ Avaliar o desempenho do sistema de drenagem e das estruturas primária de defesa contra marés e contra cheias; 

▪ Permitir a integração de dados da qualidade da água no modo de gestão do sistema de distribuição de água. 

Refere-se, uma vez mais, que, encontrando-se prevista a monitorização deste aspeto no EIA submetido a processo de AIA 

e na DIA emitida na sequência deste procedimento, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa), entidade 

que sucedeu ao IHERA, promoveu a realização destes programas de monitorização, com a periodicidade e nos termos 

constantes da DIA, visando obter o conhecimento atualizado e pormenorizado das caraterísticas da área, no que aos aspetos 

monitorizados se refere, no período correspondente à fase anterior à implementação do projeto. 

O Programa de Monitorização da Água, da responsabilidade do Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro (DAOUA), no que respeita à componente qualidade e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) 

do Instituto Politécnico de Coimbra, no que respeita à componente quantitativa, decorreu entre os anos de 2005 e 2007. 

A sucessiva reprogramação do início da obra, levou a que os programas de monitorização em curso fossem concluídos, 

sem que se perspetivasse o início dos trabalhos de construção. Contudo, os resultados obtidos são considerados válidos e 

permitiram concluir que se enquadram na situação de referência atual, caraterizada no âmbito dos estudos ambientais que 

agora acompanham o Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

Pelos motivos apontados introdutoriamente, importa referir que se considera justificado o facto de os programas de 

monitorização propostos no âmbito do presente EIA, seguirem globalmente a estrutura dos programas já realizados, quer 
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no que se refere a parâmetros e locais de amostragem, como também periodicidade e métodos de amostragem e analíticos, 

atendendo a que se mantêm os objetivos estabelecidos para a sua realização. 

Por outro lado, no âmbito de estudos anteriores recentes (RECAPE, COBA, janeiro 2018), procedeu-se a uma campanha 

de caraterização da qualidade das águas superficiais (em novembro de 2017) a qual teve como objetivo proceder à 

atualização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental, face à situação que foi objeto do procedimento 

de AIA. Dada a concretização do programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais então proposto, o qual 

decorreu durante os anos de 2005 a 2007, a campanha de caraterização realizada em novembro 2017, com os mesmos 

objetivos, respeitou os mesmos locais de amostragem e parâmetros então analisados. 

Na sequência do exposto, pode dizer-se que, globalmente, o programa de monitorização da qualidade das águas superficiais 

visa a criação de um conjunto de avaliações periódicas que envolvem as fases referidas (sendo que uma campanha, a 

realizar no âmbito do programa de monitorização agora proposto, deverá ser realizada previamente a qualquer intervenção 

no terreno), por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações no meio hídrico superficial, o que possibilitará 

obter um registo histórico de dados. 

A área objeto de monitorização da qualidade da água é confinada ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar, com uma área 

aproximada de 2934 ha, limitada a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo rio Vouga a jusante de Angeja, a nascente pela 

EN109 e a poente por um eixo na direção Vilarinho / Esteiro de Estarreja, marcado pela ocorrência de águas salobras. 

10.5.2 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a analisar no âmbito do programa de monitorização proposto, têm em consideração a natureza do 

empreendimento e são os mesmos para as fases de pré-construção, construção e exploração, por forma a ter-se uma 

informação mais completa, para os mesmos parâmetros, ao longo das referidas fases. 

Deste modo, deverão ser analisados os seguintes parâmetros: 

▪ Determinações in situ: Temperatura, pH, Condutividade, Salinidade e Oxigénio Dissolvido (OD).  

▪ Determinações laboratoriais: carência bioquímica de oxigénio, azoto amoniacal, azoto Kjledahl, nitratos, fósforo total, 

coliformes fecais, sólidos suspensos totais e pesticidas. 

Os parâmetros medidos afiguram-se de particular importância para a realidade em estudo, sendo destacar os seguintes 

aspetos (IDRHa / DAOUA, 2008): 

▪ A salinidade permite avaliar a circulação da água salgada na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, pelo que a 

realização de um conjunto de medições com uma cobertura espacial detalhada possibilita a definição de um mapa de 

salinidade do bloco. Este zonamento da salinidade permitirá auxiliar na avaliação do desempenho do sistema de defesa 

contra as marés nas suas funções de controlo da entrada superficial de água salgada e no estabelecimento de uma 

zona salobra de interface entre os campos agrícolas e a Ria de Aveiro. 

▪ Por seu lado, a quantificação dos teores de oxigénio dissolvido é particularmente importante dado que a sobrevivência 

dos seres aquáticos aeróbios depende do estado de oxigenação das águas e este, por sua vez, é condicionado pelas 

emissões de matéria orgânica de origem agropecuária e doméstica e pela capacidade de rearejamento da água, a 

qual depende também das condições em que se processa a sua circulação. 

▪ Igualmente importante se afigura a determinação da carência bioquímica de oxigénio, uma vez que representa a 

quantidade de oxigénio necessária para a estabilização da matéria orgânica emitida para o meio aquático, fornecendo 
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assim indicações importantes sobre a carga poluente dos cursos de água e potencial ocorrência de fenómenos de 

eutrofização. 

