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LISTA DAS ENTIDADES CONTACTADAS 

Entidade Contatada 
Ref.ª Carta 

/ Email 
Data de Envio 

Data de 
Receção 

Observações 

Águas do Centro Litoral, S.A. (Grupo Águas de Portugal) 74881 21.02.2020 06.03.2020 Inf. s/ infraestruturas existentes 

Águas do Centro, S.A. (Grupo Águas de Portugal) 74883 28.02.2020   

ANAC – Instituto Nacional de Aviação Civil 74887 21.02.2020 18.03.2020 Sem condicionantes 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 74889 21.02.2020 26.03.2020 Sem condicionantes 

ANPC – Autoridade Nacional para a Proteção Civil 74893 21.02.2020 26.03.2020 
Recomendações s/ diversos 
assuntos 

APA - Agencia Portuguesa do Ambiente - ARH Centro 74891 21.02.2020 10.03.2020 Sem condicionantes 

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 74894 21.02.2020   

Câmara Municipal de Aveiro 74896 21.02.2020 30.03.2020 Inf. s/PDM 

Câmara Municipal de Estarreja 74901 21.02.2020 15.04.2020 Inf. s/ PDM 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR Centro) 

74903 21.02.2020 16.03.2020 
Pedido de Instrução do 
Processo para enquadramento 
no RJREN 

DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 74907 21.02.2020 04.03.2020 
Remete para a CIRA a inf. 
solicitada 

DGPC – Direção Geral do Património Cultural 74911 21.02.2020 02.04.2020 Sem condicionantes 

Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE) 74914 21.02.2020   

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 74916 21.02.2020 12.03.2020 Inf. s/ links a consultar 

Direção Geral do Território (DGT) 74918 21.02.2020 16.03.2020 Sem condicionantes 

Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) 74921 21.02.2020 13.03.2020 Sem condicionantes 

DRAP Centro – Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Centro 

74919 21.02.2020 16.03.2020 
Ter em conta os PDM’s das 
áreas afetadas  

Dir. Regional de Conserv da Natureza e das Florestas do Centro 
(DCNF - Coimbra) 

74923 21.02.2020   

EDP Distribuição 74925 21.02.2020   

IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP 74927 21.02.2020   

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 74928 21.02.2020   

IP – Infraestruturas de Portugal 74941 21.02.2020   

Junta de Freguesia de Angeja 74929 21.02.2020   

Junta de Freguesia de Salreu 74932 21.02.2020   

Junta de Freguesia de Beduído 74930 21.02.2020   

Junta de Freguesia de Cacia 74931 21.02.2020   

União das Freguesias de Canelas e Fermelã 74934 21.02.2020   

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 74936 21.02.2020 09.03.2020 Inf. s/ links a consultar 
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Entidade Contatada 
Ref.ª Carta 

/ Email 
Data de Envio 

Data de 
Receção 

Observações 

REN - Rede Elétrica Nacional 74937 21.02.2020   

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) 74938 21.02.2020   

Turismo Centro de Portugal 74940 21.02.2020   

Administração do Porto de Aveiro 74989 26/02/2020   

Polis Litoral - Ria de Aveiro 74990 26/02/2020 27.03.2020 Inf. s/ links a consultar 

LusitâniaGás 76018 30-03-2020 02.04.2020 
Inf. acerca de infraestruturas 
existentes a considerar  
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ANEXO 3: 
PARECERES DA APA





1

Cristina Simões

From: ARHCentro.geral <arhc.geral@apambiente.pt>

Sent: 14 de junho de 2019 11:29

To: Região de Aveiro

Cc: Correia Almeida; José Eduardo de Matos

Subject: S037143-201906-ARHCTR.DRHL - Parecer prévio quanto à localização da infra-

estrutura da obra do "Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar".

Exmo. Senhores 

 

Relativamente ao pedido de parecer sobre o projeto identificado, solicitado no âmbito de um grupo de trabalho que a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) promoveu com carácter consultivo que designou por Comissão 

Técnica de Acompanhamento (CTA) do Baixo Vouga Lagunar (BVL), com a participação de entidades com competências 

administrativas na área do BVL por efeitos dos regimes jurídicos da Conservação da Natureza, da Biodiversidade e 

Florestas, dos Recursos Hídricos e da Agricultura, no âmbito estrito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, regime 

jurídico do licenciamento da utilização dos recursos hídricos, cabe informar: 

 

Considerando as peças desenhadas atualmente em análise, disponibilizadas através do link https://regiaodeaveiro-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/correia_almeida_regiaodeaveiro_pt/Eu3zr6oRlwhNtkrX1C-

bJJcBJDJLi2tEzqjNbYK52Sbctw?e=5VAqKv, sob o ponto de vista da viabilidade da solução hidráulica e no âmbito estrito 

do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, regime jurídico do licenciamento da utilização dos recursos hídricos, 

nomeadamente das condições plasmadas nos artigos 62º, 65º, 66º, 76º, sem prejuízo de outros, não se afigura que a 

solução apresentada não 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). 

 

Em face do exposto, emite-se parecer favorável quanto ao uso e localização das infra-estruturas hidráulicas, sendo que 

qualquer obra deve obter previamente o correspondente título de utilização dos recursos hídricos nos termos do regime 

jurídico de utilização dos recursos hídricos. Não obstante, cabe informar que nos termos do Artigo 37º do Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de Maio, estando a utilização sujeita a avaliação de impacte ambiental nos termos da legislação 

aplicável, o procedimento de atribuição de título de utilização só pode iniciar-se após a emissão de declaração de impacte 

ambiental favorável ou condicionalmente favorável ou de decisão de dispensa do procedimento de avaliação de impacte 

ambiental. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A ARH do Centro 

 

 
 

Edifício Fábrica dos Mirandas – Avenida Cidade Aeminium 

3000-429 Coimbra 
Tel.: (+351) 239 850 200 
arhc.geral@apambiente.pt 

 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 





 

(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento) 

 

  

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

Tel: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt 

apambiente.pt 

 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

Rua do Carmo, 20 

3810-127 Aveiro 

 

 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

  
S029442-202204-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00325.2021 
29/04/2022 

Assunto: Processo de AIA n.º 3458  

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar  

Análise da Conformidade do EIA 

 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto 

em epígrafe, e com base na apreciação anexa efetuada pela Comissão de Avaliação (CA) 

relativamente ao Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) presentado por 

V.Ex.ª, a autoridade de AIA propõe a pronúncia pela desconformidade do referido estudo, 

situação que determina a extinção do procedimento, de acordo com o disposto no n.º 10 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º152- B/2017, de 11 de dezembro. 

Neste sentido, nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, poderá V.Ex.ª, na qualidade de proponente do projeto em causa, 

pronunciar-se sobre o teor da proposta de desconformidade, por escrito e no prazo de 10 

dias úteis a contar da data de receção da presente notificação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

 
Nuno Lacasta 

 

 

 

 

Anexo: o mencionado 

DMC/MRG 

 

mailto:geral@apambiente.pt
https://www.apambiente.pt/
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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com 
o definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro (CIRA), enquanto proponente do projeto, submeteu no módulo LUA (Licenciamento 
Único de Ambiente) da plataforma eletrónica SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução do “Sistema 
Primário De Defesa do Baixo Vouga Lagunar” (PL20211018001895). Em 24 de novembro 2021 
foi dado início ao procedimento de AIA, data em que se considerou estarem reunidos todos os 
elementos necessários à correta instrução do processo.  

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido na 
alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, integrado nas seguintes 
tipologias: 

Anexo II – n.º 10 alínea f) — “Construção de vias navegáveis (não incluídas no anexo I), 
obras de canalização e regularização de cursos de água." 

Anexo II – n.º 10 alínea k) “Obras costeiras de combate à erosão marítima, tendentes a 
modificar a costa, como, p.ex., diques, pontões, paredões e outras obras de defesa 
contra a acção do mar, quando não previstos em plano de ordenamento da orla costeira, 
excluindo sua manutenção” 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 09 de dezembro de 2021, ao abrigo do 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro a respetiva Comissão de Avaliação 
(CA), constituída por representantes da própria APA bem como do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR Centro), da Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) 
e do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
(ISA/CEABN). 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela empresa COBA - Consultores de 
Engenharia e Ambiente, S.A., entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Posteriormente, foi 
efetuada a reformulação do Relatório Síntese, tendo o novo documento sido entregue a 
fevereiro de 2022. 

A documentação é composta pelos seguintes volumes: 

1. Relatório Síntese 

2. Desenhos 

3. Anexos 

4. Resumo Não Técnico 

5. Gestão Ambiental da Obra 

2. ANTECEDENTES 

No âmbito do procedimento de AIA em causa, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, realizou-se, a 21 de dezembro de 2021, uma 
reunião da CA para deliberação sobre a conformidade do EIA.  
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Analisada a documentação a CA considerou não estarem reunidas as condições para ser 
declarada a conformidade do estudo, sendo necessária a submissão de um conjunto de 
elementos / esclarecimentos adicionais. Esta decisão foi transmitida ao proponente, tendo os 
elementos adicionais sido solicitados até ao dia 28 de fevereiro de 2022. Posteriormente, foi 
solicitada a prorrogação deste prazo até ao dia 30 de março de 2022.  

Os elementos adicionais deram entrada na APA, a 24 de março de 2022. 

O EIA consolidado e a restante documentação, que constituem o Aditamento ao EIA foram 
remetidos, no dia 28 de março, para os representantes das entidades que integram a CA, a fim 
de sobre eles se pronunciarem.  

Na sequência da receção das apreciações constatou-se que para diversos fatores não foi dada 
resposta cabal ao solicitado. Esta situação apresenta-se como mais relevante no que se refere 
aos sistemas ecológicos. Assim, considerou-se que o EIA não estava em condições de ser 
declarado ambientalmente conforme.  

A apreciação que a seguir se apresenta fundamenta-se, na pronúncia das entidades 
representadas na CA sobre a conformidade do EIA.  

3. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EIA 

A análise da conformidade tem por objetivo verificar se o EIA contem as informações adequadas 
às características da fase de desenvolvimento do projeto, neste caso Projeto de Execução, 
atendendo aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes e respeitando os conteúdos 
definidos no anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua versão atual.  

Assim, para efeitos de verificação da conformidade deste EIA foram tidos em consideração os 
contributos sectoriais das entidades representadas na CA, emitidos no âmbito das suas 
competências. 

Na ponderação sobre a conformidade do EIA e respetivo Aditamento foram considerados os 
critérios constantes no documento emanado pelo Gabinete do Secretário de Estado do 
Ambiente, intitulado “Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA” e disponível no sítio de 
Internet da APA. 

3.1. Aspetos Gerais 
No âmbito deste procedimento de AIA, e analisado o EIA e demais documentação apresentada 
pelo proponente, a Comissão de avaliação considerou não estarem reunidas as condições para 
ser declarada a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), afigurando-se para tal 
indispensável a apresentação de um conjunto de elementos adicionais relativos ao projeto, às 
alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos sistemas ecológicos, à paisagem, à 
socioeconomia e ao ordenamento do território. 

Estes elementos, solicitados ao proponente pela autoridade de AIA, foram apresentados sob a 
forma de EIA consolidado, tendo a CA procedido à sua apreciação conforme exposto no presente 
documento.  

Em resultado, constata-se que, embora o Aditamento apresentado dê resposta ao solicitado em 
vários aspetos, permanecem por esclarecer / avaliar algumas questões consideradas muito 
relevantes para a avaliação da viabilidade ambiental do projeto. Salientam-se ao nível dos 
sistemas ecológicos o facto de não ter sido realizada uma análise aprofundada dos impactes 
cumulativos do projeto, com o Açude do Rio Novo Príncipe, ter sido remetida a apresentação do 
solicitado plano de gestão/operação das Estruturas Hidráulicas Primárias e comportas para a 
fase pós licenciamento, não sendo dadas garantias de que na fase de exploração do projeto 
serão cumpridas condições mínimas que garantam a continuidade fluvial.  
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 Permanecem também lacunas de informação e da análise efetuada designadamente no que se 
refere a estimativa de emissões para a fase de construção e exploração e afetação da capacidade 
de sumidouro de carbono ao nível das alterações climáticas existem e esclarecimentos ou 
necessidade de rever/reformular alguns aspetos nos fatores paisagem e ordenamento. 

Nos pontos seguintes procede-se à análise específica da informação apresentada no 
Aditamento, considerando os referidos fatores e os “Critérios Para a Fase de Conformidade em 
AIA”. 

3.2. Aspetos Específicos 

Sistemas Ecológicos 

Da análise realizada à documentação que constitui o EIA, incluindo o aditamento, constatou-se 

o seguinte: 

O Relatório Síntese do EIA do projeto “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar” 

supriu algumas das questões levantadas no pedido de elementos: 

 Caracterização do proponente do projeto – “O Capítulo 1.4 do EIA foi complementado de 

modo a incluir a informação solicitada.” 

 Adequado enquadramento do projeto com as áreas sensíveis na envolvente, inseridas no 

Sistema nacional de Áreas Classificadas, conforme alínea a) do n.º 1 do Artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

242/2015, de 15 de outubro;  

Não obstante, continua a não dar resposta a algumas das questões levantadas, designadamente, 

no que se refere a: 

 Análise dos impactes conjugados nas populações piscícolas do rio Vouga, dos dois projetos 

afetos ao Baixo Vouga Lagunar, o Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e 

Defesa Contra Cheias e o Projeto da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe; 

 Apresentação de um Plano de Gestão e Exploração das comportas das estruturas 

hidráulicas primárias, que detalhe as condições de abertura e fecho de comportas e uma 

previsão da calendarização dos períodos de abertura e fecho das comportas, detalhando 

duração dos respetivos períodos de manutenção das comportas abertas, associados aos 

caudais afluentes e alturas de maré, o qual se considera indispensável, para uma análise 

fundamentada do presente EIA; 

 Apresentação de um projeto com soluções/mecanismos que permitam a transposição das 

barreiras constituídas pelas estruturas hidráulicas, caso não ser possível assegurar a 

continuidade fluvial de forma a corresponder às exigências de migração das espécies com 

o Plano de Gestão/operação das estruturas hidráulicas primárias; 

 Apresentação de uma análise aprofundada sobre a proliferação de espécies da flora 

vascular classificadas como invasoras, em particular, o jacinto-de-água (Eichhornia 

crassipes), devido à alteração do regime de escoamento de lótico para lêntico e redução da 

área de influência das marés. 

O projeto em análise implica a construção de diversas estruturas hidráulicas e comportas por 

toda a área do Baixo Vouga Lagunar, o que introduzirá novas dinâmicas no meio aquático, de 

entre as quais se destaca a interrupção da continuidade fluvial das linhas de água. Essas linhas 

de água fazem parte do habitat de um conjunto de espécies constantes do Anexo B-II, do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
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de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, das quais se destacam a avifauna e a ictiofauna, cuja ocorrência determinou a 

classificação da Ria de Aveiro como Zona Especial de Conservação (ZEC) e Zona de Proteção 

Especial (ZPE). 

Tendo em consideração o referido anteriormente, importa analisar de que forma o presente 

projeto introduz impactes significativos nos habitats e na fauna e na flora que ali ocorre. Importa 

sobretudo avaliar os impactes que se irão fazer sentir sobre as espécies de peixes diádromos, 

que serão os principais recetores dos impactes gerados pela execução do “Sistema Primário de 

Defesa do Baixo Vouga Lagunar”.  

A execução deste projeto serve propósitos de valorização dos terrenos agrícolas que dependem 

da operação das comportas, nomeadamente, a proteção dos terrenos agrícolas, por um lado, 

contra a entrada de água salgada vinda de jusante e, por outro lado, das cheias provenientes de 

montante. No entanto, essa operacionalização deve simultaneamente assegurar a conservação 

dos valores naturais que ocorrem naquela área, designadamente os que caracterizam a ZEC e a 

ZPE Ria de Aveiro.  

A execução do projeto “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar” irá, e conforme os 

seus objetivos, levar a um aumento e melhoria da área agrícola. No entanto, e tal como referido 

no EIA, esse aumento é considerado como um impacte negativo para a Biodiversidade, uma vez 

que, esse aumento de área agrícola será feito “à custa de perda de área de biótopos de maior 

valor ecológico, como sapais, prados húmidos e folhosas” (p. 8-29).  

Os principais impactes esperados sobre o descritor Biodiversidade são a “perda ou degradação 

das comunidades vegetais ligadas a solos com salinidade, como os sapais, os juncais e algumas 

comunidades ribeirinhas”, sendo este impacte considerado negativo, provável, de influência 

local e significância baixa; e o “aumento das comunidades dulçaquícolas, como os caniçais e os 

bosques de folhosas”, sendo este impacte considerado positivo, provável, de âmbito local e de 

baixa significância. 

Em particular sobre a ictiofauna é assinalado que existirá “isolamento populacional de espécies 

residentes, uma vez que a conectividade dos cursos de água será interrompida”; “aumento do 

número de indivíduos de espécies de ictiofauna exóticas invasoras”; e “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” (p. 8-33).  

Um dos projetos associados ao “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar” é a Ponte-

Açude do Rio Novo Príncipe que irá permitir o “controle do avanço das águas salgadas da Ria 

de Aveiro pelo leito do Rio Vouga no sentido de montante”, o que irá garantir “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 Bocage” (p. 5-6). Atendendo à ligação 

entre ambos os projetos e à sua influência na continuidade fluvial, foi solicitada uma análise 

cumulativa dos impactes causados.  

Nesse sentido, o Relatório Síntese do EIA refere:  

i. “Estes projetos [albufeiras da Ermida e de Ribeiradio e Ponte-açude do Rio Novo do 

Príncipe] constituem sérios obstáculos à progressão migratória e o acesso aos habitats 

de reprodução (espécies anádromas) ou crescimento (espécies catádromas), impedindo-
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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” (capítulo 8.14; p. 8-

81); 

ii. “O Rio velho, que constitui agora curso de água com maior potencial de progressão para 

montante. A implantação do presente projeto irá implicar o fecho prolongado deste 

curso de água durante o período de estio, no entanto o mesmo deve permanecer aberto 

durante os meses de maior pluviosidade, previsivelmente entre outubro e março/abril” 

(capítulo 8.14; p. 8-81);  

Deste texto infere-se que é assumido pelo Promotor que a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe 

irá interromper a continuidade fluvial no rio Vouga e que o rio Velho se assumirá, apesar da 

intervenção agora em análise, como uma alternativa para a migração das espécies piscícolas. No 

entanto, no ponto 8.6.4.2 do RS do EIA (p. 8-32), na versão pós-aditamento, é referido:  

“(…) 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, é improvável que se 

verifique o fecho total das estruturas durante as épocas mais criticas para a migração da 

ictiofauna, podendo ainda as espécies aceder diretamente ao rio Vouga através do chamado rio 

Novo do Príncipe (…)” (p. 8-32).  

Perante esta redação, conclui-se o seguinte:  

 Quando são analisados os impactes da Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe, 

nomeadamente a interrupção da continuidade fluvial, o Rio Velho é apresentado como 

alternativa àquela rota migratória; 

 Quando são analisados os impactes das estruturas hidráulicas a construir no Rio Velho, é 

referida como alternativa para as migrações das espécies piscícolas o designado Rio Novo 

de Príncipe, apesar de estar, para aquele curso de água, projetada a construção de um 

açude, sem qualquer garantia de se poder assegurar a sua transposição pelas espécies 

piscícolas migradoras.  

Relativamente à operacionalização das válvulas de maré de secção circular DN500 que integram 

as estruturas hidráulicas primárias, e de estas constituírem uma alternativa à migração dos 

peixes, foi sugerido que estas poderiam constituir uma alternativa à passagem dos peixes nas 

situações de encerramento total destas estruturas. No entanto, em aditamento, é referido: 

“(…) a existência de uma válvula totalmente aberta não constitui um impacte positivo na 

transposição jusante-montante. Contudo (…) este foi um cenário extremo. Em todas as outras 

situações que à data não são possíveis de simular, mas que podem incluir: Abertura parcial das 

válvulas e/ou Anulação do desnível de água entre montante e jusante – situação na qual as 

válvulas estarão sempre submersas, serão favoráveis à transposição da seção pelos peixes, uma 

vez que nessas circunstâncias as velocidades da água estarão expectavelmente numa ordem de 

grandeza (0.5-0.6 m/s máximo) compatível com a natação e consequente transposição”.  
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Conclui-se que, e tal como descrito no Relatório Síntese do EIA, que a probabilidade de utilização 

das válvulas de maré pelos peixes migradores é muito reduzida ou quase nula, e só poderá 

ocorrer em situações muito pontuais, com as válvulas totalmente abertas, parcial ou totalmente 

submersas e com desnível entre montante e jusante que assegure um escoamento com 

características hidrodinâmicas compatíveis com o comportamento das espécies migradoras. 

Além de que, a gestão da sua operacionalização é remetida para uma fase posterior: “é esperado 

que a gestão adequada das válvulas de maré possa constituir uma medida de minimização das 

comportas fechadas, reduzindo assim uma potencial interrupção da conectividade” (p. 8-32). À 

vista do referido, entende-se que as válvulas de maré não devem ser consideradas como uma 

alternativa à abertura das estruturas hidráulicas primárias e comportas como forma de garantir 

os corredores de migração dos peixes.  

Já na sessão de apresentação do projeto tinha sido solicitada a apresentação dum Plano de 

Gestão e Exploração das comportas das estruturas hidráulicas primárias, solicitação essa 

reforçada no pedido de elementos adicionais ao EIA. Mais concretamente, foi solicitado que o 

Plano: 

i. Atendesse às necessidades de migração das espécies da fauna; 

ii. Detalhasse as condições de abertura e fecho das comportas;  

iii. Previsse uma calendarização dos períodos de abertura e fecho das comportas, 

detalhando duração dos respetivos períodos de manutenção das comportas 

abertas, associados aos caudais afluentes e alturas de maré.  

Estas solicitações consideram-se fundamentais de forma a, não só ser garantida a continuidade 

fluvial, mas também para uma análise fundamentada do EIA e dos impactes do projeto sobre o 

descritor Biodiversidade. O modo de operação das comportas, bem como o tempo de 

permanência da abertura ou fecho e a época do ano em que cada uma das situações ocorrerá 

ou é previsível que ocorra, é o que verdadeiramente irá permitir avaliar os impactes das 

estruturas do “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”.   

É ainda referido:  

“Tal como referido anteriormente não existe para já 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. Segundo a análise 

da situação de referência ao meio físico (Capítulo 6.2), 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.” (p. 8-30) 

Ou seja, na ausência de um Plano que garanta que a gestão das estruturas hidráulicas primárias 

e comportas irá manter a continuidade fluvial, é assumido que estas permanecerão abertas à 

vista da situação de referência normal de pluviosidade. Considera-se assim que não é 

verdadeiramente considerada a hipótese de cenários extremos, como os de seca meteorológica 

que, face às alterações climáticas que já se fazem sentir, serão cada vez mais frequentes e 

prolongadas.  
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Foi também solicitado um projeto com soluções/mecanismos que permitissem a transposição 

das barreiras constituídas pelas estruturas do projeto, caso viesse a ser concluído não ser 

possível assegurar a continuidade fluvial com o Plano de Gestão/operação das estruturas 

hidráulicas primárias. Em resposta, foi referido que “com um Plano de Gestão/operações 

adequado e assegurando as recomendações elencadas no EIA e pela CA, será possível assegurar 

o continuum fluvial correspondendo às exigências de migração das espécies, pelo que nesta fase 

não há lugar à apresentação de alternativas ao projeto em que soluções/mecanismos 

alternativos sejam incluídos”. No entanto, e como foi exposto acima, esse Plano, ainda que 

preliminar, não foi apresentado.  

Face à alteração do regime de escoamento da água no Baixo Vouga Lagunar é esperada a 

proliferação de jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) naquela área. Esta espécie está 

classificada como invasora conforme o Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, devendo ser, 

portanto, objeto de planos de ação nacionais ou locais com vista ao seu controlo, contenção ou 

erradicação, e está ainda incluída na lista de espécies que suscitam preocupação na União 

Europeia, pelo Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 

de outubro de 2014). Nesse sentido, foi solicitado que este tema fosse devidamente avaliado e 

considerado, não só na avaliação de impactes, bem como nas propostas e medidas de 

minimização.  

No ponto 8.6.4.1 do RS do EIA (p. 8-29) é referido “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”. Face ao conhecimento que se tem sobre a 

ecologia desta espécie, sobre a rapidez com que prolifera, e sobre a dificuldade, não só técnica 

como também financeira, de executar o seu controle, discorda-se desta afirmação. Em 

condições adequadas, o jacinto-de-água pode duplicar a sua população em 5 dias, sendo que, é 

durante a primavera que a sua taxa de crescimento é mais elevada.  

Em suma, o Relatório Síntese do EIA do projeto de execução de “Sistema Primário de Defesa do 

Baixo Vouga Lagunar”, na sua versão de pós-aditamento, continua a remeter toda a 

operacionalização das comportas para um futuro plano de gestão/operação das estruturas 

hidráulicas e comportas, sem que seja dada qualquer garantia que as condições do escoamento 

através das diversas estruturas hidráulicas primárias e comportas assegurem a migração pelos 

peixes migradores.  

Também não fornece uma resposta eficaz no que diz respeito à análise dos impactes 

cumulativos, especialmente no que diz respeito à execução do projeto “Infraestruturas 

Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés no Rio Novo do Príncipe - Açude do Rio 

Novo do Príncipe”. O Açude do Rio Novo Príncipe, quando concluído, e em execução 

simultaneamente com o projeto em análise, irá resultar num completo bloqueio dos corredores 

migratórios da ictiofauna, prevendo-se o consequente desaparecimento daquelas espécies na 

bacia hidrográfica do Vouga. Dado não ter sido fornecido pelo Promotor um plano de 

gestão/operação das estruturas hidráulicas primárias e comportas que assegure que irá ser 

observada a compatibilização entre os objetivos a que o projeto se propõe e a conservação da 

Biodiversidade, considera-se que não estão fornecidos todos os elementos que permitam uma 

análise adequada aos impactes do projeto.  
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Considera-se também que não foi dada a devida importância à muito provável proliferação de 

jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) que irá promover a alteração do meio aquático, já por si 

afetado pela execução do projeto. 

Em suma:  

Não foram fornecidos alguns dos elementos solicitados que permitiriam avaliar os impactes do 

projeto sobre o descritor “Biodiversidade”, particularmente: 

 a análise profunda entre os impactes provocados pelo presente projeto 

cumulativamente com o Açude do Rio Novo Príncipe; 

 as condições de operação e escoamento das estruturas hidráulicas serem remetidas 

para um plano de gestão/operação das EHP e comportas elaborada após o 

licenciamento; 

 a garantia de que na fase de exploração do projeto serão cumpridas condições mínimas 

que garantam a continuidade fluvial e manutenção das exigências biológicas das 

espécies, em particular da ictiofauna. 

3.3. Apreciação face aos Critérios para a Fase de Conformidade em AIA 

Atendendo aos aspetos atrás mencionados, considera-se que a documentação apresentada não 
dá resposta integral e adequada ao pedido de elementos adicionais da Comissão de Avaliação, 
em descritores relevantes para a avaliação ambiental do projeto. 

Neste sentido e tendo por base a verificação do cumprimento dos critérios expressos no 
documento normativo “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”, disponível no sítio da 
internet da APA, considera-se que, face às lacunas atrás identificadas, não é dado cumprimento 
aos seguintes critérios: 

 

15.  Adequação da análise dos fatores ambientais ao conteúdo mínimo do EIA, de acordo 
com a legislação em vigor, ou apresentação da justificação pelos fatores não 
estudados.  

No que se refere aos sistemas ecológicos salienta-se a não apresentação do Plano de Gestão e 

Exploração das comportas das estruturas hidráulicas primárias, elemento fundamental para 

garantir a continuidade fluvial, mas também para uma análise fundamentada do EIA e dos 

impactes do projeto sobre o descritor Biodiversidade. O modo de operação das comportas, bem 

como o tempo de permanência da abertura ou fecho e a época do ano, em que cada uma das 

situações ocorrerá ou é previsível que ocorra, é o que verdadeiramente irá permitir avaliar os 

impactes das estruturas do “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”.   

 

18. Identificação e avaliação de impactes cumulativos 

Não foi efetuada uma avaliação aprofundada dos impactes cumulativos do projeto com o Açude 
do Rio Novo Príncipe sobre a biodiversidade. Este açude, em execução simultânea com o projeto 
em análise, quando concluído, irá resultar num completo bloqueio dos corredores migratórios 
da ictiofauna, prevendo-se o consequente desaparecimento de espécies na bacia hidrográfica 
do Vouga. 
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19. Apresentação de medidas de minimização e/ou de compensação, face aos impactes 
ambientais relevantes 

Na avaliação efetuada identificou-se a necessidade de identificar ou complementar medidas de 

minimização ao nível dos sistemas ecológicos. 

Face à alteração do regime de escoamento da água no Baixo Vouga Lagunar e esperada 

proliferação de jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) por aquela área, deveriam ter sido 

propostas medidas de minimização específicas, em resultado ada avaliação mais aprofundada 

que tinha sido solicitada. 

A fim de minimizar a alteração da continuidade fluvial foi solicitada a apresentação de um 

projeto com soluções/mecanismos que permitissem a transposição das barreiras constituídas 

pelas estruturas do projeto, caso viesse a ser concluído não ser possível assegurar a 

continuidade fluvial com o Plano de Gestão/operação das estruturas hidráulicas primárias. 

Contudo nem o Plano de Gestão foi apresentado nem este projeto de soluções de mitigação. 

 

3.3. OUTROS ASPETOS 

Além dos aspetos elencados que fundamentam a desconformidade do EIA, entende-se ainda 
pertinente referir outras questões identificadas no decurso da análise efetuada e que, apesar 
de por si só não implicariam a desconformidade do referido estudo, são relevantes e devem ser 
tidas em consideração aquando da eventual reformulação do mesmo. 

No que respeita às Alterações Climáticas foi identificada a necessidade de complementar a 
informação disponibilizada no EIA e no aditamento, nomeadamente, no que respeita: 

 à referência ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela 
RCM n.º 107/2019, de 1 de julho e ao Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) 
aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho enquanto documentos estratégicos 
relevantes; 
 

 a alguns aspetos relativos às estimativas de emissões de GEE associadas ao consumo de 
energia em diferentes fases do projeto que devem incluir os consumos de combustíveis 
e de eletricidade, identificando os fatores de emissão utilizados e às estimativas de 
emissões de GEE associadas à destruição de coberto vegetal e pradarias marinhas. 
Salienta-se ainda a necessidade de identificar as fontes dos dados relativos às variáveis 
de cálculo e esclarecer se  as estimativas abrangem as emissões de GEE indiretas 
provocadas na produção dos materiais necessários à obra, ou se são somente 
contabilizadas as emissões que decorrem do seu transporte; 
 

 à afetação da capacidade de sumidouro de carbono, devendo ser Identificadas as fontes 
dos dados relativos às variáveis de cálculo, clarificadas as unidades de medida utilizadas 
na tabela de resultados (página 24 do aditamento) e justificado o restauro, ou aumento, 
da capacidade de sumidouro do BVL projetado após a fase de obra, e a projeção 
quantitativa da reposição do potencial de sequestro, com vista a clarificar e assegurar o 
balanço positivo desta variável ao longo das fases de projeto. 
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 Para o fator Paisagem identifica-se uma questão à qual não foi dada resposta clara permitindo 

compreender a relação estabelecida entre cada uso do solo e os critérios com os quais foram 

cruzados na ponderação. Assim, deve ser 

 Clarificar a relação que foi estabelecida entre os 4 critérios, apresentados na página 6-
294 do Relatório Síntese do EIA ou página 6-297 (Relatório Síntese do EIA consolidado) 
designados por: 

i. “Ordem: Organização do espaço e uso/sustentabilidade;  
ii. Diversidade: Florística e/ou faunística e de habitats;  

iii. Valor Cénico: Reação do observador face à paisagem; 
iv. Identidade: Reconhecimento de características naturais e culturais distintivas.”  

e o “Quadro 6.120 – Classificação da qualidade da ocupação do solo” apresentado nas 
páginas 6-294 e 6-295 ou Quadro 6.121 das páginas 6-297 e 6-298 (Relatório Síntese do 
EIA consolidado).  

Ou seja, a título de mero exemplo, para cada uso do solo, e para o presente caso, que 
valor foi atribuído a cada um dos 4 critérios. Importa salientar a necessidade de 
clareza/transparência na exposição das metodologias tendo em consideração que a 
informação em causa será objeto de consulta pública. 

 Clarificar e simplificar em termos de leitura o Quadro 6.121 apresentado nas páginas 6-
297 e 6-298 (Relatório Síntese do EIA consolidado), dado não estar coerente, devendo 
“Intrusão Visual” ser substituída por “Muito Reduzida”, tendo em consideração as 
classes de Qualidade Visual que constam na diversa informação e cartografia 
apresentada. 

No que se refere ao Ordenamento do Território e, especificamente à Reserva Ecológica Nacional 
(REN), deve ser corrigida em todos os textos/quadros, assim como nas legendas das Plantas de 
Condicionantes/REN, a referência à categoria “Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e 
faixas de proteção” da Sustentabilidade do Ciclo da Água, pela designação correta “Águas de 
transição e leitos, margens e faixas de proteção” da Áreas de Proteção do Litoral, conforme o 
disposto no Anexo I do RJREN. 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com o documento normativo “Critérios para a fase de Conformidade em AIA”, deve 
ser declarada a desconformidade do EIA sempre que não tiver sido dada resposta adequada ao 
pedido de elementos adicionais, em aspetos relevantes e essenciais à avaliação de impacte 
ambiental do projeto. 

Assim, face à apreciação efetuada neste parecer, a Comissão de Avaliação pronuncia-se pela 
desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Primário de Defesa do Baixo 
Vouga Lagunar. 

 

Pela Comissão de Avaliação 
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SUA REFERÊNCIA 

--- 

SUA COMUNICAÇÃO DE 

--- 

 

NOSSA REFERÊNCIA 

31550/2020/DRCNF-C/DRCNB/DOT 

28-07-2020 

 

 

ASSUNTO 

 

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

ANÁLISE DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO 

VOUGA LAGUNAR (“VERSÃO BASE” DO EIA) 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e no âmbito do disposto no número 3 da Cláusula 6ª do Protocolo 

assinado pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural com a Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro, o Município de Aveiro, o Município de Albergaria-a-Velha e o Município de Estarreja, 

somos a informar: 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA E DRENAGEM DO BAIXO VOUGA 

LAGUNAR 

Análise da “Versão Base” do Estudo de Impacte Ambiental 

O projeto em análise implica a construção de um elevado número de Estruturas Hidráulicas e ainda a 

reabilitação/reconstrução de outras já existentes, o que introduzirá novas dinâmicas no meio aquático, 

entre as quais se destaca a interrupção do continuum fluvial de algumas linhas de água. Merecem 

destaque o Rio Antuã (e o Esteiro de Estarreja), o Esteiro de Salreu, o Esteiro de Canelas, o Esteiro de 

Barbosa/rio Fontão e ainda o designado Rio Velho. 

mailto:correia.almeida@regiaodeaveiro.pt
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Aquelas linhas de água fazem parte do habitat de um conjunto de espécies piscícolas constantes do Anexo 

B-II, do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, o qual transpõe para o direito nacional a Diretiva 

Habitats. Entre essas espécies destaca-se o sável Alosa alosa, a savelha Alosa fallax, a lampreia-da-costa-

de-prata Lampetra alavariensis (anteriormente referida como tratando-se de Lampetra planeri) e a 

lampreia-marinha Petromyzon marinus, cuja presença constitui uma das razões para a criação do Sítio de 

Importância Comunitária (SIC) Ria de Aveiro (PTCON0061), recentemente classificado como Zona Especial 

de Conservação da Ria de Aveiro (Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março). 

É de referir ainda a presença da enguia Anguilla anguilla espécie objeto do Regulamento (CE) 

n.º1100/2007 de 18 de setembro, em que se estabelecem medidas para a recuperação da população da 

enguia europeia. 

Tendo em consideração o referido anteriormente, importa analisar de que forma o presente projeto 

introduz impactes significativos na fauna piscícola e encontrar formas de os minimizar, tendo sempre em 

atenção a importância do projeto como sistema de defesa contra os efeitos das marés, defesa contra as 

cheias e reposição dos sistemas de rega. 

No parecer do ICNF ao PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA E DRENAGEM DO 

BAIXO VOUGA LAGUNAR (Ofício n.º 22740/2019/DCNF-C/DPAP de 17/04/2019) foi solicitado um conjunto 

de elementos relativos às Estruturas Hidráulicas Principais ou Primárias (EHP) a construir, em particular, 

EHP 1 (Rio Velho), EHP 3 (Esteiro de Canelas), EHP 4 (Esteiro de Salreu), EHP 5 (Rio Antuã) e ainda à 

estrutura já existente no Esteiro de Barbosa (EHP 2). 

No ponto 4 daquele parecer era solicitado um estudo detalhado das condições hidrodinâmicas do 

escoamento nas secções afetadas pelas estruturas hidráulicas, em particular das velocidades do 

escoamento a jusante das comportas e da eventual ocorrência de condições de turbulência, para as 

diferentes posições da comporta. 

No EIA é apresentada uma modelação numérica das Estruturas Hidráulicas, EHP do Rio Velho, de 

Comporta de Entrada de Água (CEA) e da Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água (EHEEA). De 

salientar que o parecer do ICNF se referia às EHP mencionadas, tendo destas apenas sido analisada a EHP 

1, do Rio Velho. Foi assumido pelos autores que esta é representativa de todas as EHP.  

Relativamente às estruturas de entrada de água através de tubagens (designadas como CEA e EHEEA) não 

foi solicitada qualquer análise pois o que está em causa é avaliar o impacto das estruturas transversais 

instaladas nas linhas que funcionam como corredores para as espécies piscícolas migradoras. 

Não fica claro na descrição efetuada (Volume 3, Anexo 7, MODELAÇÃO NUMÉRICA DAS ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS DO BAIXO VOUGA LAGUNAR) quais as razões que levaram a apenas analisar a EHP 1, entre 

as que foram solicitadas, nem as razões por que consideram aquela estrutura como representativa das 

restantes EHP.  

Relembra-se que, apesar de todas as EHP estarem equipadas com vãos de descarga com larguras de 3 

metros, com comportas semelhantes, elas apresentam caudais de dimensionamento diversos e número 

de vãos/comportas diferentes, como se verifica no quadro seguinte, com elementos retirados de projeto. 
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EHP Linha de água 
Caudal de dimensionamento 

(m3s-1) 
N.º de vãos de 

descarga/comportas 

EHP 1 Rio Velho 35 3 

EHP 2 Esteiro de Barbosa 8,6 2 

EHP 3 Esteiro de Canelas 68 5 

EHP 4 Esteiro de Salreu 16,1 2 

EHP 5 Rio Antuã 90 6 

 

Assim, entende-se que todas as EHP deveriam ter sido objeto do estudo solicitado, de modo a avaliar com 

rigor o comportamento do escoamento na proximidade das mesmas, em particular do lado jusante. 

De acordo com o ponto 4.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA os principais requisitos e funções a que devem 

obedecer os sistemas hidromecânicos das EHP são os seguintes: 

 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; 

 Permitir o escoamento dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante, 

durante o período chuvoso; 

 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); 

 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; 

 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 no parecer do ICNF datado de 17-04-2019 (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 EIA procura dar cabal resposta. 

 

Como se pode constatar, as funções das EHP são diversas, correspondendo a cada situação um modo de 

operação diferente, tempos de permanência em diferentes posições diversos e comportamentos do 

escoamento também diversos, consoante o pretendido e consoante as condições existentes no meio, 

quer em termos de marés, quer em termos de escoamento nas linhas de água.  

A simulação apresentada, restrita apenas à EHP 1 (Rio Velho), relativa apenas ao caudal de 

dimensionamento (35 m3s-1) e a duas posições das comportas (totalmente aberta e abertura de 0,3 m) 

não cobre, minimamente, a maioria das situações que se prevê virem a constituir a realidade após a 

instalação daquelas estruturas hidráulicas. Suscitam-nos também dúvidas a descarga do mesmo caudal 

(35 m3s-1) com duas posições diferentes das comportas, tanto mais que não se identificou qualquer 

referência a diferentes níveis de água a montante e a jusante que pudessem resultar em cargas diferentes. 

Questiona-se ainda a escolha do caudal de dimensionamento para o estudo efetuado, pois trata-se de um 

caudal que ocorre apenas em situações extremas e pontuais e não se encontram evidências de ser 

representativo das condições normais de escoamento através daquela estrutura hidráulica. 
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Relativamente às características do escoamento na proximidade das comportas apenas se refere que a 

velocidade máxima do escoamento é de 5 ms-1, e que “a velocidade do escoamento começa a reduzir-se 

à medida que o escoamento se afasta das comportas como expectável, tendendo assim para 

uniformização ao fim de 15 m” (No volume 3, anexo 7 é referido 15 m, mas no Volume1 – Relatório 

Técnico, página 4.130 é referido 10 m). Nada é referido relativamente ao campo de velocidades, apenas 

se mencionando que “a velocidade máxima se encontra entre a superfície livre e metade da coluna de 

água a jusante da comporta, estando assim a zona próxima da soleira com velocidades entre 0 e 0.5 ms-1 

”. Não é especificada qual a altura da coluna de água, nem qual a dimensão vertical daquilo a que chamam 

“zona próxima da soleira” onde poderão eventualmente ocorrer velocidades da água compatíveis com a 

sua utilização pelas espécies piscícolas. No que se refere à simulação do escoamento pela comporta com 

uma abertura de 0,3 m, apenas se refere superficialmente que “a velocidade máxima se encontra 

concentrada junto à superfície livre a jusante das comportas (o que aliás é universal nestas situações) 

estando o resto da coluna de água com velocidades inferiores a 1 ms-1 ”. 