▪ Até à presente data, na prática agrícola atual na área de estudo, são utilizados, preferencialmente, fertilizantes 

orgânicos, estrumes e chorumes, e pouco fertilizantes químicos. Assim sendo, é de admitir a presença nas águas de 

teores mais elevados de compostos reduzidos de azoto do que de nitratos. Contudo, o controlo de azoto orgânico, 

amoniacal e nitratos é desejável, não só para perceber o destino das formas de azoto reduzido lançadas no meio 

hídrico, mas também para se analisar a evolução da situação associada às novas condições para práticas agrícolas 

permitidas pelo PDABVL. 

▪ Quanto ao fósforo, tendo em consideração a sua importância como nutriente limitante do crescimento das plantas e 

um eventual acréscimo da aplicação de fertilizantes químicos fosforados, em resultado da melhoria das condições para 

a atividade agrícola, justifica-se a quantificação dos teores deste elemento nas águas superficiais do Bloco. 

▪ A atividade pecuária implica, geralmente, a descarga de quantidades significativas de microrganismos patogénicos 

para o meio hídrico, razão pela qual é conveniente proceder-se à monitorização de parâmetros microbiológicos, no 

caso coliformes fecais, em especial nas áreas a jusante das principais explorações pecuárias. No entanto, dado que 

os microrganismos patogénicos podem também ter origem doméstica, justifica-se o controlo do parâmetro coliformes 

fecais nos cursos de água afluentes à área do Bloco. 

▪ A fase de construção do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar implicará um forte movimento de terras 

com o consequente aumento dos materiais em suspensão nas águas. Por este motivo, é recomendável a 

monitorização dos teores em sólidos suspensos totais nas linhas de água afetadas pelo empreendimento. 

▪ Atendendo a que na área do bloco, entre as culturas se incluem o arroz e o milho e atendendo a que os resultados de 

inquéritos anteriormente realizados junto dos agricultores mostram que o controlo das pragas destas culturas se 

processa com a aplicação regular de um espectro relativamente alargado de pesticidas, justifica-se um rastreio 

analítico deste parâmetro, em especial dos pesticidas que foram identificados como sendo, de entre os utilizados, os 

que apresentam maiores riscos devido à conjugação das quantidades usadas, com a respetiva toxicidade e 

persistência. 

A colheita de amostras da água superficial será, desejavelmente, acompanhada da medição do caudal associado. 

10.5.3 Locais de Amostragem 

De acordo com o referido anteriormente, na campanha de amostragem realizada em novembro 2017, foram utilizados os 

locais de amostragem indicados para monitorização das águas superficiais, na sequência do procedimento de AIA anterior, 

no sentido de ser possível aferir adequadamente a evolução da situação de referência quanto a este aspeto. Os locais de 

amostragem e respetivos códigos de identificação encontram-se representados no Quadro 10.1 e na Figura 10.2 seguintes. 

Quadro 10.1 – Identificação e localização dos pontos de colheita utilizados para avaliação da qualidade das águas 
superficiais 

Código Designação Tipo Coordenadas 

34 A Rio Antuã – Beduído Rio 40°45'23.75"N 8°33'40.23"W 

50 A Antuã - Quimigal Rio 40°44'30.66"N 8°35'29.89"W 

15 A Salreu Norte Vala 40°43'53.03"N 8°35'16.37"W 

48 A Tomada de água do Antuã Rio 40°43'46.19"N 8°36'9.70"W 

49 A Caneira Vala 40°43'29.07"N 8°35'45.68"W 

35 A Rio Jardim Rio 40°43'26.01"N 8°33'51.73"W 
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Código Designação Tipo Coordenadas 

36 A Ribeiras Agra e Corgo Ribeira 40°42'40.21"N 8°33'43.75"W 

18 A Vala dos Moleiros  Vala 40°42'36.50"N 8°35'15.66"W 

52 A Esteiro de Canelas Esteiro 40°43'8.77"N 8°34'53.02"W 

41 A Comporta Barbosa (lado da Ria) Esteiro 40°43'14.51"N 8°36'15.40"W 

25 A Esteiro da Longa Esteiro 40°43'3.61"N 8°37'11.37"W 

44 A Rio Velho – Jusante Rio 40°42'31.63"N 8°37'41.92"W 

45 A Polder Vala 40°42'28.86"N 8°37'26.24"W 

42 A Ponte do Rio Velho Rio 40°41'49.07"N 8°36'41.28"W 

38 A Rio Fontão – Ponte Rio 40°42'26.11"N 8°35'44.06"W 

39 A Vala derivação Vouga (comporta CP) Vala 40°41'33.22"N 8°35'14.23"W 

51 A Porto Mateus Dias Rio 40°41'37.82"N 8°34'30.05"W 

37 A Ribeira Amiais Ribeira 40°41'49.90"N 8°33'11.29"W 

40 A Calçada Vala 40°42'16.61"N 8°34'0.82"W 

23 A Rio Fontão - Montante Rio 40°40'34.76"N 8°33'39.35"W 
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Figura 10.2 - Locais de amostragem 

Relembra-se que a seleção destes locais procurou garantir a cobertura total do sistema hidráulico, abrangendo as linhas de 

água principais e a rede de valas. Nos limites situados a nascente selecionou-se um conjunto de locais sobre as principais 

linhas de água afluentes ao Bloco, com o intuito de se caracterizarem as cargas poluentes admitidas naquela área e de se 

perceberem os impactes da construção do projeto e das atividades agropecuárias sobre a qualidade da água de montante. 

Ficaram assim abrangidos os rios Antuã, Jardim e Fontão, e as ribeiras dos Amiais e da Agra e Corgo. 

Na zona mais interior do Bloco, de vocação maioritariamente agrícola, escolheram-se locais que permitissem perceber a 

variação dos parâmetros de qualidade nos cursos de água principais e valas secundárias que a atravessam. Progredindo 

em direção a poente, já nas áreas de transição entre os sistemas agrícolas e húmidos, os locais escolhidos passaram a 

incluir também alguns esteiros, na perspetiva de melhor se avaliar a dimensão da intrusão das águas salgadas da Ria de 
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Aveiro e estudar o efeito de diluição das marés sobre a grandeza de alguns parâmetros de qualidade. Nos limites do Bloco 

que confinam com a Ria selecionaram-se três locais, coincidindo aproximadamente com os pontos onde se processa a 

descarga final dos caudais de drenagem dos campos agrícolas do BVL. Estes locais foram escolhidos com o propósito de 

se estimarem as cargas poluentes afluentes à Ria e de recolher informação sobre a salinidade da água estuarina que entra 

no perímetro em situação de preia-mar. 

10.5.4 Frequência e períodos de amostragem 

De acordo com o proposto no EIA que acompanhou o Estudo Prévio e na DIA resultante do processo de AIA do lanço em 

estudo, a primeira campanha deverá realizar-se antes da construção do empreendimento, de modo a garantir uma 

correta caracterização da situação de referência dos recursos hídricos superficiais, devendo a monitorização prolongar-se 

durante a fase de construção, bem como ao longo da fase de exploração. 

No que respeita à periodicidade das campanhas de amostragem, esta irá contemplar as seguintes fases: 

▪ antes do início físico das obras (fase de pré-construção); 

▪ fase de construção; 

▪ fase de exploração. 

Fase de Construção 

Recomenda-se, para cada ponto de amostragem, uma campanha com uma periodicidade trimestral, para os parâmetros 

a medir em laboratório e uma campanha mensal para os parâmetros a medir “in situ”. 

Fase de Exploração 

Para a fase de exploração, propõe-se a realização de duas campanhas anuais, tendo em consideração o regime de 

precipitação e de escoamento da região em estudo, abrangendo o período seco e o período húmido e que deverão realizar-

se, preferencialmente, no Inverno (dezembro/janeiro) e no Verão (julho/agosto). Estas campanhas deverão abranger, 

também, as condições de preia-mar e baixa mar. 

Esta frequência de amostragem deverá manter-se nos três primeiros anos de exploração. A periodicidade para os 

restantes anos de monitorização deverá ser definida com base nos resultados deste período. A frequência de amostragem 

poderá ser alterada, caso se considere necessário, em função dos resultados obtidos ou das condições da massa de água. 

10.5.5 Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

As técnicas, métodos de análise e os equipamentos necessários à realização das análises para determinação dos vários 

parâmetros, deverão ser comparáveis ou equivalentes aos definidos no Anexo III (Métodos Analíticos de Referência para 

as Águas Superficiais) e Anexo XVII (Métodos Analíticos de Referência e Frequência Mínima de Amostragem das Águas 

Destinadas à Rega) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece as normas, critérios e objetivos de 

qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade da água em função dos seus principais usos 

e deverão ser definidos quando da implementação do programa, pois poderão ser variáveis de acordo com o laboratório a 

adotar. Refira-se, contudo, que as determinações laboratoriais devem ser realizadas por um laboratório acreditado para o 

efeito, por forma a atender ao estabelecido no artigo 76º do referido Decreto-Lei. 
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No que se refere a equipamentos e instrumentação a utilizar, recomenda-se que sejam usados recipientes adequados às 

recolhas manuais no caso das amostras das linhas de água, como por exemplo, frascos de vidro ou plástico, preparados 

com reagentes específicos para individualização e fixação de parâmetros, que deverão ser conservados a 4ºC e 

transportados a laboratório acreditado para o efeito, no próprio dia da recolha. 

Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e observações 

respeitantes aos pontos de recolha das amostras de água e à própria amostragem: 

▪ localização exata dos pontos de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; 

▪ data e hora de recolha das amostras; 

▪ descrição organolética da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc.; 

▪ tipo e método de amostragem; 

▪ indicação dos parâmetros medidos in situ. 