A falta de rigor técnico evidenciada pelo atrás descrito, com que foi analisado o comportamento do 

escoamento não permite uma avaliação do impacte das EHP nas espécies piscícolas por parte do ICNF. 

Para tal deveria ter sido fornecida informação sobre a distribuição das velocidades da água ao longo da 

área estudada. O ponto 4 do parecer do ICNF referido, indicava a necessidade de um “estudo detalhado 

das condições hidrodinâmicas do escoamento nas secções afetadas pelas estruturas hidráulicas”. 

Acresce o facto de, estando a resposta às solicitações do ICNF inseridas no âmbito de um EIA, os resultados 

das simulações deveriam ter sido acompanhados de uma análise do seu impacte no comportamento das 

espécies piscícolas migradoras e não apenas a ser feita uma apresentação de resultados, que se revela  

incompleta e tecnicamente questionável. 

Ainda no ponto 4 do parecer do ICNF, era solicitado um “estudo detalhado das condições hidrodinâmicas 

do escoamento (…) e da eventual ocorrência de condições de turbulência (…)”. O termo turbulência, 

particularmente no âmbito de um documento que aborda questões técnicas de hidráulica, refere-se neste 

contexto a regime de escoamento e a avaliação do grau de estabilidade do escoamento. A interpretação 

errónea do termo, feita pelos autores deste EIA, confundindo-o com agitação, não permite responder ao 

solicitado. 

Assim, no ponto 4.6 do Relatório Técnico do EIA referem “Relativamente à turbulência mencionada 

interpreta-se a solicitação como referência às eventuais oscilações do plano de água e/ou variações 

bruscas de velocidade. Nesse sentido os mapeamentos de velocidade e visualização da superfície livre 

permitem a verificação de estado muito ou pouco agitado (ou vulgo turbulento)” o que poderá ser útil 

para uma análise das condições locais para uma eventual prática balnear, mas não permite avaliar se as 

condições do escoamento são limitativas para as espécies piscícolas migradoras. 

Ainda no ponto 4.6 do Relatório Técnico do EIA, os autores aproveitaram para emitir um esclarecimento 

relativamente ao solicitado no ponto 5 do parecer do ICNF referente à eclusa de navegação, o qual se 

agradece. No entanto, convém notar que os documentos anteriormente analisados nada referiam sobre 

as condições de operação da eclusa de navegação. 

Uma eclusa de navegação destina-se a permitir às embarcações poderem vencer desníveis provocados 

por estruturas hidráulicas. Deverá ser claro se funcionam para toda a gama de desníveis ou só para 
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desníveis entre montante e jusante inferiores a determinado valor. Pelo que é referido esta eclusa apenas 

funcionará quando o nível de jusante for ≤ 0,5 m que o nível de montante. 

O pedido no ponto 5 do parecer do ICNF não se refere à operação das comportas da eclusa, sendo óbvio 

que as comportas tipo Mitra apenas podem operar em condições de (quase) igualdade de níveis a 

montante e a jusante. É sabido que as eclusas de navegação funcionam por fases e que nas fases de 

enchimento e de esvaziamento da câmara da eclusa existe escoamento através dos mecanismos 

destinados a este fim. Estes mecanismos não foram descritos, ou pelo menos não se localizou qualquer 

descrição, quer em termos de localização quer em termos de capacidade de vazão e de velocidade da 

água na sua vizinhança, tanto no interior da câmara da eclusa, como do lado jusante da eclusa. 

Deste modo, continuam em falta os elementos solicitados, bem como uma análise dos possíveis impactes 

na ictiofauna decorrentes da operação da eclusa. 

Relativamente aos pontos 1, 2 e 3 do parecer do ICNF não foram fornecidos quaisquer elementos, nem 

elaborada nenhuma análise relativa à operação das estruturas hidráulicas.  

No entanto, no ponto 8.6.2.1 Identificação das principais ações e impactes (página 8.455 do Relatório 

Técnico do EIA) é referido: “tendo em conta que não existe para já um plano de gestão/operação das 

estruturas, será considerado nesta avaliação de impactes o pior cenário possível no que respeita aos 

aspetos ecológicos e sobretudo para a ictiofauna, que é as mesmas estarem permanentemente fechadas”. 

Atendendo à tipologia do projeto em causa, são identificados os principais impactes decorrentes do 

mesmo, entre os quais se destaca: 

 Proliferação de espécies exóticas (fase de construção, de exploração); 

 Interrupção do contínuo ou conectividade fluvial; 

 Alterações nas comunidades (piscícolas em particular) decorrentes da alteração do regime 

hidrológico. 

 

Apesar de ser “(…) reconhecida a importância da bacia hidrográfica do Vouga para as espécies migradoras 

diádromas, representando a ria de Aveiro 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 lampreia-marinha, 

sável ou savelha ”(ponto 8.6.4.2 do Relatório Técnico), e de ser referido que “para estas espécies, as 

estruturas hidráulicas em causa (…) 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”, aquele “impacte foi considerado como negativo, 

permanente, provável, de âmbito local, sendo a sua significância baixa”. 

Relativamente a esta análise discorda-se da designação de impacte de âmbito local e de significância 

baixa.  

Tendo sido considerada na análise a situação mais desfavorável de comportas fechadas, verifica-se que 

há interrupção da continuidade fluvial e dos corredores migratórios ao longo das linhas de água em que 

estão instaladas as estruturas hidráulicas EHP1, EHP2, EHP3, EHP4 e EHP5. Nas situações analisadas de 

comportas abertas e semi-abertas (embora apenas estudada a EHP1) verificou-se que a velocidade 

máxima do escoamento a jusante destas atinge os 5 ms-1, ou seja, uma velocidade da água incompatível 
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com a sua utilização pelas espécies piscícolas. Apesar de não ter sido feita qualquer referência ao tempo 

de permanência destas situações, em particular das comportas fechadas, o que constituía parte dos 

elementos solicitados pelo ICNF no seu parecer, é de admitir que as comportas permanecerão por longos 

períodos em estados (encerradas ou parcialmente abertas) que comprometem a continuidade fluvial e as 

migrações das espécies piscícolas. 

Ora tratando-se de espécies de grandes migradores como a lampreia-marinha, o sável e a savelha, todas 

elas espécies incluídas no Anexo B-II 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 alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de 

novembro, o qual transpõe para o direito nacional a Diretiva Habitats, que estiveram inclusivamente na 

origem da designação das ZEC Ria de Aveiro (PTCON0061) e ZEC Rio Vouga (PTCON0026), e, ainda, a 

enguia-europeia, em que o seu habitat é extenso, prolongando-se entre o mar e zonas mais a montante 

nas linhas de água em causa, considerar este impacte como de âmbito local e de significância baixa é 

tecnicamente incorreto e sem qualquer sustentação científica, o que deverá motivar uma reapreciação 

da magnitude do impacte. 

No ponto 9.6 do Relatório Técnico, relativo a medidas de minimização de impactes, é referido que 

“durante a fase de exploração do projeto os impactes estão relacionados com a presença e 

funcionamento do próprio projeto”. 

 

São efetuadas algumas recomendações entre as quais se destaca a elaboração de um plano de 

gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas. “Este plano deverá assegurar, ainda que de 

forma esporádica o continuo fluvial, e assim compatibilizar os objetivos do projeto, como os da 

conservação das espécies, em particular as espécies piscícolas com elevado valor de conservação”.  

Nesse plano pretendem que sejam contemplados os seguintes pontos: 

− “A abertura das estruturas seja feita de forma lenta e faseada, sendo primeiro parcial e abrindo 

totalmente apenas após o estabilizar da velocidade da corrente”; 

− “Cada estrutura deverá permanecer aberta durante tempo suficiente para permitir a passagem de 

ictiofauna. Esta medida deve ser cumprida todo o ano, no entanto assume maior importância durante a 

época de migração e de reprodução do sável, savelha e lampreia marinha (janeiro a junho) e durante a 

época de migração trófica e reprodução da lampreia de rio (abril a maio e durante os meses de outono)”. 

No ponto 4.5.1 do Anexo 3 Volume 3 do EIA é descrito de forma sumária o funcionamento geral das 

estruturas hidráulicas – depreende-se que as comportas se manterão encerradas a maioria do tempo, em 

particular no período de verão, havendo abertura das mesmas quando houver necessidade de proceder 

à drenagem dos esteiros, em particular “durante a época das chuvas, para permitir o escoamento dos 

caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante, que apresentam tempos de subida 

curtos e que poderão ocorrer em qualquer momento, devem manter-se as comportas de corrediça total 

ou parcialmente abertas, dependendo da necessidade do escoar ou não caudais de cheia importantes (…)”. 

Mais uma vez o EIA remete toda a questão da operação das comportas para um futuro plano de 

gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas, sem que haja qualquer garantia que as 

condições do escoamento através das comportas assegurem a sua utilização pelos peixes migradores.  
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De salientar que o EIA não fornece quaisquer elementos que permitam uma análise adequada da questão, 

não respondendo a nenhuma das questões colocadas pelo ICNF no seu parecer de 17/04/2019 (Ofício n.º 

22740/2019/DCNF-C/DPAP).  

No ponto 10 do Relatório Técnico do EIA do Projeto BVL são apresentados os programas de monitorização 

a propor no âmbito do EIA relativo ao Projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

Não é demais salientar a importância de um adequado programa de monitorização, quer para 

cumprimento da legislação sobre a matéria, quer para averiguar o comportamento do projeto e das 

medidas tomadas para atenuar os seus impactes, em particular no que refere aos aspetos relativos à 

fauna, flora e habitats. 

No entanto, no caso concreto em análise, relativo à quebra da continuidade fluvial e ao impacte nas 

espécies piscícolas, em particular das migradoras, ao longo de todo o EIA não foram produzidos quaisquer 

elementos, para além dos que anteveem o completo bloqueio dos corredores migratórios da ictiofauna 

com o consequente desaparecimento daquelas espécies da bacia hidrográfica do rio Vouga.  

Dado não terem sido fornecidos os elementos solicitados pelo ICNF no seu parecer e a explanação das 

condições de operação e escoamento das estruturas hidráulicas serem remetidas para um posterior 

designado plano de gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas, o qual estará sempre 

limitado pelas características físicas e operacionais das soluções estabelecidas em fase de projeto, e ainda 

ao facto da análise sumária efetuada não incluir quaisquer indícios de durante a fase exploração haver 

qualquer viabilidade de ocorrerem condições mínimas que garantam a manutenção, ainda que limitados, 

dos corredores de migração das espécies piscícolas, considera-se que o presente documento não dá 

cumprimento ao requerido no parecer emitido pelo ICNF. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
O Presidente do CD do ICNF, IP 

 

 

 

________________________________________ 

Nuno Banza 

 





 Documento processado por computador.  1/3 

N
IP

C
 5

10
 3

4
2

 6
47

 |
 E

m
 f

u
tu

ra
s 

co
m

u
ni

ca
çõ

es
 r

ef
er

en
ci

e 
o

 n
o

ss
o 

n
ú

m
er

o
 d

e 
d

o
cu

m
en

to
 e

/o
u

 d
e 

p
ro

ce
ss

o
 

Ex.mos senhores, 

 

Para resposta à vossa mensagem de correio electrónico do dia 30 de junho de 2022, cujo teor 

remete ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF) a apresentação dos 

princípios preliminares para a gestão do "Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar" 

feita durante reunião realizada via Teams, vem esta Direção Regional informar:  

 

Os princípios preliminares agora apresentados constituirão a base do Plano de Gestão das 

comportas a incluir no Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto "Sistema Primário de 

Defesa do Baixo Vouga Lagunar", do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3458.  

A proposta do Plano de Gestão e exploração das comportas pretende dar resposta ao solicitado 

pelo ICNF através do ofício ref.ª 22740/2019/DCNF-C/DPAP de 17/04/2019, do ofício ref.ª 

31550/2020/DRCNF-C/DRCNB/DOT de 28/07/2020 e, ainda do ofício S077161-202112-DAIA.DAP 

da APA de 21-01-2022. 

Relativamente ao Açude do Rio Novo do Príncipe importa realçar que todo o conteúdo da 

apresentação não será considerado na proposta base do Plano de Gestão das comportas a incluir 

no Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto "Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar", pois não estão em causa, neste processo, quaisquer medidas para eventual 

minimização do impacte daquele projeto. Contudo, tendo em consideração as características do 

projeto do Açude do Rio Novo do Príncipe, é expectável que o mesmo constitua uma barreira 

intransponível para as espécies piscícolas do rio Vouga. Deste modo, atendendo à ligação entre 

os dois projetos deverá ser produzida uma análise profunda dos impactes cumulativos das duas 

intervenções. 

 

Em diversos pontos do documento é referido o termo “contínuo fluvial”, como por exemplo: 

 No diapositivo 9: “… estará disponível um caudal de 0,35 m³/s, correspondendo à média 

dos meses de agosto e setembro, para manter o contínuo fluvial”; 
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 No diapositivo 12: “… garantir alguma submersão da abertura a jusante para estabelecer 

o contínuo fluvial”. 

Nestas situações, o que está em causa é a continuidade hídrica ou mais propriamente a 

continuidade da veia líquida. O conceito de continuum fluvial, desenvolvido em “The River 

Continuum Concept” (Vannote et al., 1980), considera que do ponto de vista do input, 

processamento e fluxo de nutrientes, um sistema fluvial pode ser considerado como um 

continuum desde a nascente até à foz, onde ocorre uma sucessão de organismos ao longo deste 

continuum, correspondente ao contexto trófico de cada sector do curso de água. Considera-se 

que aquela terminologia não é a adequada no contexto em análise. 

Relativamente à proposta apresentada, em particular no que refere às regras de exploração das 

comportas e aos diferentes cenários criados, considera-se que a mesma constitui um passo muito 

concreto e positivo para a elaboração de um Plano de Gestão e Exploração das Comportas. 

Adverte-se para o facto de ser efetuada uma análise detalhada de diferentes cenários no período 

designado por crítico (que compreende o intervalo entre Julho a Setembro), que se deduz ser o 

período com menores disponibilidades de água para rega e humedecimento do solo. No entanto, 

do ponto de vista da ictiofauna, os meses críticos são, precisamente, os restantes meses do ano, 

em particular de Janeiro a Junho. Dado que os cenários criados para os meses de Verão são 

bastante explícitos sugere-se que seja feito o mesmo exercício, pelo menos, para os meses de 

Novembro, Janeiro, Março e Maio (considera-se não ser necessário, nesta fase, fazer para todos 

os meses). Sugere-se também que sejam utilizados caudais médios estimados para cada um 

daqueles meses. Quanto às marés propõe-se que sejam utilizados os períodos de 7 dias com 

maior amplitude de marés, em particular os períodos em que a baixa-mar é mais baixa, uma vez 

que, em teoria, esses serão os períodos mais limitantes. 

Assim, e em termos gerais, a abordagem apresentada constitui um avanço positivo na elaboração 

de um plano de gestão e exploração das comportas das Estruturas Hidráulicas Primárias (EHP) do 

Projeto Baixo Vouga Lagunar. No entanto deverão ser salvaguardados alguns aspetos, de entre 

os quais se destaca: 

a) Apresentação de simulações para os restantes meses do ano, como já referido, que 

assegurem a ocorrência de condições de transposição das EHP durante os períodos 

críticos das migrações piscícolas; 

b) Dado que, em fase anterior, nos foi transmitido que as comportas das EHP apenas 

poderiam operar nas posições fechadas ou totalmente abertas, como justificação 

para a não execução das simulações das condições hidrodinâmicas a jusante 

daquelas comportas em diferentes posições, que tinham sido pedidas pelo ICNF, 

deverá ser justificada esta alteração; 

c) A operação manual das comportas impõe severas limitações à sua operacionalidade, 

quer do ponto de vista da regularidade e pontualidade da sua operação, quer do rigor 

da mesma. Dadas aquelas limitações operacionais questiona-se porque não se opta 

por comportas equipadas com servomotores hidráulicos e sondas de nível que 

permitam a regulação automáticas das mesmas; 

d) Na proposta é indicado que serão abertas as comportas numa das preia-mar do dia, 

coincidente com o período diurno. No entanto, no período crítico para as migrações 

dos peixes, em particular no período de inverno, as duas preia-mar do dia poderão 

ocorrer total ou parcialmente em período nocturno. Deverá ser apresentada uma 

solução para esta situação. 
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Conforme exposto, o ICNF concorda, em termos gerais, com os princípios propostos para a 

operação das EHP do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, os quais constituem 

uma base para a elaboração de um Plano de Gestão e Exploração do projeto. 

A concordância por parte do ICNF com aqueles princípios não significa a aprovação, nesta fase, 

nomeadamente, da metodologia, programação e calendarização da operação das comportas 

nem dos critérios de abertura e fecho das mesmas, que remetemos para análise e discussão 

posterior, sem prejuízo do prévio esclarecimento das questões colocadas e das simulações 

solicitadas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro 

 

 

 

___________________________________________ 

Fátima Araújo Reis 
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PROJECTO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA  

DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

 

Notas - Análise realizada por Magalhães Crespo 

 

 

1. De âmbito mais específico, objectivamente dirigidas aos documentos 

 

A) COBA: 40486-EA-0100-ME(0)  

 

 

1.1 Pág. 58 (do “pdf”) = pág. 3.30 (do “documento”): 

Substituir a designação de “Esteiro” da Linha por “Vala” da Linha. 

Em boa-verdade, é uma designação errónea que habitualmente surge nalguns 

documentos. Trata-se de uma vala, mais propriamente da escavação de que resultou o 

aterro sobreelevado por onde a linha do norte da CP atravessa os campos do Baixo 

Vouga Lagunar. É um importante “reservatório” de água-doce para todo o sistema do 

Baixo Vouga Lagunar, localizada longe da Ria de Aveiro, e sem água-salgada (esta água 

associada a “esteiros”!). 

 

1.2  Pág. 82 (do “pdf”) = pág. 4.54 (do “documento”): 

Falta localizar na figura 4.1 a estrutura EHEEA. 

Parte integrante do Projecto em curso e conclusão, com a designação de EHEEA-

Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água, a localizar-se no rio Vouga, junto à 

povoação de Angeja, com a qual se pretende reforçar o fornecimento de água ao rio 

Fontão que atravessa os campos do Baixo Vouga Lagunar. 

 



1.3 Pág. 290 (do “pdf”) = pág. 6.262 (do “documento”): 

 

Corrigir a área de arroz. 

A área de cultivo de arroz no Baixo Vouga Lagunar não corresponde aos 8% (250ha) 

referidos neste documento/estudo. Actualmente, no ano de 2020, pode-se considerar 

uma área semeada de arroz que não ultrapassará os 12 a 15ha. 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 sócio-cultural e interesse para os 

ecossistemas/zonas húmidas do Baixo Vouga Lagunar. 

 

1.4 Pág. 299 (do “pdf”) = pág. 6.271 (do “documento”): 

Corrigir o número estimado de produtores de arroz. 

Longe dos 105 referidos no documento, o número actual de produtores de arroz, em 

2020 no BVL, deverá situar-se apenas em cerca de duas dezenas. 

 

1.5 Pág. 302 (do “pdf”) = pág. 6.274 (do “documento”): 

Descrição do Perímetro da “Ilha Nova”. 

É conveniente referir-se que a descrição deste “perímetro”, nos termos apresentados 

neste capítulo do documento, é de uma realidade anterior à destruição em 2002/03 da 

mota de defesa dos campos agrícolas da “Ilha Nova”, ou seja, da entrada da água 

salgada e poluída da ria para este território. O projecto de execução do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, prevê a reabilitação desta área de 160 ha, 

com especial e relevante interesse os cerca de 60 ha de “Bocage” entretanto 

destruído. 

 

1.6 Pág. 423 (do “pdf”) = pág. 6.395 (do “documento”): 

Corrigir a descrição do que se visualiza na fotografia 6.21 

Na descrição/frase que antecede a imagem/fotografia, o correcto será dizer-se que - 

Na zona poente observa-se a área da “Ilha da Murraceira” - (que nas cartas militares 

antigas, aparece com a designação de “Ilha do Pereiro”; mas que não é seguramente a 

área do “polder-piloto”!... este fica a norte e contíguo a esta “ilha”). 



 

1.7 Pág. 455 (do “pdf”) = pág. 7.427 (do “documento”): 

(Eventualmente) corrigir referência desajustada 

No capítulo 7.4 – Aspectos Socioeconómicos refere-se o “Baixo Mondego”(!), 

nomeadamente o concelho de “Montemor-o-Velho”(!). Porquê? 

 

1.8 Pág. 523 (do “pdf”) = pág. 8.495 (do “documento”): 

 

(Eventualmente) corrigir referência desajustada 

 

No capítulo 8.13.4, no 4.º parágrafo, faz-se referência ao “Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego”(!). Porquê? 

 

 

B) COBA: 40486-EA-0200-DE  

Ter em atenção as anotações que oportuna e atempadamente o signatário apresentou 

em documentos que aqui e agora se apresenta neste EIA, nomeadamente do 

documento quanto à “Proposta de Regulamento Provisório da Obra de Fomento 

Agrícola” em desenvolvimento/produção. 

 

A) COBA: 40486-EA-0300-ANE  

 

Nada de significativo e relevante a referir. 

 

2. De âmbito mais geral, de princípios em que assenta a “realidade” do Baixo 

Vouga Lagunar. 

 

Sobre o actual EIA-Estudo de Impacte Ambiental, importa realçar alguns 

aspectos que reputo de importantes para a correcta apreciação e reflexão, 

alguns dos quais que fundamentam-se no anterior EIA aprovado em 2004. 



 

2.1 O traçado dos diques a construir assenta substancialmente na 

existente, ou que dela sobra, linha de defesa de motas, tendo uma 

expressão pouco significativa a área a ocupar, para além desta, 

das referidas faixas dos habitas existentes. Daqui resultando que, 

em qualquer das situações, flora e fauna, os referidos impactes 

devem considerar-se proporcionalmente avaliados na medida e 

dimensões exactas das áreas de assentamento da construção dos 

diques a ocupar para além das faixas das motas tradicionais 

existentes.  

2.2 No que diz respeito à actividade agrícola, 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 actividade se regulamenta na política agrícola comum, 

geradoras do equilíbrio ambiental pretendido e recomendado 

para o Baixo Vouga Lagunar, 

2.3  O EIA em análise, refere por vezes a necessidade de salvaguarda 

do “salgado” no interior das áreas a proteger, pelos diques em 

projecto, da água salgada e poluída da Ria de Aveiro. Em boa-

verdade o que será correcto dizer-se é que por infiltração sub-

superficial, na proximidade dos diques (que não são estanques) é 

expectável alguma salinidade que decrescerá ao avançar-se, para 

o interior do território, até se alcançarem as zonas dulceaquícolas. 

Também este aspecto é uma “riqueza” do Baixo Vouga Lagunar, 

nas suas diversidades florística e faunística associadas a diferentes 

graus de salinidade. 

2.4 Consequência da crescente e cada vez maior amplitude das marés 

no interior da Ria de Aveiro, o verdadeiro “salgado” de Aveiro (da 

Ria de Aveiro), e da sua importância ambiental, tem vindo a ter 

um significativo acréscimo de área e de espécies halófitas, na zona 

exterior aos diques projectados para o Baixo Vouga Lagunar. 

Diques que não são mais que o reforço das motas tradicionais de 

defesa deste território, na localização e equilíbrio dos 

ecossistemas e biodiversidade possíveis, nos tempos que vivemos.  



2.5 No que se refere aos aspectos socioeconómicos, mais 

directamente associados ao projecto em avaliação, dever-se-á 

também considerar que as acções projectadas, ao melhorarem a 

área de intervenção, possibilitará que outras actividades 

inovadoras e produtivas surjam neste espaço. Nomeadamente 

actividades lúdicas, ligadas ao turismo, ao lazer e ao recreio, o que 

já se verifica actualmente através de iniciativas como o 

“ObservaRia” e o “BioRace”. Para tanto visitando o “Centro de 

Interpretação Ambiental” em Salreu ou percorrendo, a pé ou de 

bicicleta, os diferentes percursos interpretativos marcados no 

território. Complementares actividades de um contacto 

privilegiado com a “mãe-Natureza”, na observação de aves 

(“birdwatching”), na identificação da riquíssima flora e fauna, 

simples passeios ou por desporto, por iniciativa própria ou em 

programas organizados.  

2.6 Não esquecer em situação alguma, a “génese” deste recente 

território aluvionar do Baixo Vouga Lagunar, “moldado” pela 

actividade agrícola. Território em que os agricultores, no 

desenvolvimento da sua actividade ao longo dos tempos, abrindo 

valas, plantando e desbastando sebes, semeando os campos, 

regulando as águas, moldando a riqueza e diversidade da sua 

paisagem e ambiente, com que hoje nos confrontamos e 

validamos a sua importância, são os verdadeiros “gestores” do 

território ...  sem os quais o Baixo Vouga Lagunar deixará de o ser 

e de se reconhecer enquanto e como tal. 

 

 

 

MC, Aveiro, 16/06/2020 

 

 

 

 





 

40486-EA-0300-ANE(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 3 - ANEXOS  

 

ANEXO 5: 
PROGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
E RESPETIVOS CRONOGRAMAS





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro 
1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Desmatação, limpeza e decapagem. Aterros experimentais  
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) Ver fim do 2.º ANO

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

2 DIQUE SUL (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens
2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

2.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Velho - EHP1
2.3.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME

2.3.2 Terraplenagens e fundações

2.3.2.1 Escavações

2.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

2.3.2.3 Aterros

2.3.2 Construção civil

2.3.2 Equipamento hidromecânico

3 DIQUE DOS ESTEIROS DE CANELAS E DE SALREU (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Esteiro Canelas
3.2.1 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3;  Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0

3.2.1.5 Dispositivos de observação

3.3 Esteiro Salreu
3.3.1 Terraplenagens

3.3.1.1 Escavações

3.3.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil

3.3.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7)

3.3.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6)

3.3.1.5 Dispositivos de observação

3.4 Estrutura Hidráulica Primária de Canelas - EHP3
3.4.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME

3.4.2 Terraplenagens e fundações

3.4.2.1 Escavações

3.4.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.4.2.3 Aterros

3.4.3 Construção civil

3.4.4 Equipamento hidromecânico

3.5 Estrutura Hidráulica Primária de Salreu - EHP4
3.5.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho ME MD

3.5.2 Terraplenagens e fundações

3.5.2.1 Escavações

3.5.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.5.2.3 Aterros

3.5.3 Construção civil

3.5.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

3,6 Estrutura Hidráulica Primária de Barbosa - EHP2
3.6.1 Reabilitação / substituição do equipamento hidromecânico

3.6.2 Desmontagem de equipamentos e sua remoção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DIQUE NORTE (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Trabalhos preparatórios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0

4.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.5 Dispositivos de observação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã - EHP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2 Terraplenagens e fundações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.3 Aterros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.3 Construção civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4 Equipamento hidromecânico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS1 A CS7) (TOMO 4 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Trabalhos preparatórios
5.1.1 Implantação geral e piquetagem 0

5.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição e remoção das estruturas

5.2 Construção civil (betões e aterros)
5.3 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável
6,2 Sementeiras
6,3 Plantações

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA 1 - TRABALHOS COM INÍCIO EM MARÇO (1/2)

Março Novembro Janeiro FevereiroJunhoMaio

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA MARÉS, ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS, COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM  (CS1 A CS7) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA - 1.º ANO

Agosto

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

OutubroAbril

MESES

 TRABALHOS Julho Setembro Dezembro



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro Ver fim do 1.º ANO Início do 2.º ANO

1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Desmatação, limpeza e decapagem. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos)

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

2 DIQUE DA MARGEM DIREITA DO VOUGA (TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens 0

2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

3 DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VELHO (TOMO 3 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0

3.2.5 Dispositivos de observação

4 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS8) E DE ENTRADA DE ÁGUA (CEA1 A CEA4) (TOMO 4 DO PROJETO)

4.1 Trabalhos preparatórios 0

4.1.1 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição das estruturas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Construção civil (betões e aterros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ESTRUTURAS ESPECIAIS (TOMO 4 E TOMO 6 DO PROJETO)

5.1 Estrutura Hidráulica Especial EH1 - Rio Velho 
5.1.1 Implantação geral e piquetagem

5.1.2 Terraplenagens 0

5.1.2.1 Escavações 0

5.1.2.2 Aterros 0

5.1.3 Construção civil 0

5.2 Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água EHEEA - Angeja 0

5.2.1 Implantação geral e piquetagem

5.2.2 Terraplenagens

5.2.2.1 Escavações

5.2.2.2 Aterros

5.2.3 Construção civil

5.2.4 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 1 + TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável
6,2 Sementeiras
6,3 Plantações

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 Modelação do terreno
7,2 Espalhamento de terra vegetal e regularização final 
7,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva
7,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0

8,1 Plantações

9 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E ESTALEIRO

9,1 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

10 TRABALHOS GERAIS

10,1 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outubro

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro  TRABALHOS

MESES
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Dezembro

Setembro

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

AgostoFevereiro

MESES

 TRABALHOS Março

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA CHEIAS (MD VOUGA E ME VELHO), COMPORTAS DE DRENAGEM (CS8) E DE ENTRADA DE ÁGUA (CEA1 - CEA4) E ESTRUTURAS ESPECIAIS (EH1 E EHEEA) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA -  2.º ANO

Janeiro

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

ALTERNATIVA 1 - TRABALHOS COM INÍCIO EM MARÇO (2/2)

DezembroAbril 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E ESTALEIRO (TOMO 3 VOL. III) 

Nota: A execução das comportas secundárias deverá ter início após a conclusão e assentamento dos diques onde estão 

implantadas e na sequência das atividades consideradas

JunhoMaio Julho Novembro 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro 
1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) Ver fim do 2.º ANO

2 DIQUE SUL (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens
2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

2.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Velho - EHP1
2.3.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME

2.3.2 Terraplenagens e fundações

2.3.2.1 Escavações

2.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

2.3.2.3 Aterros

2.3.2 Construção civil

2.3.2 Equipamento hidromecânico

3 DIQUE DOS ESTEIROS DE CANELAS E DE SALREU (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Esteiro Canelas
3.2.1 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3;  Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.5 Dispositivos de observação 0 0

3.3 Esteiro Salreu
3.3.1 Terraplenagens

3.3.1.1 Escavações

3.3.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil

3.3.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7)

3.3.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6)

3.3.1.5 Dispositivos de observação

3.4 Estrutura Hidráulica Primária de Canelas - EHP3
3.4.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME

3.4.2 Terraplenagens e fundações

3.4.2.1 Escavações

3.4.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.4.2.3 Aterros

3.4.3 Construção civil

3.4.4 Equipamento hidromecânico

3.5 Estrutura Hidráulica Primária de Salreu - EHP4
3.5.1 Execução e remoção de ensecadeiras ME MD

3.5.2 Terraplenagens e fundações

3.5.2.1 Escavações

3.5.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.5.2.3 Aterros

3.5.3 Construção civil

3.5.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

3,6 Estrutura Hidráulica Primária de Barbosa - EHP2
3.6.1 Reabilitação / substituição do equipamento hidromecânico

3.6.2 Desmontagem de equipamentos e sua remoção
# REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DIQUE NORTE (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Trabalhos preparatórios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho

4.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0

4.2.5 Dispositivos de observação

4.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã - EHP5
4.3.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME 0

4.3.2 Terraplenagens e fundações 0

4.3.2.1 Escavações 0 0 0 0

4.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão 0 0 0 0

4.3.2.3 Aterros 0

4.3.3 Construção civil 0 0 0 0 0

4.3.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

5 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS1 A CS7) (TOMO 4 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Trabalhos preparatórios
5.1.1 Implantação geral e piquetagem 0

5.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição e remoção das estruturas

5.2 Construção civil (betões e aterros)
5.3 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável 
6,2 Sementeiras (Nota ver ponto 6 do 2º Ano)
6,3 Plantações (Nota ver ponto 6 do 2º Ano)

# REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MD- OBRAS A EXECUTAR NA MARGEM DIREITA
ME - OBRAS A EXECUTAR NA MARGEM ESQUERDA

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

AbrilOutubro

MESES

 TRABALHOS Janeiro Março Junho

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA MARÉS, ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS, COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM  (CS1 A CS7) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA - 1.º ANO

ALTERNATIVA 2 - INÍCIO DOS TRABALHOS EM SETEMBRO (1/2)

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

Setembro Maio Julho AgostoDexembroNovembro Fevereiro



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro Ver início do 1.º ANO

1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente, sem recuperação paisagística, e acabamentos)

2 DIQUE DA MARGEM DIREITA DO VOUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens 0 0

2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação 0 0 0

3 DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VELHO

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0

3.2.5 Dispositivos de observação 0 0

4 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS8) E DE REGA (CEA1 A CEA4)

4.1 Trabalhos preparatórios 0

4.1.1 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição das estruturas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Construção civil (betões e aterros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ESTRUTURAS ESPECIAIS

5.1 Estrutura Especial EH1 - Rio Velho 
5.1.1 Implantação geral e piquetagem

5.1.2 Terraplenagens

5.1.2.1 Escavações

5.1.2.2 Aterros

5.1.3 Construção civil

5.2 Estrutura Especial EHEEA - Angeja
5.2.1 Implantação geral e piquetagem

5.2.2 Terraplenagens

5.2.2.1 Escavações

5.2.2.2 Aterros

5.2.3 Construção civil

5.2.4 Equipamentos
0 0 0 0 0 0 0 0

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 1 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MD direita do rio Vouga e ME do rio Velho
6,1 Espalhamento de terra arável 0

6,2 Sementeiras 0

6,3 Plantações 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,1 Modelação do terreno
9,2 Espalhamento de terra vegetal, regularização final 
9,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva 
9,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 

0 0 0

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 3 DO PROJETO)
8,1 Espalhamento de terra arável 
8,2 Sementeiras 
8,3 Plantações

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,1 Modelação do terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,2 Espalhamento de terra vegetal, regularização final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 TRABALHOS GERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,1 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
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MESES

 TRABALHOS Novembro Junho

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA CHEIAS (MD VOUGA E ME VELHO), COMPORTAS DE DRENAGEM (CS8) E DE ENTRADA DE ÁGUA (CEA1 - CEA4) E ESTRUTURAS ESPECIAIS (EH1 E EHEEA) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA -  2.º ANO

ALTERNATIVA 2 - INÍCIO DOS TRABALHOS EM SETEMBRO (2/2)

Setembro Outubro

Janeiro Março AgostoDezembro Maio JulhoFevereiro

Nota: A execução das comportas secundárias deverá ter início após a conclusão e assentamento dos 

diques onde estão implantadas e na sequência das atividades consideradas

Dique Norte, Diques dos Esteiros de Canelas e de Salreu, Dique Sul

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

Setembro

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO (TOMO 3 DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES) 

Janeiro Fevereiro Maio JunhoMarço Abril Julho Agosto

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DO ESTALEIRO

Início do 3.º ANO

MD direita do rio Vouga e ME do rio Velho

 TRABALHOS

MESES

Novembro Dezembro
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PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA 
LAGUNAR 

 

VOLUME V - DOCUMENTOS DO CONCURSO 

TOMO 3 - PROGRAMA DE EXECUÇAO DOS TRABALHOS 

ALTERNATIVA 1 – TRABALHOS COM INÍCIO A 1 DE MARÇO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Execução dos Trabalhos proposto foi elaborado nas seguintes 2 versões Alternativas, Trabalhos com início 

a 1 de março e Trabalhos com início a 1 de setembro, apresentando-se em seguida o Programa de Execução de Trabalhos  

com início a 1 de março. 

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. 

No final deste capítulo consta o Cronograma, em gráfico de barras, para a Alternativa da Execução dos Trabalhos com início 

a 1 de março, onde se indica, para o 1º Ano, o Programa de Execução dos Trabalhos do 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, na parte relativa à Estrutura Verde Primária 

(EVP) da totalidade do dique de defesa contra marés, e para o 2º Ano, o Programa de Execução do 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.
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2 SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA CONTRA MARÉS.  

Com o objetivo de definir um adequado programa de execução dos trabalhos envolvidos no Sistema Primário de Defesa 

contra marés (SPDCM) deverá 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. 

2.1 TRABALHOS GERAIS  

2.1.1 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, 

nomeadamente, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e pluviais, das instalações elétricas e de 

comunicação e das circulações internas. 

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. 

2.1.2 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, 
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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. 

2.1.3 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. 

2.2 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. 

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 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. 

2.2.2 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.  

Prevê-se para a execução destes trabalhos 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. 

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 do dique.   



  

 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  5 

VOLUME V - DOCUMENTOS DO CONCURSO  

TOMO 3 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. ALTERNATIVA 1 – TRABALHOS COM INÍCIO A 1 DE MARÇO  

 

Prevê-se para a execução destes trabalhos 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. 

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 para a execução destes trabalhos 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. 

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. 
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2.2.5 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. 

2.3 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. 

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. 

2.3.1 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. 

2.3.2 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 
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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. 

2.3.3 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 

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. 

2.3.4 Estruturas hidráulicas 

2.3.4.1 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 é a seguinte: 

a) EHP do rio Velho     quatro semanas 

b) EHP do esteiro de Canelas   quatro semanas 
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c) EHP do esteiro de Salreu   duas + duas semanas 

d) EHP do rio Antuã    quatro + quatro semanas 

2.3.4.2 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). 

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 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 

2.3.4.3 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. 

2.3.5 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. 
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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 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 

2.3.6 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. 

2.4 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. 

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. Prevê-se uma duração total de 4 semanas para 

estas atividades.  

2.4.2 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 13 semanas para a execução da totalidade destas atividades  
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2.5 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. 
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3 SISTEMA PRIMÁRIO DE DRENAGEM E DEFESA CONTRA CHEIAS  

Com o objetivo de definir um adequado programa de 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; 

▪ 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. 

3.1 TRABALHOS GERAIS  

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

3.2 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. 

3.2.1 Implantação geral e piquetagem 

A implantação geral e piquetagem deve ser desenvolvida previamente à execução dos trabalhos de terraplenagens de cada 

um dos diques. 
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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. 

3.2.2 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 para a execução destes trabalhos os seguintes prazos: 

▪ Dique da MD do rio Vouga: um prazo de 25 semanas; 

▪ Dique da ME do rio Velho: um prazo de 17 semanas. 

3.2.3 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 para a execução destes trabalhos 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. 

3.2.4 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 para a execução destes trabalhos os seguintes prazos: 
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▪ 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. 

3.2.5 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. 

3.3 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. 

3.3.1 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. 

3.3.2 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 para a execução da totalidade destas atividades.  
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3.4 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. 

3.4.1 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. 

3.4.2 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 para a execução da totalidade destas atividades. 

3.4.3 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 para a execução da totalidade destas atividades. 

3.5 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. 
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4 ÀREAS DE EMPRÉSTIMO - RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA  

4.1 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. 

4.2 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; 

▪ 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). 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro 
1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Desmatação, limpeza e decapagem. Aterros experimentais  
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) Ver fim do 2.º ANO

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

2 DIQUE SUL (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens
2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

2.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Velho - EHP1
2.3.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME

2.3.2 Terraplenagens e fundações

2.3.2.1 Escavações

2.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

2.3.2.3 Aterros

2.3.2 Construção civil

2.3.2 Equipamento hidromecânico

3 DIQUE DOS ESTEIROS DE CANELAS E DE SALREU (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Esteiro Canelas
3.2.1 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3;  Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0

3.2.1.5 Dispositivos de observação

3.3 Esteiro Salreu
3.3.1 Terraplenagens

3.3.1.1 Escavações

3.3.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil

3.3.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7)

3.3.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6)

3.3.1.5 Dispositivos de observação

3.4 Estrutura Hidráulica Primária de Canelas - EHP3
3.4.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME

3.4.2 Terraplenagens e fundações

3.4.2.1 Escavações

3.4.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.4.2.3 Aterros

3.4.3 Construção civil

3.4.4 Equipamento hidromecânico

3.5 Estrutura Hidráulica Primária de Salreu - EHP4
3.5.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho ME MD

3.5.2 Terraplenagens e fundações

3.5.2.1 Escavações

3.5.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.5.2.3 Aterros

3.5.3 Construção civil

3.5.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

3,6 Estrutura Hidráulica Primária de Barbosa - EHP2
3.6.1 Reabilitação / substituição do equipamento hidromecânico

3.6.2 Desmontagem de equipamentos e sua remoção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DIQUE NORTE (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Trabalhos preparatórios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0

4.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.5 Dispositivos de observação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã - EHP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.1 Execução e remoção da plataforma de trabalho MD ME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2 Terraplenagens e fundações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.3 Aterros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.3 Construção civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4 Equipamento hidromecânico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS1 A CS7) (TOMO 4 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Trabalhos preparatórios
5.1.1 Implantação geral e piquetagem 0

5.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição e remoção das estruturas

5.2 Construção civil (betões e aterros)
5.3 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável
6,2 Sementeiras
6,3 Plantações

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA 1 - TRABALHOS COM INÍCIO EM MARÇO (1/2)

Março Novembro Janeiro FevereiroJunhoMaio

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA MARÉS, ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS, COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM  (CS1 A CS7) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA - 1.º ANO

Agosto

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

OutubroAbril

MESES

 TRABALHOS Julho Setembro Dezembro



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro Ver fim do 1.º ANO Início do 2.º ANO

1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Desmatação, limpeza e decapagem. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos)

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

2 DIQUE DA MARGEM DIREITA DO VOUGA (TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens 0

2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

3 DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VELHO (TOMO 3 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0

3.2.5 Dispositivos de observação

4 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS8) E DE ENTRADA DE ÁGUA (CEA1 A CEA4) (TOMO 4 DO PROJETO)

4.1 Trabalhos preparatórios 0

4.1.1 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição das estruturas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Construção civil (betões e aterros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ESTRUTURAS ESPECIAIS (TOMO 4 E TOMO 6 DO PROJETO)

5.1 Estrutura Hidráulica Especial EH1 - Rio Velho 
5.1.1 Implantação geral e piquetagem

5.1.2 Terraplenagens 0

5.1.2.1 Escavações 0

5.1.2.2 Aterros 0

5.1.3 Construção civil 0

5.2 Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água EHEEA - Angeja 0

5.2.1 Implantação geral e piquetagem

5.2.2 Terraplenagens

5.2.2.1 Escavações

5.2.2.2 Aterros

5.2.3 Construção civil

5.2.4 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 1 + TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável
6,2 Sementeiras
6,3 Plantações

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 Modelação do terreno
7,2 Espalhamento de terra vegetal e regularização final 
7,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva
7,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 3 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0

8,1 Plantações

9 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E ESTALEIRO

9,1 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

10 TRABALHOS GERAIS

10,1 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Execução dos Trabalhos proposto foi elaborado nas seguintes 2 versões Alternativas, Trabalhos com início 

a 1 de março e Trabalhos com início a 1 de setembro, apresentando-se em seguida o Programa de Execução de Trabalhos  

com início a 1 de setembro. 