10.5.6 Métodos de tratamento dos dados 

Tal como referido em relação a metodologias de amostragem e métodos analíticos, o registo de dados bem como o 

tratamento dos dados obtidos deverá garantir a correta comparação dos mesmos com os valores estipulados como valores 

limite na legislação (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto), nomeadamente no Anexos XVI (Qualidade das águas 

destinadas a rega) e no Anexo XXI (Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais). 

De acordo com os objetivos estabelecidos dever-se-á, essencialmente, verificar se os resultados obtidos respeitam, ou 

violam, os limites estabelecidos legalmente para cada um dos poluentes monitorizados, tendo em consideração os usos 

primordiais das águas superficiais analisadas, por forma a poder adequar os procedimentos a seguir. 

10.5.7 Medidas de gestão ambiental a adotar após os resultados obtidos no Programa de Monitorização 

Para a fase de construção, as medidas possíveis e tipicamente adotadas, caso se verifique um aumento significativo da 

concentração dos parâmetros monitorizados face à situação inicial, corresponderão a cuidados acrescidos de gestão 

ambiental e à montagem de estruturas provisórias de contenção ou tratamento. Refere-se, a título indicativo, enquanto 

medidas específicas de gestão ambiental da obra, a limpeza dos órgãos de drenagem e das respetivas linhas de água. 

Deverá ser também considerado que a monitorização servirá como forma de avaliação do acompanhamento e verificação 

ambiental implementados no decorrer da obra. Todas as medidas de gestão ambiental serão enquadradas pela 

monitorização qualitativa da empreitada baseada, não só, mas também, na monitorização quantitativa programada. 

Para além destas medidas, e caso os resultados obtidos indiquem a ocorrência de uma variação relevante face a anteriores 

resultados ou violação de padrões, deve-se prever a realização de novas campanhas de amostragem para esses locais, ou 

em novos locais considerados de referência, de forma a comprovar os resultados. 

Para a fase de exploração o tipo de medidas de gestão ambiental a adotar, serão ajustadas consoante a sua necessidade 

e conformidade com os resultados das campanhas de amostragem realizadas. 

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminação efetiva das águas superficiais, decorrente da exploração do 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, numa primeira fase será definida uma reprogramação das 

campanhas, o que poderá envolver uma maior frequência de amostragem, ou outros pontos na proximidade dos pontos de 
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amostragem previamente selecionados, para eventual despiste da situação verificada, devendo ser adotadas medidas 

adequadas caso se confirme a contaminação. 

Entre as soluções que deverão ser equacionadas face à análise dos resultados obtidos, poderá eventualmente ser ajustada 

a gestão da afluência de água das marés à área do Bloco, ou a descarga de água doce, de forma a atenuar a concentração 

da carga poluente.  

Poderão ainda ser adotadas outras medidas de gestão ambiental, as quais deverão ser ajustadas consoante a sua 

necessidade e em conformidade com os resultados obtidos nas campanhas de amostragem realizadas. 

10.6 MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

10.6.1 Introdução 

Na DIA emitida na sequência do processo de AIA, encontram-se globalmente definidos, os pressupostos que deverão ser 

contemplados no programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, o que é tido em consideração nos pontos 

seguintes. 

De acordo com o a DIA emitida na sequência do procedimento de AIA, “Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, 

deve ser estabelecido um programa de monitorização de qualidade e quantidade, …”. 

Dando cumprimento aos requisitos legais estabelecidos no regime da AIA, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

(IDRHa), entidade que sucedeu ao IHERA, promoveu a realização do Plano de Monitorização da Água do BVL.  

O Programa de Monitorização da Água, da responsabilidade do Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro (DAOUA), no que respeita à componente qualidade e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) 

do Instituto Politécnico de Coimbra, no que respeita à componente quantitativa, decorreu entre os anos de 2005 e 2007. 

No período entre 2005 e 2007 (duração do Protocolo Específico assinado entre o IDRHa, atual DGADR e a Universidade de 

Aveiro), realizaram-se 15 campanhas de amostragem de águas superficiais e 12 campanhas de amostragem de águas 

subterrâneas, que permitiram ampliar o conhecimento sobre a qualidade da água no Bloco do Baixo Vouga Lagunar, face 

aos estudos anteriores.  

Dado o atraso considerável na implementação do projeto, os trabalhos de monitorização foram, entretanto, interrompidos, 

mas os resultados e as principais conclusões decorrentes das atividades de monitorização desenvolvidas naquele período, 

constituem a informação que serviu de base à atualização da caraterização dos aspetos de qualidade das águas 

subterrâneas.  

10.6.2 Objetivos e âmbito do programa de monitorização das águas subterrâneas 

Os aquíferos ocorrentes na zona do Baixo Vouga Lagunar são freáticos e confinados. Estes aquíferos não são explorados, 

dada a qualidade das suas águas, que possuem um elevado teor salino.  

Por este motivo, não seria justificável proceder à sua monitorização, contudo, os aquíferos freáticos desempenham um 

importante papel no abastecimento de água à vegetação, por ascensão capilar, com particular realce nas áreas de Bocage. 
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Encontra-se assim determinada a necessidade de efetuar a monitorização dos aspetos quantitativos das águas 

subterrâneas, dado que os níveis da superfície freática são elementos fundamentais na gestão da água doce durante o 

verão.  

Por outro lado, dados os problemas qualitativos identificados, deverá também avaliar-se de que forma os mesmos evoluem, 

em função da implementação do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar, em particular, das infraestruturas de 

defesa contra marés. 

A área objeto de monitorização da qualidade da água foi confinada ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar, com uma área 

aproximada de 2934 ha, limitada a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo rio Vouga a jusante de Angeja, a nascente pela 

EN109 e a poente por um eixo na direção Vilarinho / Esteiro de Estarreja, marcado pela ocorrência de águas salobras. 

10.6.3 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a analisar no âmbito do programa de monitorização proposto, têm em consideração a natureza do 

empreendimento e são os mesmos para as fases de pré-construção, construção e exploração, por forma a ter-se uma 

informação mais completa, para os mesmos parâmetros, ao longo das referidas fases. 

A seleção dos parâmetros a monitorizar, pelos motivos anteriormente expostos, teve ainda em consideração o Programa de 

Monitorização da Água da responsabilidade do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro 

(DAOUA), no que respeita à componente qualidade e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) do Instituto Politécnico 

de Coimbra, no que respeita à componente quantitativa, que decorreu entre os anos de 2005 e 2007. 

Deste modo, deverão ser analisados os seguintes parâmetros: 

▪ Medição da profundidade da toalha freática (nível hidroestático da água) nos furos de observação, devendo, ainda, ser 

registados os seguintes aspetos: 

− Localização; 

− Formação aquífera; 

− Tipo de captação; 

− Utilização da água. 

Quanto aos aspetos de qualidade da água, deverão ser analisados os seguintes parâmetros: 

▪ Salinidade; 

▪ Azoto amoniacal; 

▪ Nitrato. 

10.6.4 Locais de amostragem 

Atendendo às particularidades de cada área de recarga ocorrente na área do Bloco, tanto no que respeita às condições de 

recarga do aquífero (linhas afluentes e valas), como na de procura de água pela vegetação (“Bocage”, prados e agricultura 

intensiva), ponderou-se a necessidade de efetuar uma observação do nível freático por área de recarga. A localização dos 

piezómetros relacionou-se essencialmente com a disponibilização pelos proprietários de parcelas para a sua instalação, 

tendo ainda sido aproveitados alguns dos poucos poços existentes (ESAC, 2008). 
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Tendo em consideração os objetivos definidos, os critérios adotados na seleção dos pontos de amostragem das águas 

subterrâneas consideram-se como locais de amostragem representativos para efetuar as campanhas de monitorização das 

águas subterrâneas, os locais que constam do Quadro 10.2 e da Figura 10.3. 

Quadro 10.2 - Identificação e localização dos pontos de colheita utilizados para avaliação da qualidade das águas 
subterrâneas 

Código Designação Tipo Coordenadas 

1 A Salreu Norte Pz  161601,43552 418072,14808 

2 A Esteiro de Salreu Pz 162929,95815 418021,05106 

4 A Salreu Sul / Bocage Pz 163282,84697 416537,64058 

5 A Canelas / IDRHa Pz 161760,45293 416357,57597 

6 A Canelas / Banqueiro Pz 162137,95427 415506,11941 

7 A Sílvio Marques Pz 163346,61861 415060,52904 

8 A Berbigão Pz 163440,80064 414672,91764 

9 A Manuel Calafate Pz 161017,01331 414677,38955 

10 A Ilha Nova Pz 158487,71062 414282,98440 

11 A Longa Pz 158864,55118 416655,80245 

59 A Beduído Pz 162375,88000 419513,42000 

Pz - Piezómetro 
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Figura 10.3 - Locais de amostragem na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e respetivos códigos de 
identificação (IDRHa/ ESAC, 2008) 

Relembra-se que a seleção destes locais procurou garantir a cobertura total do sistema hidráulico, abrangendo os aquíferos.  

10.6.5 Frequência e períodos de amostragem 

As campanhas destinadas à monitorização da água subterrânea deverão realizar-se com uma frequência idêntica à 

monitorização da água superficial. No entanto, não se manifesta a preocupação de se proceder a colheitas em períodos de 
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maré complementares, dado que, de acordo com o programa de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, ficou 

demonstrado não existir uma variação significativa da qualidade da água subterrânea em função do ciclo da maré.  

De acordo com o proposto no EIA e constante da DIA e à semelhança do proposto para as águas superficiais, a primeira 

campanha deverá realizar-se antes da construção do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar, de modo a 

garantir uma correta caracterização da situação de referência das águas subterrâneas, devendo a monitorização prolongar-

se durante as fases de construção e exploração. 

Assim, no que respeita à periodicidade das campanhas de amostragem, esta irá contemplar as seguintes fases: 

▪ antes do início físico das obras (fase de pré-construção); 

▪ fase de construção; 

▪ fase de exploração. 

Fase de construção 

Recomenda-se para os pontos de amostragem selecionados uma campanha com uma periodicidade trimestral, para os 

parâmetros a medir em laboratório e uma campanha mensal para os parâmetros a medir “in situ”. 