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. 

No final deste capítulo consta o Cronograma, em gráfico de barras, para a Alternativa da Execução dos Trabalhos com início 

a 1 de setembro, onde se indica, para o 1º Ano, o Programa de Execução dos Trabalhos do 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, na parte relativa à Estrutura Verde Primária 

(EVP) da totalidade do dique de defesa contra marés, e para o 2º Ano, o Programa de Execução do 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.
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2 SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA CONTRA MARÉS.  

Com o objetivo de definir um adequado programa de execução dos trabalhos envolvidos no Sistema Primário de Defesa 

contra marés (SPDCM) deverá 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. 

2.1 TRABALHOS GERAIS  

2.1.1 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, 

nomeadamente, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e pluviais, das instalações elétricas e de 

comunicação e das circulações internas. 

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. 

2.1.2 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, 



 

  

 

4 PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 VOLUME V - DOCUMENTOS DO CONCURSO 

 TOMO 3 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. ALTERNATIVA 2 – TRABALHOS COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO 

 

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. 

2.1.3 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. 

2.2 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.  

Para atender às condições climatéricas mais desfavoráveis durante a época húmida prevê-se uma alargamento do prazo de 

execução dos trabalhos de terraplenagens de 8 semanas. 

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 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. 

2.2.2 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.  

Prevê-se para a execução destes trabalhos 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. 
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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 do dique.   

Prevê-se para a execução destes trabalhos 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. 

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 se consideram prazos mais alargados devido à construção 

dos aterros se realizar durante a época húmida. 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 para a execução destes trabalhos 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 e secundárias intercaladas nesses diques durante a época seca. 

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. 
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2.2.5 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. 

2.3 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. 

Na definição do modo execução, particularmente o referente às obras provisórias de ensacagem, 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. 

2.3.1 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. 

2.3.2 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 
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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. 

2.3.3 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 

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. 

2.3.4 Estruturas hidráulicas 

2.3.4.1 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 é a seguinte: 

a) EHP do rio Velho     quatro semanas 

b) EHP do esteiro de Canelas   quatro semanas 
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c) EHP do esteiro de Salreu   duas + duas semanas 

d) EHP do rio Antuã    quatro + quatro semanas 

2.3.4.2 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). 

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 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 

2.3.4.3 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. 

2.3.5 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. 
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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 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 

2.3.6 Instalação elétrica 

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. 

2.4 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. 

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. Prevê-se uma duração total de 4 semanas para 

estas atividades. 

2.4.2 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 13 semanas para a execução da totalidade destas atividades  
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2.5 TRABALHOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA 

A Estrutura Verde Primária (EVP) projetada desenvolve-se ao longo do dique de proteção contra marés, incluindo o 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.
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3  SISTEMA PRIMÁRIO DE DRENAGEM E DEFESA CONTRA CHEIAS  

Com o objetivo de definir um adequado programa de execução dos trabalhos envolvidos no SPDDCC, deverá ter-se em 

conta o Projeto de Execução apresentado no Tomo 3, no Tomo 4 (comportas secundárias de drenagem (CS8) e de entrada 

de água (CEA1 a CEA4), estrutura hidráulica especial do rio Velho (EH1) e estrutura hidráulica especial de entrada de água 

(EHEEA)), e no Tomo 5 (EVP dos diques de defesa contra cheias), indicando-se a seguir as principais áreas de intervenção: 

▪ Trabalhos gerais; 

▪ 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. 

3.1 TRABALHOS GERAIS  

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

3.2 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. 

3.2.1 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. 
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3.2.2 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 para a execução destes trabalhos os seguintes prazos: 

▪ Dique da MD do rio Vouga: um prazo de 25 semanas; 

▪ Dique da ME do rio Velho: um prazo de 17 semanas. 

3.2.3 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 para a execução destes trabalhos 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. 

3.2.4 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 para a execução destes trabalhos 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. 
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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. 

3.2.5 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. 

3.3 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. 

3.3.1 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. 

3.3.2 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 12 semanas para a execução da totalidade destas atividades.  

3.4 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. 
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3.4.1 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. 

3.4.2 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 10 semanas para a execução da totalidade destas atividades. 

3.4.3 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 11 semanas para a execução da totalidade destas atividades. 

3.5 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.  

Atendendo ao faseamento da execução da obra dos diques de defesas contra cheias, da margem direita do rio Vouga e da 

margem esquerda do rio Velho, os trabalhos de execução da estrutura verde primária deverão 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.  
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4 TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO 

4.1 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. 

4.2 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; 

▪ 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). 

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.  





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro 
1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) Ver fim do 2.º ANO

2 DIQUE SUL (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens
2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação

2.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Velho - EHP1
2.3.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME

2.3.2 Terraplenagens e fundações

2.3.2.1 Escavações

2.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

2.3.2.3 Aterros

2.3.2 Construção civil

2.3.2 Equipamento hidromecânico

3 DIQUE DOS ESTEIROS DE CANELAS E DE SALREU (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO)

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Esteiro Canelas
3.2.1 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3;  Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.5 Dispositivos de observação 0 0

3.3 Esteiro Salreu
3.3.1 Terraplenagens

3.3.1.1 Escavações

3.3.1.2 Desmatação e colocação de geotêxtil

3.3.1.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7)

3.3.1.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6)

3.3.1.5 Dispositivos de observação

3.4 Estrutura Hidráulica Primária de Canelas - EHP3
3.4.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME

3.4.2 Terraplenagens e fundações

3.4.2.1 Escavações

3.4.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.4.2.3 Aterros

3.4.3 Construção civil

3.4.4 Equipamento hidromecânico

3.5 Estrutura Hidráulica Primária de Salreu - EHP4
3.5.1 Execução e remoção de ensecadeiras ME MD

3.5.2 Terraplenagens e fundações

3.5.2.1 Escavações

3.5.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão

3.5.2.3 Aterros

3.5.3 Construção civil

3.5.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

3,6 Estrutura Hidráulica Primária de Barbosa - EHP2
3.6.1 Reabilitação / substituição do equipamento hidromecânico

3.6.2 Desmontagem de equipamentos e sua remoção
# REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DIQUE NORTE (TOMOS 1 E 2 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Trabalhos preparatórios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho

4.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0

4.2.5 Dispositivos de observação

4.3 Estrutura Hidráulica Primária do Rio Antuã - EHP5
4.3.1 Execução e remoção de ensecadeiras MD ME 0

4.3.2 Terraplenagens e fundações 0

4.3.2.1 Escavações 0 0 0 0

4.3.2.2 Estacas pranchas e estacas de betão 0 0 0 0

4.3.2.3 Aterros 0

4.3.3 Construção civil 0 0 0 0 0

4.3.4 Equipamento hidromecânico e elétrico

5 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS1 A CS7) (TOMO 4 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Trabalhos preparatórios
5.1.1 Implantação geral e piquetagem 0

5.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição e remoção das estruturas

5.2 Construção civil (betões e aterros)
5.3 Equipamentos

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Espalhamento de terra arável 
6,2 Sementeiras (Nota ver ponto 6 do 2º Ano)
6,3 Plantações (Nota ver ponto 6 do 2º Ano)

# REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MD- OBRAS A EXECUTAR NA MARGEM DIREITA
ME - OBRAS A EXECUTAR NA MARGEM ESQUERDA

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

AbrilOutubro

MESES

 TRABALHOS Janeiro Março Junho

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA MARÉS, ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS, COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM  (CS1 A CS7) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA - 1.º ANO

ALTERNATIVA 2 - INÍCIO DOS TRABALHOS EM SETEMBRO (1/2)

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

Setembro Maio Julho AgostoDexembroNovembro Fevereiro



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 # REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TRABALHOS GERAIS

1.1 Montagem de Estaleiro Ver início do 1.º ANO

1.2 Reconhecimento de áreas de empréstimo e pedreiras. Aterros experimentais
1.3 Aterro de proteção. Colocação e remoção, dependente da construção dos diques
1.4 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente, sem recuperação paisagística, e acabamentos)

2 DIQUE DA MARGEM DIREITA DO VOUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Trabalhos preparatórios 0 0

2.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Terraplenagens 0 0

2.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Dispositivos de observação 0 0 0

3 DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VELHO

3.1 Trabalhos preparatórios 0

3.1.1 Execução de acessos às frentes de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Terraplenagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Escavações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2 Desmatação e colocação de geotêxtil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Aterros (Mat. 1; Mat. 2; Mat. 3; Mat. 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4 Caminhos (Mat. 4; Mat.6) 0 0 0 0 0

3.2.5 Dispositivos de observação 0 0

4 COMPORTAS SECUNDÁRIAS DE DRENAGEM (CS8) E DE REGA (CEA1 A CEA4)

4.1 Trabalhos preparatórios 0

4.1.1 Implantação geral e piquetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Escavação, remoção dos equipamentos e demolição das estruturas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Construção civil (betões e aterros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ESTRUTURAS ESPECIAIS

5.1 Estrutura Especial EH1 - Rio Velho 
5.1.1 Implantação geral e piquetagem

5.1.2 Terraplenagens

5.1.2.1 Escavações

5.1.2.2 Aterros

5.1.3 Construção civil

5.2 Estrutura Especial EHEEA - Angeja
5.2.1 Implantação geral e piquetagem

5.2.2 Terraplenagens

5.2.2.1 Escavações

5.2.2.2 Aterros

5.2.3 Construção civil

5.2.4 Equipamentos
0 0 0 0 0 0 0 0

6 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 1 DO PROJETO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MD direita do rio Vouga e ME do rio Velho
6,1 Espalhamento de terra arável 0

6,2 Sementeiras 0

6,3 Plantações 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,1 Modelação do terreno
9,2 Espalhamento de terra vegetal, regularização final 
9,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva 
9,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 

0 0 0

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EMPREITADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA (TOMO 5 + TOMO 3 DO PROJETO)
8,1 Espalhamento de terra arável 
8,2 Sementeiras 
8,3 Plantações

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,1 Modelação do terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,2 Espalhamento de terra vegetal, regularização final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,3 Hidrossementeira herbáceo-arbustiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,4 Plantações de Quercus robur (carvalho roble) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 TRABALHOS GERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,1 Desmontagem de Estaleiro (incluindo reposição do existente e acabamentos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
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AbrilOutubro

MESES

 TRABALHOS Novembro Junho

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DOS DIQUES DE DEFESA CONTRA CHEIAS (MD VOUGA E ME VELHO), COMPORTAS DE DRENAGEM (CS8) E DE ENTRADA DE ÁGUA (CEA1 - CEA4) E ESTRUTURAS ESPECIAIS (EH1 E EHEEA) E ESTRUTURA VERDE PRIMÁRIA -  2.º ANO

ALTERNATIVA 2 - INÍCIO DOS TRABALHOS EM SETEMBRO (2/2)

Setembro Outubro

Janeiro Março AgostoDezembro Maio JulhoFevereiro

Nota: A execução das comportas secundárias deverá ter início após a conclusão e assentamento dos 

diques onde estão implantadas e na sequência das atividades consideradas

Dique Norte, Diques dos Esteiros de Canelas e de Salreu, Dique Sul

Nota: Condições climatéricas mais adversas à execução dos trabalhos

Setembro

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO (TOMO 3 DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES) 

Janeiro Fevereiro Maio JunhoMarço Abril Julho Agosto

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DO ESTALEIRO

Início do 3.º ANO

MD direita do rio Vouga e ME do rio Velho

 TRABALHOS

MESES

Novembro Dezembro
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 3 - ANEXOS  

 

ANEXO 6: 
PROPOSTA DE REGULAMENTO PROVISÓRIO 
DE OBRA DE FOMENTO AGRÍCOLA
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PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA 

DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

ÍNDICE GERAL 
 

VOLUME I – PROJECTO  

 
TOMO 1 –  DIQUES DE DEFESA CONTRA MARÉS – DIQUE SUL, DIQUE DOS ESTEIROS DE CANELAS E 
DE SALREU E DIQUE NORTE 
MEMÓRIA, DESENHOS E MEDIÇÕES 

 
TOMO 2 –  ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS  
MEMÓRIA, DESENHOS E MEDIÇÕES 
 
TOMO 3 –  DIQUES DE DEFESA CONTRA CHEIAS - MD DO RIO VOUGA E ME DO RIO VELHO  
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INTRODUÇÃO 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) adjudicou à COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, 

SA, a “Elaboração do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”. 

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), que incluem os diques de defesa contra 

marés e contra cheias, e ainda 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. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 1.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, 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. Tendo em vista o cumprimento 

do art.º 17.º do diploma referido no número anterior, a COBA elabora neste documento uma proposta de regulamento 

provisório da obra de fomento hidroagrícola em causa, assim como o respetivo plano de conservação e de exploração. 

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 
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naturais, designadamente através de itinerários temáticos naturais – percursos pedestres interpretativos à escala 

municipal e intermunicipal. 

Neste contexto devem ter-se em atenção 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  

O presente Tomo 5, do Volume III – Estudos Complementares diz respeito à Proposta de Regulamento Provisório da 

Obra de Fomento Agrícola do Bloco do Baixo Vouga Lagunar.  
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Objetivo e Princípios orientadores 

O presente regulamento 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. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

As disposições do presente Regulamento aplicam-se na gestão do Bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL) e vinculam todos 

os beneficiários ou utilizadores das infraestruturas concessionadas à entidade gestora. 

 

Artigo 3.º 

Enquadramento do BBVL no Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga 

1. No âmbito do Projeto do Vouga, 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. 

2.  Foi dada prioridade de atuação 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. 
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3. O BBVL faz parte de um vasto ecossistema integrado numa zona húmida e abrangido pela Zona de Proteção Especial 

da Ria de Aveiro. Carateriza-se e distingue-se pela diversidade e especificidade, as quais se traduzem numa paisagem 

constituída por vários habitats que interagem entre si e com os sistemas exteriores. No BBVL distinguem-se três 

unidades homogéneas de paisagem designadas por Campo Aberto, Sistemas Húmidos e ‘Bocage’, interligadas entre 

si por uma densa rede de corredores constituída por esteiros, valas, sebes e caminhos. 

4. As melhores potencialidades agrícolas do BBVL centram-se na produção de pastagens e culturas forrageiras para 

produção de leite e de carne. Os principais sistemas culturais incluem culturas anuais (arroz e sucessão cultural de 

milho e consociação forrageira) e plurianuais (prados naturais e melhorados para pastoreio direto, para feno e/ou 

silagem). 

Artigo 4.º 

Finalidade da obra hidroagrícola, faseamento e área beneficiada do Bloco 

1. O Aproveitamento Hidroagrícola do BBVL, adiante designado abreviadamente por Aproveitamento, abrange cerca de 

2 934 ha, cujo cadastro de prédios ou parcelas de prédios que estão incluídos nessa área beneficiada é descrito no 

respetivo cadastro parcelar, sendo limitado a norte pela margem esquerda do Esteiro de Estarreja, a sul pelo troço do 

Rio Vouga a jusante de Angeja, a nascente pela EN 109 e a poente por um eixo na direção Vilarinho/Esteiro de 

Estarreja marcado pela presença de águas salobras.  

2. A área do BBVL está repartida pelos municípios de Aveiro, de Albergaria-a-Velha e de Estarreja, e pelas freguesias 

de Angeja, Beduído, Cacia, Canelas, Fermelã e Salreu. 

3. A intervenção no BBVL projeta-se de forma faseada, iniciando-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.  

4. Está integrada nas obras lineares da primeira fase, a construção das comportas primárias de fluxo bidireccional 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. 

5. A implementação do projeto nas diferentes fases promoverá 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. 

Artigo 5.º   

Objetivos específicos das infraestruturas do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 1ª fase de 

intervenção 

1. O Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), do BBVL, a ser implementado na sua totalidade, visa o 

cumprimento dos objetivos que foram fixados para as componentes de hidráulica agrícola e ambiental da intervenção 

prevista no BBVL, concretizada através das medidas aplicáveis da Declaração de Impacte Ambiental deste projeto: 
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a) A conservação dos solos e da qualidade ecológica dos recursos hídricos na área beneficiada contra a entrada livre 

de águas salgadas e poluídas provenientes da Ria de Aveiro; 

b) A descarga na ria de Aveiro dos caudais de cheia gerados nas bacias hidrográficas das linhas de água que cruzam 

a área beneficiada e dos caudais gerados na rede interna de drenagem do BBVL; 

c) A manutenção de fluxos regulados de entrada e saída de água na área beneficiada através das principais estruturas 

hidráulicas de interface com a ria de Aveiro; 

2. O Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC) do BBVL para controlo das cheias geradas 

nas bacias hidrográficas das linhas de água que cruzam a área beneficiada, nesta primeira fase, implementado na 

parte Sul do BBVL, no designado sistema primário de drenagem do Vouga, visa o cumprimento dos objetivos que 

foram fixados para as componentes de hidráulica agrícola e ambiental da intervenção prevista no BBVL, concretizada 

através das medidas aplicáveis da Declaração de Impacte Ambiental deste projeto: 

a) A regulação dos efeitos das cheias no BBVL provenientes das afluências de ponta do rio Vouga, minimizando a 

ocorrência de rombos e a consequente desorganização das redes de acesso e de drenagem e a afetação dos solos 

das parcelas diretamente atingidas, com proteção de bens e pessoas na mesma área, e evitando ainda a 

necessidade de intervenções complexas e dispendiosas nas reparações desses rombos;  

b) A regulação referida na alínea anterior é assegurada com os diques de defesa da margem direita do rio Vouga e da 

margem esquerda do rio Velho, objeto dos trabalhos de reabilitação ou reforço para as cotas de referência do estudo 

hidráulico, e ainda pela operação do descarregador lateral de cheias no rio das Mós, objeto dos trabalhos de 

reposição e redimensionamento conforme o mesmo estudo; 

c) A manutenção de fluxos regulados de entrada de água na área beneficiada no período estival para preservar ou 

melhorar a qualidade ecológica dos recursos hídricos da área beneficiada, contribuir para a contenção do processo 

de intrusão salina e para continuação das utilizações da água incluindo a rega agrícola em captações individuais; 

d) A regulação referida na alínea anterior é assegurada com a restituição, melhoria e exploração das comportas de 

entrada de água pré-existentes na margem do rio Vouga e da instalação e operação do novo circuito de alimentação 

do rio Fontão a partir de Vouga através de uma estrutura hidráulica especial de entrada de água  em Angeja; 

e) A manutenção ou melhoria das condições de descarga final das redes de valas de drenagem da área afecta ao 

sistema primário do Vouga, através da restituição das comportas existentes e sua exploração. 

3. A Estrutura Verde Primária visa a sustentabilidade ambiental e paisagística das soluções preconizadas, assentando 

em bases concetuais de natureza estética, funcional e económica, que promovam e assegurem aspetos de 

enquadramento, proteção e recuperação da paisagem do BBVL. 

Artigo 6.º 

Inventário das infraestruturas 

O inventário das infra-estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Vouga Lagunar é parte integrante do contrato 

de concessão para a gestão, conservação e exploração da obra, outorgado pelo Estado à entidade gestora do 

aproveitamento, adiante designada por entidade gestora.  

O quadro seguinte resume as principais infraestruturas hidroagrícolas do BBVL que integram a primeira fase da concessão 

hidroagrícola e as que sendo intervencionadas são entregues aos municípios para as incluir na rede viária municipal:  
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Sistema Primário de Defesa Contra Marés: 

(i) Dique Sul e estrutura hidráulica primária do rio 

Velho (EHP1); 

Dique/caminho: 2227 m de extensão;                

EHP1: 3 vãos equipados de comportas 

corrediça 3,30 x 3,00 m + 3 válvulas de 

maré DN500 por comporta. 

(ii) Diques dos esteiros de Canelas e de Salreu e 

estruturas hidráulicas primárias nos esteiros de 

Canelas (EHP3) e Salreu (EHP4); 

(iii) Reabilitação dos equipamentos da estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Barbosa (EHP2) 

Diques/caminho: Canelas: 620 m e Salreu: 

2938 m  de extensão;  

EHP3: 5 vãos (3 equipados) e EHP4:      

2 vãos equipados de comportas de 

corrediça 3,30 x 3,00 m + 3 válvulas de 

maré DN500 por comporta. 

(iv) Dique Norte e estrutura hidráulica primária do rio 

Antuã. 

Dique/caminho: 3601 m de extensão;  

EHP5: 6 vãos equipados de comportas  

corrediça 3,30 x 3,00 m + 3 válvulas de 

maré DN500 por comporta. 

Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias 

(i) Dique da margem direita do rio Vouga, 

descarregador do rio das Mós e estrutura hidráulica 

especial do rio Velho (EH1); 

Dique/caminho: 6022 m de extensão;                

Descarregador lateral: 100 m de extensão 

entre os km 2+450 e Km 2+550 e 2 zonas 

de transição de 20 m; 

EH1: PH com 3 tubagens de DN1800 

(ii) Dique da margem esquerda do rio Velho. Dique/caminho: 2498 m de extensão. 

Infraestruturas hidráulicas secundárias  

(i) Comportas secundárias de drenagem (CS1 a CS8) 

nos diques de defesa contra marés e na margem 

esquerda do rio Velho para entrega final das redes 

rurais de drenagem; 1 2 

Tubagem e válvulas mural e de maré: 

DN800 na CS1 e CS8 (rio Velho), DN1000 

na CS2, CS4, CS5, CS6 e CS7 e               

2 x DN1000 na CS3. 

(ii) Comportas de entrada de água (CEA1 a CEA4) na 

margem direita do rio do Vouga, para entrada de 

água doce no BBVL no período estival; 2 

(iii) Estrutura hidráulica especial de entrada de água 

em Angeja (EHEEA).  

Tubagem e válvula mural: DN800 nas CEA1 

a CEA4. 

EHEEA: Tubagem e válvula mural: DN1000 

Rede Viária (Rede Municipal) 3  

(i) Rede viária com faixas de rodagem de 4,00 m, 5,00 

m e 6,00 m de largura  

Rede viária: 17 906 m de extensão total 

Estrutura verde primária  

  (i)    Sebes arbustivo-arbóreas 4  

¹  Apenas as comportas secundárias de drenagem que intersetam diques do sistema de defesa contra efeitos das marés e 
diques marginais da margem direita do rio Vouga e do rio Novo do Príncipe e das margens do rio Velho 

²  Apenas as tomadas de água que intersetam os diques marginais do sistema primário do Vouga 
³  Caminhos de apoio aos diques de defesa e diques marginais de sistema primário do Vouga 
4  Troços da estrutura verde instalados com as obras dos diques do sistema de defesa e diques marginais de sistema primário 

do Vouga 
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Artigo 7.º 

Origem das reservas hídricas 

Os recursos hídricos utilizados na exploração deste aproveitamento no período estival são os provenientes das afluências 

dos rios Vouga, Fontão, Jardim e Antuã. As infraestruturas de admissão de água ao BBVL que integram a primeira fase da 

concessão hidroagrícola são as comportas de entrada de água intervencionadas implantadas no dique da margem direita 

do rio Vouga também intervencionado e a nova estrutura hidráulica especial de entrada de água em Angeja para reforço no 

período estival das afluências do rio Fontão para manutenção do ecossistema na zona leste do BBVL. 

Artigo 8.º 

Custo das obras 

As obras do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, que integram a primeira fase da concessão das 

infraestruturas hidroagrícolas, têm um custo atualizado ao ano de 2018 de 5 250 €/ha beneficiado e custo anual de 

manutenção das infraestruturas de 91 347 €/ano, correspondendo 52 240 €/ano às de construção civil (0,50% do custo da 

construção civil), 15 230 €/ano aos equipamentos (1,5% do custo do equipamento), 14 607 €/ano à estrutura verde primária 

e 9278,52 €/ano às áreas de empréstimo. 
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CAPÍTULO II 

GESTÃO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 

Artigo 9.º 

Competências 

1. A gestão das infraestruturas do Aproveitamento compete à entidade gestora, nos termos deste regulamento e do 

contrato de concessão que venha a ser celebrado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

2. São entendidas como competências de gestão, o conjunto de práticas ou ações em conformidade com a Lei, que 

permita realizar o objetivo do Aproveitamento em harmonia com o interesse coletivo dos beneficiários, concretamente 

dos serviços de defesa e drenagem prestados através das obras que integram o aproveitamento e do serviço de 

admissão de água do Vouga ao BBVL. 

3. A entidade gestora, tem competência, nomeadamente para: 

a) Regular, nos órgãos próprios das infraestruturas concessionadas, os fluxos de água a derivar do Vouga para a rede 

hídrica da parte Sul do BBVL em períodos de deficit hídrico, para alimentação dos níveis freáticos com vista à 

contenção da cunha salina, à melhoria da qualidade ecológica da massa de água e ainda à adução de água aos 

sistemas culturais praticados e a outras atividades não agrícolas devidamente licenciadas; 

b) Regular, nos órgãos próprios das infraestruturas concessionadas, os fluxos de água a estabelecer entre a rede 

hídrica do BBVL e a ria de Aveiro, para o normal escoamento para a ria dos caudais gerados nas bacias 

hidrográficas afluentes e os do próprio bloco e na admissão de volumes ao BBVL adequados conservação dos 

habitats sujeitos a proteção dentro do BBVL atentas as particulares exigências de conservação da água e do solo; 

c) Fixar e publicitar os períodos de utilização dos órgãos de entrada de água e de drenagem referidos nas alíneas a) 

e b), tendo em consideração as disponibilidades hídricas em cada momento, as necessidades estimadas para 

cumprimento das funções referidas nessas alíneas e eventuais indicações do ICNF relativas à gestão de áreas sob 

sua tutela no BBVL, da Autoridade Nacional do Regadio e da Autoridade Nacional da Água relativas ao 

abastecimento específico de utilizações licenciadas, sem prejuízo do disposto no artigo 10º; 

d) Operar e/ou fiscalizar a utilização dos órgãos das infraestruturas hidráulicas instaladas no sistema de defesa, nas 

interfaces da rede primária e secundária de drenagem com a ria e nas descargas de redes secundárias com a rede 

primária de drenagem; 

e) Realizar os trabalhos de manutenção e conservação previstos no Manual de Operação e Manutenção das obras 

concessionadas, que integra entre outras, as disposições vertidas no anexo III a este regulamento; 

f) Realizar e reportar o levantamento anual da ocupação dos solos nas parcelas da área beneficiada; 

g) Informar a DGADR acerca de atividades não autorizadas em incumprimento das normas aplicáveis no regime 

jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas ou neste regulamento e elaborar ou colaborar com as autoridades 

competentes no levantamento de autos de notícia aos autores dessas atividades; 

h) Promover reunião anual com os proprietários ou detentores legítimos de prédios rústicos, ou parcelas de prédios 

rústicos e dos agricultores, com representantes dos organismos com competências no aproveitamento agrícola, nos 

recursos hídricos e no ordenamento do território e de outros beneficiários e utilizadores diretamente interessados 

nos processos de decisão (Navigator, entidade gestora do Açude do rio Novo), para apresentação do plano anual 
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de atividades do aproveitamento, divulgação de informação relevante e deliberar sobre quaisquer alterações a 

regras gerais e de gestão a plasmar neste regulamento. 

Artigo 10.º 

Competências de outras entidades 

1. Na gestão deste aproveitamento por parte da entidade gestora, não se incluem as atribuições e competências 

atribuídas por lei à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), à Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro (DRAP Centro), à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica 

do Centro (ARHC), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e demais entidades, nos termos 

da legislação em vigor. 

Artigo 4.º 

Qualidade da água 

Cumpre à entidade gestora cooperar com as entidades oficiais competentes na defesa e no controlo da qualidade dos 

recursos hídricos na área beneficiada do Aproveitamento. 

Artigo 12.º 

Prioridade da utilização da água  

Não aplicável no âmbito da primeira fase da concessão hidroagrícola. 

 

Artigo 13.º 

Aplicação de sanções 

Das infrações ao estabelecido neste regulamento, bem como no regime jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas, 

compete à entidade gestora informar a concedente, para a instauração das medidas previstas naquele regime, incluindo os 

procedimentos de embargo de ações violadoras e reposição da situação inicial e processos de contraordenação. 
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CAPÍTULO III 

EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 

SECÇÃO I 

Da exploração 

Artigo 14.º 

Plano de Gestão de Água e do Solo  

A entidade gestora estabelecerá o Plano de Gestão de Água e do Solo (PGAS), de acordo com o previsto neste regulamento 

e no Projeto de Execução, tendo em consideração: 

1. As particulares exigências de conservação da água e do solo. 

2. Os seguintes objetivos principais: 

a) Avaliar a procura da água no período estival, em articulação com os serviços de licenciamento e fiscalização da 

ARHC; 

b) Estabelecer as regras básicas de gestão da água no BBVL e do funcionamento das redes hidráulicas do BBVL; 

c) Avaliar a qualidade de água doce admitida nas infraestruturas de entrada de água do rio Vouga; 

d) Monitorizar os níveis salinos no interior do BBVL, nomeadamente nas áreas de aproveitamento agrícola. 

3. Prever nos solos destinados ao aproveitamento agrícola a promoção de práticas para: 

a) lavagem periódica e controlada dos sais dos solos, sempre que o regime de precipitação verificado na região no 

período Outono-Inverno cessante não assegure essa ação; 

b) armazenamento de água na rede hídrica e humedecimento dos solos do BBVL mantendo a toalha freática abaixo 

da zona radicular. 

4. A atuação da entidade gestora quanto à gestão da água no BBVL, limita-se exclusivamente à exploração ou 

coordenação da exploração das obras que integram o inventário em cada fase da concessão hidroagrícola, 

contemplando:  

a) os procedimentos de abertura e fecho das comportas para admissão de água doce à rede hídrica do BBVL 

proveniente das bacias hidrográficas exteriores e das comportas de descarga das redes rurais de drenagem dos 

campos; 

b) esquema de circulação de água doce admitida aos circuitos de valas com função de adução e distribuição, incluindo 

procedimentos de operação de eventuais açudes móveis que regulam os níveis de água e permitem efetivar essa 

distribuição;  

c) os procedimentos de abertura e fecho das comportas do sistema de defesa para os fluxos de água da ria e para os 

troços dos esteiros e rios interiores ao BBVL; 

5. Na primeira fase da concessão, não sendo cumpridos todos os requisitos referidos no ponto anterior, a parte aplicável 

do PGAS limita-se à calendarização da abertura e fecho das comportas de entrada de água para alimentação da parte 
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Sul do BBVL e das comportas das interfaces da rede hídrica do BBVL com a ria, articulando as solicitações dos 

beneficiários do BBVL com as da APA e da ARHC, e do ICNF e das entidades de gestão dos sítios SIC e ZPE “ria de 

Aveiro”. 

Artigo 5.º 

Funcionamento do Sistema Hidráulico 

Não aplicável no âmbito da primeira fase da concessão hidroagrícola. 

 

Artigo 6.º 

Outras atividades não agrícolas 

Os beneficiários de atividades não agrícolas que utilizem água do aproveitamento devem fornecer à entidade gestora, no 

início de cada ano ou com a antecedência mínima relativamente ao período estival fixada na reunião anual, a indicação dos 

volumes de água mensais a distribuir e o caudal máximo diário a fornecer. 

 

Artigo 7.º 

Recuperação de caudais 

Competirá à entidade gestora, cumpridas as devidas formalidades legais, promover diretamente a recuperação de caudais 

dos cursos de águas públicos situados dentro da área beneficiada ou autorizar que os regantes o façam pelos seus próprios 

meios, na medida em que essa recuperação seja necessária para se alcançarem da melhor forma as finalidades do 

Aproveitamento. 

Artigo 18.º 

Licenciamento de utilizações do domínio público hídrico 

1. À entidade gestora poderá ser solicitado parecer, pelas entidades oficiais responsáveis, sobre o licenciamento de 

instalações de bombagem a partir de captações da toalha freática na área beneficiada pelo Aproveitamento ou de 

quaisquer derivações de água a efetuar nos cursos de água existentes na área do Aproveitamento. 

2. A entidade gestora prestará no prazo de trinta dias úteis os pareceres que lhe forem solicitados pelas referidas 

entidades oficiais. 

 

Artigo 19.º 

Desafetação ou inclusão de novas áreas 

1. A desafetação está dependente de certidão comprovativa obtida junto da Câmara Municipal da classificação do 

terreno/prédio/parcela não estar em RAN ou requerer à DRAPC em qualquer delegação mais próxima. Caso esteja, 

deverá consultar o n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 73/2009 de 31 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, 
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de 16 de setembro) para confirmar o enquadramento do que é pretendido no regime de exceções da atual lei em vigor 

estando disponível neste portal a minuta do requerimento e documentos necessários. 

2. A inclusão de novas áreas agrícolas na área beneficiada será promovida pela Autoridade Nacional do Regadio (ANR), 

por sua iniciativa ou no seguimento de proposta apresentada à ANR pelos interessados, mediante despacho do 

Ministro da tutela. 

3. A análise da proposta de inclusão de novas áreas terá em consideração as condições técnicas e económicas exigíveis. 

Artigo 20.º 

Fornecimento de água aos utentes a título precário 

1. Poderá ser autorizada pela entidade gestora, anualmente e a título meramente precário, o fornecimento de água para 

a rega de prédios rústicos não incluídos na área beneficiada e outras atividades não agrícolas fora da área beneficiada, 

quando as disponibilidades de água e os meios técnicos para a sua distribuição o permitirem e desde que, essa 

autorização, não implique a ampliação da rede de distribuição concessionada. 

2. Os utentes a título precário que desejem utilizar água do aproveitamento suportarão todos os encargos de adução, 

elevação e condução da água utilizada. 

Artigo 8.º 

Intensidade de exploração agrícola 

1. Tomar-se-ão por padrões de rendimento ou de intensidade de exploração agrícola mínima exigível no regadio, na 

ausência de informação anual atualizada, os correspondentes às produções das culturas definidas e constantes para 

o BBVL. 

2. Ponderados os resultados obtidos, as técnicas de exploração agrícola adotadas e a introdução de novas culturas e 

respetivas áreas cultivadas, deverão estes valores serem revistos sempre que se justifique, pelo concedente, ouvida 

a DRAP, após informação da entidade gestora. 

3. Os novos valores entrarão em vigor no ano seguinte àquele em que forem aprovados, não sendo, contudo, necessário 

proceder-se a qualquer alteração deste regulamento. 

Artigo 22.º 

Observações regulares 

A entidade gestora deverá: 

1. Realizar a inspeção periódica a todas as infraestruturas, componentes e equipamentos do aproveitamento, incluindo 

a verificação de que os diques, as estruturas hidráulicas principais, as comportas secundárias de drenagem e de 

entrada de água, a rede de drenagem, a rede de rega e a rede viária, no seu conjunto, se encontram em bom estado 

de funcionamento, com a periodicidade mínima indicada no anexo 3 deste regulamento. 

2. Esta inspeção deve ser acautelada e frequente nas épocas de maior precipitação e afluência de caudais. 

3. Assinalar o aparecimento de fendas ou outras anomalias em quaisquer das infraestruturas dos diques ou estruturas 

de betão e dificuldades do acionamento dos seus órgãos de manobra, segurança e controlo. 

4. Transmitir à ANR os resultados das observações referidas nas alíneas anteriores e comunicar-lhes imediatamente 

qualquer anomalia verificada. 
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5. Em resultado dos procedimentos identificados nos números anteriores, verificando-se qualquer disfuncionamento nas 

estruturas e/ou nos equipamentos, a entidade gestora deverá tomar atempadamente as medidas necessárias para 

que se efetue a normal exploração do aproveitamento hidroagrícola. 

Artigo 23.º 

Atribuições e competências delegadas 

As atribuições, assim como as competências delegadas pela entidade gestora no respetivo pessoal afeto à administração, 

conservação, exploração, fiscalização e vigilância do aproveitamento serão fixadas nas normas, regulamento interno e 

deliberações da entidade gestora. 

Artigo 9.º 

Fiscalização e vigilância 

1. A entidade gestora deve proceder à nomeação de pessoal para a fiscalização e vigilância do Aproveitamento. 

2. A estes responsáveis compete garantir a vigilância das infraestruturas designadamente: 

a) Zelar pelo cumprimento do regulamento, das deliberações e decisões da entidade gestora, requerendo o auxílio 

das autoridades policiais sempre que justificado; 

b) Verificar a eventual prática de transgressões na área de que são responsáveis, tendo em conta as disposições 

legais, devendo elaborar as respetivas participações relativas às infrações por si presenciadas ou verificadas; 

c) Vigiar o normal funcionamento das infraestruturas do Aproveitamento e dos seus equipamentos e, ainda, assinalar 

a ocorrência de trabalhos e atividades dentro das áreas beneficiadas, estranhas à sua finalidade. 

3. Todas as infrações observadas ou do conhecimento da fiscalização e vigilância do Aproveitamento devem ser 

reportadas aos órgãos decisores da entidade gestora, que caso configurem contraordenação nos termos previstos no 

Regime Jurídico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, serão comunicadas à ANR. 

4. A entidade gestora informa e colabora com a ANR nas ações inspetivas e nas corretivas que sejam determinadas 

relativamente a casos de incumprimento deste regulamento ou ao regime legal. 

SECÇÃO II 

Da utilização 

Artigo 25.º 

Passagem de água de drenagem 

Os beneficiários detentores de prédios rústicos situados dentro da área beneficiada serão obrigados a suportar as passagens 

das águas de drenagem ou enxugo, proveniente dos prédios rústicos situados a nível superior. 

Artigo 26.º 

Passagem do pessoal afeto à gestão 

1. Todos os beneficiários, proprietários ou não de prédios rústicos da área beneficiada, ficam obrigados a autorizar a 

passagem pela sua exploração agrícola do pessoal da entidade gestora (incluindo materiais e equipamentos), ou de 
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outra entidade que para ela esteja a prestar serviço, para que possa exercer a vigilância, reconhecimento da forma 

como decorre a exploração, operações de manutenção, limpezas e outros trabalhos de reparação, que as suas 

competências ou as infraestruturas do aproveitamento requeiram. 

2. De igual modo não podem os beneficiários, proprietários ou não de prédios rústicos da área do Aproveitamento alterar 

ou limitar o acesso às infraestruturas concessionadas, nomeadamente, comportas secundárias de drenagem ou de 

entrada de água. 

3. A entidade gestora ou entidade por ela contratada para intervenções de manutenção programada nas infraestruturas, 

que envolvam a passagem de pessoas, materiais e equipamentos através dos terrenos dos beneficiários, deverá 

notificar os interessados por escrito. 

4. A notificação referida no ponto anterior considera-se efetivada com a publicitação da intervenção, com a antecedência 

de 15 dias, através dos meios de contacto dos interessados que constem nos serviços administrativos da entidade 

gestora ou através de editais afixados nas sedes da entidade gestora e da freguesia, ou freguesias interessadas. 

5. Os eventuais prejuízos resultantes serão objeto de indemnização por parte de quem os tenha provocado. 

Artigo 27.º 

Integridade das infraestruturas 

1. Nenhum beneficiário, utente a título precário ou pessoa singular ou coletiva poderá alterar qualquer infraestrutura ou 

equipamento pertencentes ao Aproveitamento, ou construir outras novas nas áreas beneficiadas, expropriadas ou 

sobre as infraestruturas enterradas. 

2. A entidade gestora terá de obter parecer prévio favorável da ANR relativamente a qualquer alteração que pretenda 

efetuar nas infraestruturas concessionadas. 

3. Do mesmo modo, carece de autorização prévia da ANR qualquer ocupação ou utilização das áreas expropriadas. 

Artigo 28.º 

Passagem de gado 

1. A passagem de gado de qualquer espécie, em qualquer ponto das valas de drenagem e de rega é proibida, exceto 

nos locais marcados e destinados para esse fim. 

2. Igualmente não é permitido o abeberamento do gado, diretamente a partir das valas de drenagem e de rega e 

apascentar numa faixa de proteção a definir em cada caso, para cada lado destas infraestruturas. 