Fase de Exploração 

Para a fase de exploração, propõe-se uma frequência de amostragem das águas subterrâneas de duas campanhas anuais, 

a realizar, preferencialmente, no final do período seco (setembro) e no período húmido (uma campanha de amostragem 

em janeiro/fevereiro). 

Esta frequência de amostragem deverá manter-se nos três primeiros anos de exploração. A periodicidade para os 

restantes anos de monitorização deverá ser definida com base nos resultados deste período. A frequência de amostragem 

poderá ser alterada, caso se considere necessário, em função dos resultados obtidos ou das condições da massa de água. 

10.6.6 Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

Será medida, em cada local de amostragem, a profundidade do nível freático, devendo ainda ser registados, como referido, 

os seguintes aspetos: 

▪ Localização; 

▪ Formação aquífera; 

▪ Tipo de captação; 

▪ Utilização da água. 

No que se refere às recolhas de água subterrânea, as amostragens devem ser efetuadas com o auxílio de uma bomba 

peristáltica manual após a purga de um volume equivalente a cerca de 3 vezes a capacidade da linha de amostragem. 

As amostras serão então recolhidas em frascos de vidro, onde se procederá às medições de salinidade, seguindo-se o seu 

acondicionamento e transporte para o laboratório onde se procederá à análise dos teores de nitrato e azoto amoniacal.  
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10.6.7 Métodos de tratamento dos dados 

Também neste caso, à semelhança do proposto para as águas superficiais, o registo de dados bem como o tratamento dos 

dados obtidos deverá garantir a correta comparação dos mesmos com os valores estipulados como valores limite na 

legislação (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto), nomeadamente no Anexos XVI (Qualidade das águas destinadas a 

rega), atendendo à utilização potencial destas origens de água 

De acordo com os objetivos estabelecidos dever-se-á, essencialmente, verificar se os resultados obtidos respeitam, ou 

violam, os limites estabelecidos legalmente para cada um dos parâmetros monitorizados, tendo em consideração os usos 

primordiais das águas subterrâneas analisadas, por forma a poder adequar os procedimentos a seguir. 

10.6.8 Periodicidade dos relatórios de monitorização, respetivas datas de entrega e critérios para a revisão 
dos programas de monitorização. 

Na fase de pré-construção, será elaborado um relatório de monitorização contemplando os resultados obtidos para as 

campanhas de amostragem a realizar nesta fase para os diferentes programas de monitorização (Conservação da Natureza, 

Qualidade das Águas Superficiais e Águas Subterrâneas – aspetos de quantidade e de qualidade). 

Na fase de construção os relatórios de monitorização deverão ter periodicidade idêntica à das campanhas de amostragem, 

de modo a possibilitar uma atuação atempada, no caso de se detetarem situações críticas. Os relatórios deverão ser 

entregues 30 a 45 dias após a realização das campanhas. 

Em particular, durante a fase de construção, caso ocorram situações de violação de padrões de qualidade, tal facto deverá 

ser de imediato comunicado e, no prazo máximo de um mês, deve ser apresentada uma proposta de atuação. 

Na fase de exploração serão elaborados relatórios anuais, os quais serão entregues até ao final do mês de dezembro, 

compilando os resultados das várias campanhas de amostragem efetuadas no decurso do ciclo anual, no caso da 

Conservação da Natureza e do ano hidrológico, no caso dos Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos). 

Os relatórios de monitorização devem obedecer ao disposto no Anexo V (Relatório de monitorização e outros documentos 

associados à pós-avaliação) da Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro. 

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante os resultados 

obtidos, sendo obviamente os programas ajustados de acordo com as necessidades verificadas. 

Contudo, no caso dos recursos hídricos em particular, perspetiva-se que, em princípio, os programas de monitorização 

possam ser revistos caso sejam encontrados resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos, ou caso se 

registe obtenção de resultados muito similares para os pontos de amostragem numa mesma campanha, ou para os mesmos 

pontos de amostragem em duas ou mais campanhas. 

No caso de se verificarem situações de incumprimento, deverão, igualmente, ser revistos os programas de monitorização 

quer pelo aumento da frequência das campanhas, quer pela monitorização de outros locais. 

Refira-se, ainda, que para além dos resultados obtidos nas várias campanhas de amostragem, também a publicação de 

legislação específica nestas áreas que imponha novas metodologias e critérios, poderá obrigar à revisão dos programas de 

monitorização. 
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11 CONCLUSÕES 

Sendo o presente Estudo de Impacte Ambiental um instrumento de apoio à decisão sobre a viabilidade do projeto do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, do ponto de vista ambiental, este foi orientado na perspetiva de se poder 

ponderar a mais-valia deste projeto para a região, tendo em consideração os impactes negativos expetáveis, 

fundamentalmente durante a sua fase de exploração, uma vez que o período de construção será temporalmente limitado e, 

consequentemente, os impactes negativos identificados e associados a esta fase, embora negativos, foram considerados, 

maioritariamente, temporários e reversíveis.  

Efetivamente, na fase de exploração, são expectáveis impactes positivos sobretudo associados ao controlo da atual  

degradação dos solos agrícolas, por via do controle da erosão salina que o projeto introduzirá e que impedirá a ação das 

águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro, conduzindo à preservação dos ecossistemas locais e das 

condições necessárias à atividade agrícola de regime extensivo ou semiextensivo característico desta região. 

Importa destacar a “génese” deste recente território aluvionar do Baixo Vouga Lagunar, “moldado” pela atividade agrícola 

num território onde os agricultores, no desenvolvimento da sua atividade agrícola ao longo dos tempos, abrindo valas, 

plantando e desbastando sebes, semeando os campos, regulando as águas, moldando a riqueza  e a diversidade da sua 

importante paisagem, com que hoje nos deparamos, são os verdadeiros gestores do território, sem os quais o Baixo Vouga 

Lagunar deixará de ser e de se reconhecer enquanto e como tal.  

Este território integra solos agrícolas de elevada fertilidade constituindo um agro ecossistema de grande vulnerabilidade, 

onde a gestão da água e do solo se revela estratégica para assegurar a manutenção de todo um sistema que foi criado pelo 

homem, em que a diversidade biológica tem uma expressão singular. A interdependência existente no bloco do Baixo Vouga 

Lagunar entre as componentes de conservação da natureza e da atividade agrícola é consensual e relevante. Por seu lado, 

a progressão de água salgada no interior dos campos foi identificada como a questão de maior gravidade sendo que a 

manutenção da atuais condições são de todo desaconselhadas, já que a evolução do estado atual das infraestruturas 

tenderá no sentido da sua célere degradação, acarretando o abandono por parte dos agricultores em resultado da intrusão 

salina e consequente salinização da água e dos solos, encharcamento dos campos e dificuldade de circulação. 

Assim, as intervenções no bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL), objeto de avaliação, são justificadas pela extensão e 

diversidade dos problemas provocados pela intrusão das águas salgadas e poluídas da ria de Aveiro, pelas cheias do rio 

Vouga e das diversas linhas de água que atravessam o BBVL e pelas graves deficiências existentes nas redes viária e de 

drenagem, iniciando-se esta primeira fase com as obras de hidráulica agrícola que servem a reconstituição da linha de 

defesa contra os efeitos das marés e a regularização e controlo das cheias do rio Vouga e do rio Velho. 

De relembrar que o projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar visa dotar o bloco do Baixo Vouga de 

um sistema de defesa contra cheias e proteção contra marés, eliminando os principais problemas detetados, quer em termos 

ambientais, quer sociais e económicos, que decorrem, sobretudo, das inundações frequentes e progressão de água salgada 

no interior dos campos. Em síntese, com a implementação do projeto em avaliação, o atual cenário de condições difíceis de 

exploração agrícola será revertido para um quadro com adequadas infraestruturas para a produção agrícola, sendo, deste 

modo, eliminados os principais problemas detetados, quer em termos ambientais, quer sociais e económicos. 

Acresce o forte potencial do projeto para contribuir para a adaptação e mitigação ao atual quadro de alterações climáticas 

já que o projeto, ao proporcionar a construção e manutenção dos diques contra cheias, e a adoção de práticas e técnicas 

adequadas a um correto uso do solo, levará a um aumento da matéria orgânica no solo, decorrente da regeneração do solo, 

que funcionando como sumidouro de carbono promoverá o aumento da absorção do dióxido de carbono e permitirá diminuir 
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os gases de efeito de estufa na atmosfera. Permitirá também controlar as cheias atualmente recorrentes nesta região, 

mitigando o seu efeito. 

O presente estudo iniciou-se por uma análise ambiental preliminar da zona de implantação do referido projeto, tendo como 

objetivo fundamental identificar, numa fase preliminar, situações que pudessem, de certa forma, condicionar a sua 

implementação.  

Assim, procedeu-se, entre outras atividades, à análise do empreendimento no seu todo, tendo em consideração o seu 

enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial que abrangem a área de incidência do mesmo, a 

qual foi complementada com um reconhecimento geral de toda a zona de intervenção. Este reconhecimento teve também, 

como objetivo, identificar zonas paisagística e ecologicamente sensíveis a salvaguardar e, ainda, avaliar as linhas de água 

ocorrentes na área a beneficiar, visando a respetiva articulação com as intervenções previstas ao nível do projeto de 

execução. 

De acordo com a avaliação realizada, conclui-se que a fase de ocorrência dos principais impactes negativos é a fase de 

construção, devido fundamentalmente à necessidade de movimentação geral de terras para execução das várias obras 

previstas, à implantação de estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, bem como ao movimento de máquinas e 

veículos pesados afetos às obras. No entanto, as zonas intervencionadas no decorrer da empreitada serão necessariamente 

sujeitas a requalificação no final das obras e a maioria dos impactes associados a esta fase serão de caráter temporário. 