 

Artigo 29.º 

Faixa de proteção às infraestruturas 

1. A plantação de árvores, ou colocação de qualquer tipo de vedação ou cerca, é interdita para cada lado das 

infraestruturas do aproveitamento, numa faixa de proteção com 5 metros, exceto quando esta for considerada 

conveniente por razões ambientais, de quebra-ventos ou de simples divisórias de prédios rústicos e desde que não 

afete a integridade dessas infraestruturas, nem dificulte os trabalhos de manutenção e conservação de quaisquer 

infraestruturas do aproveitamento. 
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2. O disposto no número anterior também se aplica à implantação de construções ou ao exercício de outras atividades 

não agrícolas. 

3. São ainda proibidas as mobilizações do solo a mais de 50 centímetros de profundidade. 

4. A distância referida no número um poderá ser alterada pela entidade gestora, sempre que circunstâncias especiais o 

exijam, após autorização da ANR. 

Artigo 30.º 

Remoção de árvores e construções 

1. Os beneficiários, utentes a título precário ou pessoas singulares ou coletivas serão obrigados a remover a expensas 

próprias as vedações, cercas, árvores e as construções, contrárias ao disposto neste regulamento, que a entidade 

gestora declare prejudiciais à exploração e conservação das infraestruturas. 

2. Caso a situação anterior à infração não tenha sido reposta no prazo de 15 dias úteis após notificação, essa reposição 

será executada pela entidade gestora, por conta dos infratores, não tendo o proprietário direito a qualquer 

indemnização. 

Artigo 31.º 

Obstrução de infraestruturas 

Nenhum beneficiário, utente a título precário ou pessoa singular ou coletiva estranhas ao aproveitamento, poderá obstruir 

as valas de drenagem e rega e caminhos, ou prejudicar, de qualquer forma a integridade ou a utilização das infraestruturas 

do aproveitamento. 

Artigo 32.º 

Utilização não autorizada de água 

Todo aquele que, sem que esteja previamente autorizado pela entidade gestora, utilize a água dos canais ou valas para 

regar, incorrerá numa multa pelo menos igual ao dobro do valor mínimo das taxas de conservação e de exploração ou da 

taxa de conservação e exploração para atividades não agrícolas, previstas para o ano da ocorrência da infração, e será 

responsabilizado por danos que eventualmente tenha causado. 

 

Artigo 10.º 

Rede viária 

1. A utilização da rede viária do BBVL, quer primária, quer secundária, destina-se à entidade gestora e aos beneficiários 

agrícolas e não agrícolas no âmbito da sua atividade.  

2. Na rede viária sob sua gestão, a qualquer tempo poderá a entidade gestora promover junto da entidade competente o 

estabelecimento de condicionamentos ao trânsito de caráter temporário ou permanente, incluindo a impossibilidade de 

utilização por parte de estranhos ao BBVL. 

3. Não é permitida a instalação de sistemas de rega nos prédios rústicos, que durante o seu funcionamento afetem 

qualquer parte da rede viária. 
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Artigo 34.º 

Interdições nas áreas expropriadas e inundadas 

São interditas quaisquer culturas, mobilizações do solo e cortes de vegetação arbustiva não controlados, bem como a 

pastagem de gado, que interfiram com os ecossistemas instalados, nos locais identificados no mapa seguinte referentes a 

locais classificados como área protegida com uso do solo associado à conservação da natureza: 

1. Zonas salinizadas/zonas tampão; 

2. Zonas de sapal: faixa do perímetro da Ilha Nova junto ao Dique Novo; todo o perímetro da Longa; área do perímetro 

de Salreu, entre o Esteiro de Canelas e a área a norte do Esteiro de Salreu, incluindo a zona da Praia Mole, Baixas da 

Caneira e Canto dos Cachais; faixa do perímetro do Beduído junto ao Esteiro de Estarreja; 

3. Áreas de Bocage, nomeadamente nos Perímetros de Fermelã e Angeja. 
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Artigo 35.º 

Interdição de uso de explosivos 

1. Apenas será admitido o uso de explosivos para desmonte de maciços rochosos em casos excecionais. 

2. A utilização referida no n.º anterior carece de autorização da ANR, não dispensando todo o licenciamento previsto na 

legislação em vigor. 

 
 

SECÇÃO III 

Proteção das áreas beneficiadas 

 

Artigo 36.º 

Construções, atividades e utilizações da área beneficiada 

1. São proibidas todas as construções, atividades ou utilizações não agrícolas em prédios ou parcelas de prédios da área 

beneficiada, com exceção das admitidas como complementares da atividade agrícola, nos termos deste regulamento. 

2. Não é recomendável o aumento da área dos prédios ou parcelas de prédios, de modo a reduzir a densidade de sebes. 

3. É interdita: 

a) A arborização ou rearborização de prédios ou parcelas de prédios da área beneficiada com espécies florestais, 

destinadas à produção de madeira, de lenho fruto ou de biomassa para aproveitamento energético; 

b) A produção animal intensiva sem terra. 

4. São admitidas como agrícolas ou complementares da atividade agrícola, as construções, atividades ou utilizações 

listadas no anexo 1 nas condições expressas no anexo 2. 

5. São admitidos e incentivados os cortes do caniçal com uma periodicidade de 3-4 anos, em regime de rotatividade, de 

forma a assegurar a manutenção das “clareiras”. 

6. Carecem de prévio parecer vinculativo da DGADR após consulta à entidade gestora, todas as construções, atividades 

ou utilizações listadas nas alíneas b) e d3) do ponto 1 do anexo 1 e as dos pontos 3 e 4 do mesmo anexo. 

7. Carecem de autorização de localização pela entidade gestora as construções, atividades e utilizações listadas nas 

alíneas c), d1), d2) e e) do ponto 1 do anexo 1, e as plantações arbóreas e arbustivas, referidas na alínea a) do ponto 

2, do anexo 1 e nos termos expressos nessa mesma alínea. 

8. Os pareceres favoráveis e autorizações são válidas para a implementação da construção, atividade ou utilização 

requerida, no prazo de um ano a partir da data da sua emissão, findo o qual caducam. 

Artigo 37.º 

Outras construções de utilidade pública 

1. Nos prédios ou parcelas de prédios da área do Aproveitamento são admitidas as ocupações necessárias à construção, 

reconstrução, requalificação ou beneficiação e exploração de infraestruturas públicas para as quais foi declarada 



 

  

 

40316-PE-0305-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 17 

VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES. TOMO 5 - PROPOSTA DE REGULAMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE FOMENTO AGRÍCOLA  

  

 

utilidade pública, desde que comprovadamente não exista alternativa viável, técnica, económica e ambiental fora da 

área do Aproveitamento. 

2. As áreas referidas no número anterior, que inutilizem os solos para a atividade agrícola, ou complementar da atividade 

agrícola, estão sujeitas ao procedimento de exclusão, nos termos do RJOAH. 

 

Artigo 38º. 

Legalização de situações existentes 

1. Os proprietários, usufrutuários ou utilizadores a título precário que tenham realizado irregularmente obras, plantações, 

ou quaisquer trabalhos sobre as infraestruturas afetas ao aproveitamento hidroagrícola, ou em área de proteção às 

mesmas, ficam obrigados a requerer autorização para a sua permanência à DGADR, no prazo de dois anos a contar 

da data de entrada em vigor do presente regulamento. 

2. Nas situações existentes que não se conformem com a disciplina do presente regulamento por comprometerem ou 

poderem vir a comprometer o regular funcionamento das infraestruturas podem ser autorizadas alterações com vista 

à sua regularização. 

3. A regularização das referidas situações, deverá ser requerida pelos interessados à Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, no mesmo prazo, mediante apresentação de projeto de regularização que se conforme com 

a disciplina instituída pelo presente regulamento. 

4. A falta de regularização da situação no prazo fixado para o efeito, ou a inexecução das alterações impostas nos termos 

dos números anteriores, determinam a aplicação das medidas de tutela da legalidade previstas no Decreto - Lei nº 

269/82, de 10 de julho. 

Artigo 39.º 

Medidas decorrentes da Avaliação de Impacto Ambiental 

1. Quer a entidade gestora quer os beneficiários deverão cumprir os procedimentos constantes na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) do Aproveitamento. 

2. Para efeito do número anterior a divulgação do disposto na DIA será da responsabilidade da entidade gestora que o 

fará pelos meios que considerar mais convenientes. 
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CAPÍTULO IV 

DA CONSERVAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 

 

Artigo 40.º 

Competência 

Compete à entidade gestora assegurar os trabalhos necessários à conservação e reparação de todos os elementos 

constituintes das infraestruturas, dar cumprimento ao Plano de Conservação e Exploração (Anexo 3), bem como realizar  

obras complementares para obter níveis adequados de qualidade do serviço. 

Artigo 41.º 

Atribuições das Autarquias Municipais 

1. As Autarquias Municipais envolvidas na gestão do aproveitamento, sob autorização da entidade gestora, são estruturas 

responsáveis pela definição, implementação e controle das ações de conservação e manutenção das obras e 

equipamentos dos sistemas hidráulicos (redes secundária e terciária de drenagem, de rega e viária). 

2. Além das atribuições referidas no número anterior, as Autarquias Municipais envolvidas na gestão do aproveitamento 

possuem ainda competências consultivas relativamente ao programa e orçamento das ações de conservação e 

manutenção do sistema de defesa contra marés e da rede principal de drenagem. 

3. Os limites administrativos de cada município constituem à partida os limites de ação e intervenção de cada Autarquia 

Municipal. 

4. Todas as competências e atribuições, bem como os limites de intervenção das Autarquias Municipais envolvidas na 

gestão do aproveitamento estão definidas no Protocolo realizado entre a CIRA, a DGADR e as Autarquias locais. 

5. Para tal, devem as referidas Autarquias, indicar a seção/área técnica municipal responsável para a realização das 

atividades de conservação e manutenção na área afeta. 

Artigo 42.º 

Melhoramentos ou ampliações nas parcelas de prédios rústicos beneficiados 

Os melhoramentos ou ampliações das redes de rega nas parcelas de prédios rústicos, que sirvam um beneficiário ou um 

número limitado de beneficiários, serão realizados por conta dos interessados, mediante autorização da entidade gestora, 

ficando a responsabilidade da sua conservação a cargo dos mesmos. 

Artigo 11.º 

Normas gerais de conservação 

Para assegurar o bom funcionamento de todas as infraestruturas, deverão ser respeitadas as normas gerais de conservação 

e os procedimentos previstos e descritos no Anexo 3 a este regulamento. 
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Artigo 44.º 

Período de limpeza geral e manutenção 

Para cumprimento do determinado no artigo anterior, deverá a entidade gestora divulgar aos utilizadores o período de 

limpeza geral e manutenção das obras e equipamentos, assegurando que os trabalhos decorrerão no mais curto intervalo 

de tempo possível, faseados, de modo a minimizar os efeitos negativos no funcionamento do sistema agrícola e no sistema 

de circulação de água. 

Artigo 45.º 

Limpeza das valas de drenagem e de rega 

1. É da competência da entidade gestora a conservação das valas de drenagem e de rega e coletores de enxugo que 

integram o inventário da concessão. 

2. Todos os proprietários são obrigados à conservação das valas de drenagem e de rega não integradas na concessão, 

desde que das mesmas dependa a drenagem de prédios contíguos ou circunvizinhos. 

3. Sem prejuízo da aplicação das boas práticas sobre intervenções na faixa ripícola, divulgadas pelos organismos 

competentes, os trabalhos de conservação das valas de drenagem e de rega contemplam: 

a) A manutenção das secções de vazão, que pode implicar a realização de desassoreamentos periódicos e 

acidental reposição de taludes ou recarga de aterros das margens; 

b) A desobstrução de árvores e arbustos que prejudiquem o normal escoamento destes cursos de água. 

Artigo 46.º 

Manutenção de outras infraestruturas 

A todas as infraestruturas que fazem parte do aproveitamento e que neste regulamento não se mencionam expressamente, 

deverão ser dispensados os cuidados de conservação que se verifique serem necessários. 
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CAPÍTULO V 

REGIME ECONÓMICO- FINANCEIRO 

 

SECÇÃO I 

Regime de taxas 

 

Artigo 47.º 

Encargos anuais de conservação e exploração 

1. Os encargos anuais da conservação e exploração do Aproveitamento serão integralmente suportados pelos seus 

beneficiários, através do pagamento das taxas de conservação, de exploração e de conservação e exploração para 

atividades não agrícolas. 

2. Os utentes a título precário ligados ou não à atividade agrícola suportarão uma taxa de acordo com a lei vigente. 

3. A fixação do valor das taxas será efetuada de acordo com o disposto no regime jurídico dos aproveitamentos 

hidroagrícolas. 

Artigo 48.º 

Taxas de conservação e de exploração 

1. A taxa de conservação é anual e cobrada em função do hectare beneficiado, aos proprietários ou usufrutuários dos 

prédios rústicos e parcelas de prédios rústicos beneficiados pelo aproveitamento ou aos respetivos rendeiros quando 

tal esteja previsto no contrato escrito de arrendamento. 

2. A taxa de exploração é anual e cobrada em função do volume de água utilizado na rega, aos agricultores dos prédios 

rústicos e parcelas de prédios rústicos beneficiados pelo aproveitamento, sendo os proprietários ou usufrutuários 

solidariamente responsáveis pelo pagamento da taxa de exploração pelos arrendatários. 

3. Quando comprovadamente não for possível fixar a taxa de exploração da forma prevista no número anterior, esta 

poderá ser determinada utilizando outros critérios que visem igualmente o uso racional e eficiente da água, através do 

estabelecimento de consumos baseados em estimativas das dotações a utilizar. 

4. Os consumos referidos no ponto anterior poderão ser apurados em função da área regada, da ocupação cultural, do 

tipo de solo, zonas de potencial agrícola, áreas de conservação da natureza, de acordo com a metodologia mais 

adequada às características técnicas e de gestão do aproveitamento, que venha a ser estabelecida pela entidade 

gestora. 

Artigo 49.º 

Taxa de conservação e exploração para atividades não agrícolas 

1. A taxa de conservação e exploração para atividades não agrícolas é devida pelos utentes não agrícolas do 

Aproveitamento, sendo cobrada anualmente em função do volume total de água utilizado. 
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2. Desde que a água seja utilizada para indústrias e outras atividades não agrícolas, na qualidade de beneficiário direto 

do Aproveitamento, a taxa de conservação e exploração a cobrar a estes beneficiários será a correspondente às áreas 

que seriam regadas, com a dotação atribuída e os volumes anualmente reservados para estas utilizações. 

3. O pagamento por armazenamento e, ou transporte de água para fins que não agrícolas será estabelecido caso a caso 

pela entidade gestora tendo em conta nomeadamente a garantia de fornecimento. 

Artigo 12.º 

Lançamento e cobrança de taxas 

1. As importâncias das taxas de conservação, de exploração e de conservação e exploração para atividades não 

agrícolas poderão ser cobradas por uma só vez ou em prestações, conforme deliberação da entidade gestora. 

2. O lançamento das taxas de conservação, de exploração e de conservação e exploração para atividades não agrícolas 

efetuar-se-á, no silêncio dos estatutos, até trinta de novembro de cada ano. 

Artigo 13.º 

Taxa de beneficiação 

O montante anual da taxa de beneficiação, previsto no regime jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas, será repartido 

pelos beneficiários de acordo com os critérios aprovados no estudo elaborado para esse efeito, sem prejuízo do quantitativo 

global da taxa atribuída ao aproveitamento. 

Artigo 14.º 

Liquidação e reembolso ao Estado da taxa de beneficiação 

A liquidação e reembolso ao Estado da taxa de beneficiação, será efetuada pela entidade gestora nos termos de diploma 

próprio sobre esta matéria. 

 

Artigo 15.º 

Taxa de Recursos Hídricos 

A entidade gestora fará repercutir sobre todos os utilizadores finais dos recursos hídricos disponibilizados, a taxa de recursos 

hídricos, conforme legislação em vigor. 

 

SECÇÃO II 

Sistema Contabilístico 

 

Artigo 54.º 

Contabilidade 

1. A contabilidade da entidade gestora rege-se pelo Sistema de Normalização Contabilística. 
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2. A entidade gestora deverá implementar um sistema de contabilidade analítica, por centro de custo relativo às várias 

atividades desenvolvidas, que permita identificar: 

a) os rendimentos e os gastos associados à gestão de todas as infraestruturas do perímetro, e os relativos às outras 

prestações de serviços; 

b) determinar os custos diretos e indiretos imputados a todas as atividades desenvolvidas no âmbito do contrato de 

concessão. 

Artigo 55.º 

Fundo de Reabilitação e Reserva 

1. Deverá ser afetado, anualmente, um montante ao fundo de reabilitação e reserva da entidade gestora, para fazer face 

aos encargos associados à realização do investimento de substituição de bens depreciados por uso ou obsolescência 

técnica, a despesas de caráter imprevisto, ou à realização das obras de conservação e de reabilitação do 

Aproveitamento. 

2. O fundo referido no ponto anterior será constituído por uma percentagem mínima de 5%, do valor de emissão da taxa 

de conservação, da taxa de exploração e da taxa de conservação e exploração para atividades não agrícolas. 

3. Podendo o mesmo ainda ser reforçado pela integração dos saldos do exercício, na sua totalidade ou em parte. 
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CAPÍTULO VI 

DAS TRANSGRESSÕES, INDEMNIZAÇÕES E PENALIDADES 

 

Artigo 56.º 

Contraordenações 

1. Cometem infração punível os beneficiários que: 

a) Utilizem a água que seja distribuída para um fim diferente do estabelecido no plano anual de utilização da água; 

b) Utilizem as valas das redes de drenagem e de rega concessionadas para o pastoreio ou abeberamento de gado; 

c) Executem construções, plantações, trabalhos ou atividades de natureza diversa em incumprimento deste 

regulamento; 

d) Alterem, ou destruam total ou parcialmente infraestruturas de qualquer natureza afetas à obra ou materiais e 

equipamentos afetos à sua conservação, manutenção, construção ou limpeza; 

e) Impeçam o exercício de fiscalização por parte da entidade gestora, ou da ANR; 

f) Incorram na falta de pagamento das taxas devidas; 

g) Incorram em incumprimento de outras normas deste regulamento. 

2. Das infrações referidas no número anterior serão elaborados autos de participação e avaliação dos danos pelos 

serviços de fiscalização da entidade gestora, a remeter de imediato à concedente a quem compete a instauração dos 

respetivos processos de contraordenação. 

3. Sem prejuízo do número anterior, quando ocorram ações violadoras do regime jurídico das obras de aproveitamento 

hidroagrícola, compete à ANR ordenar a cessação ou embargo das mesmas e a reposição da situação inicial e, sempre 

que justificado, levantar diretamente os autos de notícia para instauração dos processos de contraordenação nos 

termos da legislação aplicável. 

4. Constitui receita da entidade gestora uma percentagem do produto das coimas que venham a ser aplicadas, nos termos 

do regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 
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CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 57.º 

Cadastro predial e de infraestruturas 

1. Os elementos cadastrais dos prédios rústicos ou parcelas de prédios rústicos incluídos na área beneficiada, bem como 

a respetiva área beneficiada, bloco a que pertencem e infraestruturas de rega nele incluídas estão contidos em anexo 

ao contrato de concessão. 

2. Os proprietários de prédios rústicos ou parcelas de prédios rústicos incluídos na área beneficiada ficam obrigados a 

fornecer os dados necessários para a entidade gestora proceder à atualização dos elementos cadastrais do 

aproveitamento, sempre que se verifique transmissão da propriedade, ou qualquer alteração relativa ao endereço de 

proprietários ou agricultores ou entidades que exploram as terras. 

3. A entidade gestora deverá manter e assegurar a atualização permanente dos arquivos com o cadastro dos prédios e 

parcelas de prédios da área beneficiada, o cadastro das infraestruturas do Aproveitamento e, no caso das redes de 

drenagem e de rega, o respetivo histórico de titulares e utilizações num período não inferior a 5 anos. 

4. As atualizações efetuadas aos elementos cadastrais, de acordo com o disposto nos números anteriores, entram em 

vigor imediatamente, não sendo, contudo, necessário proceder a qualquer alteração deste regulamento. 

Artigo 58.º 

Plano de Desenvolvimento 

1. A entidade gestora deverá elaborar até ao 3.º trimestre de cada triénio, um plano de desenvolvimento para os três 

anos seguintes, 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 objeto de concessão. 

2. O plano de desenvolvimento referido no ponto anterior deve contemplar, para cada ano, as ações a realizar 

relativamente a: 

a) Gestão das infraestruturas – sua melhoria, conservação preventiva e corretiva e aperfeiçoamento das redes de 

drenagem e de rega; 

b) Prestação dos serviços objeto da concessão – a garantia da sua qualidade, a introdução de novos serviços e o 

desenvolvimento dos serviços prestados. 

Artigo 59.º 

Revisão 

1. As disposições deste regulamento serão revistas, na parte necessária, por iniciativa da entidade gestora ou da ANR, 

quando se entender que o mesmo não esteja adequado e não permita uma gestão eficiente do aproveitamento. 

2. Estas disposições poderão ainda ser revistas, na parte necessária, quando por motivo de reabilitação ou modernização 

das infraestruturas ou de modificação da área beneficiada se verificarem alterações significativas relativamente à sua 

conservação e exploração. 
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Artigo 16.º 

Produção de efeitos 

O presente Regulamento entra em vigor com a sua publicação em Diário da República 
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ANEXO 1 

CONSTRUÇÕES, ATIVIDADES E UTILIZAÇÕES AGRÍCOLAS E COMPLEMENTARES DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NOS PRÉDIOS OU PARCELAS DE PRÉDIOS DA ÁREA BENEFICIADA 

1. Construções, atividades ou utilizações agrícolas admitidas: 

a) As atividades e utilizações agrícolas que tenham por fim a produção de bens de origem vegetal ou 

animal, com exceção das referidas no n.º 2; 

b) Estufas ou abrigos para produção agrícola protegida; 

c) Caminhos de circulação, acessos necessários à exploração, e vedações amovíveis com postes e rede 

ou arame; 

d) Infraestruturas hidráulicas e órgãos associados de apoio à exploração agrícola: 

d1) Redes de drenagem e respetivos órgãos e obras-de-arte; 

d2) Redes de condução e aplicação de água para rega, incluindo tanques, instalações de bombagem, 

filtração, fertirrega, alimentação elétrica e pequenas construções de proteção aos órgãos e 

equipamentos instalados, com área de implantação igual ou inferior a 6 m2; 

d3) Charcas, reservatórios de regularização, tanques e construções de proteção aos órgãos e 

equipamentos instalados com área de implantação superior a 6 m2. 

e) Infraestruturas destinadas à proteção contra os efeitos dos ventos na parcela. 

2. Construções, atividades ou utilizações agrícolas proibidas: 

a) Plantações de espécies florestais arbóreas, arbustivas, destinadas à produção de madeira, 

de lenho fruto ou de biomassa para aproveitamento energético, com exceção das que estejam 

previstas na carta de ordenamento do aproveitamento hidroagrícola aprovada pela ANR; 

b) Unidades de produção animal intensiva, sem terra e respetivos acessos e construções de 

apoio. 

3. Construções e utilizações complementares da atividade agrícola: 

a) Telheiros, armazéns ou arrecadações, para a recolha dos equipamentos, materiais e consumíveis 

utilizados na exploração, e para o armazenamento, conservação, preparação, transformação e 

embalamento das produções, e ainda os destinados a outras utilizações necessárias e exigidas ao 

funcionamento da exploração agrícola; 
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b) Muro na confinante com a via principal de acesso, caso esta constitua estrema do prédio; 

c) Estruturas e infraestruturas de apoio a sistemas de produção pecuária integrados com forragens; 

d) Instalações ou equipamentos para produção, acumulação e transporte de energia obtida de fontes 

renováveis, visando a valorização de subprodutos e resíduos da atividade na exploração, ou o 

aproveitamento da energia solar ou eólica; considera-se como área inutilizada nesta atividade a da 

implantação das estruturas e fundação acrescida das faixas de terreno sujeitas a ensombramento pelas 

mesmas, as de circulação e acesso e a área de implantação das construções associadas à instalação. 

4. Reconstruções e deslocalizações de edificações existentes: 

Reabilitação, reconstrução ou ampliação de construções pré-existentes, com ou sem alteração do uso a que se 

destinam, com ou sem deslocalização, incluindo áreas de conforto e lazer, para fins de habitação ou de Turismo 

no Espaço Rural (TER) nas modalidades de agroturismo ou casa de campo. 
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ANEXO 2 

CONDIÇÕES PARA ADMISSIBILIDADE DE CONSTRUÇÕES, ATIVIDADES E UTILIZAÇÕES, NOS PRÉDIOS 

OU PARCELAS DE PRÉDIOS DA ÁREA BENEFICIADA 

1. Na área beneficiada são admitidas as construções, atividades e utilizações identificadas no anexo 1 deste 

regulamento. 

2. O pedido de parecer referido no ponto 4 do artigo 40.º, é formalizado através de requerimento dirigido à DGADR, 

acompanhado dos documentos identificados no modelo disponível na sua página oficial. 

3. As construções e utilizações complementares da atividade agrícola identificadas no Anexo 1 deste regulamento só 

são admitidas desde que cumpram cumulativamente as condições a seguir identificadas: 

a) Não tenham alternativa viável fora da área beneficiada; 

b) Se insiram em prédios ou parcelas integrados em exploração agrícola comprovadamente ativa; 

c) Sejam devidamente justificadas pelo requerente em função da atividade agrícola desenvolvida; 

d) Respeitem a integridade das infraestruturas concessionadas. 

4. Para além do cumprimento dos requisitos anteriores, as construções e utilizações a seguir indicadas só são 

admitidas quando cumpram as seguintes condições: 

a) As casetas destinadas a equipamentos de furos ou poços dentro do AH, desde que estejam licenciados 

nos termos legalmente exigidos; 

b) As charcas, reservatórios de regularização e tanques desde que justificada pelo requerente a necessidade 

de armazenamento, cumprindo os requisitos e documentos identificados na página oficial da DGADR; 

c) Os caminhos de circulação e acesso necessários à exploração, desde que: 

i. A largura da plataforma não exceda 4m; 

ii. Tenha piso permeável; 

iii. Tenha traçado adaptado à topografia do terreno. 

d) A reconstrução com ou sem ampliação, deslocalização ou alteração de uso, quando destinada a habitação 

própria ou a instalação de Turismo em Espaço Rural (TER) nas modalidades de Agroturismo e Casa de 

Campo, desde que seja comprovada a pré-existência da construção e esta esteja licenciada, nos termos 

legalmente exigidos; 

e) A deslocalização das construções referidas na alínea d) desde que: 
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i. Resulte da necessidade de resolução de conflito devido à implantação da construção existente em 

áreas non aedificanti fixadas através de servidões administrativas em vigor; 

ii. Resulte de exigências técnicas, nomeadamente, por razões de salubridade ou segurança, 

devidamente certificadas ou atestadas pela entidade competente em razão de matéria; 

iii. Seja efetuada a demolição da construção existente e a reposição do solo agrícola. 

f) Nos casos de reconstrução para instalação de TER nas modalidades de Agroturismo ou Casa de Campo, 

desde que seja justificada pelo requerente a complementaridade com a atividade agrícola existente e este 

requisito seja atestado, sempre que necessário, mediante parecer da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas territorialmente competente; 

g) A área total de implantação das construções referidas na alínea d), constituída pelas áreas de implantação 

existentes e a ampliar, incluindo as zonas de lazer, elementos de conforto, anexos e pavimentos, cumpre 

os seguintes limites: 

i. Inferior ou igual a 300 m2, quando a construção se destina a habitação própria; 

ii. Inferior ou igual a 600 m2, quando a construção se destina a Agroturismo ou Casa de Campo. 

h) Nos casos de reconstruções referidos da alínea d), não são admitidos novos pedidos de ampliação ou 

edificação nos dez anos subsequentes; 

i) No caso das instalações e equipamentos para produção de energia obtida de fontes renováveis, desde 

que se destine maioritariamente à utilização nas atividades agrícolas da exploração. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) adjudicou à COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, 

SA, a “Elaboração do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”. 

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

(SPDCM) e o Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), incluindo as estruturas hidráulicas 

primárias nas linhas de água, as comportas secundárias de drenagem e de entrada de água, os caminhos associados às 

infraestruturas, bem como, o projeto da Estrutura Verde Primária (sebes arbustivo‐arbóreas a plantar). 

O presente documento apresenta o plano de conservação e de exploração, a incluir no regulamento provisório da obra de 

fomento hidroagrícola em causa. 
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2 COMPETÊNCIAS 

A entidade gestora estabelecerá o Plano de Conservação e Exploração, de acordo com o previsto no Regulamento da Obra 

de Fomento Agrícola e no Projeto de Execução. 

Além das disposições indicadas no Regulamento, do Plano de Conservação e Exploração constarão: 

a) Organização, recursos humanos, meios e equipamentos afetos à conservação e exploração; 

b) Plano de Gestão da Água e do Solo (PGAS); 

c) Manual de Operação e Manutenção; 

d) Relatórios de Exploração. 

O Plano de Conservação e Exploração deverá ser articulado com os restantes planos de execução e gestão da entidade 

gestora: 

a) Plano Anual de Atividades; 

b) Plano de Desenvolvimento (plurianual); 

c) Plano de Emergências; 

d) Plano de Qualidade; 

e) Plano de Segurança e Saúde; 

f) Sistema de Gestão Ambiental; 

g) Controlo do Planeamento; 

h) Sistema de Informação; 

i) Plano de Formação. 

Compete à entidade gestora assegurar os trabalhos necessários à conservação, reparação e exploração de todos os 

elementos constituintes das infraestruturas e dar cumprimento ao Plano de Conservação e Exploração da Obra do Baixo 

Vouga Lagunar. 

Compete às entidades responsáveis pela exploração da obra a obtenção dos meios e das capacidades para proceder à 

adequada conservação e manutenção dos sistemas hidráulicos e com a celeridade necessária para não criar 

descontinuidades no funcionamento dos sistemas agrícolas do Bloco do BVL. 

A participação dos agricultores no processo de conservação e manutenção deverá ser devidamente estabelecida pela 

entidade gestora, principalmente nas valas secundárias e terciárias de drenagem e humedecimento do solo que atravessam 

as respetivas parcelas. 
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3 PLANO DE CONSERVAÇÃO 

3.1 ASPETOS GERAIS 

3.1.1 A conservação e a manutenção 

A menos que as infraestruturas que servem uma obra como a do BVL sejam mantidas em condições adequadas, não é 

possível garantir uma Operação eficaz. Pequenos problemas ou deficiências podem tornar-se em graves problemas e com 

reparações dispendiosas. Há muitos exemplos de projetos, com um investimento inicial elevado, e que se tornaram obsoletos 

num curto período de tempo, por descuido e por uma deficiente manutenção e proteção das terraplenagens e das estruturas. 

A ação do tempo, dos escoamentos superficiais, dos animais, das plantas e das próprias atividades humanas podem 

constituir forças erosivas poderosas, que podem produzir efeitos adversos sobre funcionamento do projeto, se não forem 

devidamente controladas. Há uma necessidade constante de monitorização e de conservação das infraestruturas. 

Inicialmente, durante a implementação do projeto e na fase inicial da sua exploração, é previsível que ocorra uma taxa de 

erosão mais alta das seções dos canais, perdas por infiltração mais altas e, possivelmente, um determinado assentamento 

das estruturas. Assim, nos primeiros anos a manutenção preventiva é uma das atividades com maior peso no quadro das 

atividades a desenvolver, com uma tendência natural para a sua redução nos anos seguintes. 

Durante as épocas de cheia há uma necessidade constante de monitorização e onde for necessário, de proceder à reparação 

e fortalecimento dos diques de defesa contra as cheias. Quando a cheia recua, pode ser necessário reavaliar o estado as 

obras de defesa contra cheias e empreender as reparações necessárias. Os diques contra cheias com deficiências na sua 

estrutura e que não são devidamente acompanhados podem resultar em danos sérios e, eventualmente, na perda de vidas 

humanas. 

A progressiva degradação dos coletores e das valas e canais secundários e terciários por deposição de material por 

desenvolvimento de plantas aquáticas ou por erosão, provocada pela ausência de manutenção e reparações, resulta numa 

redução da capacidade de drenagem e eficiência de distribuição de água, com inevitável diminuição da eficácia do sistema 

hidráulico global do BVL, da área cultivada e das produções. Os coletores e valas precisam de ser periodicamente reparadas; 

procedendo-se à limpeza dos materiais depositados, ao fortalecimento ou à substituição de alguns elementos, capacitando 

as estruturas para funcionarem em situações de emergência. 

Nas linhas de água prosperam muitos tipos de ervas daninhas; alguns flutuam na superfície, outros estão enraizados no 

fundo e nos taludes dos canais, mas todos causam obstrução ao escoamento da água. As ervas daninhas reduzem a 

capacidade dos canais e constituem uma cobertura a numerosas pestes como por exemplo a ratos, a mosquitos da malária, 

etc., causando prejuízos ao esquema, ao homem e às colheitas. 

Se os canais, diques e estradas estão cobertos com ervas daninhas, o acesso torna-se mais difícil e as inspeções são 

apenas superficiais. Deste modo, pequenas deficiências podem não ser identificadas até que resultam num problema grave. 

Por outro lado, um crescimento adequado de grama, regularmente cortada, fortalece e protege as estruturas contra a erosão. 

Ratos e outros animais roedores podem fazer buracos nos taludes dos coletores e valas e nos diques, acelerando a erosão 

e as perdas de água por infiltração. Os agricultores que fazem cortes sem autorização em diques ou em canais podem 

causar o mesmo tipo de problemas. Estes buracos e cortes, se não são rapidamente fechados, vão gradualmente 
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aumentando de tamanho, e podem resultar no colapso dos diques, das banquetas das valas e na necessidade de reparações 

dispendiosas. 

Fugas em estruturas não são tão comuns, mas uma fuga ou derrame numa estrutura pode conduzir a problemas de 

drenagem ou a uma diminuição da eficiência na manutenção do solo humedecido. As fugas podem também conduzir a perda 

de material e, em casos extremos, ao abatimento da estrutura devido à rotura do dique. Estas situações podem resultar na 

interrupção do sistema de drenagem e de proteção contra marés. 

A Conservação e Manutenção começa com a observação e com o relatório dos danos e das deteriorações identificados. 

Estas ações devem ser realizadas por todo o pessoal no desempenho normal dos seus deveres. Porém, e porque, na maior 

parte das situações, a deterioração desenvolve-se de forma gradual, tende a permanecer oculta. Por este motivo, é 

necessário fazer inspeções comparativas, a intervalos regulares, com o propósito exclusivo de examinar e fazer o relatório 

do estado de todas as obras e equipamentos do Projeto. 

Os Relatórios da Conservação e Manutenção são preparados e submetidos de modo a assegurar que: 

▪ São realizados controlos, frequentes, ao estado das infraestruturas; 

▪ Os Funcionários responsáveis pela Conservação e Manutenção são, prontamente, informados de qualquer problema 

e; 

▪ Estão sendo executados corretamente os programas de conservação e manutenção. 

Os técnicos da entidade gestora, responsáveis pela Conservação e Manutenção podem e devem identificar prioridades de 

trabalho. Assim, todos os anos deverá ser preparado um Programa Anual de Conservação e Manutenção, em função do 

qual será feito o Orçamento, garantindo-se, assim, fundos suficientes para satisfazer as exigências da Conservação e 

Manutenção do Projeto. Uma lista da O&M, pode ser usada, ao nível de cada Bloco, para identificar os problemas próprios 

de cada Bloco e que deverá ser preenchida em cooperação com os agricultores. 

Quase todos os elementos físicos de uma obra de drenagem e/ou regadio estão sujeitos à deterioração que prejudicará a 

sua capacidade para desempenhar as funções para as quais foram projetados.  

3.1.2 Objetivos e atividades principais 

Em termos gerais, entende-se por conservação e manutenção de um sistema de drenagem/humedecimento do solo, a 

execução dos diversos trabalhos que visam manter as obras em bom estado, de forma a garantir a sua eficiente operação. 

O funcionamento eficaz do sistema de drenagem (e de entrada de água) do Projeto só pode manter-se ao longo do período 

da sua duração se as ações de conservação e manutenção se efetuarem oportuna e eficientemente. 

Em instalações deste tipo, o objetivo das atividades de conservação e manutenção consiste essencialmente: 

I. Na conservação das infraestruturas e equipamentos no quadro das suas funções, ou seja, o estado das infraestruturas 

não deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento da agricultura e da região, e à gestão da água; e 

II. Na conservação das infraestruturas e equipamentos para proteger os investimentos e prevenir custos elevados com 

medidas de reabilitação. 
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As principais atividades de conservação e manutenção relacionadas com os Projetos de Defesa Contra Marés e de Defesa 

e Drenagem Contra Cheias são as seguintes: 

▪ Manutenção de diques, coletores, valas e canais; 

▪ Manutenção dos cursos naturais de água para humedecimneto dos solos e drenagem; 

▪ Manutenção de equipamentos mecânicos e hidromecânicos (eg. Reguladores, comportas, ensecadeiras, …); 

▪ Manutenção das seções de controlo da drenagem; 

▪ Manutenção das estruturas de entrada de água e outras estruturas hidráulicas; 

▪ Manutenção do pavimento e bermas dos caminhos rurais; 

▪ Manutenção de pontões, pontes e aquedutos; 

▪ Manutenção da estrutura verde primária; 

▪ Manutenção de edifícios. 

3.1.3 Definições 

Conservação evoca o bom estado do equipamento ou do espaço em apreço – ou seja, o termo refere-se à integridade da 

coisa conservada; 

Manutenção refere-se ao que se faz para um equipamento estar capaz de funcionar ou um espaço ter condições de 

utilização – ou seja, o termo remete para a funcionalidade daquilo que é objeto de manutenção. 

As atividades de manutenção podem agrupar-se em dois grupos principais: manutenção planeada (preventiva) e 

manutenção não planeada (corretiva). 

Na Figura seguinte apresenta-se um fluxograma exemplificativo da organização das atividades de manutenção. 
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Figura 3.1 – Classificação de Manutenção (Adaptado de NP EN 13306) 

Entende-se por manutenção preventiva sistemática as atividades de manutenção planeadas e realizadas a intervalos 

predeterminados, cuja ação corresponde a procedimentos e normas prescritas pelo fabricante/instalador/dono-de-obra, 

condições específicas da instalação, historial da instalação e meio ambiente onde estes estão integrados, de forma a 

assegurar o prolongamento da vida útil e diminuir a probabilidade de falha ou a degradação de um equipamento. 

A finalidade da manutenção preventiva é evitar quebras e paragens desnecessárias no processo, aumentar a fiabilidade, 

diminuir o desgaste natural e prolongar a vida útil do equipamento, com maior produtividade e qualidade. 

A manutenção preventiva de base condicionada é aquela, cujas intervenções são baseadas no seguimento do estado 

de funcionamento do equipamento e/ou de parâmetro(s) representante(s) do seu funcionamento, por forma a desencadear 

as necessárias intervenções de manutenção. 

A manutenção por controlo de condição assume-se como um aspeto muito importante e um valioso complemento de 

qualquer plano de conservação e manutenção, permitindo antecipar e/ou reduzir de forma significativa o número de avarias 

inesperadas e controlar o estado de funcionamento dos equipamentos. 

A manutenção corretiva engloba as ações que resultam da ocorrência de falhas súbitas e imprevisíveis, dando origem a 

atividades não previstas no Plano de Manutenção Preventiva, e que visam a reparação/substituição, restaurando o 

equipamento/instalação ao estado no qual ele(a) desempenha a sua função especificada. 
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Os principais objetivos e atividades de manutenção a desenvolver podem resumir-se da seguinte forma: 

 

A elaboração de um Manual de Operação e Manutenção genericamente envolve as seguintes atividades: 

a) Identificação, análise de aplicabilidade e planeamento da implementação de obrigações ao abrigo de legislação, 

normas, ou outros documentos de referência, de acordo com a tipologia das instalações; 

b) Elaboração do relatório de estado das Instalações e Equipamentos; 

c) Compilação da documentação técnica e de procedimentos de manutenção preconizados pelos 

fabricantes/construtores de cada equipamento ou infraestrutura; 

• Limpezas, desinfeções e conservação de equipamentos e infraestruturas

• Ensaios operacionais

• Reapertos

• Verificações / afinações / calibrações

• Lubrificações

• Inspeções / revisões

• Medições / monitorização

• Substituição de peças ou órgãos

• Etc.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMÁTICA:

• Reduz o número de falhas e por conseguinte das paragens não planeadas

• Permite planear as intervenções de modo a interferir o mínimo possível com a produção

• Diminui os custos despendidos com a manutenção preventiva sistemática e manutenção curativa

• Reduz a necessidade de stock de peças de reserva, com a consequente redução de custos logísticos e 

financeiros

• Antecipa o conhecimento do fim da vida útil dos equipamentos/componentes, permitindo assim a 

adoção de medidas para ultrapassar essa situação

• Principais variáveis: medição de vibrações; analise termográfica; análise de óleos; endoscopia.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BASE CONDICIONADA

• Manutenção não planeada ou fortuita

• Ações que resultam da ocorrência de falhas súbitas e imprevisíveis

• Atividades não previstas no Plano de Manutenção Preventiva

• Visam a reparação/substituição, restaurando o equipamento/instalação

MANUTENÇÃO CORRETIVA/CURATIVA
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d) Elaboração do Plano de Conservação e Manutenção com a definição de normas de procedimento para a execução de 

atividades de manutenção planeada, pormenorização das tarefas ou trabalhos a realizar; 

e) Identificação de potenciais fornecedores de serviços para a realização de trabalhos específicos, atendendo à sua 

credenciação e idoneidade; 

f) Tipificação de avarias e correspondentes normas de procedimentos, com base na norma AFNOR NFX-060-010. 