Neste sentido, apesar da inegável importância do projeto em avaliação na melhoria da gestão racional dos recursos hídricos, 

em particular das águas superficiais, a implementação de algumas medidas de minimização propostas no presente Estudo 

de Impacte Ambiental, desempenha um papel de extrema importância. 

Efetivamente, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão mais significativos, o período previsto 

para esta fase é relativamente curto e se forem aplicadas, corretamente, as medidas de minimização indicadas neste estudo 

e implementado o Sistema de Gestão Ambiental (Volume 5 do EIA – Gestão Ambiental da Obra), os impactes esperados, 

que estão muito dependentes do adequado comportamento dos empreiteiros responsáveis pela execução das obras, serão 

em grande parte minimizados, ou mesmo, evitados. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem, fundamentalmente, na atividade agrícola, 

que continuará, provavelmente, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos ao nível da qualidade da água e 

integridade dos solos. A implementação de práticas e técnicas culturais corretas permitem minimizar esses efeitos negativos, 

aspeto muito dependente do comportamento dos agricultores. À fase de exploração poderão ainda estar associados 

impactes negativos na ictiofauna, nomeadamente nas espécies migradoras. Efetivamente, verifica-se que na ausência de 

medidas de minimização, o impacte sobre as espécies piscícolas será negativo, provável, de magnitude elevada a 

muito elevada, resultando numa significância global elevada, o que irá limitar a progressão das espécies para montante 

durante os períodos mais críticos, promovendo a redução dos efetivos populacionais, com consequência não só na 

conservação das espécies, mas também na socioeconomia local.   

Contudo, são desde logo propostas um conjunto de medidas de minimização, delineadas em conjunto com a equipa de 

projeto, de forma a minimizar os impactes. Medidas essas que aumentam a frequência de abertura e permitem maximizar 

os períodos com velocidades ótimas, sendo expectável que com a sua aplicação ocorram impactes de significância 

moderada para espécies com a lampreia-marinha ou a enguia, e um impacte de baixa significância, para as espécies 

com capacidade de natação sustentável em velocidades na ordem dos 1-2,5 m/s ou superiores, como o sável ou a 

savelha.  
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Por outro lado, considera-se que a fase de exploração induzirá, sobretudo, impactes positivos e significativos a muito 

significativos, associados à valorização da propriedade rústica, dado o incremento do valor produtivo da terra, por 

benfeitorias associadas à disponibilidade de água e de acesso e, por outro lado, à possibilidade de se alcançar uma gestão 

dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, mais racional de sustentada. Acresce que as ações projetadas, ao 

melhorarem globalmente as condições da área de intervenção, possibilitarão o surgimento de outras atividades, 

nomeadamente ligadas ao turismo, ao lazer e recreio, a par do que já se verifica atualmente, que poderão ser 

impulsionadoras da socio-economia local. 

Outro aspeto positivo decorrente da fase de exploração relaciona-se com as intervenções previstas no âmbito do projeto 

da Estrutura Verde Primária. Este projeto, que contempla as infraestruturas lineares dos diques de defesa contra marés e 

dos diques da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio Velho, bem como a reabilitação da estrutura verde 

que acompanha o dique Médio, tem como objetivo a sustentabilidade ambiental e paisagística das soluções preconizadas, 

assentando em bases concetuais de natureza estética, funcional e económica, de modo a promover e assegurar aspetos de 

enquadramento, proteção, preservação e recuperação da paisagem ao nível da valorização paisagística das áreas 

intervencionadas e da estabilização biológica dos taludes dos diques sujeitos a reperfilamento e de todas as superfícies que 

remanesceram a solo nu após intervenção, tendo em vista a proteção contra a erosão eólica e hídrica e o restabelecimento 

da função e continuidade ambiental e ecológica da área intervencionada. 

Por último importa destacar que o Projeto de Execução da Defesa Primária do Baixo Vouga Lagunar (BVL) foi regular e 

continuadamente alvo de um acompanhamento por diferentes entidades/organismos públicos, através de uma comissão 

específica constituída para o efeito com a designação de “CTAPEBVL-Comissão Técnica de Acompanhamento do Projeto 

de Execução do BVL”. Esta Comissão que contou com a nomeação e colaboração de técnicos designados pelos diferentes 

organismos/entidades conhecedores da realidade, nomeadamente a APA-Agência Portuguesa do Ambiente, a DGADR-

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a DRAPC-Direção Regional de Agricultura Pescas do Centro e o 

ICNF-Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, com a coordenação da CIRA (dono da obra, que candidatou a obra 

a programa específico-PDR2020, com financiamento aprovado e assegurado). À primeira reunião em 10/05/2018, seguiram-

se-lhe posteriormente mais 18 reuniões, com a data de 20/01/2020 da última realizada. 

Em síntese, considera-se que os estudos ambientais desenvolvidos permitem fundamentar a decisão sobre a viabilidade 

dos projetos, considerando-se não existirem valores/aspetos relevantes que possam inviabilizá-lo e admitindo-se que o nível 

de conhecimento transposto para o EIA é suficiente para garantir a fiabilidade da avaliação de impactes efetuada sobre o 

projeto em análise.  
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