3.2 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

As normas e procedimento para a execução de atividades de conservação e manutenção planeada, pormenorização das 

tarefas ou trabalhos a realizar são as seguintes: 

3.2.1 Normas gerais 

As normas de conservação e manutenção, procedimentos, registos e responsabilidades devem ser desenvolvidas e 

implementadas para assegurar que a Obra, juntamente com as suas componentes (de proteção contra cheias, de drenagem 

de entrada de água, de acesso), estruturas associadas e equipamentos, sejam mantidas em condições totalmente 

operacionais e seguras. 

Deverão ser observadas as seguintes regras e ações gerais de conservação: 

a) Monitorização sistemática dos diques, com base na instrumentação instalada; 

b) Realização de inspeções visuais de rotina; 

c) Reparação acidental dos taludes de proteção dos diques; 

d) Desentupimento eventual de passagens hidráulicas obstruídas; 

e) Revisão anual do estado de pintura e/ou de metalização (incluindo galvanização) de todos os elementos metálicos dos 

equipamentos vistoriáveis das comportas principais e secundárias de drenagem, dos açudes, das comportas de 

entrada de água e das redes de drenagem e de humedecimento dos solos; 

f) Revisão anual ou com periodicidade mais curta, sempre que o tempo de serviço o requeira, dos pontos de lubrificação 

dos equipamentos com elementos móveis, eventualmente, com substituição e limpeza de massas ou de outros 

lubrificantes usados sempre que indiciem degradação e perdas de qualidade de lubrificação; 

g) Verificação frequente do funcionamento dos referidos equipamentos; 

h) Limpeza de vegetação na faixa de proteção envolvente às comportas e remoção de lodos ou terras depositadas nas 

estruturas de entrada e de saída; 

i) Proceder, no mínimo, de dois em dois anos, à limpeza geral das valas e dos elementos que constituem as redes de 

drenagem e de humedecimento dos solos. 

A conservação normal da rede primária de drenagem dos campos do Baixo Vouga, compreenderá: 

a) Manutenção da seção de vazão, que poderá implicar desassoreamentos periódicos e acidental reposição de taludes 

ou recargas de aterros; 

b) Remoção de árvores ou arbustos que prejudiquem o escoamento; 
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c) Manutenção dos valados marginais em boas condições de estabilidade, cuidando do seu revestimento vegetal. 

A conservação da rede secundária de drenagem e enxugo – coletores e valas, deverá ser feita por forma a mantê-los sempre 

em condições de regular escoamento, com a seção prevista e permanentemente desobstruídos. 

Nos caminhos agrícolas que constituem elementos da obra deverão ser efetuados os trabalhos de conservação normal, 

necessários para os manter em estado que permita, o trânsito de veículos automóveis ligeiros e pesados. 

A todos os elementos que constituam a obra e que no Regulamento (da Obra de Fomento Agrícola do BVL) não se 

mencionam expressamente, deverão ser oportunamente dispensados os cuidados de conservação que se verifique serem 

necessários. 

Falhas em estruturas bem concebidas, bem construídas e bem mantidas são raras e grande parte das situações de 

emergência poderão ser anuladas pela conservação e manutenção preventiva. A causa mais provável de falha é um mau 

funcionamento de uma comporta, mas deverá ser dada atenção particular a um possível desenvolvimento de pontos de 

perdas de água e de erosão. 

As comportas deverão ser testadas regularmente de modo a assegurar que são estanques quando fechadas e que o seu 

mecanismo de elevação está em bom estado de funcionamento. Durante a operação deverão ser tomados cuidados para 

reduzir as condições de erosão e para não forçar as comportas. Qualquer encravamento deverá ser investigado e as causas 

respetivas eliminadas antes de fazer nova manobra. 

Deverão existir em armazém stoplogs e sacos de areia facilmente acessíveis para uma rápida reparação de eventuais fugas. 

3.2.2 Diques 

A manutenção corrente deve compreender a monitorização e inspeção, o corte da vegetação, reparos e limpeza do sistema 

de drenagem superficial e correções de pequenos defeitos. As ações de conservação e manutenção mais comuns na fase 

de operação são elencadas a seguir: 

a) Limpeza das passagens hidráulicas (comportas secundárias de drenagem e comportas de entrada de água), das valas 

de drenagem, estruturas do sistema de drenagem permitindo o bom escoamento dos caudais de drenagem; 

b) Conservação, verificação do imbricamento e eventual reposição do enrocamento de proteção e dos cobertos vegetais 

nos taludes; 

c) Conservação e verificação dos encontros dos diques junto das estruturas hidráulicas;  

d) Conservação do perfil de dimensionamento, designadamente verificação da cota de coroamento; 

e) Reparação/prevenção dos sulcos originados pela chuva; 

f) Tratamento de trincas e depressões nos taludes ou coroamento dos diques; 

g) Identificação das causas dos deslizamentos e respetiva reparação posterior; 

h) Prevenir ocupação dos diques (invasão). Corte e remoção da vegetação, árvores e arbustos nos taludes dos diques; 

i) Manutenção e pintura de peças metálicas (escadas, passadiços, tubagens e guarda-corpos, …); 

j) Limpeza e manutenção da instrumentação de monitorização; 
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k) Prevenção da concentração de grandes volumes de água a escoar; 

l) Prevenção da instalação de condições para ocorrência de caudais erosivos em áreas de empréstimo; 

m) Conservação e verificação das condições de acesso e dos caminhos de apoio. 

▪ manutenção do perfil do caminho para assegurar o escoamento da água; 

▪ garantia da drenagem e preencher as depressões; 

▪ promoção da implementação de capim rastejante sobre a superfície. 

O corte e remoção da vegetação, árvores e arbustos com suas raízes a montante dos diques e nos taludes deverão estar 

de acordo com as normas e procedimentos referidos no Capítulo 3.2.6 e com as indicações do projeto da Estrutura Verde 

Primária. 

Os trabalhos de manutenção periódica incluem: 

a) Conservação do perfil de dimensionamento: reperfilamento depois da ocorrência de fenómenos de depósito ou erosão. 

b) Prevenção da erosão: correção do leito do rio e proteção das espaldas do dique. 

c) Prevenção das fissuras: reparação das principais brechas e sulcos. 

d) Manutenção dos caminhos de apoio 

O reperfilamento periódico dos diques, será desenvolvido de acordo com as prioridades das atividades de manutenção a 

implementar. A extensão do trabalho varia com as condições prevalecentes como sejam a erosão provocada pelos veículos, 

a vulnerabilidade à ação da água e vento, ao assentamento da fundação, etc.. Contudo, a programação do trabalho será 

determinada pelas necessidades atuais, um programa de levantamento sistemático deve ser instituído para assegurar que 

as seções transversais de todo os diques são verificadas todos os anos. 

O ciclo proposto é o seguinte: 

a) Todos os anos, 15% dos diques deverão ser sujeitos a levantamentos topográficos; os levantamentos deverão 

concentra-se nas seções consideradas mais urgentes do ponto de vista do reperfilamento (estes levantamentos são 

realizados complementarmente à monitorização dos diques, realizada com base nas marcas de nivelamento e nas 

placas de assentamento); 

b) Ao mesmo tempo, o seu perfil longitudinal deverá ser levantado, verificando as dimensões dos desenhos de projeto 

(ou “as-built” se existirem); 

c) Os trabalhos de reperfilamento e correção dos perfis a realizar serão estimados em função das diferenças entre os 

perfis existentes e os perfis teóricos. Se as diferenças forem reduzidas, a prioridade da sua execução é muito baixa; 

d) As propostas de intervenção deverão ser discutidas com os usuários de modo a poder estabelecer-se uma prioridade 

para a sua execução. 

Deverá existir um registo de informação relevante para cada quilómetro de dique. Esta informação referir-se-á a visitas de 

campo, reparações, danos, trabalhos de manutenção e outras informações consideradas importantes. Os diques deverão 

ter marcos quilométricos e hectométricos bem visíveis de modo a facilitar o registo da informação. 
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3.2.3 Valas de drenagem 

Os principais tipos de trabalhos de conservação e manutenção a considerar para as infraestruturas de drenagem associadas 

às comportas são: 

a) Remoção dos sedimentos ou desassoreamento; 

b) Controle da vegetação aquática; 

c) Controle da vegetação nas margens; 

d) Reescavação e recondicionamento da seção dos coletores e canais; 

e) Reaterro dos taludes externos dos coletores e canais; 

f) Reposição de enrocamentos de taludes e de controlo da erosão; 

g) Manutenção e reparação nas estruturas existentes nos coletores e canais (comportas, etc.). 

Nos trabalhos de limpeza e desobstrução das valas de drenagem deverá ter-se em conta os seguintes aspetos: 

a) Ser realizados de jusante para montante; 

b) Ocorrer antes do período das chuvas; 

c) Ser realizados numa margem de cada vez; 

d) Manter a geometria da seção projetada; 

e) Ter uma periodicidade entre 2 a 3 anos, para permitir intervenções mais ligeiras, impedindo o desenvolvimento de 

vegetação de grande porte no interior ou nas margens. 

Durante as eventuais épocas de cheias haverá uma necessidade constante de monitorização e, onde for necessário, de 

proceder à reparação e fortalecimento dos diques e motas. Quando a cheia recua, pode ser necessário reavaliar o estado 

as obras de defesa e empreender as reparações necessárias. 

A progressiva degradação dos coletores e valas por deposição de material devido ao desenvolvimento de plantas aquáticas 

ou por erosão, provocada pela ausência de manutenção e reparações, resulta numa redução da capacidade de drenagem 

e transporte. Os coletores e valas necessitam de ser periodicamente reparados, procedendo-se à limpeza dos materiais 

depositados, ao fortalecimento ou à substituição de alguns elementos, capacitando as estruturas para funcionarem em 

situações de emergência. 

3.2.4 Estruturas hidráulicas 

A manutenção das estruturas de betão (ou de alvenaria) e as seções dos coletores/valas adjacentes é feita, de modo geral, 

no âmbito da Manutenção Preventiva e da Manutenção Periódica. 

A Manutenção Preventiva inclui os trabalhos seguintes: 

a) Manter o coletor/vala limpo e prevenir o crescimento de vegetação à volta da estrutura; 

b) Manutenção das condições de segurança; 

c) Reparação/substituição das juntas de vedação e das juntas de contração; 
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d) Manutenção das seções dos coletores/valas adjacentes à estrutura limpos de lixo, sedimentos e outros obstáculos; 

e) Limpeza e reparação, sempre que for necessário, das seções a montante e a jusantes dos equipamentos de medição; 

f) Limpeza e pintura, dos elementos metálicos expostos, com uma periodicidade adequada; 

g) Limpeza e tratamentos das ensecadeiras, com uma periodicidade adequada. 

A Manutenção Periódica inclui os trabalhos seguintes: 

a) Os principais problemas nas estruturas de betão e em alvenaria só deverão ser reparados depois de uma análise da 

situação e por um especialista que definirá as ações a tomar; 

b) Reparação de maior envergadura em descargas de fundo e outras obras de segurança; 

c) Substituição das comportas. 

Todas as estruturas hidráulicas serão inspecionadas regularmente (nos moldes propostos para a inspeção dos diques). Com 

base nos resultados desta inspeção, os engenheiros da entidade gestora do BVL definirão o programa de manutenção 

periódica para a estruturas hidráulicas. 

Uma inspeção mais detalhada das estruturas e sua posterior manutenção pode exigir o isolamento e drenagem da seção 

onde estão implementadas. Para tal, podem usar-se ensecadeiras a montante e a jusante da estrutura. Estes trabalhos de 

manutenção têm de ser feitos por operadores da entidade gestora com preparação para o efeito. Durante a inspeção a 

“seco”, o Engenheiro deverá avaliar objetivamente o estado da estrutura e tomar todas as notas necessárias para definição 

dos programas de manutenção. Tal como acontece com as restantes atividades, o orçamento para esta tarefa deve também 

ser elaborado com base nas necessidades e prioridades. A periodicidade das inspeções a “seco” deve ser definida com 

base na experiência, mas um período de 10 anos é sugerido inicialmente. 

Tal como acontece nos diques e valas de drenagem, os dados das inspeções e da manutenção dos componentes das 

estruturas hidráulicas devem ser registados em ficha própria, e atualizados. 

Exemplos de ordens de rotina e manutenção das estruturas hidráulicas (comportas, válvulas corrediças) são indicadas nos 

Apêndices A-1 e A-2. 

3.2.5 Equipamentos 

3.2.5.1 Considerações gerais 

Os equipamentos devem ser inspecionados e verificados a intervalos regulares, por forma a assegurar condições de 

operação seguras e confiáveis. 

3.2.5.2 Comportas e ensecadeiras 

As principais atividades de conservação e manutenção das comportas e ensecadeiras podem resumir-se em seguida: 

a) Verificação do seu estado geral - a atividade que deve ser executada sempre que se procede à manobra da 

comporta/ensecadeira; 

b) Verificação dos órgãos de estanquidade, em regra com periodicidade anual (realizada fora da época de chuvas ou do 

humedecimento do solo); 
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c) Verificação da existência de corrosão e estado da pintura, em regra com periodicidade anual (fora da época de 

humedecimento do solo) - caso seja necessário deverá proceder-se à reposição do tratamento anticorrosivo; 

d) Verificação de apertos da parafusaria, anualmente, com consequentes reapertos se assim se justificar; 

e) Lubrificação dos pontos móveis, de acordo com as especificações do fabricante, não devendo, contudo, ultrapassar 

uma periocidade semestral; 

f) Ensaio operacional - esta atividade é importante sobretudo para os equipamentos que passam muito tempo sem serem 

operados, e deve levar em consideração a importância relativa do equipamento para o sistema – deverá ser definida 

a periodicidade para a realização desta atividade; 

g) Elaboração da ficha de intervenção; 

h) Consulta ao fabricante; 

Um esquema de manutenção para as comportas está indicado no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Programação dos trabalhos de manutenção das comportas e ensecadeiras 

Tipo de Comporta Procedimento de Manutenção Frequência (1) 

Comportas de maré Lubrificar hinges Semestral/Anualmente 

Vistoria da Comporta Anualmente há uma vistoria-pontos de 

corrosão ou outros defeitos devem ser 

removidos 

Substituir e/ou apertar ligações Semestral/Anualmente 

Limpar e se necessário ajustar as juntas  Semestral/Anualmente 

Substituição das juntas De dois em dois anos 

Reparação da comporta Quando necessário 

Substituição da comporta Quando necessário 

Comportas verticais de 

corrediça e válvulas murais 

Assegurar que o curso da comporta não é interrompido Quinzenalmente 

Limpar e lubrificar as partes móveis Semestral/Anualmente 

Substituir e/ou apertar ligações Mensal 

Vistoria da Comporta Anualmente há uma vistoria-pontos de 

corrosão ou outros defeitos devem ser 

removidos 

Limpar e se necessário ajustar as juntas  Semestral/Anualmente 

Substituição das juntas De dois em dois anos 

Reparação da comporta Quando necessário 

Substituição da comporta Quando necessário 
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Tipo de Comporta Procedimento de Manutenção Frequência (1) 

Ensecadeiras (Stoplogs) Vistoria da Comporta Anualmente há uma vistoria-pontos de 

corrosão ou outros defeitos devem ser 

removidos 

 Madeira – aplicar tinta epóxi-poliamida  Anualmente há uma vistoria 

A manutenção preventiva das infraestruturas de betão e proteção das comportas e ensecadeiras deve incluir as seguintes 

atividades: 

a) Limpeza das valas drenagem confinantes, atividade com periocidade anual a realizar antes da época das chuvas; 

b) Inspeção dos taludes e estruturas de proteção, com periocidade anual a realizar antes da época das chuvas; 

c) Inspeção das infraestruturas de betão associadas, com periocidade a definir em função do tipo e infraestrutura (em 

regra anualmente). 

3.2.6 Estrutura verde primária 

3.2.6.1 Aspetos gerais 

A relação dos principais procedimentos relacionados com a estrutura verde primária são os seguintes: 

a) Na área de intervenção do projeto de execução do sistema primário de defesa do BVL deverão ser respeitadas as 

proteções e Servidões e Restrições de Utilidade Pública em vigor; 

b) Não é recomendável o aumento da área dos prédios ou parcelas de prédios, de modo a reduzir a densidade das sebes; 

c) Interdição de utilizações que possam diminuir a capacidade produtiva do solo ou alterar irreversivelmente a topografia 

ou que possam de algum modo perturbar o equilíbrio ambiental e paisagístico, pondo em causa a manutenção dos 

valores naturais existentes, com exceção de ações de recuperação em caso de risco de catástrofe; 

d) Promover a salvaguarda e manutenção do mosaico de habitats atualmente existente, fomentando a prática agrícola, 

tendo em vista a conservação da biodiversidade dos sistemas culturais, em particular das áreas de arrozais, de bocage, 

assim como a valorização de outras, como é o caso da área de sapal, representativa da paisagem do Sistema Húmido; 

e) Promover a recuperação das margens dos rios esteiros e diques, sempre que se encontrem destruídas, com posterior 

colonização com vegetação autóctone; 

f) Conservação e manutenção da vegetação ripícola, de modo a promover a preservação dos corredores ecológicos e 

respetiva requalificação, após erradicação das espécies invasoras ou saneamento de áreas degradadas; 

g) Interdição da realização de queimadas da biomassa vegetal, independentemente da proveniência do material 

combustível, de modo a evitar incêndios e consequentemente a destruição de valores naturais; 

h) Promover os cortes do caniçal com uma periodicidade de 3-4 anos, ainda que ajustável ao correcto maneio destas 

áreas de vegetação, de acordo com as condicionalidades agrológicas de cada ano e as boas práticas agrícolas 

regionais associadas à sua gestão, preferencialmente em regime de rotatividade, de forma a assegurar a manutenção 

das “clareiras”. 
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i) Condicionar/regulamentar as atividades de recreio e lazer e de desportos de natureza ao ar livre, de modo a evitar a 

degradação e a destruição dos valores naturais e paisagísticos, bem como minimizar a perturbação ambiental do meio 

em questão. 

3.2.6.2  Plano de conservação e manutenção 

As principais atividades de conservação e manutenção da estrutura verde primária podem resumir-se em seguida: 

a) Promover a recuperação das margens dos rios esteiros e diques, sempre que se encontrem destruídas, com posterior 

colonização com vegetação autóctone; 

b) Conservação e manutenção da vegetação ripícola, de modo a promover o estabelecimento de corredores ecológicos 

e respetiva requalificação, após erradicação das espécies invasoras ou saneamento de áreas degradadas; 

c) Recuperação da massa vegetal degradada ou morta deve ter em consideração a flora local, abrangendo os estrato 

arbóreo- arbustivo e herbáceo, as seguintes espécies: 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). No estrato herbáceo as espécies: Iris pseudacorus (lírio 

dos pântanos), Thypha latifolia (tabúa), Lythrum salicaria (salgueirinha); 

d) O material vegetal a utilizar (sementes, estacas, plântulas) na regeneração dos habitats em presença, deverá, 

preferencialmente, ser proveniente de bandas ripícolas locais, em particular a Salix atrocinerea, dada a capacidade de 

regeneração; 

e) Erradicação das espécies vegetais invasoras e não autóctones, promovendo a elaboração de projetos e planos de 

monitorização para controlo das mesmas;  

f) Os cortes de vegetação para erradicação e controlo das espécies invasoras deverá efetuado de modo a evitar a 

degradação e destruição dos valores naturais e fora da época de nidificação (março a julho); 

g) Condicionar o uso de métodos químicos para controlo da vegetação invasora, desadequados para boas práticas 

ambientais, promovendo-se a adoção de técnicas mecânicas ou manuais, em particular nas zonas mais sensíveis, 

como é o caso das zonas húmidas;  

h) Interdição da realização de queimadas da biomassa vegetal, independentemente da proveniência do material 

combustível, de modo a evitar incêndios e consequentemente a destruição de valores naturais. 

3.2.7 Frequência das manutenções 

A manutenção anual principal deve ser realizada no final da estação seca para que os diques e estruturas hidráulicas possam 

enfrentar o período de chuvas e enchentes em boas condições de operação. Em princípio devem ser programadas 

campanhas de manutenção ordinárias no meio e no final da estação chuvosa especialmente no que se refere ao corte da 

vegetação e à limpeza do sistema de drenagem. 

Com exceção das manutenções acima descritas, eventuais manutenções adicionais devem ser realizadas em função das 

observações efetuadas pelos técnicos da entidade gestora durante o recorrido rotineiro e nas inspeções regulares de vistoria. 

Na eventualidade de ocorrência de chuvas intensas e de enchentes deverão ser realizadas inspeções para determinar a 

necessidade de manutenções extraordinárias. 
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3.3 AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

3.3.1 Aspetos gerais 

A manutenção corretiva/curativa refere-se à correção e reparação das deteriorações de maior porte, estabilização e 

recomposição de taludes, desobstrução do sistema de drenagem, impermeabilização, erosões, encravamento de comportas 

e outras anomalias que podem ser consideradas mais sérias e que necessitem da intervenção técnica especializada para 

avaliação da sua gravidade e da necessidade de providências urgentes. A seguir são elencadas algumas anomalias: 

3.3.2 Diques 

Reparação de fugas e de cavidades 

Quando uma pequena fuga ou cavidade se localiza no dique, o técnico da entidade gestora responsável deverá 

imediatamente tentar localizar a sua origem no lado do leito da ria/esteiro. Uma vez localizada, a fuga deverá ser bloqueada 

do lado do leito da ria/esteiro/vala, com terra ou, caso não seja possível tratar o problema deste modo, com sacos de areia 

fina. O local deverá ser assinalado e a ocorrência participada. 

Deslizamentos 

Podem resultar da saturação de solos mal compactados, da erosão na base dos taludes, do uso de terra do dique (como 

mancha de empréstimo) de locais situados muito perto da base do dique. A reparação deverá ser feita no mais curto espaço 

de tempo. 

Os trabalhos de reparação adequados incluem, entre outros: 

▪ compactação do solo na base de um deslizamento e posterior enchimento das cavidades de modo a obter-se uma 

banqueta menos inclinada; 

▪ recuperação de eventuais manchas de empréstimo utilizadas; 

▪ prever trabalhos de correção do leito dos esteiros em termos de uma intervenção a mais longo prazo. 

Arrastamento de finos por movimentos de água no solo e no aterro 

Os buracos de areia são reparados de forma similar aos buracos feitos por ratazanas e outros animais. 

Sulcos 

Os sulcos nos diques ocorrem fundamentalmente pelas razões seguintes: 

▪ erosão das margens da ria/esteiro na base do dique; 

▪ efeito da erosão por ação das ondas ou de correntes fortes; 

▪ galgamento da crista do dique; 

▪ formação de cavidades, deslizamentos e ravinas; 

▪ pontos de fragilidade causados por ação do homem ou de animais e gado. 
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Quando ocorre uma fenda ou sulco, os operadores deverão notificar imediatamente os Engenheiros da entidade gestora do 

BVL. Deverão ser tomadas ações para travar a fenda ou sulco. O que pode ser feito reforçando com estacas, colchões tipo 

Reno, cobertura com mato, etc.. 

As fendas podem ser normalmente fechadas, quando os níveis de água e as velocidades de escoamento o permitem, através 

da construção de uma barragem temporária que consiste numa fila dupla ou múltipla de estacas, com as cristas acima do 

nível da água, cheia com um núcleo de terra ou de sacos de areia. 

É essencial que, para uma ação rápida e eficiente, no fecho de uma fenda, haja: 

▪ um plano realista; 

▪ um programa que considere as flutuações das marés (muito importante neste caso); 

▪ recursos (incluindo mão de obra) e materiais em qualidade suficiente; 

▪ uma supervisão permanente feita por pessoal com experiência. 

3.3.3 Sistema de drenagem 

Nos sistemas de drenagem, as situações onde podem ocorrer ações de manutenção corretiva referem-se principalmente a: 

a) Coletores e valas com caudal excessivo e/ou carreamento de partículas sólidas; 

b) Obstrução do sistema de drenagem; 

c) Deslizamentos de taludes; 

d) Erosão das margens das valas e canais. 

3.3.4 Estruturas hidráulicas 

Falhas em estruturas bem concebidas, bem construídas e bem mantidas são raras e grande parte das situações de 

emergência poderão ser anuladas pela conservação e manutenção preventiva. A causa mais provável de falha é um mau 

funcionamento de uma comporta, mas deverá ser dada atenção particular a um possível desenvolvimento de pontos de 

perdas de água e de erosão. 

As comportas deverão ser testadas regularmente de modo a assegurar que são estanques quando fechadas e que o seu 

mecanismo de elevação está em bom estado de funcionamento. Durante a operação deverão ser tomados cuidados para 

reduzir as condições de erosão e para não forçar as comportas. Qualquer encravamento deverá ser investigado e as causas 

respetivas eliminadas antes de fazer nova manobra. 

Deverão existir em armazém stoplogs e sacos de areia facilmente acessíveis para uma rápida reparação de eventuais fugas. 

3.4 PROCEDIMENTO GERAIS 

3.4.1 Procedimentos gerais de controlo de manutenção 

As anomalias diagnosticadas nas obras do BVL de acordo com procedimentos de inspeção, de monitorização e 

instrumentação deverão ser resumidas e controladas através de plano de ação a ser atualizado pelo responsável da entidade 
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gestora. Todas as anomalias devem ser verificadas e/ou corrigidas em prazos compatíveis com o grau de risco identificado 

em cada anomalia. 

Do Manual de Operação e Manutenção a desenvolver pela entidade gestora deverá constar o modelo de plano de ação a 

adotar para controlo das anomalias diagnosticadas. 

Seguidamente, indicam-se procedimentos gerais para a realização de atividades de conservação e manutenção não 

previstos no Plano de Manutenção Preventiva: 

1) Quando for diagnosticada a necessidade de manutenção pelo setor de operação, a mesma poderá abrir uma 

solicitação de “serviço/reparação”. 

2) Em posse desta solicitação, o setor de planeamento da operação verificará a necessidade da abertura de uma “ordem 

de serviço/reparação”. Caso aprovado, será aberta uma “ordem de serviço/reparação imediata” e o seu responsável 

realizará a autorização para execução do serviço/reparação. Caso o responsável pelo planeamento entenda que a 

necessidade de manutenção detetada não é urgente, esta poderá ser adiada para momento a definir por este. 

3) Caso a atividade não interfira na operação normal da obra de defesa do BVL, devem-se realizar os procedimentos 

normais para a realização do serviço/reparação, após diagnóstico da avaria. 

4) Caso o serviço/reparação gere condicionamentos maiores, indisponibilidade nos equipamentos, infraestruturas ou 

acesso à Obra, deverá ser aberto um processo de “serviço extraordinário”, conduzido peça entidade gestora e 

envolvendo as entidades locais necessárias, para a realização da programação desta indisponibilidade no menor curto 

espaço de tempo, permitindo o controlo funcional das infraestruturas do BVL. 

Os procedimentos a adotar nas ações de conservação e manutenção da Obra de Fomento devem ser devidamente 

especificados e detalhados no Manual de Operação e Manutenção a desenvolver pela entidade gestora. 

Neste sentido, é recomendável a utilização de software de gestão da manutenção e ativos para a realização das atividades 

de manutenção preventiva, preditiva, corretiva programada e não programada e atividade de melhorias onde todos os 

procedimentos de controlo da manutenção são geridos de forma integrada. 

3.4.2 Procedimentos de emergência 

Plano de Emergência 

A principal ameaça à Obra do BVL ocorre durante a época de chuvas, coincidente com períodos de maré com níveis 

elevados, o que dificulta a expulsão da água em excesso para a ria, com os diques e motas a criarem uma zona tampão. 

Durante este tempo, acontecimentos como alagamentos da área agrícola, transbordo dos esteiros, coletores e valas de 

drenagem, brechas nos dique e motas ou falhas nas estruturas podem resultar em perigo para vidas humanas, em danos 

materiais significativos, em perdas de produção e na interrupção das atividades da comunidade, pelo que é necessário o 

desenvolvimento de um Plano de Emergência para: 

▪ advertir as pessoas de um perigo potencial; 

▪ evacuar as pessoas para zonas altas ou para abrigos; 

▪ desenvolver ações de resgate; 

▪ desenvolver ações de socorro em caso desastre; 
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▪ empreender reparações de emergência; 

▪ Preparar operações de assistência de emergência em caso de desastre. 

A entidade gestora da Obra deverá ser responsável pelo desenvolvimento do Plano de Emergência e por assegurar que a 

eficácia da sua implementação. Serão empreendidas reparações de emergência sob a responsabilidade da entidade 

gestora, em estreita colaboração com as autoridades locais e nacionais, e para as quais serão utilizados todos os recursos 

disponíveis na região. 

Previsão de Cheias e Sistema de Aviso 

Nenhum plano visando a proteção está completo sem um sistema de previsão de cheias e de aviso. Com um sistema deste 

tipo, e se corretamente implementado, desastres como brechas em diques e situações de regaste e socorro, entre outras, 

podem ser evitados, ou limitados os danos resultantes quando, em circunstâncias excecionais, não é possível evitar o 

desastre. 

A entidade gestora deverá promover a integração do BVL com os sistemas de previsão de cheias existentes, coordenadas 

por outras entidades competentes, em especial com os serviços distritais da Autoridade Nacional da Protecção Civil, em 

articulação nomeadamente com a APA, e o Porto de Aveiro, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. 

3.5 INSPEÇÕES E RELATÓRIOS/REGISTOS DE MANUTENÇÃO 

3.5.1 Aspetos gerais 

Um sistema eficiente de inspeção e de relatório/informação é de importância suprema para uma O&M eficaz. O pessoal de 

campo tem que empreender inspeções regulares e tem que manter um registo detalhado dos trabalhos. A identificação de 

problemas ou de trabalhos adicionais devem ser sempre comunicados, de modo a que o nível da organização responsável 

pela tomada de posição seja capaz de dar uma resposta pronta. 

Os principais "olhos" da obra do Baixo Vouga Lagunar são os operadores e os cantoneiros, e os diretos beneficiários do 

Empreendimento, os produtores/agricultores, mas também os cidadãos que possam usufruir as infraestruturas no contexto 

do BioRia. 

Os problemas encontrados devem ser comunicados aos Técnicos da entidade gestora, que verificará os relatórios durante 

visitas efetuadas para o efeito. Os operadores e cantoneiros comunicarão verbalmente aos seus superiores, mas deverão 

também manter um registro escrito do estado das estruturas e equipamentos. 

O engenheiro da Manutenção (EM) da entidade gestora visitará, pelo menos uma vez por mês, todos as infraestruturas sob 

a sua responsabilidade. Inspecionando os problemas comunicados pelos operadores e ou cantoneiros, e fará uma avaliação 

independente da situação. O EM manter-se-á atualizado no que respeita aos detalhes da O&M e respetivos problemas 

através da realização de reuniões regulares com as Associações de Regantes. Os relatórios do engenheiro da Manutenção 

conterão informação sobre as atividades em curso, os procedimentos da operação e os problemas encontrados nas 

estruturas e nos diques contra cheias. 

O Quadro 3.2 apresenta um esquema de inspeção e de relatório/informação proposto para o BVL. O esquema proposto 

obriga a uma frequência de inspeção relativamente elevada durante a época de cheias. Os procedimentos das inspeções e 

dos relatórios são descritos nas secções seguintes. 
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Quadro 3.2 – Esquema de inspeções e de relatórios/informação proposto ao nível do BVL para a Manutenção 

Responsável: 
Periodicidade da 

Inspeção 

Relatório 
Relatório para 

Tipo Frequência 

Diques e descargas para a Ria de Aveiro/Esteiros 

Técnico da entidade gestora –TM Semanal (1) Verbal 
Escrito 

Semanal 
Semanal 

EM 

Engenheiro da Manutenção da entidade gestora - EM Mensal ou quando 
necessário 

Verbal 
Formulário 

Semanal 
Mensal 

Diretor Técnico da 
entidade gestora 

Coletores e valas de drenagem 

Cantoneiro Semanal (1) Verbal 

Escrito 

Semanal 
Semanal 

TM 

Técnico da entidade gestora –TM Mensal Verbal 

Escrito 

Mensal EM 

Engenheiro da Manutenção da entidade gestora - EM Mensal ou quando 
necessário 

Verbal 

Formulário 

Depois da inspeção Diretor Técnico da 
entidade gestora 

Comportas/Válvulas corrediças 

Operador Diário Verbal 

Logbook 

Diário (2) TM 

Técnico da entidade gestora –TM Diário (2) Verbal 

Escrito 

Mensal 

Diário (3) 

EM 

Engenheiro da Manutenção da entidade gestora - EM Mensal ou quando 
necessário 

Verbal 

Formulário 

Mensal Diretor Técnico da 
entidade gestora 

Níveis de água, abertura de comportas 

Operador da comporta Diário Formulário Diário EM 

(1) O Cantoneiro deverá inspecionar ao longo de todo o traçado do dique ou canal de drenagem da sua área de responsabilidade, semanalmente 
durante a época de cheia ou quinzenalmente na época de humedecimento de solos. 
(2) A frequência pode ser reduzida se as comportas permanecerem inoperacionais durante a época seca 

3.5.2 Inspeções de rotina 

Os seguintes pontos devem ser sempre verificados durante as inspeções de rotina às infraestruturas: 

Diques 

▪ Infiltração através do dique ou a partir das bermas; 

▪ Fissuras de qualquer natureza/evidência de buracos de ratos ou outros roedores; 

▪ Escorregamento ou assentamento; 

▪ Erosão; 

▪ Estado da cobertura herbácea; 

▪ Crescimento de plantas infestantes, mato e árvores sobre o topo e taludes; 

▪ Cortes intencionais e/ou remoções de material; 

▪ Ocupação autorizada por placas de revestimento, estruturas, ancoradouros ou apascentamento de gado. 
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Canais de drenagem 

▪ Erosão ou assoreamento da base e dos taludes; 

▪ Danos nas banquetas devido a atividades humanas ou de animais; 

▪ Crescimento de espécies vegetais invasoras e não autóctones, mato e árvores sobre as banquetas e outras plantas 

aquáticas na proximidade das estruturas de regulação (comportas); 

▪ Obstrução da seção por artes de pesca, barcos, etc.. É particularmente importante que os obstáculos sejam removidos 

antes de outubro, por forma a drenagem se efetuar sem restrições. 

Estruturas 

Alvenaria ou Betão 

▪ Reboco, acabamento das juntas com argamassa e o estado do betão; 

▪ Fissuras e a análise da sua possível relação com a estabilidade da estrutura (rachas que são mais largas no topo da 

parede que no fundo, podem ser um sinal de assentamento da parede); 

▪ Condições de acumulação de água – paredes, chão, vigas; 

▪ Exposição de armaduras, se for o caso; 

▪ Aparência da superfície; 

▪ Condição expansão/contração das juntas; 

▪ Assentamento do aterro junto a estruturas; 

▪ Orifício nas sapatas ou colapso destas; 

▪ Estado dos esteiros, coletores e valas a montante e jusante da estrutura de regulação; 

▪ Cavidades de erosão e assentamentos de banquetas e espaldas junto a estruturas; 

▪ Fendas de assentamentos de estruturas que revelem erosão ou, deficiente compactação ou lixiviação da 

fundação/material de enchimento. 

Comportas e/ou stoplogs 

▪ Operação fácil e curso complete em fecho e abertura; 

▪ Estanqueidade e resistência de obturadores/painéis das comportas e dos stoplogs; 

▪ Estanqueidade e lubrificação das guias laterais; 

▪ Estado das juntas; 

▪ Necessidade de lubrificação, pintura ou substituição de elementos; 

▪ Condição dos mecanismos de elevação ie engrenagens e desmultiplicações; 

▪ Estado das ensecadeiras colocadas; 

▪ Estado e localização das ensecadeiras não usadas. 
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Medidores de caudais e níveis (escalas) 

▪ Limpeza; 

▪ Estabilidade; 

▪ Efeito da turbulência na leitura de escalas; 

▪ Deposição de sólidos, buracos ou obstruções. 

Construções 

▪ Segurança contra usos não autorizados, entrada de estranhos ou danos; 

▪ Inventário (periodicamente); 

▪ Necessidades de manutenção. 

3.5.3 Inspeções aleatórias e de emergência 

Inspeções aleatórias devem ser feitas, de vez em quando, pelos Engenheiros da entidade gestora, para verificar o estado 

dos coletores e canais, das estruturas, dos procedimentos de manutenção em curso e as providências tomadas para as 

ações de emergência. O Engenheiro executivo deverá inspecionar toda as situações de potencial emergência. Os relatórios 

de inspeção deverão ser elaborados pelos engenheiros que fizeram as respetivas inspeções, devendo fazer os comentários 

e dar as instruções necessárias para qualquer ação que seja necessário tomar; a pessoa responsável para executar as 

ações especificadas no relatório deve ser nomeada para tal tarefa e deverá ser identificada no relatório. 

Na época das cheias, quando os caudais no interior do Bloco são elevados, e quando houver aviso ou previsão de fortes 

precipitações a montante devem ser organizadas equipas que garantam a inspeção dos diques 24 horas por dia. Estas 

patrulhas deverão também garantir as inspeções de rotina previstas no Quadro 3.2, e serão organizadas pela entidade 

gestora com a colaboração dos agricultores locais e das Associações de Agricultores. Cada patrulha deverá informar, 

imediatamente, um representante da entidade gestora todas as situações de possível emergência. Este desencadeará as 

ações mais indicadas para cada caso. Um representante das Autoridades locais competentes deve ser, atempadamente 

notificado, quando houver indícios de necessidade de evacuação. 

Normalmente, as situações de emergência não acontecem sem, previamente, haver sinais observáveis, que quando 

detetados permitem a elaboração de um plano que visa as reparações de emergência. Brechas causadas por cheias e 

deslizamentos das banquetas podem ser previstas, na maioria das situações, com várias horas de antecedência e as 

patrulhas deverão assegurar a observação destes sinais e alertar para a necessidade de reparação urgente. 

3.5.4 Levantamentos 

O pessoal da entidade gestora deverá assegurar levantamentos periódicos com o objetivo de verificar: 

▪ Assentamentos e movimentos das estruturas; 

▪ As seções dos esteiros, coletores valas e canais; 

▪ Deposições de material ou buracos nas seções dos esteiros, coletores valas e canais; 

▪ Alteração das seções dos esteiros, coletores valas e canais; 
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▪ Os níveis de referência das réguas de leitura do nível de água nas seções de controlo. 

No fim da construção de uma estrutura, devem ser instaladas marcas de nivelamento  permanentes. Os movimentos da 

estrutura deverão ser monitorizados, desde o início, com uma frequência adequada (semanal durante o decurso da 

empreitada, bi-mensal nos dois anos posteriores e semestral após esse período). Se é notado qualquer movimento mais 

pronunciado, é necessário fazer observações das cotas, com maior frequência que poderá ser diária se for necessário. As 

próprias marcas de controle deverão ser inspecionadas periodicamente. 

As seções transversais de dimensões conhecidas ao longo dos diques, esteiros, coletores e canais devem ser monitoradas 

anualmente. Se há uma deposição excessiva de sedimentos ou quando há erosão, a frequência da monitorização deverá 

ser maior. Esta monitorização é mais importante nos casos em que a estabilidade da seção está ameaçada. Nos locais onde 

se suspeita de movimentos de terra, movimentação posterior poderá ser confirmada com a instalação de marcos de 

referência (ou estacas). 

Levantamentos são necessários para preparar planos e orçamento do trabalho de manutenção. Nos elementos onde é 

necessário realizar reparações terão que ser feitas medições regulares para aumentar a informação disponível. 

3.5.5 Relatórios da responsabilidade dos cantoneiros/operadores 

Operador da comporta (cantoneiros) 

Os operadores das comportas devem manter um registo diário num livro de capa dura (logbook), ou através de ferramentas 

informáticas adequadas (ex: “tablet”), para cada uma das estruturas por si manobradas. No Apêndice B-1 apresenta-se um 

formulário com a informação necessária introduzir. O formulário tem uma coluna para Notas ou Instruções, que é para ser 

preenchida pelos Engenheiros responsáveis pela Manutenção durante as inspeções levada a cabo por eles. 

Em reuniões regulares com o Engenheiro da entidade gestora, cada operador de comporta (cantoneiro) dará conta de 

qualquer ação especial que ele teve que tomar e eventuais problemas encontrados. O Engenheiro anotará pontos 

específicos a ser investigados durante a próxima visita ou, se for caso urgente, na próxima oportunidade. 

Técnico da entidade gestora 

Cada um dos técnicos da entidade gestora manterá um registo diário das suas atividades, dos relatórios dos cantoneiros 

que lhe são endereçados e dos problemas registados nas suas visitas ao campo. Estes registos serão discutidos em reuniões 

com as Associações de Agricultores. 

O técnico da entidade gestora deverá também registar e dar conta de qualquer informação relativa à gestão da água na sua 

área de jurisdição assim como de qualquer problema relatado relativo às condições das infraestruturas. 

Deverá, logo que possível, investigar qualquer problema que lhe seja referido. Deverá reportar estas inspeções e problemas 

encontrados ao diretor técnico da entidade gestora e tomar as medidas necessárias para solucionar eventuais problemas. 

O relatório ao responsável da entidade gestora poderá ser feito verbalmente, semanalmente ou mais frequentemente se 

necessário. 

Os técnicos da entidade gestora deverão preparar relatórios mensais contendo um sumário de todas as operações de O&M 

efetuadas. 

Modelos dos relatórios padrão mensais estão incluídos nos apêndices B-2 a B-5: 
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▪ Estado do dique/estrada ou caminhos; 

▪ Estado dos esteiros, coletores, valas e canais de drenagem; 

▪ Condições das estruturas; 

▪ Sumário mensal da Precipitação, níveis de água registados e abertura das comportas. 

Engenheiro da Manutenção 

O Engenheiro da Manutenção vai, como resultado das inspeções por ele realizadas, anotar as situações urgentes e que não 

estão incluídas no programa de Manutenção Anual. Ele tem que avaliar o grau de urgência da reparação e decidir se é 

necessário rever o programa de manutenção, ou não. Em casos excecionais, tem que pedir fundos adicionais para proceder 

à reparação. 

Em todo o caso, deve ser submetida uma proposta para revisão do Programa Anual de Manutenção para o Diretor Técnico 

da entidade gestora, com o relatório mensal da Manutenção. Se não for necessário fazer qualquer revisão do Programa 

atual, os trabalhos de reparação identificados deverão ser incluídos no Plano de Manutenção do próximo ano. Se ele houver 

urgência de reparações imediatas, ele deve aconselhar o Diretor Técnico da entidade gestora a decidir imediatamente as 

ações a desenvolver. 

O Engenheiro da Manutenção deve incluir nos seus relatórios mensais o estado das infraestruturas secundárias e terciárias 

do bloco do BVL, da sua responsabilidade, e deverá submeter uma cópia dos relatórios ao Diretor Técnico da entidade 

gestora e discutir com ele qualquer ação que seja necessária. Este deverá anotar qualquer ponto que possa requerer uma 

inspeção imediata por ele ou pelo Engenheiro da Manutenção. Em casos urgentes, pode ser necessário arranjar fundos 

para levar a cabo os trabalhos considerados essenciais. 

Quando uma determinada comunicação da entidade gestora ou da Direção da Associação de Agricultores não recebe uma 

resposta por parte das autoridades locais, a entidade gestora pode comunicar verbalmente ou por escrito (com cópias de 

toda a informação) para os níveis superiores do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Uma cópia de 

toda a correspondência oficial terá de ser dada ao Diretor Técnico da entidade gestora. 
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4 PLANO DE EXPLORAÇÃO 

4.1 OBJETIVOS 

De uma forma simplificada e generalista, a operação das infraestruturas e das redes do BVL consiste fundamentalmente no 

controlo hidráulico, em função dos níveis de água a montante e jusante das diversas comportas de corrediça e de maré do 

sistema de drenagem do BVL, quer de ligação às redes primárias, quer no interior de cada rede secundária, sendo 

necessária a intervenção dos operadores da entidade gestora para eventual ajuste do caudal a escoar e modo de 

funcionamento das comportas. 

Na operação destas redes joga-se decisivamente a eficácia de todo o sistema do Bloco, tendo em perspetiva a sua 

duplicidade funcional, de drenagem e de entrada de água, e a celeridade necessária para passar de um modo para o outro. 

Por exemplo, na situação de Verão, para evitar a intrusão das águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro e 

permitir o armazenamento de água para humedecimento dos solos nos esteiros e linhas de água, devem ser fechadas as 

comportas de corrediça, bem como as válvulas de maré nelas instaladas, impedindo que se abram no caso do nível da maré 

ser baixo, e o nível de água a montante no esteiro ou na linha de água ser alto. Durante a época das chuvas, para permitir 

o escoamento dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante, que apresentam tempos de subida 

curtos e que poderão ocorrer em qualquer momento, as comportas de maré deverão estar abertas e permitir a drenagem  

dos caudais para a Ria, sempre que os níveis a montante sejam superiores aos de jusante, e as comportas de corrediça 

deverão estar total ou parcialmente abertas, dependendo da necessidade do escoar ou não caudais de cheia importantes. 

Os objetivos da exploração e operação das infraestruturas do sistema de defesa do BVL consistem essencialmente em: 

I. Sistemas de defesa contra as marés: 

a) Defender e controlar os efeitos das marés o Bloco do BVL, as suas infraestruturas e terrenos agrícolas, através de 

motas e diques; 

b) Garantir e gerir a conservação de água doce nos sistemas hidráulicos interiores durante a época seca para permitir 

a manutenção de níveis freáticos adequados para o humedecimento dos solos; 

c) Controlar eficazmente as estruturas hidráulicas primárias e secundárias, nas zonas onde estas cruzam o sistema 

de defesa das marés. 

II. Sistemas primários de drenagem: 

a) Prevenir e diminuir as inundações frequentes dos terrenos agrícolas, através de motas e diques, procedendo à sua 

adequada manutenção e conservação; 

b) Manter uma boa capacidade de escoamento das redes primárias, procedendo-se à sua conveniente limpeza 

(desassoreamento e desbaste/controlo de vegetação); 

c) Garantir e gerir a humidade do solo nos terrenos do Bloco, em particular no período estival, mantendo elevado o 

nível das águas subterrâneas freáticas, visando assegurar a continuidade dos sistemas húmidos, das pastagens e 

do “Bocage” e, complementarmente, evitar o excesso de água na superfície dos solos cultivados; 
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d) Manter operacionais as estruturas hidráulicas (essencialmente do tipo comporta) para impedir a entrada da água 

salgada e poluída nas valas secundárias de drenagem e de humedecimento de solos. 

III. Sistemas secundários de drenagem: 

a) Manter uma boa capacidade de escoamento das redes secundárias, procedendo-se à sua conveniente limpeza 

(desassoreamento e arranque de vegetação); 

b) Prevenir e diminuir as inundações frequentes dos terrenos agrícolas, através da correta atuação das comportas 

secundárias de drenagem para remover a água em excesso (principalmente no período de inverno), procedendo à 

sua adequada manutenção e conservação; 

d) Através da correta atuação das comportas secundárias de drenagem, garantir a conservação e a gestão de água 

doce nos sistemas hidráulicos interiores durante a época seca para permitir o humedecimento dos solos; 

c) Manter operacionais as estruturas hidráulicas (essencialmente do tipo comporta) para impedir a entrada da água 

salgada e poluída nas valas. 

4.2 GESTÃO DA ÁGUA NO PERÍODO DE INVERNO 

O funcionamento do sistema de drenagem é determinado: 

a) Pelo volume de água afluente às linhas de água (os rios Antuã, Fontão e Jardim e as ribeiras Agra, Corgo e a Vala 

dos Amiais) que atravessam a área beneficiada com o Projeto; 

b) Pela precipitação direta ocorrida nos campos agrícolas; 

c) Pelo nível da toalha freática em cada zona do BVL, que não dever atingir os níveis considerados incompatíveis para 

as culturas ou para as práticas culturais a implementar no aproveitamento: 
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Situação de drenagem 
Cartas de zonas de profundidade da toalha freática 

no verão 

d) Pela previsão mais ou menos atempada que é possível fazer, principalmente em situações extremas de defesa e 

controle dos efeitos das chuvadas e descargas durante as cheias. Esta previsão permite calcular em cada período do 

ano, e de acordo com o calendário e horário das marés, o tempo necessário de abertura das comportas para escoar 

a água em excesso, sem afetar as culturas. 

A gestão da água no período de inverno é condicionada pelos horários e níveis das marés na Ria de Aveiro e sua propagação 

no BVL. 

Na previsão dos níveis e horários das marés no BVL será tida em conta a informação disponibilizada para a zona pelas 

entidades competentes, nomeadamente o Porto de Aveiro (http://ww2.portodeaveiro.pt/) e o Instituto das Marés 

(http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php), devidamente compatibilizada com os dados do Projeto de Execução (ver 

capítulos sobre o funcionamento dos sistemas de drenagem). 

Com base nesses valores e atendendo às culturas normalmente praticadas, a entidade gestora definirá a operacionalidade 

do sistema hidráulico. 

A eficácia dos sistemas de drenagem do BVL (em particular ao nível das redes secundária e terciária) está profundamente 

dependente do escoamento da água das valas para fora do sistema (Ria de Aveiro), em tempo oportuno. Para tal, é requisito 

que as valas tenham a conveniente capacidade de vazão e que a interligação das valas tenha a necessária coerência 

hidráulica. 

http://ww2.portodeaveiro.pt/
http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php
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4.3 GESTÃO DA ÁGUA NO PERÍODO DE VERÃO 

A gestão criteriosa da água no decurso do período de estio é determinada pelo fornecimento de água ao Bloco para permitir 

o adequado humedecimento do solo para as culturas agrícolas e para o abastecimento às zonas húmidas, bem como para 

o controlo da salinização do solo. 

Esta gestão é determinada pela quantidade dos recursos hídricos disponíveis no rio Vouga e nas linhas de água afluentes 

ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar, em cada momento: 

▪ Bacia de escorrência do rio Antuã;  

▪ Bacias de escorrência dos rios Fontão e Jardim, ribeiras Agra, Regato Corgo e Amiais, e do rio Vouga nos terrenos a 

Sul do Bloco, dos Campos de Angeja e parte SE do Rio das Mós (Vouga/afluentes) 

▪ Bacia de escorrência do rio Vouga, nos terrenos da parte SW do Bloco, que drenam para o rio Vouga (parte NW do rio 

das Mós e perímetros da Ilha Nova, Murraceira e Polder) e o perímetro da Longa (Vouga/rio Velho). 

O desvio da água é usualmente feito com recurso a açudes, em regra instalados temporariamente nas linhas de água. No 

rio Vouga, num futuro próximo, esse desvio será assegurado pelo fecho das comportas da Ponte-Açude do Rio Novo, em 

fase construção no final do rio Novo, o que permite a abertura das comportas de entrada de água instaladas no dique da 

margem direita do rio Vouga. No rio Antuã, o desvio é efectuado por açudes temporários feitos em terra e/ou com o recurso 

a pranchas de madeira. O açude destina-se a elevar o nível da água na linha principal para que a água adquira a altura 

suficiente para que o escoamento se faça por gravidade para a rede de valas que circundam as parcelas. 

No rio Vouga existem 4 comportas de entrada de água para permitirem a manutenção de níveis freáticos adequados para o 

humedecimento dos solos. Atualmente, a água do Vouga reforça o abastecimento de água às áreas da bacia 

Vouga/afluentes. O Rio Vouga é a fonte de origem de água doce imprescindível para garantir um fornecimento adequado 

ao Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Pontualmente, há alguns casos em que a derivação de água das linhas de água primárias se faz diretamente por bombagem 

(Antuã e Vouga). 

A derivação de água a partir das linhas de água primárias é feita por fiscalização da APA. 

Em determinadas áreas, naquelas de cota mais elevada, por insuficiência no abastecimento, utiliza-se em complemento, 

água subterrânea proveniente de poços ou furos, individuais, cujas profundidades são muito pequenas (5-6m), com recurso 

a estações de bombagem. 

4.4 FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM 

No funcionamento dos sistemas de drenagem deve ter-se em atenção: 

4.4.1 Dados de maré 

Os níveis e horários das marés; nos quadros seguintes constam, respetivamente: 1) as cotas observadas das praia-mar, 

baixa-mar e nível médio da maré no Cais do Bico, Parrachil e Barra; 2) as classes de cotas de maré associadas a frequências 

de ocorrência estabelecidas no estudo da COBA (1992); bem como 3) o nível de água na ria de Aveiro junto das EHP devido 

ao efeito conjugado da maré e vento para o período de retorno de 25 anos. 
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Quadro 4.1 – 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 

No Cais do Bico (zona do Lago Laranjo) e em Parrachil, as cotas máximas de maré observadas são respetivamente 3,53 e 

3,58 m (1,53 e 1,58 m em relação ao nível médio, com o zero hidrográfico 2,0 m abaixo do nível médio das águas) e as 

cotas mínimas são respetivamente 1,36 e 1,05 m (-0,64 e -0,95 m em relação ao nível médio). 

Quadro 4.2 - 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 

Quadro 4.3 – Nível de água na ria de Aveiro junto das EHP devido ao efeito conjugado da maré e vento para o 
período de retorno de 25 anos 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Estrutura 
Hidráulica  
Linha de 

água  

Nível de 
Água  

PM AV (*)  
(m) 

Sobrelevação 
devida ao 

vento  
(m) 

Cota do 
nível de 

água (maré 
+ vento) (m) 

PM 
Máxima 

registada 
(m)  

Nível máximo de 
água de 

dimensionamento 
(m) 

Nível de 
Água 

BM AV 
(m) 

BM 
mínima 

registada 
(m) 

EHP1 Rio Velho  1,22 1,01 2,23 1,53 2,2 -0,43 -0,64 

EHP3 Esteiro de 
Canelas  

1,22 0,73 1,95 1,53 2,2 -0,43 -0,64 

EHP4 Esteiro de 
Salreu  

1,22 0,78 2,00 1,53 2,2 -0,43 -0,64 

EHP5 Rio Antuã  1,22 0,79 2,01 1,53 2,2 -0,43 -0,64 

(*) - Cotas de PM Máx em Cais do Bico referidas ao nível médio 

(**) - Para efeitos de dimensionamento das EHP não se considera o efeito do espraiamento da onda 

4.4.2 Dados hidrológicos e hidráulicos 

De acordo com os critérios definidos no Anteprojeto de 2000, o dimensionamento das estruturas hidráulicas primárias do 

esteiro de Canelas e do rio Antuã deve ser efectuado para o caudal de ponta do hidrograma de cheia das bacias hidrográficas 

a montante do Bloco de período de retorno de 2 anos, uma vez que se obriga à descarga dos caudais excedentários na rede 

secundária de drenagem, quando superiores ao caudal máximo do hidrograma de cheia. Para jusante da secção do 

descarregador, o caudal escoado nas linhas de água é no máximo o caudal de ponta de cheia de período de retorno 2 anos. 
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O rio Velho não tem afluências próprias, sendo a Error! Reference source not found.Para o esteiro de Salreu, o 

dimensionamento da estrutura hidráulica primária tem em conta o volume de água descarregado a partir das linhas de água, 

principalmente do rio Antuã que atravessa o bloco do Baixo Vouga Lagunar a norte, bem como a precipitação que cai 

diretamente na área que contribui para a estrutura hidráulica. 

No Quadro 4.4 resumem-se os valores para os quais foram dimensionadas as estruturas hidráulicas primárias. 

Quadro 4.4 – Valores dos caudais de dimensionamento 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Linha de água 

Caudal máximo 

Caudal de 
dimensionamento 

Hidrogramas de 
cheia T=2 anos 

Rede de 
drenagem 
secundária 

(m³/s) m³/s (m³/s) 

EHP1 Rio Velho 35,0 4,0 35,0 

EHP2 Esteiro de Barbosa - 8,6 8,6 

EHP3 Esteiro de Canelas 68,0 8,0 68,0 

EHP4 Esteiro de Salreu - 16,1 16,1 

EHP5 Rio Antuã 90,0 17,8 90,0 

Em todos os rios e esteiros de declive reduzido, o escoamento faz-se em regime lento, dependendo o nível de água junto à 

estrutura hidráulica primária do nível de água que se verifica a jusante, na ria de Aveiro.  

Se o nível a jusante, na ria de Aveiro, for igual à altura crítica na secção da estrutura, então escoa-se para aquela altura o 

caudal crítico que é o máximo que pode ser atingido. Se o nível a jusante for inferior à altura crítica, o escoamento passa na 

altura crítica e termina em queda livre na ria de Aveiro, mas o caudal escoado não excede o caudal crítico. Para cotas de 

níveis de água superiores à crítica na ria de Aveiro, que embora possam influenciar o nível de água para montante, limitado 

ao troço próximo da estrutura hidráulica, não irá em princípio provocar a diminuição do caudal escoado. 

No Quadro 4.5 apresentam-se os resultados do dimensionamento hidráulico das Estruturas Hidráulicas Primárias, com a 

definição do número de módulos a adotar. 

Quadro 4.5 – Dimensionamento hidráulico das estruturas hidráulicas primárias 
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(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 
Esteiro de 
Canelas 

68,0 1,28 3,5 4,5 1,9 0,19 2,11 5,0 5 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu 
16,1 0,9 3,0 2,7 1,4 0,14 1,49 2,0 2 

EHP5 Rio Antuã 90,0 1,4 3,7 5,0 2,0 0,20 2,20 6,0 6 



  

 

 

40316-PE-0305-ME-ANE3(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 33 

VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES. TOMO 5 - PROPOSTA DE REGULAMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE FOMENTO AGRÍCOLA)  

ANEXO 3 – PLANO DE CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO. APÊNDICES     

 

4.5 ESTRUTURAS PRIMÁRIAS DE DRENAGEM: ABERTURA E FECHO DAS COMPORTAS DE 
CORREDIÇA 

4.5.1 Funcionamento geral 

As soluções de equipamento hidromecânico das estruturas primárias de drenagem são de comando hidráulico, consoante 

os níveis de água a montante e a jusante e os critérios de operação pretendidos. 

A estrutura hidráulica primária do esteiro do Salreu irá permitir a passagem de pequenas embarcações.  

No Quadro 4.6 apresentam-se algumas características dos locais e das comportas de corrediça a instalar nas novas 

estruturas hidráulicas primárias, preconizadas no Projeto de Execução. Estas estruturas são modulares, com módulos 

idênticos em todas elas, variando apenas o número de módulos em função do caudal de dimensionamento da estrutura 

hidráulica. 

Quadro 4.6 – Valores característicos dos locais e das comportas de corrediça das estruturas hidráulicas primárias  

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Linha de 
água 

Cota do 
rasto no 

local da EHP 

Cota topo 
da 

Comporta 

Altura da 
vão 

Largura do 
vão 

Cota da 
crista da 
soleira 

Nº módulos 

Distância do 
topo da crista 
ao terreno de 

fundação 

(m) (m) (m) (m) (m) (un) (m) 

EHP1 Rio Velho -2,2 2,3 3,0 3,0 -0,7 3 1,5 

EHP3 
Esteiro de 
Canelas 

-1,9 2,3 3,0 3,0 -0,7 
5 

1,2 

EHP4 
Esteiro de 

Salreu 
-1,6 2,3 3,0 3,0 -0,7 

2 
0,9 

EHP5 Rio Antuã -1,5 2,3 3,0 3,0 -0,7 6 0,8 

A cota do topo da comporta de 2,3 m corresponde 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. 

A cota da crista onde assenta a comporta, à exceção do esteiro de Barbosa que é existente, é de (-0,7 m), que corresponde 

aproximadamente à cota mínima de maré registada no marégrafo de Cais do Bico. 

O funcionamento das comportas de corrediça que equipam estas estruturas hidráulicas primárias tem os seguintes objetivos 

e deverá permitir as seguintes condições de escoamento: 

a) Evitar a intrusão das águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro, através dos esteiros e das linhas de 

água e permitir o armazenamento de água para humedecimento dos solos nos esteiros e linhas de água durante o 

período de estiagem; 

b) Permitir o escoamento para a ria de Aveiro dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas de montante, 

que apresentam tempos de subida curtos e que poderão ocorrer em qualquer momento, e das águas de drenagem 

gerada no bloco do Baixo Vouga Lagunar; 

c) Permitir, quando pretendido, que o sentido de escoamento se inverta e se realize da ria de Aveiro para as linhas de 

água e esteiros. 

No funcionamento do sistema primário de drenagem deve ter-se em atenção que: 
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a) Na situação de Verão, para evitar a intrusão das águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro e permitir o 

armazenamento de água para humedecimento dos solos nos esteiros e linhas de água, deve fechar-se totalmente as 

comportas de corrediça, bem como devem fechar-se total ou parcialmente as comportas de maré nelas instaladas. 

b) Durante a época das chuvas, para permitir o escoamento dos caudais de cheia provenientes das bacias hidrográficas 

de montante, que apresentam tempos de subida curtos e que poderão ocorrer em qualquer momento, devem manter-

se as comportas de corrediça total ou parcialmente abertas, dependendo da necessidade do escoar ou não caudais 

de cheia importantes, e as válvulas de maré abertas, para permitirem a drenagem  dos caudais para a Ria sempre que  

os níveis a montante sejam superiores aos de jusante; 

c) Que nas situações de drenagem das bacias hidrográficas de montante, como é o caso da estrutura do esteiro de 

Canelas e da estrutura do rio Antuã, os caudais de dimensionamento são claramente mais elevados do que os dos 

esteiros de Barbosa e de Salreu, que apenas têm contribuições a partir da rede interna secundária de drenagem. 

Para os elevados caudais de cheia das bacias hidrográficas de montante, como no caso do rio Antuã e do esteiro de 

Canelas, é muito maior a exigência de abertura das comportas, que devem ser manobradas num curto intervalo de 

tempo para impedir a subida de água para montante, para evitar o galgamento dos diques laterais e inundações. 

d) Os esteiros de Barbosa e de Salreu, que são os canais de drenagem principal das grandes áreas internas do bloco, 

devem ter níveis de água mais baixos, para permitir a afluência de caudais provenientes mesmo das zonas mais 

afastadas do bloco relativamente aos esteiros, de forma a limitar nesses terrenos a subida do nível de água e o 

aumento do tempo de permanência da água nos terrenos. Para efeito do dimensionamento hidráulico, nestes casos, 

considerou-se que o nível de água a montante da estrutura deve ter uma cota relativamente mais baixa, tendo-se 

admitido como máxima a cota de 1,5 m.  

4.5.2 Estrutura hidráulica do Esteiro de Barbosa 

EHP do esteiro de Barbosa consiste num pequeno açude que é formado por um quadro duplo de betão armado, cada módulo 

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 seção retangular com largura corrente de 3,0 m e cerca de 7 m de 

altura. 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. 

O sistema eletromecânico, após reabilitação contará com: 

▪ 2 comportas de serviço com 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. 

▪ 4 comportas ensecadeiras. 

O pórtico e a linha elétrica serão desmontados. O posto de manobra contíguo será reaproveitado para zona de 

armazenamento já que o sistema óleo-hidráulico será também removido. 

4.5.3 Estruturas hidráulicas do Rio Velho, Canelas e Rio Antuã 

As EHP do Rio Velho, Rio Antuão e dos esteiros de Canelas e de Salreu são baseadas em módulos iguais. O número de 

módulos será em função do caudal a descarregar em cada linha de água ou esteiro, ver Quadro 4.5. 
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A montante e jusante os módulos terão ranhuras para acomodar comportas ensecadeiras que serão montadas ou 

desmontadas com auxílio de balancim e grua móvel. 

Quadro 4.7 – Equipamento principal das estruturas hidráulicas principais 

Estrutura 
Hidráulica 
Primária 

Linha de água 
Vãos) Comportas 

Tipo de comportas 

(un) (un) 

EHP1 Rio Velho 3 3 3 x corrediça  

EHP3 Esteiro de Canelas 5 
3 + (2) 3 x corrediça 

4 4 comportas ensecadeiras 

EHP5 Rio Antuã 6 6 6 x corrediça 

 

As características principais das comportas corrediça serão: 

Tipo ....................................................................  corrediça, incluindo 3 válvulas de maré DN500 por comporta 

Sistema de atuação ..........................................................  atuação através de cremalheiras de dupla elevação 

Largura do vão ............................................................................................................................................ 3,3 m 

Altura do vão ............................................................................................................................................... 3,0 m 

Cota da soleira ........................................................................................................................................... (-0,70) 

Cota da soleira ........................................................................................................................................... .(2,30) 

Cota da soleira ............................................................................................................................................ (3,30) 

Órgão de manobra ..................................................................................................................... Grua Automóvel 

As características principais das comportas ensecadeiras serão: 

Tipo .................................................................................................................................  ensecadeira 

Número de elementos ........................................................................................................................................ 3 

Largura do vão ............................................................................................................................................ 3,3 m 

Altura do vão .................................................................................................................................................. 3 m 

Cota da soleira ........................................................................................................................................... (-0,70) 

Cota da soleira ........................................................................................................................................... .(2,30) 

Cota da soleira ............................................................................................................................................ (3,30) 

Órgão de manobra ..................................................................................................................... Grua-automóvel 

4.5.4 Equipamentos da estrutura hidráulica e eclusa de Salreu 

Como referido a EHP de Salreu terá dois módulos servidas por comportas tipo corrediça. A EHP do esteiro de Salreu terá 

ainda uma eclusa junto à mota direita deste esteiro (lado norte) 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 servida mormente por dois conjuntos de comportas Mitra indicadas para este tipo de 

estrutura. Os equipamentos principais a serem instalado na eclusa são: 

▪ 2 comportas Mitra  
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▪ 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) 

▪ 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 objectivo 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. 

Entre as duas comportas Mitra, afastadas 2.5 m, existirá uma câmara interior. Os objectivos da câmara interior são: 

▪ Garantir a vedação para qualquer nível de montante e jusante (maré); 

▪ Ser possível inspecionar as faces interiores das comportas. 

 
Regime de operação das comportas 
 

O regime de operação das comportas, baseado num sistema de horários variáveis. 

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 actuação 

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. 

Antes da abertura da comporta o nível da água da câmara tem que ser idêntico aos níveis exteriores. Essa equalização dos 

níveis será realizada por escoamento gravítico, através de válvulas de equilibragem. 

Após o fecho das comportas, proceder-se-á, através da bombagem, ao abaixamento do nível de água na câmara, de modo 

a garantir que através do desnível da água seja criado um diferencial de pressões que proporcione um significativo encosto 

das comportas às respectivas sedes e, portanto uma vedação adequada.  

A referida operação das comportas não dispensará a instalação de um sistema de sensores de níveis interno e externo, 

para aquisição de informação referente às cotas dos planos de água, fornecendo essa informação ao sistema centralizado 
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de gestão de operação, a fim de bloquear o sistema impedindo uma eventual manobra incorreta do operador do sistema 

(por exemplo, tentativa de abertura das comportas com desnível dentro/fora superior a 0,5 m).   

Quando for necessário fazer uma inspecção ou reparações mais completas às comportas mitra ter-se-á que colocar as 

ensecadeiras. A drenagem do espaço entre ensecadeiras será através do sistema de bombagem. Após a manutenção a 

remoção das ensecadeiras será por fases. Primeiramente far-se-á cracking do elemento superior da ensecadeira de 

montante por forma igualar as pressões de montante e da câmara interior. Após a operação descrita será possível retirar 

todos os elementos de montante. Em segundo lugar serão retirados os elementos da ensecadeira jusante só quando o nível 

de jusante exterior for igual ao de montante, isso devido à variação das marés. 

4.6 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SECUNDÁRIO DE DRENAGEM 

As estruturas de controlo do sistema secundário de drenagem são efetivamente as comportas secundárias que fazem a 

transição entre as águas dos campos agrícolas e as águas dos esteiros ou da ria de Aveiro. 

As comportas secundárias de drenagem compõem-se de 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, do lado da Ria. 

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. Não se prevê o reaproveitamento de nenhuma válvula mural e de nenhuma válvula de 

maré existentes. 

Foram considerados aquedutos circulares simples e duplos (no caso da CS3), como se pode observar no Quadro seguinte. 

Quadro 4.8 – Características principais das comportas secundárias 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 

No PE previram-se válvulas murais construídas com materiais não corrosivos, indicadas para trabalhar em meio marítimo. 

As válvulas murais, de passagem circular, em PEAD (quadro e obturador) com fixação mural, as suas partes metálicas em 

Aço Inox AISI 316 e seu vedante em EPDM. 
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As válvulas/comportas de maré, também, construídas com materiais não corrosivos, indicadas para trabalhar em meio 

marítimo. Foram consideradas válvulas construídas em PEAD com fixação mural, balastro e obturador inclinado a 10° face 

ao seu corpo, tendo todas as partes metálicas em Aço Inox AISI 316 e o seu vedante em EPDM. 

Na abertura de comportas verticais ou de válvulas de corrediça deve-se usar o procedimento seguinte: 

▪ sempre que possível a descarga deve começar havendo uma altura de água a jusante mínima; 

▪ a abertura das comportas não deve começar se o nível de água a jusante for maior que a montante; 

▪ abertura lenta e faseada de cada comporta. 

A maioria das cavidades provocadas pela erosão hídrica, a montante e a jusante de uma estrutura, é devida a uma Operação 

deficiente das comportas. Estes equipamentos devem ser manobrados cuidadosamente, de acordo com o Regulamento 

para evitar este tipo de erosão. 

As comportas de maré abrem-se automaticamente (eliminando a necessidade de operação manual) quando o nível de água 

no coletor é maior que o nível na ria de Aveiro e quando as comportas murais estão abertas, permitindo assim o escoamento 

da água acumulada no interior do BVL. 

Nas áreas sob influência da maré, as operações de limpeza deverão ser realizadas fora dos períodos de influência da maré, 

conforme as necessidades. 

No funcionamento do sistema secundário de drenagem deve ter-se em atenção: 

a) A integração com o sistema primário de defesa contra marés e de defesa contra cheias, deverá por um lado permitir o 

enxugo das áreas agrícolas, principalmente durante o período de inverno, e por outro defender a área beneficiada 

contra a intrusão das águas salgadas e poluídas provenientes da Ria de Aveiro; 

b) Que o sistema de drenagem das águas no interior do bloco do Baixo Vouga Lagunar escoa direta ou indiretamente 

para o Lago Laranjo e Zona do Parrachil da Ria de Aveiro, estando condicionado pelos níveis (Quadro 4.1) e horários 

das marés (http://ww2.portodeaveiro.pt/) e o Instituto das Marés (http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php); 

c) A duração média das marés (ver Quadro 4.2); 

d) A robustez e operacionalidade do sistema secundário de drenagem, de modo a que este seja suficientemente hábil e 

robusto na resposta a possíveis situações de subida da toalha freática para níveis considerados incompatíveis para as 

culturas ou para as práticas culturais a implementar no aproveitamento; 

e) Que as situações referidas na alínea c) ocorrem principalmente em situações extremas de defesa e controle dos efeitos 

das chuvadas e descargas durante as cheias que ocorrem nas linhas de água que atravessam a área beneficiada com 

o Projeto; 

f) Que nos casos acima referidos, a abertura e fecho das comportas deverá seguir as indicações e durações estipuladas 

no Projeto de Execução, de forma a, por um lado, manter os níveis freáticos desejados e indicados no Plano de Gestão 

da Água e do Solo, e, por outro, garantir o escoamento para a ria de Aveiro dos caudais de cheia gerados no interior 

de cada zona de drenagem confinada, evitando situações de alagamento indesejado. 

g) Neste último caso, ou seja, em caso de escoamento dos caudais de cheia, foi considerado um período máximo de até 

48 h para repor os níveis desejados da toalha freática do solo. 

 

http://ww2.portodeaveiro.pt/
http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php
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Figura 4.1 - Tempo necessário para escoar os caudais totais gerados em 24 h e 48 h (Tr = 2 anos) 
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Figura 4.2 - Tempo necessário para escoar os caudais totais gerados em 24 h e 48 h (Tr = 5 anos) 
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Quadro 4.9 – Número de horas de cotas de maré abaixo do ZH, no período de 24 h 

Comporta 
secundária 

Lago Laranjo (h) Parrachil (h) 

Cota de maré 
média 

(Z= 0,47 m) 

Cota de maré 
baixa 

(Z = -0,18 m) 

Cota de maré 
média 

 (Z = 0,57 m) 

Cota de maré 
baixa 

 (Z = -0,32 m) 

CS1   12,8 8,0 

CS2 13,7 6,82   

CS3 13,7 6,82   

CS4 13,7 6,82   

CS5 13,7 6,82   

CS6 13,7 6,82   

CS7 13,7 6,82   

CS8   12,8 8,0 

 

Quadro 4.10 – Tempos teóricos (horas) para escoamento dos caudais de cheia, no período de 24 h 

Comporta 
secundária 

Tr = 2 Tr = 5 

Cota de maré 
média 

Cota de maré 
baixa 

Cota de maré 
média 

Cota de maré 
baixa 

CS1   11,5  14,5 

CS2 14,8 9,0 18,6 11,3 

CS3 15,5 9,4 19,5 11,9 

CS4 2,0 1,3 2,6 1,6 

CS5 9,9 7,2 12,5 9,1 

CS6 3,0 2,2 3,7 2,7 

CS7 9,0 5,7 11,3 7,1 

CS8     

     

 Operação completa no período correspondente 

 Operação condicionada pela maré no período correspondente  

 Operação incompleta no período correspondente  
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Quadro 4.11 – Número de horas de cotas de maré abaixo do ZH, no período de 48 h 

Comporta 
secundária 

Lago Laranjo (h) Parrachil (h) 

Cota de maré 
média 

(Z= 0,47 m) 

Cota de maré 
baixa 

(Z = -0,18 m) 

Cota de maré 
média 

 (Z = 0,57 m) 

Cota de maré 
baixa 

 (Z = -0,32 m) 

CS1   25,5 15,9 

CS2 27,5 13,7   

CS3 27,5 13,7   

CS4 27,5 13,7   

CS5 27,5 13,7   

CS6 27,5 13,7   

CS7 27,5 13,7   

CS8   25,5 15,9 

 

Quadro 4.12 – Tempos teóricos (horas) para escoamento dos caudais de cheia, no período de 48 h 

Comporta 
secundária 

Tr = 2 Tr = 5 

Cota de maré 
média 

Cota de maré 
baixa 

Cota de maré 
média 

Cota de maré 
baixa 

CS1   14,1   17,6 

CS2 18,1 11,0 22,6 13,7 

CS3 19,0 11,5 23,7 14,4 

CS4 2,5 1,6 3,1 2,0 

CS5 12,1 8,8 15,2 11,0 

CS6 3,6 2,6 4,5 3,3 

CS7 11,0 6,9 13,7 8,7 

CS8 42,1 7,1 52,7 8,9 

     

 Operação completa no período correspondente 

 Operação condicionada pela maré no período correspondente  

 Operação incompleta no período correspondente  

4.7 FUNCIONAMENTO DAS COMPORTAS DE ENTRADA DE ÁGUA 

No reconhecimento de campo efetuado no Baixo Vouga Lagunar foi possível identificar as comportas de entrada de água 

existentes na margem direita do rio Vouga que alimentam parte das áreas do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Quadro 4.13 – Comportas de entrada de água 
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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. n.a. 

CEA4 Rio Vouga (MD), vala do rio Velho n.a. n.a. 

n.a. – não acessível 

Devido ao mau estado de conservação das infraestruras de entrada de água não está previsto o reaproveitamento das 

estruturas de betão nem se prevê o reaproveitamento de nenhum equipamento existente. 

Para as estruturas de entrada de água preconiza-se a construção de uma tomada de água composta por uma válvula circular 

mural simples encastrada em câmara de betão armado visitável, de onde sairá a tubagem que atravessa o dique. Na 

extremidade de jusante, a estrutura de saída em seção retangular permitirá a medição de caudais através de um molinete. 

A conceção da tomada de água com câmara visitável facilitará as operações de limpeza e desassoreamento destas 

estruturas, o que conduzirá ao seu melhor funcionamento e a uma maior durabilidade. 

A válvula mural possibilitará a entrada de água doce nos campos, quando os níveis do rio Vouga o permitirem. Na situação 

de verão, a cota do nível de água no rio Vouga, onde se encontram as comportas de entrada de água, será de 1,8 m (tendo 

em conta a construção do Açude do Rio Novo no final do trecho em estudo), permitindo a válvula mural manter o nível 

freático de água doce nos campos, até ao máximo da cota do nível de água no rio Vouga. 

O Quadro seguinte indica as principais características preconizadas para as comportas de entrada de água. 

Quadro 4.14 – Características principais das comportas de entrada de água a instalar 

Comporta 
secundária 

Válvula mural 
DN (mm) 

Tubagem 
DN (mm) 

Tubagem 
(m) 

CEA1 800 (noval) 800 21,0 

CEA2 800 (noval) 800 13,0 

CEA3 800 (nova) 800 10,0 

CEA4 800 (nova) 800 10,0 

 

Tendo em conta que o nível de água do rio Vouga na época de verão está à cota 1,8 m com o Açude do Rio Novo fechado, 

o caudal máximo em cada comporta de entrada de água será dado pela seguinte expressão: 

Q =  S (2g h)0,5 (m³/s) 

Em que,  é o coeficiente de vazão, S é a área da secção da comporta de entrada de água (m²) e h é a carga ao centro da 

secção circular (m), sendo a carga para todas as comportas de 1,4 m, uma vez que o centro da secção se encontra à cota 

0,4 m. Adotando para  o valor 0,6, tem-se um caudal máximo possível de derivar, admitindo que os níveis de jusante não 

influenciam o caudais, de 1,58 m³/s.   
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 As válvulas murais a instalar deverão ser construídas com materiais não corrosíveis, indicadas para trabalhar em meio 

marítimo. As válvulas murais, de passagem circular, deverão ser construídas em PEAD (quadro e obturador) com fixação 

mural, as suas partes metálicas em Aço Inox AISI 316 e seu vedante em EPDM. 

Todas as estruturas das comportas de entrada de água terão ranhuras para a inserção de vigotas de madeira por forma a 

isolar e permitir ações de manutenção. 

Os taludes dos diques serão protegidos com enrocamento arrumado à mão, solução generalizada de proteção de taludes 

que protege simultaneamente contra os riscos erosão associados às velocidades de escoamento apreciáveis à entrada e à 

saída das comportas de entrada de água. 

No funcionamento das comportas de entrada de água deve ter-se em atenção que a abertura e fecho das comportas 

deverá ser realizada de forma a manter os níveis freáticos desejados para permitir o adequado humedecimento do solo para 

as culturas agrícolas e para o abastecimento às zonas húmidas, bem como o controlo da salinização do solo. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A-1 

EXEMPLO DE REGULAMENTOS DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE REGULAÇÃO 

 

A. OPERAÇÃO 

▪ Fazer o registo diário de c/s e r/s dos níveis de água e comparar com o nível fixado nos objetivos da Operação e 

com os níveis máximo e mínimo permissíveis. 

▪ Níveis de água: 

 Nível de água (m) 

Período Máximo Mínimo Objetivo 

Época de cheias  
(Outubro-Março) 

-------------------------- ------------------------- ---------------------------- 

Época de regadio  
(Abril-Setembro) 

-------------------------- ------------------------- ---------------------------- 

Pedir instruções ao Técnico da entidade gestora quando o nível de água no esteiro/coletor/canal ou vala se aproxima dos 

níveis críticos. Abrir totalmente e comporta quando o nível máximo permissível é atingido. 

 

B. MANUTENÇÃO 

▪ Na abertura da comporta, tomar todos os cuidados necessários para prevenir a formação de cavidades de erosão. 

▪ Manter os canais livres de qualquer obstrução como sejam espécies vegetais invasoras e não autóctones ou outras 

plantas aquáticas, arbustos e árvores, armadilhas de peixe, barcos etc. As infestantes devem ser removidas 

regularmente numa extensão de 100 m a montante e a jusante das estruturas de regulação. 

▪ Apertar qualquer porca solta; lubrificar as dobradiças e outros mecanismos das comportas; limpar e quando 

necessário, pintar os elementos metálicos expostos. 

▪ Manter e proteger as comportas de madeira (stoplogs), as ensecadeiras e as réguas de medição do nível de água. 

▪ Elaborar o relatório dos trabalhos de manutenção e das condições encontradas que possam vir a causar problemas 

ao técnico da entidade gestora. 
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APÊNDICE A-2 

EXEMPLO DE REGULAMENTOS PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COMPORTAS E VÁLVULAS DE 

CORREDIÇA 

 

A. OPERAÇÃO 

▪ Manter o registo diário (no logbook), dos níveis de água a montante e a jusante da comporta/válvula, do grau de 

abertura da válvula e do nível fixos nos objetivos da Operação. 

▪ Nenhum procedimento de limpeza deverá ser realizado na época de cheias, a menos que haja autorização do 

Diretor Técnico da entidade gestora. 

▪ As válvulas de maré e as comportas em derivação devem ser operadas em função do plano de gestão de água e 

do solo a definir pela entidade gestora. 

▪ Na abertura de comportas verticais ou de válvulas de corrediça deve-se usar o procedimento seguinte: as 

comportas serão abertas em sequência, a partir do centro, trabalhando em direção aos extremos alternando os 

lados; abrir cada comporta lentamente cerca de 150 mm, permitindo que os níveis de água a jusante aumentem. 

Repetir este processo então em todas as comportas. Repetir, a partir do centro, até que a abertura das comportas 

seja aproximadamente igual a um quarto da altura da comporta. Finalmente, abrir cada comporta até à altura fixada; 

▪ A sequência inversa deve ser usada para fechar as comportas; 

▪ Se as comportas forem utilizadas para regular o caudal, a abertura das comportas deverá ser semelhante para 

todas elas. 

 

B. MANUTENÇÃO 

▪ Na abertura da comporta tomar todos os cuidados necessários para prevenir a formação de cavidades de erosão. 

▪ Manter os canais livres de qualquer obstrução como sejam espécies vegetais invasoras e não autóctones ou outras 

plantas aquáticas, arbustos e árvores, armadilhas de peixe, barcos etc. As infestantes devem ser removidas 

regularmente numa extensão de 100 m a montante e a jusante das estruturas de regulação. 

▪ Apertar qualquer porca solta; lubrificar as dobradiças e outros mecanismos das comportas; limpar e quando 

necessário, pintar os elementos metálicos expostos. 

▪ Manter e proteger as comportas de madeira (stoplogs), as ensecadeiras e as réguas de medição do nível de água. 

▪ Elaborar o relatório de todos os trabalhos de manutenção e das condições encontradas que possam vir a causar 

problemas ao técnico da entidade gestora. 
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APÊNDICE B-1 

FORMULÁRIO PARA LIVRO DE REGISTOS (LOGBOOK) 

 

Data 

Níveis de água Abertura da comporta 
Notas 

Problemas de Manutenção e 
Comentário 

Montante Jusante 
Posição 

Hora 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Início Fim 
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APÊNDICE B-2 

SUMÁRIO MENSAL DA PRECIPITAÇÃO, DOS NÍVEIS DE ÁGUA E DAS ABERTURAS DAS COMPORTAS 

 

Estrutura: Mês: 

Dias Precipitação 

Níveis de água Abertura da comporta Notas 

Problemas de 
Manutenção e 
Comentário 

Montante Jusante 
Posição 

Hora 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Início Fim 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

Submetido por: 

 Data Assinatura 

Comentários/ações: 

 Data Assinatura 
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APÊNDICE B-3 

FORMULÁRIO DO RELATÓRIO: DIQUES E CAMINHOS 

 

Seção 
Localização aproximada (km) 

Nível de água no rio (m) Hora Data 
Início Fim 

      

 

Item inspecionado 

Observado Categoria de Manutenção 

Condições/Comentários/ 
Localização aproximada (km) 

I II II 

Infiltração através do dique     

Infiltração a partir da berma     

Deslizamento     

Assentamento     

Erosão por ação da ondulação, da chuva     

Regos provocados pela chuva     

Estado da cobertura de capim dos taludes/bermas     

- crescimento de plantas infestantes     

- arbustos e árvores     

Estado das áreas de empréstimo     

Corte intencional e ou remoção de material por humanos ou animais     

     Abaulamento da estrada/Drenagem     

Condição do pavimento     

- remoção     

- falhas locais nos pavimentos     

Visibilidade (crescimento de arbustos ou árvores)     

Estado do equipamento de monitorização     

- marcas de nivelamento     

- placas de assentamento     

Categoria de manutenção: I = item urgente (reparação imediata); 

II = reparação enquadrada no programa anual de manutenção; 

III = reparação a incluir no ano que vem. 

Submetido por: 

 Data Assinatura 

 

Comentários/ações: 

 Data Assinatura   
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APÊNDICE B-4 

FORMULÁRIO DO RELATÓRIO: ESTEIROS/COLETORES/VALAS/CANAIS 

 

Coletor 
Localização aproximada (km) 

Nível de água (m) Hora Data 
Início Fim 

      

 

Item inspecionado 

Observado Categoria de 
Manutenção 

Condições/Comentários/ 
Localização aproximada (km) 

I II II 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Categoria de manutenção: I = item urgente (reparação imediata); 

II = reparação enquadrada no programa anual de manutenção; 

III = reparação a incluir no ano que vem. 

Submetido por: 

 Data Assinatura 

 

Comentários/ações: 

 Data Assinatura 
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APÊNDICE B-5 

FORMULÁRIO DO RELATÓRIO: ESTRUTURAS 

 

Estrutura/Tipo Localização  Nível de água (m) Hora Data 

  C/S R/S   

      

 

Item inspecionado Condições 
Observadas/ 
Comentários 

Categoria de 
Manutenção 

Localização Problemas I II II 

Estrutura 
principal 

Movimentos Fissuras Fugas Aderência 
varão/betão 

     

Deposições Lixo Infestantes       

R/S muros 
ala 

Movimentos Fissuras Fugas Aderência 
varão/betão 

Deposições     

C/S muros 
ala 

Movimentos Fissuras Fugas Aderência 
varão/betão 

Deposições     

Corrimão Resistência Fixação Ferrugem Pintura      

Guincho Percurso Desgaste Lubrificação Cabo Pintura     

Válvula de 
maré 

Dobradiças Resistência Estanqueidade Lubrificação Pintura     

Comporta 
vertical 

Soleira Resistência Estanqueidade Juntas Guias     

 Lubrificação Ferrugem Pintura      

Stoplogs Resistência Estado Tratamento       

R/S Canal Revestimento Cavidades Erosão Deposições Infestantes     

C/S Canal Revestimento Cavidades Erosão Deposições Infestantes     

Curso de 
água  

Segurança Estrutura Terreno Meios Pintura     

Nível de água:  C/S = seção de montante (Ex: esteiro/coletor/vala/canal) 

R/S = seção de jusante (Ex: Ria/esteiro)   

Categoria de manutenção: I = item urgente (reparação imediata); 

II = reparação enquadrada no programa anual de manutenção; 

III = reparação a incluir no ano que vem. 

Submetido por: 

 Data Assinatura 

 

Comentários/ações: 

 Data Assinatura 
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1 INTRODUÇÃO 

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 impacto 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), solicitando que fossem estudados com mais detalhe os 

impactes que os escoamentos gerados pelas estruturas hidráulicas pudessem causar 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 um novo parecer (Ofício Refª 31550/2020/DRCNF-C/DRCNB/DOT de 28 de julho de 2020) 

onde o ICNF indica que considera não terem sido fornecidos os elementos solicitados no parecer anterior pelo que o estudo 

hidrodinâmico elaborado não dá cumprimento ao requerido. 

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 impactos nas 

populações piscícolas migradoras decorrentes da implementação do projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar. 

Assim, o presente relatório analisa as seguintes condições de teste definidas na 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= 0,445 

m; 

▪ 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 vastamente 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.  

Assim neste 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 1.1 mostra a implantação da estrutura hidráulica do Rio Velho. O quadrado azul é o limite, ou domínio 

computacional.  
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Figura 1.1 – Localização e implantação da EHP do Rio Velho 

A Figura 1.2 mostra o módulo comum a todas as Estruturas hidráulicas principais. A Figura 1.2 mostra 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.  
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Figura 1.2 – Módulo típico das EHPs equipado com comportas corrediça 

O presente documento encontra-se organizado, para além deste capítulo de Introdução, em mais três capítulos:  

▪ O capítulo 2, que apresenta as condições fronteiras (geometria e caudais) e discretização numérica.  

▪ O capítulo 3 onde se apresentam os resultados e . 

▪ Capítulo 4 onde se apresentam as conclusões do estudo através de uma análise dos resultados.  
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2 CÁLCULO CFD 

2.1 OPEN-FOAM  

No presente estudo recorreu-se ao modelo numérico CFD - OPEN-FOAM para simular as condições de escoamento. O 

software OPEN-FOAM utiliza o Método de Volumes Finitos (VoF) para a resolução das equações do movimento de 

Reynolds-Average Navier-Stokes (RANS), com base num sistema de representação geométrico cartesiano. Cada célula da 

malha de cálculo utlizada é caraterizada por valores médios dos parâmetros de escoamento, em intervalos de tempo 

discretos. 

As geometrias simuladas são representadas no mesmo tipo de malha, estruturada multibloco, ver exemplo da Figura 2.1. 

As geometrias foram discretizadas aproximadamente com 150 000 células, i.e. pequenos volumes, onde serão calculadas 

as equações de movimento e de pressão das RANS (Reynols Average Navier Stokes). As células estão assentes em cerca 

de 20 blocos, variando de geometria para geometria. A discretização da malha foi alvo de um estudo de sensibilidade, sendo 

os resultados da presente malha comparados com malhas com menos e mais discretização. A malha menos refinada falhava 

na explicitação de pormenores relevantes do escoamento, enquanto a mais refinada já não acrescentava mais pormenores 

relevantes. A malha mais refinada permite a obtenção de mais pormenores nas zonas perto das paredes, sem influência na 

zona central das estruturas hidráulicas. 
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Figura 2.1 – Malha computacional multiblocos e estruturada 

2.2 DADOS GEOMÉTRICOS E CAUDAIS  

A geometria da estrutura hidráulica foi modelizada usando dimensões reais. 

No Quadro 2.1 resumem-se as diferentes condições de simulação analisadas no presente relatório. 
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Quadro 2.1 – Condições simuladas no EH Rio Velho 

CAUDAL MODELADO 

(m3/s) 

DIMENSÃO CARACTERÍSTICA ESTADO DOS VÃOS 

4,6 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

4,7 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

3,2 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

2,3 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

1,7 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

0,9 m3/s Secção livre da comporta 3,3 m x 3 m 3 Vãos abertos 

O seu volume particularmente grande para modelações CFD tem como objetivo minimizar o efeito de oscilações na zona de 

aproximação. O tempo de simulação corresponde a 250 s permitindo que as oscilações da superfície livre em função do 

tempo sejam mínimas. 

2.3 CONDIÇÕES DE FRONTEIRA 

A partir dos dados geométricos e de caudais são deduzidas as condições de fronteiras necessárias ao modelo 

computacional. O domínio de cálculo é assim limitado pela entrada, paredes e saída. A entrada refere-se a um plano paralelo 

à estrutura hidráulica localizado sensivelmente a 50 m para montante. A saída fica igualmente afastada da estrutura 

hidráulica. As paredes referem-se à margem esquerda, margem direita, soleiras e encontros. 

A malha é assim composta, respetivamente, por diferentes “patches” (entrada, saída, paredes e atmosfera). As condições 

de fronteira para todos os campos devem ser definidos em todos os “patches” e no campo interno inicial. O “patch” de 

entrada inicial é dividido em duas secções compartimentadas horizontalmente. A secção inferior é inicializada somente com 

água e a superior totalmente com ar. Perfis constantes de velocidade uniformes são assim configurados na secção 

inicializada com água. Com o decorrer da simulação a “fronteira” ar e água mover-se-ão em função do caudal imposto.  

As paredes, encontros, taludes e soleira, são uma fronteira onde são aplicados as condições de “no-slip condition” i.e. 

componentes de velocidade [V1 V2 V3]=0. 

Na saída de caudal, saída, neste caso referente ao limite inferior do domínio uma segunda derivada zero é aplicada aos 

componentes de velocidade. Isso significa que não há caudal de retorno. 

O problema numérico é não-linear, portanto, os valores iniciais de todos os componentes de velocidade em todo o domínio 

da solução são necessários para o modelo CFD iniciar o cálculo numérico e avançar para um estado estacionário convergido. 

Neste estudo, a velocidade média na seção de entrada é usada como velocidade inicial em todo o domínio da solução. As 

velocidades e pressões laterais e verticais são definidas como zero, e as quantidades de turbulência são dos valores padrão. 
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Figura 2.2 – Condições de fronteira da EHP 
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3 RESULTADOS - ESTRUTURA HIDRÁULICA RIO VELHO 

Este capítulo apresenta os resultados das 6 condições simuladas. Os resultados são apresentados através de planos 

bidimensionais e através de perfis de velocidade.  

Os planos bidimensionais apresentam o comportamento do escoamento ao longo da superfície livre e em várias fatias 

(slices) (3 planos transversais (linhas azuis) e 1 longitudinal (linha roxa)). 

As fatias transversais são localizadas nas seguintes zonas:  

▪ no eixo da comporta corrediça,  

▪ à saída da estrutura hidráulica, 

▪ e a 70 metros da saída da estrutura.  

A fatia longitudinal passa pelo centro da estrutura hidráulica. Os perfis de velocidade são retirados no eixo longitudinal, que 

passa pelo meio da estrutura hidráulica, em três locais.  

A Figura 3.1 apresenta a localização dos planos e da posição dos perfis de velocidade (ao longo da coluna de água). A 

Figura 3.1 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. Podemos compreender que as velocidades são 

na ordem dos 0.1 m/s ao fim de alguns metros da saída da estrutura hidráulica. Podemos compreender também, através da 

visualização da figura, que a uniformidade é obtida ao fim de 80 metros.  
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Figura 3.1 – Localização dos planos de medida e campo de velocidades da superfície livre (Q=4,6 m3/s) 

3.1 SUPERFÍCIE LIVRE – PLANO BIDIMENSIONAL 
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Figura 3.2 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=4.7 m3/s 
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Figura 3.3 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=4.6 m3/s 
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Figura 3.4 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=3.2 m3/s 
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Figura 3.5 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=2.3 m3/s 
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Figura 3.6 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=1.7 m3/s 
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Figura 3.7 – Módulo da velocidade, |U|- Plano superfície livre – Q=0.9 m3/s 

  



 

  

 

17 RELATÓRIO DESCARREGADOR COMPLEMENTAR DA BARRAGEM DE CANIÇADA 

 MODELAÇÃO NUMÉRICA DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

 VOLUME 3 -ANEXOS      

 

3.2 PLANO BIDIMENSIONAL LONGITUDINAL AO LONGO DO CENTRO DA EHP 

 

 

Figura 3.8 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q=4.7 m3/s 
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Figura 3.9 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q=4.6 m3/s 
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Figura 3.10 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q=3.2 m3/s 
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Figura 3.11 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q= 2.3 m3/s 
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Figura 3.12 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q= 1.7 m3/s 
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Figura 3.13 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZY – Q= 0.9 m3/s 
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3.3 PLANOS BIDIMENSIONAIS TRANSVERSAIS  

3.3.1 Plano da Comporta Corrediça 

 

 

Figura 3.14 – Módulo da velocidade, |U|- Plano da comporta – Q= 4.7 m3/s 
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Figura 3.15 – Módulo da velocidade, |U|- Plano da comporta – Q= 3.2 m3/s 
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Figura 3.16 – Módulo da velocidade, |U|- Plano da comporta – Q= 0.9 m3/s 
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3.3.2 À saída da EHP 

 

 

Figura 3.17 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – à saída da Estrutura hidráulica - Caudal 4.7 m3/s 
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Figura 3.18 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – à saída da Estrutura hidráulica - Caudal 3.2 m3/s 

 
 
 
 



 

  

 

28 RELATÓRIO  BAIXO VOUGA LAGUNAR-CFD 

 MODELAÇÃO NUMÉRICA DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

 VOLUME 3 -ANEXOS    

 

 

Figura 3.19 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – à saída da Estrutura hidráulica - Caudal 0.9 m3/s 
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3.3.3 70 m a Jusante da EHP 

 

 

 

Figura 3.20 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – a 70 m da Estrutura hidráulica - Caudal 4.7 m3/s 
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Figura 3.21 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – a 70 m da Estrutura hidráulica - Caudal 2.3 m3/s 
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Figura 3.22 – Módulo da velocidade, |U|- Plano ZX – a 70 m da Estrutura hidráulica - Caudal 0.9 m3/s 
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3.4 PERFIS DE VELOCIDADE A JUSANTE DA ESTRUTURA HIDRÁULICA 

 

 

Figura 3.23 – Perfil de velocidades em 3 locais (Saída da EHP, +40 m e +70m para jusante) – Caudal 4,7 m3/s 
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Figura 3.24 – Perfil de velocidades em 3 locais (Saída da EHP, +40 m e +70m para jusante) – Caudal 3,25 m3/s 
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Figura 3.25 – Perfil de velocidades em 3 locais (Saída da EHP, +40 m e +70m para jusante) – Caudal 0,9 m3/s 
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4 CONCLUSÕES 

Os resultados das simulações apresentam os campos de velocidades em vários planos bidimensionais que permitem uma 

compreensão do comportamento do escoamento mormente a jusante das EHP. Igualmente são apresentados os perfis de 

velocidade ao longo da coluna de água em 3 locais por forma a reforçar a visualização das condições de escoamento.  

O capítulo 3.1 mostra o campo de velocidades ao longo da superfície livre. As Figuras apresentadas mostram que as 

velocidades máximas encontram-se junto à estrutura hidráulica. Para os caudais mais elevados, janeiro e fevereiro, a 

velocidade máxima a jusante da EHP é cerca de 0.1 m/s. A velocidade cai para valores inferiores a 0.025 m/s ao fim de 

alguns metros da EHP. Para todos os caudais mais baixos simuladas as velocidades diminuem para valores ainda mais 

baixos. A Figura 3.1 mostra esquematicamente para um caudal de 4,6 m3/s as zonas com escoamento com diferentes níveis 

de velocidade. A uniformização do escoamento é efetiva a 80 m da EHP. 

O capítulo 3.2 mostra o campo de velocidades num plano bidimensional longitudinal obtido a meio do vão intermédio para 

vários caudais. O plano ZY permite a visualização desde a superfície livre até à soleira. O campo de velocidades apresenta 

uma não-uniformidade nos primeiros metros a jusante da Estrutura hidráulica, devido à sua geometria (“dentes” em betão 

onde as comportas corrediça e ensecadeiras se apoiam). A tendência para a uniformidade com a distância está em acordo 

com os restantes resultados do capítulo 3.1. 

O capítulo 3.3 mostra os planos bidimensionais transversais. Os resultados mostram que os campos de velocidades são 

uniformes exceto imediatamente à saída da estrutura hidráulica. 

Finalmente o capítulo 3.4 mostra os perfis de velocidade de três caudais nos três locais identificados na Figura 3.1. Os 

resultados mostram que os campos de velocidades são uniformes exceto imediatamente à saída da estrutura hidráulica e 

logo estando em acordo com os capítulos precedentes. 

 

 

 

 





 

40486-EA-0300-ANE(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 3 - ANEXOS  

 

ANEXO 7.2: 
MODELAÇÃO NUMÉRICA DAS 
VÁLVULAS DE MARÉ





 

40486-EA-0300-ANE(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR..  1 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 3 - ANEXOS  

 

ANEXO 7.2 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA VÁLVULA DE MARÉ 

1 INTRODUÇÃO 

O comportamento do escoamento a montante e a jusante das Estruturas Hidráulicas principais têm relevado particular 

interesse devido ao impacto na fauna da zona. Dada a impossibilidade de se realizar simulações em modelo reduzido tem 

se recorrido à técnica Computational Fluid Dynamics,  CFD. Outras análises CFD já foram executadas ao longo deste projeto 

cobrindo diferentes aberturas das comportas bem como níveis de montante e jusante. 

Recentemente foi solicitado a simulação do efeito da válvula de maré a ser instalado nas comportas corrediças, ver Figura 1. 

A válvula maré DN 500 pode funcionar completamente aberta ou regulável em função das carga hidráulica. Os resultados 

apresentados neste relatório é com a válvula completamente aberta dado ser a situação mais gravosa, maior caudal 

descarregado. 

 

Figura 1 - Módulo típico da das Estruturas Hidráulicas Principais equipado com comportas corrediça e válvulas de 
maré 

Este relatório apresenta 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.  

A simulação considerou que o nível de montante tem 4.3 mca e o nível de jusante tem 2.8 mca, sendo que a soleira é 

horizontal. Temos portanto um desnível de 1.5 m entre e montante e jusante.  



 

 

2 40486-EA-0300-ANE(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR..  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 VOLUME 3 - ANEXOS 

 

Como noutras situações os resultados foram obtidos através de simulações numéricas de escoamentos CFD através do 

Código OPEN-FOAM.  

O objetivo desta simulação é mostrar a extensão do cone de atração a montante da válvula de maré e mostrar igualmente 

a “agitação” da bacia a jusante da comporta.  

 

2 RESULTADOS 

 

 

Figura 2 - Vista em Planta da EHP1 (Rio Velho) com uma válvula maré aberta. Módulo da velocidade da superfície 
livre, escala de 0-5 m/s 
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Figura 3 - Vista em corte do EHP1 (Rio Velho)  (passando pelo centro da válvula) do Esteiro com uma válvula maré 
aberta. Módulo da velocidade do corte, escala de 0-1 m/s. Pormenor da zona de jusante. 
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Figura 4 - Vista em corte do EHP1 (Rio Velho)  (passando pelo centro da válvula) do Esteiro com uma válvula maré 
aberta. Módulo da velocidade do corte, escala de 0-0.5 m/s. Pormenor da zona de montante. 

3 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

Os resultados CFD mostram com clareza a extensão do cone de atração a montante da válvula, ver Figura 2, onde as 

velocidades são superiores a 0.5 m/s num cone com raio de 1 m. A velocidade máxima é de 3 m/s à entrada da válvula. 

A jusante da comporta, ver Figura 4, a velocidade máxima chega perto dos 4 m/s, zona de impacto da jato. A perturbação 

do escoamento na bacia a jusante da comporta é dissipado ao fim a 4 m relativamente à comporta.  

O Quadro 1 resume os dados considerados relevantes.  

Quadro 1 – Resumo do comportamento do escoamento e da velocidade de corrente da água para uma válvula 
DN500 

Desnível 
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 

Se 
aplicável 

0,6 3 m/s 3 m/s 1 m/s 
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Por forma a ajudar a comprovar os resultados CFD e compreender melhor o escoamento apresenta-se de seguida fotografias 

obtidas numa estrutura hidráulica similar, esteiro de Barbosa. A situação de funcionamento fotografada é parecida com a da 

simulação dado as comportas corrediças se encontravam fechadas e o escoamento passar pelas válvulas de maré. As 

figuras mostram que a montante das comportas quase não se nota escoamento, velocidade perto de zero exceto 

naturalmente ao pé das válvulas enquanto que a jusante o escoamento é dissipado logo uma curta distância da comporta.  

 

 

Figura 5 - Visualização da zona de montante do esteiro de Barbosa quando as válvulas de maré estão em 
funcionamento. 
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Figura 6 - Visualização da zona de jusante do esteiro de Barbosa quando as válvulas de maré estão em 
funcionamento. 
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ANEXO 8: 
SOLOS
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SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NA 
DESIGNAÇÃO DAS FAMÍLIAS E FASES DE SOLO 
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CORRESPONDÊNCIA DOS SÍMBOLOS COM AS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

UNIDADES-SOLO 

Símbolo Designação 

A Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura mediana 

Al Aluviossolos Modernos Não Calcários, de textura ligeira 

As Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura mediana 

Asl Solos de Salinidade Moderada de Aluviões, de textura ligeira 

Ass Solos Salinos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura mediana 

Assl Solos Salinos de Salinidade Elevada de Aluviões, de textura ligeira 

At Aluviossolos Antigos Não Calcários, de textura mediana 

Atl Aluviossolos Antigos Não Calcários, de textura ligeira 

Atu Aluviossolos Antigos Não Calcários Húmicos, de textura mediana 

Au Aluviossolos Modernos Não Calcários Húmicos, de textura mediana 

Ca Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura mediana 

Cal Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos, de textura ligeira 

Sb Coluviossolos Não Calcários, de textura mediana 

Sbl Coluviossolos Não Calcários, de textura ligeira 

Sbu Coluviossolos Não Calcários Húmicos, de textura mediana 

Sp Solos Turfosos com Materiais Sápricos, sobre materiais arenosos 

 

FASES 

Símbolo Significado 

a Agropédica 

h Mal drenada 

i Inundável 

http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/As.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Ass.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Ass.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Atu.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Au.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Sb.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Sbu.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Sp.pdf
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IMAGENS E COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO 
DAS SONDAGENS 





VL8 (As): Long: -8,58206; Lat: 40,70710

VL1 (Ca): Long: -8,56838; Lat: 40,73470 VL2 (A): Long: -8,56838; Lat: 40,73470

VL5 (Ca): Long: -8,56963; Lat: 40,73670 VL6 (As): Long: -8,59607; Lat: 40,71910

VL3 (Al): Long: -8,56993; Lat: 40,68960 VL4 (As): Long: -8,57914; Lat: 40,70370

VL7 (Au): Long: -8,57686; Lat: 40,69540



VL16 (Ass): Long: -8,59665; Lat: 40,71200

VL9 (Al): Long: -8,57014; Lat: 40,74800 VL10 (As): Long: -8,60135; Lat: 40,71620

VL13 (Al): Long: -8,57541; Lat: 40,74220 VL14 (As): Long: -8,60013; Lat: 40,71260

VL11 (A): Long: -8,58359; Lat: 40,69800 VL12 (As): Long: -8,59011; Lat: 40,71190

VL15 (Cal): Long: -8,60400; Lat: 40,70210



VL24 (Asl): Long: -8,60762; Lat: 40,71260

VL17 (Ca): Long: -8,58670; Lat: 40,73760 VL18 (Al): Long: -8,57567; Lat: 40,70280

VL21 (Ca): Long: -8,58943; Lat: 40,73230 VL22 (A): Long: -8,56403; Lat: 40,70560

VL19 (As): Long: -8,61610; Lat: 40,70570 VL20 (Ass): Long: -8,59900; Lat: 40,72110

VL23 (Ca): Long: -8,61183; Lat: 40,69950



VL32 (A): Long: -8,56515; Lat: 40,68830

VL25 (As): Long: -8,59848; Lat: 40,72860 VL26 (Sbl): Long: -8,55789; Lat: 40,70270

VL29 (A): Long: -8,55527; Lat:40,69650 VL30 (Al): Long: -8,61285; Lat: 40,69620

VL27 (As): Long: -8,61657; Lat: 40,70400 VL28 (Ass): Long: -8,60042; Lat: 40,70930

VL31 (As): Long: -8,59310; Lat:40,70420



VL40 (At): Long: -8,56472; Lat: 40,72700

VL33 (Assl): Long: -8,62107; Lat: 40,69590 VL34 (Au): Long: -8,58366; Lat: 40,70110

VL37 (Ass): Long: -8,57489; Lat: 40,72290 VL38 (Cal): Long: -8,61441; Lat: 40,70740

VL35 (Al): Long: -8,56725; Lat: 40,69900 VL36 (Assl): Long: -8,62641; Lat: 40,69600

VL39 (Ass): Long: -8,56965; Lat: 40,72580



VL24 (Asl): Long: -8,60762; Lat: 40,71260

VL17 (Ca): Long: -8,58670; Lat: 40,73760 VL18 (Al): Long: -8,57567; Lat: 40,70280

VL21 (Ca): Long: -8,58943; Lat: 40,73230 VL22 (A): Long: -8,56403; Lat: 40,70560

VL19 (As): Long: -8,61610; Lat: 40,70570 VL20 (Ass): Long: -8,59900; Lat: 40,72110

VL23 (Ca): Long: -8,61183; Lat: 40,69950
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VALORES DE REFERÊNCIA DE PARÂMETROS DE 
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
CARACTERÍSTICAS DO SOLO 

 





  

 

 

40486-EA-0300-ANE - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.   

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

VOLUME 3 - ANEXOS  

          

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS INTERPRETATIVOS DAS CARACTERÍSTICAS DO 
SOLO 

 

CLASSES DE TEXTURA 

As classes de textura refletem a proporção relativa das frações da 

terra fina. A textura de uma camada ou horizonte de solo é uma 

das características mais importantes, uma vez que, em associação 

com outras caraterísticas está diretamente relacionada com a 

estrutura do solo, consistência, porosidade e capacidade de troca 

catiónica. 

Para classificação, análise e interpretação dos dados utilizaram-se 

as classes e os agrupamentos adotados para a elaboração da 

Carta de Solos de Portugal que se referem no diagrama1 da Figura 

1 (SROA, 1970), devendo considerar-se como equivalentes as 

designações grosseira e fina como equivalentes às designações 

ligeira e pesada. 

A Base de Referência Mundial para os Recursos em Solos (WRB) 

adota qualificadores para descrever características dos solos, 

como a textura, e subqualificadores para referenciar essas 

características em função de requisitos como a profundidade (FAO, 2007; 2015). A definição simplificada e, por vezes, 

adaptada, dos qualificadores apresenta-se no Anexo 4. 

CARBONO ORGÂNICO E MATÉRIA ORGÂNICA 

O teor de matéria orgânica de um solo constitui um indicador importante da sua valia agrícola, uma vez que constitui fonte 

de elementos nutritivos para as plantas, aumenta a capacidade de retenção de nutrientes no solo e influencia favoravelmente 

várias características físicas do solo. A classificação do teor de matéria faz-se em função da classe textural do solo (Quadro 

1). 

Quadro 1 - Classificação do teor em matéria orgânica 

Classificação dos teores de matéria orgânica do solo (%) 

Textura ligeira Textura mediana ou fina Classe 

< 0,5 < 1,0 Muito baixo 

0,60 - 1,50 1,1-2,0 Baixo 

 
1 Baseado nos diagramas Gomes & Silva (Gomes, 1962) e FAO-Unesco (FAO-Unesco, 1974) 

 

Figura 1 - Diagrama para a classificação das classes 
de textura 
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Classificação dos teores de matéria orgânica do solo (%) 

Textura ligeira Textura mediana ou fina Classe 

1,60 - 5,00 2,1-7,0 Médio 

5,10 - 10,00 7,1-15,0 Alto 

> 10,00 > 15,0 Muito alto 

Fonte: INIAP-LQARS (2006) 

REAÇÃO DO SOLO 

No Quadro 2 referem-se os valores de classificação da acidez dos solos em função do valor de pH medido na suspensão 

de solo/água na proporção 1:2,5. 

Quadro 2 Classificação do pH-H2O do solo 

pH (H2O) Designação 

< 4,5 Muito ácido 

4,6 – 5,5 Ácido 

5,6 – 6,5 Pouco ácido 

6,6 – 7,5 Neutro 

7,6 – 8,5 Pouco alcalino 

8,6 – 9,5 Alcalino 

> 9,5 Muito alcalino 

Fonte: INIAP-LQARS (2006) 

FÓSFORO E POTÁSSIO 

O fósforo e o potássio constituem elementos essenciais à disponibilidade das plantas. Na avaliação da sua disponibilidade 

no solo, em formas assimiláveis para as culturas, pelo método de Egner-Riem, utilizou-se a classificação do Quadro 3. 

Quadro 3 – Classificação dos teores do solo em fósforo (P205) e potássio(K20) 

P205 e K20 (mg kg-1)  Classe 

< 25 Muito baixo 

26-50 Baixo 

51-100 Médio 

101-200 Alto 

> 200 Muito alto 

Fonte: INIAP-LQARS (2006) 

BASES DE TROCA E CAPACIDADE DE TROCA CATIÓNICA 

O conhecimento da capacidade de troca catiónica permite avaliar o potencial do solo para reter e fornecer às plantas 

elementos nutritivos. A natureza e proporção das bases de troca constituem também elementos indispensáveis para os 

estudos de avaliação da fertilidade natural do solo e diagnóstico/previsão dos riscos de sodização (Quadro 4).  
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Quadro 4 - Classificação do grau de saturação em bases, capacidade de troca catiónica e bases de troca 

Classificação GSB CTC (cmolc kg-1) 
Bases de troca (cmolc kg) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Muito baixa < 20 < 5,0 < 2,0 < 0,5 < 0,1 < 0,1 

Baixa 21-40 5,1-10,0 2,1-5,0 0,6-1,0 0,1-0,25 0,1-0,25 

Média 41-60 10,1-20,0 5,10-10 1,1-2,5 0,26-0,50 0,26-0,50 

Alta 61-80 20,1-40,0 10,1-20,0 2,6-5,0 0,51-1,0 0,51-1,0 

Muito alta >80 >40 >20,0 >5,0 >1,0 >1,0 

Fonte: INIAP-LQARS (2006) 

SODICIDADE 

Para delimitação de solos sódicos e não sódicos torna-se usualmente como referência, a percentagem de sódio no complexo 

de troca (PST) de 15% de troca. No entanto, tem-se verificado que níveis inferiores de sódio influenciam negativamente o 

desenvolvimento das culturas. A FAO qualifica como sódico, o solo que, dentro dos 100 de profundidade, apresenta uma 

camada, pelo menos, com 20 cm de espessura, em que a soma da percentagem de Mg e Na no complexo de troca é igual 

ou superior a 15% e a percentagem de Na é igual ou superior a 6% (FAO, 2015). No Quadro 5 apresenta-se a classificação 

adotada para estudo, tendo em consideração os efeitos do sódio sobre as culturas e sobre o solo. 

Quadro 5 Classificação da sodicidade do solo e efeito sobre as culturas  

Classe PST (%) Efeito sobre as culturas 

Não Sódico < 6 
Limitações nulas ou muito ligeiras, podendo aparecer sintomas de toxicidade nas culturas 

extremamente sensíveis ao sódio 

Hipossódico 6-15 Limitações ligeiras sendo já afetadas culturas sensíveis ao sódio  

Sódico 15-35 
Limitações moderadas a severas, sendo já afetadas culturas medianamente tolerantes ao 

sódio 

Hipersódico >35 
Limitações muito severas, mesmo para culturas tolerantes ao sódio, devido sobretudo à 

degradação das características físicas do solo  

Fonte: adaptado de (FAO, 2007) e (FAO, 1985) 

SALINIDADE 

O teor de sais solúveis na água, ou o teor de sais mais solúveis que o gesso, é convencionalmente avaliado em laboratório, 

através da determinação da condutividade elétrica no extrato de saturação. Os valores de referência utilizados neste estudo 

constam no Quadro 6, onde se faz também uma correspondência com o teor percentual de sais e o efeito dos níveis de 

salinidade sobre as culturas. 
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Quadro 6 - Classificação da salinidade do solo e efeito sobre as culturas2 

Níveis 
ECES 

dS m-1 a 25 °C 

Teor em sais3 

(%) 
Efeito sobre as culturas 

Não salino 0,75  Limitações nulas 

Ligeiramente salino 0,75- 2 < 0,10 
Limitações muito ligeiras em culturas muito sensíveis à salinidade 
do solo 

Moderadamente 
salino 

2 – 4 0,10 – 0,20 
Limitações ligeiras, podendo já ser afetadas culturas sensíveis à 
salinidade do solo 

Fortemente salino 4 – 8 0,2 – 0,35 
Limitações moderadas, podendo ser afetadas culturas com 
tolerância mediana à salinidade 

Muito fortemente 
salino 

8 – 16 0,35 -0,65 
Limitações severas, podendo ser afetadas culturas tolerantes à 
salinidade 

Extremamente salino > 16 > 0,65 
Limitações muito severas, mesmo para culturas muito tolerantes 
à salinidade do solo. 

 
2Adaptado de Guidelines for soil description (FAO, 2006), Os Solos de Portugal, sua classificação, caraterização e génese, 1 – A Sul do 
Rio Tejo (Cardoso, 1965), e Soil Survey Investigations for irrigation (FAO, 1979) 
3 Percentagem de sais expressa em cloreto de sódio. 
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QUALIFICADORES4 

 

Arénico: Com textura arenoso-franca ou mais grosseira numa camada com 30 cm ou mais de espessura, dentro dos 100 

cm de profundidade. 

Epi-arénico: Com textura arenoso-franca ou mais grosseira, pelo menos, numa camada com 30 cm ou mais de espessura, 

dentro dos 50 cm de profundidade. 

Endo-arénico: Com textura arenoso-franca ou mais grosseira, pelo menos, numa camada com 30 cm ou mais de espessura, 

dentro dos 50 cm de profundidade. 

Orto-arénico: Com textura arenosa-franco ou mais grosseira, na maior parte da espessura do solo, até 100 de profundidade. 

Dístrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) inferior a 50% na maior parte da espessura entre 20 e 100 cm de 

profundidade. 

Endodístrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) inferior a 50% em toda a sua espessura entre 50 e 100 cm de 

profundidade. 

Epidístrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) inferior a 50% em toda a sua espessura entre 20 e 50 cm de 

profundidade. 

Ortodístrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) inferior a 50% em toda a sua espessura entre 20 e 100 cm de 

profundidade. 

Êutrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc, 1 M) igual ou superior a 50% na maior parte entre 20 e 100 cm de 

profundidade. 

Endo-êutrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) igual ou superior a 50% em toda a sua espessura entre 50 e 100 

cm de profundidade. 

Epi-êutrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) igual ou superior a 50% em toda a sua espessura entre 20 e 50 

cm de profundidade. 

Orto-êutrico: Com grau de saturação (pelo NH4OAc 1 M) igual ou superior a 50% em toda a sua espessura entre 20 e 100 

cm de profundidade. 

Frânquico: Com textura franca, franco-arenosa, franco-argilo-arenosa, franco-argilosa ou franco-argilo-limosa numa 

camada com, pelo menos, 30 cm de espessura, dentro dos 100 cm superficiais do solo mineral. 

Epifrânquico: Com textura franca, franco-arenosa, franco-argilo-arenosa, franco-argilosa ou franco-argilo-limosa numa 

camada com, pelo menos, 30 cm de espessura, dentro dos 50 cm de profundidade. 

 

4 Definições adaptadas e simplificadas de World Reference Base for Soil Resources 2006 (FAO, 2007) e World reference base for soil 
resources 2014 (FAO, 2015) 
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Endofrânquico: Com textura franca, franco-arenosa, franco-argilo-arenosa, franco-argilosa ou franco-argilo-limosa numa 

camada com, pelo menos, 30 cm de espessura, dentro dos 50 e 100 cm de profundidade. 

Ortofrânquico: Com textura franca, franco-arenosa, franco-argilo-arenosa, franco-argilosa ou franco-argilo-limosa na maior 

parte da espessura do solo, até 100 cm de profundidade. 

Húmico: Com teor médio ponderado de carbono orgânico igual ou superior a 1 %, na fração da terra fina, pelo menos até à 

profundidade de 50 cm do solo mineral. 

Panto-húmico: Com teor de carbono orgânico igual ou superior a 1 %, na fração da terra fina, pelo menos até à profundidade 

de 100 cm do solo mineral. 

Profundi-humico: Com teor médio ponderado de carbono orgânico, na fração da terra fina, igual ou superior a 1,4%, pelo 

menos, até à profundidade de 100 cm da superfície do solo mineral. 

Límico: Com textura limosa, franco-limosa, franco-argilo-limosa ou argilo-limosa numa camada com 30 cm ou mais de 

espessura, dentro dos 100 cm de profundidade. 

Endolímico: Com textura limosa, franco-limosa, franco-argilo-limosa ou argilo-limosa numa camada com 30 cm ou mais de 

espessura, dentro dos 50 e 100 cm de profundidade. 

Epilímico: Com textura limosa, franco-limosa, franco-argilo-limosa ou argilo-limosa numa camada com 30 cm ou mais de 

espessura, dentro dos 50 cm de profundidade. 

Ortolímico: Com textura limosa, franco-limosa, franco-argilo-limosa ou argilo-limosa na maior parte da espessura do solo, 

até 100 cm de profundidade. 

Sódico5: Solos que, dentro dos 100 cm superficiais de solo, apresentam uma camada, pelo menos, com 20 cm de espessura, 

em que a soma das percentagens de magnésio e sódio de troca é igual ou superior a 15% e a percentagem de sódio de 

troca é igual a superior a 6%. 

Hipossódico: Solos que, dentro dos 100 cm de profundidade, apresentam uma camada, pelo menos com 20 cm de 

espessura, em que a soma das percentagens de magnésio e sódio de troca é igual ou superior a 15% e a percentagem de 

sódio de troca é igual ou superior a 6% e inferior a 15%. 

Hipersódico: Com percentagem de sódio de troca igual ou superior a 35% numa camada, pelo menos, com 20 cm de 

espessura, dentro dos 100 cm de profundidade. 

 

5 No Sistema WRB apenas se aplica o qualificador Sódico os solos sem horizonte nátrico, sendo estes classificados como Solonetzes. 
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ANEXO 9: 
ASPETOS ECOLÓGICOS
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CRITÉRIOS DO ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DE 
BIÓTOPOS
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Índice de Valorização de Biótopos 

Código Designação Caracter Categorias Pontuação 

A.1 Decreto-Lei n.º 140/99 Inclusão 

Prioritário 10 

Interesse comunitário 5 

Não incluído 0 

A.2 Grau de raridade 
Raridade 

nacional 

Único em Port. Cont. ou ilhas 10 

Localizado ou só nas ilhas 8 

Raro a pouco comum 6 

Só numa região do país (N,C,S) 3 

Comum 0 

A.3 Grau de naturalidade Naturalidade 

Natural 10 

Semi-natural 5 

Artificial 0 

A.4 
Tendência de 

distribuição 

Tendência 

nacional 

Regressão 10 

Estável 5 

Em expansão 0 

A.5 
Capacidade de 

regeneração 
Capacidade 

Nula ou muito fraca 10 

Habitat natural dependente de 

interven. humana 
7 

Reduzida e lenta 5 

Espontânea, mas lenta 3 

Espontânea e rápida ou artificial 0 

A.6 
Assoc. com espécies 

Fauna 

Importância 

espécies 

Fa e Fl EN/CR/VU, end 

nac/ibe/macar 
10 

Fa ou Fl EN/CR/VU, end 

nac/ibe/macar 
8 

Fa e Fl ameaçadas (outras cat.) 6 

Fa ou Fl ameaçadas (outras cat.) 4 

Sem espécies ameaçadas 

associadas 
0 
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LISTAGEM DE ESPÉCIES DE FLORA 
INVENTARIADAS PARA A ÁREA DE ESTUDO
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Listagem de espécies de flora inventariadas para a área de estudo durante o trabalho de campo e pesquisa bibliográfica. Estão assinaladas as espécies de flora endémicas 

e/ou com estatuto de Proteção com potencial de ocorrência na área de estudo: 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, Anexos B-II, IV e V; Dray, 1985 – Plantas endémicas de Portugal Continental: R – Rara, V- Vulnerável, A – Ameaçada; E – Em Perigo de Extinção, I – 

Categoria indeterminada; nA – endémica não ameaçada; Ramos & Carvalho, 1990 – Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal Continental; R – Rara, V – 

Vulnerável, E – Em Perigo de Extinção, Ex – Extinta; Invasora: espécies de flora exóticas invasoras de acordo com o Dec.Lei 92/2019 e/ou de acordo com Marchante et 

al. (2014); TC: espécies confirmadas na área de estudo durante o trabalho de campo. 

Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Alismataceae Alisma lanceolatum       

Alismataceae Alisma plantago-aquatica      x 

Alismataceae Baldellia repens       

Alismataceae Baldellia repens subsp. cavanillesii       

Amaranthaceae Atriplex halimus       

Amaranthaceae Atriplex patula       

Amaranthaceae Chenopodium album       

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides       

Amaranthaceae Halimione portulacoides      x 

Amaranthaceae Salicornia ramosissima      x 

Amaranthaceae Sarcocornia perennis       

Amaryllidaceae Allium sp,       

Amaryllidaceae Allium triquetrum       

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium      x 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium  B-V     

Apiaceae Ammi majus       

Apiaceae Angelica sylvestris       

Apiaceae Apium nodiflorum       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Apiaceae Bifora testiculata       

Apiaceae Carum verticillatum       

Apiaceae Daucus carota       

Apiaceae Daucus carota subsp. carota       

Apiaceae Foeniculum vulgare      x 

Apiaceae Hydrocotyle vulgaris       

Apiaceae Oenanthe crocata      x 

Apiaceae Oenanthe fistulosa       

Apiaceae Oenanthe lachenalii       

Apiaceae Peucedanum lancifolium      x 

Apiaceae Torilis arvensis subsp. neglecta       

Araceae Arum italicum subsp. italicum      x 

Araceae Zantedeschia aethiopica       

Araliaceae Hedera helix      x 

Araliaceae Hedera hibernica       

Asparagaceae Ruscus aculeatus  B-V    x 

Aspleniaceae Asplenium billotii       

Aspleniaceae Asplenium onopteris       

Aspleniaceae Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium       

Asteraceae Aster lanceolatus       

Asteraceae Aster squamatus     x  

Asteraceae Aster tripolium subsp. pannonicus      x 

Asteraceae Bellis perennis       

Asteraceae Bidens frondosa     x  
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Asteraceae Calendula arvensis       

Asteraceae Chamaemelum mixtum       

Asteraceae Chamaemelum nobile       

Asteraceae Chamaemelum fuscatum      x 

Asteraceae Cheirolophus uliginosus       

Asteraceae Chrysanthemum segetum       

Asteraceae Cichorium intybus       

Asteraceae Cirsium filipendulum       

Asteraceae Cirsium vulgare       

Asteraceae Coleostephus myconis      x 

Asteraceae Conyza albida     x  

Asteraceae Conyza bonariensis     x  

Asteraceae Conyza canadensis     x  

Asteraceae Cotula australis     x  

Asteraceae Cotula coronopifolia     x x 

Asteraceae Crepis capillaris       

Asteraceae Dittrichia viscosa subsp. viscosa      x 

Asteraceae Erigeron sp.       

Asteraceae Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum       

Asteraceae Galactites tomentosa      x 

Asteraceae Galinsoga parviflora     x  

Asteraceae Gnaphalium luteo-album       

Asteraceae Hypochaeris radicata       

Asteraceae Inula crithmoides      x 
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Asteraceae Lactuca saligna       

Asteraceae Lactuca virosa       

Asteraceae Leontodum taraxacoides       

Asteraceae Picris echioides       

Asteraceae Pseudognaphalium luteo-album       

Asteraceae Pulicaria paludosa       

Asteraceae Senecio aquaticus       

Asteraceae Senecio vulgaris       

Asteraceae Sonchus asper      x 

Asteraceae Sonchus maritimus      x 

Asteraceae Sonchus oleraceus       

Asteraceae Tolpis barbata       

Asteraceae Urospermum picroides       

Asteraceae Xanthium strumarium       

Asteraceae Arnica montana  B-V E    

Betulaceae Alnus glutinosa      x 

Boraginaceae Echium plantagineum      x 

Boraginaceae Echium rosulatum subsp. rosulatum       

Boraginaceae Lithodora prostrata subsp. prostrata       

Boraginaceae Myosotis debilis       

Boraginaceae Myosotis discolor       

Boraginaceae Myriophyllum  spicatum       

Brassicaceae Brassica napus       

Brassicaceae Cardamine hirsuta       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Brassicaceae Cardamine pratensis subsp. pratensis       

Brassicaceae Hirschfeldia incana       

Brassicaceae Lepidium heterophyllum       

Brassicaceae Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum      x 

Brassicaceae Rhaphanus raphanistrum       

Brassicaceae Rorippa amphibia       

Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum       

Campanulaceae Campanula lusitanica       

Campanulaceae Jasione maritima Lusitano B-II, B-IV V E   

Cannabaceae Humulus lupulus      x 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum      x 

Caprifoliaceae Sambucus nigra      x 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum       

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum       

Caryophyllaceae Corrigiola litoralis       

Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum       

Caryophyllaceae Silene gallica       

Caryophyllaceae Silene laeta       

Caryophyllaceae Silene latifolia       

Caryophyllaceae Spergula arvensis       

Caryophyllaceae Spergularia marina       

Caryophyllaceae Spergularia media       

Caryophyllaceae Stellaria media       

Cistaceae Cistus psilosepalus       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Cistaceae Cistus salviifolius      x 

Commelinaceae Tradescantia fluminensis     x x 

Convolvulaceae Calystegia sepium subsp. sepium      x 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis       

Convolvulaceae Cuscuta campestris       

Cucurbitaceae Bryonia cretica       

Cucurbitaceae Bryonia dioica       

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus      x 

Cyperaceae Carex cuprina       

Cyperaceae Carex elata subsp. elata       

Cyperaceae Carex extensa       

Cyperaceae Carex leporina       

Cyperaceae Cyperus eragrostis      x 

Cyperaceae Cyperus longus       

Cyperaceae Eleocharis palustris       

Cyperaceae Kyllinga brevifolia       

Cyperaceae Schoenoplectus lacustris      x 

Cyperaceae Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris       

Cyperaceae Schoenoplectus mucronatus       

Cyperaceae Schoenoplectus pungens       

Cyperaceae Scirpus lacustris       

Cyperaceae Scirpus maritimus       

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum subsp. aquilinum      x 

Dioscoreaceae Tamus communis       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Dryopteridaceae Polystichum setiferum       

Dryopteridaceae Dryopteris  sp.       

Equisetaceae Equisetum arvense       

Ericaceae Erica ciliaris       

Ericaceae Erica cinerea       

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia       

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia       

Euphorbiaceae Euphorbia peplus       

Euphorbiaceae Mercurialis ambigua       

Fabaceae Acacia dealbata     x x 

Fabaceae Acacia longifolia     x x 

Fabaceae Acacia melanoxylon     x x 

Fabaceae Coronilla repanda       

Fabaceae Lathyrus hirsutus       

Fabaceae Lotus castellanus       

Fabaceae Lotus corniculatus       

Fabaceae Lotus pedunculatus       

Fabaceae Lotus uliginosus       

Fabaceae Lupinus luteus       

Fabaceae Medicago arabica       

Fabaceae Medicago lupulina       

Fabaceae Medicago nigra       

Fabaceae Medicago sativa       

Fabaceae Melilotus albus       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Fabaceae Medicago polymorpha      x 

Fabaceae Ornithopus compressus       

Fabaceae Ornithopus perpusillus       

Fabaceae Ornithopus pinnatus       

Fabaceae Ornithopus sativus       

Fabaceae Robinia pseudoacacia     x x 

Fabaceae Trifolium angustifolium       

Fabaceae Trifolium campestre       

Fabaceae Trifolium nigrescens       

Fabaceae Trifolium pratense       

Fabaceae Trifolium repens      x 

Fabaceae Trifolium repens var. repens       

Fabaceae Trifolium striatum       

Fabaceae Ulex sp.      x 

Fabaceae Ulex europaeus      x 

Fabaceae Ulex minor       

Fabaceae Vicia dasycarpa       

Fabaceae Vicia hirsuta       

Fabaceae Vicia lutea       

Fabaceae Vicia sativa       

Fagaceae Quercus robur      x 

Fagaceae Quercus suber       

Frankeniaceae Frankenia laevis       

Gentianaceae Centaurium tenuiflorum       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Geraniaceae Erodium botrys       

Geraniaceae Erodium cicutarium subsp. cicutarium       

Geraniaceae Erodium moschatum       

Geraniaceae Geranium dissectum       

Geraniaceae Geranium lucidum       

Geraniaceae Geranium molle       

Geraniaceae Geranium purpureum       

Haloragaceae Myriophyllum aquaticum     x  

Hypericaceae Hypericum humifusum       

Hypericaceae Hypericum perforatum       

Iridaceae Gladiolus undulatus      x 

Iridaceae Iris pseudacorus      x 

Isoetaceae Isoetes velatum subsp. velatum       

Juncaceae Juncus acutus       

Juncaceae Juncus bufonius       

Juncaceae Juncus effusus      x 

Juncaceae Juncus effusus subsp. effusus       

Juncaceae Juncus maritimus      x 

Juncaceae Juncus pygmaeus       

Juncaginaceae Triglochin maritima      x 

Juncaginaceae Triglochin striatum       

Lamiaceae Lamium maculatum       

Lamiaceae Lamium purpureum      x 

Lamiaceae Lycopus europaeus       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Lamiaceae Melissa officinalis       

Lamiaceae Mentha aquatica      x 

Lamiaceae Mentha pulegium       

Lamiaceae Mentha suaveolens      x 

Lamiaceae Prunella vulgaris       

Lamiaceae Scutellaria galericulata       

Lamiaceae Stachys arvensis       

Lamiaceae Teucrium scorodonia       

Lauraceae Laurus nobilis      x 

Lentibulariaceae Utricularia australis       

Linaceae Linum bienne       

Linderniaceae Lindernia dubiai       

Lythraceae Lythrum junceum       

Lythraceae Lythrum portula       

Lythraceae Lythrum salicaria      x 

Malvaceae Malva neglecta       

Malvaceae Modiola caroliniana       

Marsileaceae Marsilea quadrifolia  B-II, B-IV     

Marsileaceae Pilularia globulifera       

Marsiliaceae Marsilea quadrifolia  B-II, B-IV V R   

Myrtaceae Eucalyptus globulus      x 

Myrtaceae Myrtus communis       

Nymphaeaceae Nymphaea alba      x 

Oleaceae Fraxinus angustifolia      x 
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Onagraceae Epilobium hirsutum       

Onagraceae Epilobium parviflorum       

Onagraceae Ludwigia palustris       

Orchidaceae Spiranthes aestivalis  B-IV E    

Orobanchaceae Parentucellia viscosa       

Osmundaceae Osmunda regalis      x 

Oxalidaceae Oxalis corniculata       

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae     x x 

Papaveraceae Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata       

Papaveraceae Chelidonium majus       

Papaveraceae Fumaria capreolata       

Papaveraceae Fumaria muralis      x 

Phytolaccaceae Phytolacca americana     x  

Plantaginaceae Callitriche stagnalis       

Plantaginaceae Cymbalaria muralis subsp. muralis       

Plantaginaceae Digitalis purpurea subsp. purpurea       

Plantaginaceae Digitaria sanguinalis       

Plantaginaceae Gratiola officinalis       

Plantaginaceae Kickxia elatine       

Plantaginaceae Kickxia spuria subsp. integrifolia       

Plantaginaceae Misopates orontium       

Plantaginaceae Plantago coronopus      x 

Plantaginaceae Plantago lanceolata      x 

Plantaginaceae Plantago major       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Plantaginaceae Plantago major subsp. intermedia       

Plantaginaceae Veronica arvensis       

Plantaginaceae Veronica persica       

Plantaginaceae Veronica scutellata       

Plumbaginaceae Limonium vulgare      x 

Poaceae Agrostis stolonifera      x 

Poaceae Agrostis capillaris       

Poaceae Alopecurus arundinaceus       

Poaceae Anthoxanthum aristatum       

Poaceae Anthoxanthum odoratum       

Poaceae Arrhenatherum elatius sub. bulbosum       

Poaceae Arundo donax     x x 

Poaceae Avena strigosa       

Poaceae Brachypodium sylvaticum       

Poaceae Briza maxima       

Poaceae Briza minor       

Poaceae Bromus diandrus       

Poaceae Bromus hordeaceus       

Poaceae Bromus rigidus       

Poaceae Cortaderia selloana     x x 

Poaceae Cynodon dactylon       

Poaceae Dactylis glomerata       

Poaceae Echinochloa crus-galli       

Poaceae Elymus repens       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Poaceae Elymus elongatus       

Poaceae Festuca arundinacea       

Poaceae Gaudinia fragilis       

Poaceae Glyceria declinata       

Poaceae Hainardia cylindrica       

Poaceae Holcus lanatus       

Poaceae Holcus mollis       

Poaceae Hordeum murinum       

Poaceae Lolium multiflorum       

Poaceae Lolium perenne       

Poaceae Lolium rigidum       

Poaceae Molinia caerulea       

Poaceae Parapholis strigosa       

Poaceae Paspalum dilatatum       

Poaceae Paspalum distichum       

Poaceae Paspalum urvillei      x 

Poaceae Paspalum vaginatum     x  

Poaceae Phalaris arundinacea       

Poaceae Phragmites australis      x 

Poaceae Poa annua       

Poaceae Poa trivialis       

Poaceae Polypogon maritimus       

Poaceae Polypogon monspeliensis       

Poaceae Secale cereale       
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
Ramos & 
Carvalho 

Dray Invasora TC 

Poaceae Spartina maritima      x 

Poaceae Spartina versicolor      x 

Poaceae Vulpia bromoides       

Polygonaceae Fallopia convolvulus       

Polygonaceae Polygonum amphibium       

Polygonaceae Polygonum aviculare       

Polygonaceae Polygonum equisetiforme      x 

Polygonaceae Polygonum hydropiper       

Polygonaceae Polygonum persicaria       

Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa       

Polygonaceae Rumex acetosella var. angiocarpus       

Polygonaceae Rumex bucephalophurus       

Polygonaceae Rumex conglomeratus       

Polygonaceae Rumex crispus       

Polygonaceae Rumex obtusifolius       

Polypodiaceae Polypodium cambricum subsp. cambricum       

Pontederiaceae Eichhornia crassipes     x  

Portulacaceae Montia fontana       

Potamogetonaceae Zannichellia palustris       

Primulaceae Anagallis arvensis       

Primulaceae Lysimachia vulgaris      x 

Primulaceae Primula acaulis subsp. acaulis       

Primulaceae Samolus valerandi       

Proteaceae Hakea sericea     x  
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Família Espécie Endemismo Anexos DL 49/2005 
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Pteridaceae Adiantum capillus-veneris       

Pteridaceae Anogramma leptophylla       

Ranunculaceae Anemone trifolia subsp. albida       

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris subsp. dichroa       

Ranunculaceae Clematis campaniflora       

Ranunculaceae Ranunculus ficaria subsp. ficaria       

Ranunculaceae Ranunculus flammula       

Ranunculaceae Ranunculus muricatus       

Ranunculaceae Ranunculus peltatus subsp. baudotii       

Ranunculaceae Ranunculus repens       

Ranunculaceae Ranunculus trilobus       

Ranunculaceae Thalictrum flavum       

Ranunculaceae Thalictrum speciosissimum       

Resedaceae Reseda media       

Resedaceae Reseda phyteuma       

Rhamnaceae Frangula alnus      x 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus       

Rosaceae Aphanes microcarpa       

Rosaceae Crataegus monogyna      x 

Rosaceae Fragaria vesca       

Rosaceae Rosa sp.      x 

Rosaceae Rubus ulmifolius var. ulmifolius      x 

Rubiaceae Galium aparine      x 

Rubiaceae Galium divaricatum       
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Rubiaceae Galium palustre      x 

Rubiaceae Rubia peregrina       

Rubiaceae Sherardia arvensis       

Ruppiaceae Ruppia cirrhosa       

Salicaceae Populus nigra       

Salicaceae Salix alba       

Salicaceae Salix atrocinerea      x 

Salicaceae Salix viminalis       

Salviniaceae Azolla caroliniana       

Scrophulariaceae Scrophularia scorodonia       

Scrophulariaceae Verbascum virgatum       

Scrophulariaceae Scrophularia sublyrata Ibérico B-V V    

Smilacaceae Smilax aspera      x 

Solanaceae Datura stramonium     x  

Solanaceae Solanum chenopodioides      x 

Solanaceae Solanum dulcamara       

Solanaceae Solanum nigrum       

Tamaricaceae Tamarix africana      x 

Thymelaeaceae Daphne gnidium       

Typhaceae Sparganium erectum       

Typhaceae Typha domingensis       

Typhaceae Typha latifolia      x 

Ulmaceae Ulmus minor       

Urticaceae Parietaria judaica       
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Urticaceae Parietaria mauritanica       

Urticaceae Parietaria punctata       

Urticaceae Urtica dioica      x 

Urticaceae Urtica membranacea       

Urticaceae Urtica urens       

Valerianaceae Centranthus calcitrapae var. calcitrapae       

Verbenaceae Verbena officinalis       

Violaceae Viola riviniana       

Woodsiaceae Athyrium filix-femina       

Woodsiaceae Cystopteris viridula       
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Espécies de fauna inventariadas durante o trabalho de campo e pesquisa bibliográfica: Livro Vermelho dos Vertebrados (LVV) de Portugal e Livro Vermelho (LV) UICN (2005): DD – informação insuficiente (data deficient), LC – pouco preocupante (least 

concern), NT – quase ameaçado (near threatened), VU – vulnerável (vulnerable), EN – em perigo (endangered), CR – criticamente em perigo (critically endangered). SPEC (Espécies com Conservação Preocupante na Europa): N-S – Non-SPEC, N-SE – Non-

SPEC Europe, 1 - Espécies ameaçadas a nível global 2 – Espécies concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável, 3 – espécies não concentradas na Europa mas com estatuto desfavorável. Endemismo: P – Portugal, PI – Península 

Ibérica, PI+SF – Península Ibérica e Sul de França, PI+Bal – Península Ibérica e Baleares. Tipo de ocorrência: Res – Residente, Inv- Invernante, MigRep- Migrador de reprodução; Tipo de ocorrência: C – Confirmada, P – Possível. 
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Anfíbio SALAMANDRIDAE Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica VU VU - B-II, B-IV II - EndIB Res -  P 

Anfíbio SALAMANDRIDAE Pleurodeles waltl Salamandra-de-costelas-salientes LC NT - - III - - Res -  P 

Anfíbio SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC LC - - III - - Res -  C 

Anfíbio SALAMANDRIDAE Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC LC - - III - EndIB Res -  C 

Anfíbio SALAMANDRIDAE Triturus helveticus Tritão-palmado VU LC - - III - - Res -  C 

Anfíbio SALAMANDRIDAE Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC LC - B-IV III - - Res -  C 

Anfíbio DISCOGLOSSIDAE Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum LC LC - B-IV II - - Res -  C 

Anfíbio DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo NT LC - B-II, B-IV II - EndIB Res - x C 

Anfíbio PELOBATIDAE Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC NT - B-IV II - - Res -  C 

Anfíbio PELODYTIDAE Pelodytes ibericus Sapinho-de-verugas-verdes NE LC - - III - - Res - x C 

Anfíbio BUFONIDAE Bufo bufo Sapo-comum LC LC - - III - - Res -  C 

Anfíbio BUFONIDAE Bufo calamita Sapo-corredor LC LC - B-IV II - - Res -  C 

Anfíbio HYLIDAE Hyla arborea Rela LC LC - B-IV II - - Res - x C 

Anfíbio RANIDAE Rana iberica Rã-ibérica LC NT - B-IV II - EndIB Res -  C 

Anfíbio RANIDAE Rana perezi Rã-verde LC LC - B-V III - - Res - x C 

Réptil ANGUIDAE Anguis fragilis Cobra-de-vidro LC - - - III - - Res -  C 

Réptil LACERTIDAE Lacerta lepida Lagarto LC - - - II - - Res -  C 

Réptil LACERTIDAE Lacerta schreiberi Lagarto-de-água LC NT - B-II, B-IV II - EndIB Res -  C 

Réptil LACERTIDAE Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage LC LC - - III - EndIB Res -  P 

Réptil LACERTIDAE Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica LC LC - - III - - Res -  C 

Réptil LACERTIDAE Podarcis carbonelli Lagartixa de Carbonell VU EN - - III - EndIB Res -  C 

Réptil LACERTIDAE Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC LC - - III - - Res -  C 

Réptil COLUBRIDAE Coronella girondica Cobra-lisa-meridional LC LC - - III - - Res -  C 

Réptil COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC LC - - III - - Res - x C 

Réptil COLUBRIDAE Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC LC - - III - - Res -  C 

Réptil COLUBRIDAE Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC LR/lc - - III - - Res -  C 

Ave PODICEPEDIDAE Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno LC LC  - III - - Res -  C 

Ave PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax carbo Corvo-marinho LC LC N-S - III - - Vis - x C 

Ave ARDEIDAE Ixobrychus minutus Garçote VU LC 3 A-I II II - MigRep -  C 



 

40486-EA-0300-ANE - PROJETO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 3 - ANEXOS    

 

Grupo Família Espécie Nome comum 

L
V

V
 d

e 
P

o
rt

u
g

al
 

L
V

 IU
C

N
 

SPEC D.L. nº 49/2005 (Anexo) 
Convenção 

de Berna 
(Anexo) 

Convenção 
de Bona 
(Anexo) 

E
n

d
em

is
m

o
 

T
ip

o
 d

e 

O
co

rr
ên

ci
a

 

C
in

eg
ét

ic
a 

T
ra

b
al

h
o

 d
e 

C
am

p
o

 

O
co

rr
ên

ci
a 

n
a 

A
E

 

Ave ARDEIDAE Ardeola ralloides Papa-ratos CR/EN LC 3 A-I II - - MigRep/Vis -  C 

Ave ARDEIDAE Bubulcus ibis Carraceiro LC LC N-S - II - - Res -  C 

Ave ARDEIDAE Egretta garzetta Garça-branca LC LC N-S A-I II - - Res - x C 

Ave ARDEIDAE Ardea cinerea Garça-real LC LC N-S - III - - Res/Vis - x C 

Ave ARDEIDAE Ardea purpurea Garça-vermelha EN LC 3 A-I II II - MigRep - x C 

Ave CICONIIDAE Ciconia nigra Cegonha-preta VU LC 2 A-I II II - MigRep -  C 

Ave CICONIIDAE Ciconia ciconia Cegonha-branca LC LC 2 A-I II II - MigRep/Res - x C 

Ave THERSKIORNITHIDAE Plegadis falcinellus Ibis-preto RE LC  A-I II II - Rep - x C 

Ave THERSKIORNITHIDAE Platalea leucorodia Colhereiro VU/NT LC 2 A-I II II - MigRep/Vis -  C 

Ave ANATIDAE Anas platyrhynchos Pato-real LC LC N-S - III II - Res/Vis X x C 

Ave ANATIDAE Aythya ferina Zarro EN/VU LC 2 - III II - Res/Vis X  C 

Ave ACCIPITRIDAE Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT LC 3 A-I II II - Res - x C 

Ave ACCIPITRIDAE Milvus migrans Milhafre-preto LC LC 3 A-I II II - MigRep - x C 

Ave ACCIPITRIDAE Circaetus gallicus Águia-cobreira NT LC 3 A-I II II - MigRep -  C 

Ave ACCIPITRIDAE Circus aeruginosus Águia-sapeira VU/VU LC N-S A-I II II - Res/Vis - x C 

Ave ACCIPITRIDAE Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento CR/VU LC 3 A-I II II - Res/Vis -  C 

Ave ACCIPITRIDAE Accipiter nisus Gavião LC LC N-S - II II - Res -  C 

Ave ACCIPITRIDAE Buteo buteo Águia-d'asa-redonda LC LC N-S - II II - Res - x C 

Ave PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águia-pesqueira CR/EN LC 3 A-I II II - Res/Vis -  C 

Ave FALCONIDAE Falco tinnunculus Peneireiro LC LC 3 - II II - Res -  C 

Ave FALCONIDAE Falco subbuteo Ógea VU LC N-S - II II - MigRep -  C 

Ave PHASIANIDAE Coturnix coturnix Codorniz LC LC 3 - III II - MigRep/Vis/Res X  C 

Ave RALLIDAE Rallus aquaticus Frango-d'água LC LC N-S - III - - Res -  C 

Ave RALLIDAE Gallinula chloropus Galinha-d'água LC LC N-S - III - - Res X  C 

Ave RALLIDAE Fulica atra Galeirão LC/LC LC N-S - III II - Res/Vis X x C 

Ave RECURVIROSTRIDAE Himantopus himantopus Pernilongo LC LC N-S A-I II II - Rep -  C 

Ave CHARADRIIDAE Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira LC LC N-S - II II - Rep -  C 

Ave CHARADRIIDAE Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida LC LC 3 - II II - Rep/Vis -  C 

Ave SCOLOPACIDAE Gallinago gallinago Narceja CR/LC LC 3 - III II - Rep/Vis X x C 

Ave SCOLOPACIDAE Limosa limosa Milherango LC NT 2 - III II - Vis - x C 

Ave SCOLOPACIDAE Tringa totanus Perna-vermelha CR/LC LC 2 - III II - Rep/Vis - x C 

Ave SCOLOPACIDAE Tringa nebularia Perna-verde VU LC N-S - III II - Vis - x C 

Ave SCOLOPACIDAE Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU/VU LC 3 - II II - Rep/Vis - x C 



 

40486-EA-0300-ANE - PROJETO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 3 - ANEXOS    

 

Grupo Família Espécie Nome comum 

L
V

V
 d

e 
P

o
rt

u
g

al
 

L
V

 IU
C

N
 

SPEC D.L. nº 49/2005 (Anexo) 
Convenção 

de Berna 
(Anexo) 

Convenção 
de Bona 
(Anexo) 

E
n

d
em

is
m

o
 

T
ip

o
 d

e 

O
co

rr
ên

ci
a

 

C
in

eg
ét

ic
a 

T
ra

b
al

h
o

 d
e 

C
am

p
o

 

O
co

rr
ên

ci
a 

n
a 

A
E

 

Ave LARIDAE Larus ridibundus Guincho LC LC N-SE - III - - Vis - x C 

Ave LARIDAE Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura VU/LC LC N-SE - - - - Rep/Vis -  C 

Ave LARIDAE Larus argentatus Gaivota-prateada - LC N-SE - - - - - - x C 

Ave STERNIDAE Gelochelidon nilotica Tagaz EN LC 3 A-I II II - MigRep -  C 

Ave STERNIDAE Sterna albifrons Chilreta VU LC 3 A-I II II - MigRep -  C 

Ave STERNIDAE Chlidonias hybrida Gaivina-dos-pauis CR LC 3 A-I II - - MigRep -  C 

Ave COLUMBIDAE Columba livia Pombo-das-rochas DD LC N-S - III - - Res X  C 

Ave COLUMBIDAE Columba palumbus Pombo-torcaz LC LC N-SE - - - - Res/Vis X x C 

Ave COLUMBIDAE Streptopelia decaocto Rola-turca LC LC  - III - - Res -  C 

Ave COLUMBIDAE Streptopelia turtur Rola-brava LC LC 3 - III II - MigRep X  C 

Ave CUCULIDAE Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU LC N-S - II - - MigRep -  C 

Ave CUCULIDAE Cuculus canorus Cuco LC LC N-S - III - - MigRep -  C 

Ave TYTONIDAE Tyto alba Coruja-das-torres LC LC 3 - II - - Res -  C 

Ave STRIGIDAE Athene noctua Mocho-galego LC LC 3 - II - - Res -  C 

Ave STRIGIDAE Asio flammeus Coruja-do-nabal EN LC 3 A-I II - - Vis - x C 

Ave CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU LC 2 A-I II - - MigRep -  C 

Ave APODIDAE Apus apus Andorinhão-preto LC LC N-S - III - - MigRep -  C 

Ave APODIDAE Apus pallidus Andorinhão-pálido LC LC N-S - II - - MigRep -  C 

Ave ALCEDINIDAE Alcedo atthis Guarda-rios LC LC 3 A-I II - - Res -  C 

Ave UPUPIDAE Upupa epops Poupa LC LC 3 - II - - MigRep/Res -  C 

Ave PICIDAE Picus viridis Peto-verde LC LC 2 - II - - Res -  C 

Ave PICIDAE Dendrocopos major Pica-pau-malhado LC LC N-S - II - - Res -  C 

Ave ALAUDIDAE Calandrella brachydactyla Calhandrinha LC LC 3 A-I II - - MigRep -  C 

Ave ALAUDIDAE Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC 2 A-I III - - Res/Vis -  C 

Ave HIRUNDINIDAE Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC LC 3 - II - - MigRep -  C 

Ave HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC 3 - II - - MigRep -  C 

Ave HIRUNDINIDAE Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC 3 - II - - MigRep - x C 

Ave MOTACILLIDAE Motacilla flava Alvéola-amarela LC LC N-S - II - - MigRep -  C 

Ave MOTACILLIDAE Motacilla alba Alvéola-branca LC LC N-S - II - - Res/Vis - x C 

Ave TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Carriça LC LC N-S - II - - Res - x C 

Ave PRUNELLIDAE Prunella modularis Ferreirinha LC LC N-SE - II - - Res -  C 

Ave TURDIDAE Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC N-SE - II - - Res/Vis - x C 

Ave TURDIDAE Luscinia megarhynchos Rouxinol LC LC N-SE - II - - MigRep -  C 
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Ave TURDIDAE Phoenicurus ochruros Rabirruivo LC LC N-S - II - - Res -  C 

Ave TURDIDAE Saxicola torquatus Cartaxo LC LC  - II - - Res - x C 

Ave TURDIDAE Turdus merula Melro LC LC N-SE - III - - Res X x C 

Ave SYLVIIDAE Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC N-S - II II - Res -  C 

Ave SYLVIIDAE Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC LC N-S - II II - Res - x C 

Ave SYLVIIDAE Locustella luscinioides Cigarrinha-ruiva VU LC N-SE - II II - MigRep -  C 

Ave SYLVIIDAE Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços NT LC N-SE - II II - MigRep -  C 

Ave SYLVIIDAE Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grande-dos-caniços LC LC N-S - II II - MigRep -  C 

Ave SYLVIIDAE Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC LC N-SE - II II - MigRep -  C 

Ave SYLVIIDAE Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados LC LC N-SE - II II - Res - x C 

Ave SYLVIIDAE Sylvia communis Papa-amoras LC LC N-SE - II II - MigRep -  C 

Ave SYLVIIDAE Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC N-SE - II II - Res - x C 

Ave SYLVIIDAE Phylloscopus bonelli Felosa-de-papo-branco LC LC 2 - II II - MigRep - x C 

Ave SYLVIIDAE Phylloscopus collybita Felosinha LC LC N-S - II II - Vis - x C 

Ave SYLVIIDAE Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC LC  - II II - MigRep -  C 

Ave REGULIIDAE Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC LC N-SE - II II - Res/Vis -  C 

Ave MUSCICAPIDAE Ficedula hypoleuca Papa-moscas - LC N-SE - II II - - -  C 

Ave AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC LC N-S - II - - Res -  C 

Ave PARIDAE Parus cristatus Chapim-de-poupa LC LC 2 - II - - Res -  C 

Ave PARIDAE Parus ater Chapim-carvoeiro LC LC N-S - II - - Res -  C 

Ave PARIDAE Parus caeruleus Chapim-azul LC LC N-SE - II - - Res -  C 

Ave PARIDAE Parus major Chapim-real LC LC N-S - II - - Res - x C 

Ave CERTHIIDAE Certhia brachydactyla Trepadeira LC LC N-SE - II - - Res -  C 

Ave ORIOLIDAE Oriolus oriolus Papa-figos LC LC N-S - II - - MigRep -  C 

Ave CORVIDAE Garrulus glandarius Gaio LC LC N-S - - - - Res X x C 

Ave CORVIDAE Pica pica Pega LC LC N-S - - - - Res X  C 

Ave CORVIDAE Corvus corone Gralha-preta LC LC N-S - - - - Res X x C 

Ave STURNIDAE Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC N-SE - II - - Res - x C 

Ave PASSERIDAE Passer domesticus Pardal LC LC 3 - - - - Res - x C 

Ave PASSERIDAE Passer montanus Pardal-montês LC LC 3 - III - - Res -  C 

Ave PLOCEIDAE Euplectes afer Arcebispo NA LC  - III - - NInd -  C 

Ave ESTRILDIDAE Estrilda astrild Bico-de-lacre NA LC  - III - - NInd - x C 

Ave FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Tentilhão LC LC N-SE - III - - Res - x C 



 

40486-EA-0300-ANE - PROJETO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 3 - ANEXOS    

 

Grupo Família Espécie Nome comum 

L
V

V
 d

e 
P

o
rt

u
g

al
 

L
V

 IU
C

N
 

SPEC D.L. nº 49/2005 (Anexo) 
Convenção 

de Berna 
(Anexo) 

Convenção 
de Bona 
(Anexo) 

E
n

d
em

is
m

o
 

T
ip

o
 d

e 

O
co

rr
ên

ci
a

 

C
in

eg
ét

ic
a 

T
ra

b
al

h
o

 d
e 

C
am

p
o

 

O
co

rr
ên

ci
a 

n
a 

A
E

 

Ave FRINGILLIDAE Serinus serinus Milheira LC LC N-SE - II - - Res - x C 

Ave FRINGILLIDAE Carduelis chloris Verdilhão LC LC N-SE - II - - Res - x C 

Ave FRINGILLIDAE Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC N-S - II - - Res - x C 

Ave FRINGILLIDAE Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC N-S - II - - Res - x C 

Ave EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela VU LC N-SE - II - - Res -  C 

Ave EMBERIZIDAE Emberiza cirlus Escrevedeira LC LC N-SE - II - - Res -  C 

Ave EMBERIZIDAE Emberiza schoeniclus Escrevedeira-dos-caniços VU/LC LC N-S - II - - Res/Vis -  C 

Ave EMBERIZIDAE Emberiza calandra Trigueirão LC LC 2 - III - - Res -  C 

Mamífero ERINACIDAE Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC LC - - III - - Res - x C 

Mamífero SORICIDAE Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos DD LC - - III - EndIB Res -  P 

Mamífero SORICIDAE Sorex minutus Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos DD LC - - III - - Res -  P 

Mamífero SORICIDAE Neomys anomalus Musaranho-de-água DD LC - - III - - Res -  P 

Mamífero SORICIDAE Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC LC - - III - - Res -  C 

Mamífero TALPIDAE Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU VU - B-II,B-IV II - - Res -  P 

Mamífero TALPIDAE Talpa occidentalis Toupeira LC LC - - - - EndIB Res -  P 

Mamífero RHINOLOPHIDAE Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR NT - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero RHINOLOPHIDAE Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU LC - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero RHINOLOPHIDAE Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU LC - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero RHINOLOPHIDAE Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR VU - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Myotis daubentonii Morcego-de-água LC LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Myotis emarginatus Morcego-lanudo DD LC - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Myotis myotis Morcego-rato-grande VU LC - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes DD LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul VU LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl LC LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC LC - B-IV III II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD NT - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Eptesicus serotinus Morcego-hortelão-escuro LC LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero VESPERTILIONIDAE Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero MINIOPTERIDAE Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche VU NT - B-II, B-IV II II - Res -  P 

Mamífero MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD LC - B-IV II II - Res -  P 

Mamífero LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT NT - - - - - Res X  C 

Mamífero MURIDAE Arvicola sapidus Rato-de-água LC VU - - - - - Res -  P 
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Mamífero MURIDAE Microtus agrestis Rato-do-campo-de-rabo-curto LC LC - - - - - Res -  P 

Mamífero MURIDAE Microtus lusitanicus Rato-cego LC LC - - - - - Res -  P 

Mamífero MURIDAE Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC LC - - - - - Res -  C 

Mamífero MURIDAE Rattus norvegicus Ratazana NA LC - - - - - NInd -  P 

Mamífero MURIDAE Rattus rattus Rato-preto LC LC - - - - - Nind -  P 

Mamífero MURIDAE Mus domesticus Rato-caseiro LC LC - - - - - Res -  P 

Mamífero MURIDAE Mus spretus Rato-das-hortas LC LC - - - - - Res -  C 

Mamífero CANIDAE Vulpes vulpes Raposa LC LC - - - - - Res X x C 

Mamífero MUSTELIDAE Mustela nivalis Doninha LC LC - - III - - Res -  C 

Mamífero MUSTELIDAE Mustela putorius Toirão DD LC - B-V III - - Res -  C 

Mamífero MUSTELIDAE Martes foina Fuinha LC LC - - III - - Res - x C 

Mamífero MUSTELIDAE Martes martes Marta DD LC - B-V III - - Res -  P 

Mamífero MUSTELIDAE Meles meles Texugo LC LC - - III - - Res - x C 

Mamífero MUSTELIDAE Lutra lutra Lontra LC NT - B-II, B-IV II - - Res - x C 

Mamífero VIVERRIDAE Genetta genetta Geneta LC LC - B-V III - - NInd -  C 

Mamífero SUIDAE Sus scrofa Javali LC LC - - - - - Res X x C 

Mamífero CERVIDAE Dama dama Gamo NA LC - - III - - NInd -  P 

Peixe PETROMIZONTIDAE Lampetra planeri Lampreia-de-riacho CR LC - B-II III - - Res x  C 

Peixe PETROMIZONTIDAE Petromyzon marinus Lampreia-marinha VU LC - B-II III - - MigRep x  C 

Peixe ANGUILLIDAE Anguilla anguilla Enguia-europeia EN CR - - - - - Vis x  C 

Peixe CLUPEIDAE Alosa alosa Sável EN LC - B-II,B-V (Alosa spp.) III - - MigRep x  C 

Peixe CLUPEIDAE Alosa fallax Savelha VU LC - B-II,B-V (Alosa spp.) III - - MigRep x  C 

Peixe CYPRINIDAE Barbus bocagei Barbo-comum LC LC - B-V (Barbus spp.) III - EndIB Res x  C 

Peixe CYPRINIDAE Achondrostoma oligolepis Ruivaco LC - - B-II III - - Res x  C 

Peixe CYPRINIDAE Pseudochondrostoma polylepis Boga-comum LC LC - B-II III - EndIB Res x  C 

Peixe CYPRINIDAE Cyprinus carpio Carpa NA VU - - - - - NInd x  C 

Peixe CYPRINIDAE Squalius alburnoides Bordalo VU VU - B-II III - EndIB Res x  P 

Peixe ATHERINIDAE Atherina boyeri Peixe-rei DD LC - - - - - Res x  C 

Peixe POECILLIDAE Gambusia holbrooki Gambúsia NA - - - - - - NInd x  C 

Peixe GASTEROSTEIDAE Gasterosteus gymnurus Esgana-gata EN LC - - - - - MigRep/Res x  C 

Peixe CENTRARCHIDAE Lepomis gibbosus Perca-sol NA - - - - - - NInd x  C 

Peixe CENTRARCHIDADE Micropterus salmoides Achigã NA - - - - - - NInd x  C 

Peixe MUGILIDAE Liza ramada Muge LC LC - - - - - Vis x  C 
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Peixe PLEURONECTIDAE Platichthys flesus Solha-das-pedras DD LC - - - - - Vis x  C 

Peixe MUGILIDAE Liza aurata Tainha-garrento NA LC - - - - - - x  C 

Peixe ATHERINIDAE Atherina presbyter Piarda NA LC - - - - - - x  C 

Peixe CYPRINIDAE Carassius carassius Pimpão NA LC - - - - - - x  C 

Peixe MUGILIDAE Chelon labrosus Taínha-negrão NA LC - - - - - - x  C 

Peixe MORONIDAE Dicentrarchus labrax Robalo NA LC - - - - - - x  C 

Peixe MUGILIDAE Liza saliens Salmonete NA LC - - - - - - x  C 

Peixe GOBIIDAE Pomatoschistus microps Caboz-comum NA LC - - - - - - x  C 

Peixe GOBIIDAE Pomatoschistus minutus Caboz-da-areia NA LC - - - - - - x  C 

Peixe MORONIDAE Dicentrarchus punctatus Robalo malhado NA LC - - - - - - x  C 

Peixe SPARIDAE Diplodus sargus Sargo NA LC - - - - - - x  C 

Peixe GOBIIDAE Gobius niger Caboz-negro NA LC - - - - - - x  C 

Peixe BLENIIDAE Parablennius sanguinolentus Caboz-das-poças NA LC - - - - - - x  C 

Peixe SOLEIDAE Solea solea Linguado comum NA LC - - - - - - x  C 

Peixe CYPRINIDAE Gobio gobio Góbio NA LC - - - - - - x  C 

Peixe PETROMIZONTIDAE Lampetra alavariensis Lampreia-da-costa-de-prata CR* n.a. - - - - EndP - -  C 
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ANEXO 10: 
RECURSOS HÍDRICOS
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Cliente COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA Laboratório AmbiPar Control, Lda 

 Contacto Cristina Simões Contacto Apoio ao Cliente 

 Morada Avenida 5 de Outubro 323, 1600-036 Lisboa Morada Rua Virgílio Ferreira, 6, 7780-215 Castro Verde 

 E-mail c.simoes@cobagroup.com E-mail apoio.cliente@ambiparcontrol.pt 

 Telefone  21 792 5000 Telefone  286328318 

 Endereço WEB  www.coba.pt 
 

Endereço WEB www.ambiparcontrol.pt 

 Projecto Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais - Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga - Bloco 
do Baixo Vouga Lagunar 

     

 N/Ref. FR 001 Localização Concelho de Estarreja 

 Início colheita Data 30/11/2017 Hora 07:55 Fim colheita Data 30/11/2017 Hora 14:45 

 Temper. transporte Inicial 12,8 ºC Final 5,3 ºC Recepção Lab. CESAB Data 30/11/2017 Hora 15:47 

 Temper. transporte Inicial 12,8 ºC Final 5,0 ºC Recepção Lab. ALS Data 05/12/2017 Hora 07:5 

 Local colheita Bloco do Baixo Vouga Lagunar 

 Ponto 
Georreferenciado 
2009 GPSmap 
276C Garmini 

1 

        

   
        

 Resp. colheita AmbiPar Control, Lda   Equipa de amostragem  Mário Couto  Hélder Pereira   

 Tipo amostra (s) Águas naturais doces (superficiais), Águas naturais salinas (transição) 

 Tipo de colheita 
Normas aplicáveis 

Colheita de amostra de águas Naturais Doces (superficiais) para análise de metais, metais pesados, constituintes inorgânicos não 
metálicos, constituintes orgânicos e propriedades físicas segundo PT07 (2015-01-28); PT12 (2015-01-23), ISO 5667-4:1987; PT14 
(2015-01-26), ISO 5667-6:2014; PT16 (2015-01-22), ISO 5667-11:2009. 
Colheita de amostra de águas Naturais salinas (superficiais) para análise de metais, metais pesados, constituintes inorgânicos não 
metálicos, constituintes orgânicos e propriedades físicas PT13 (2015-01-26) ISO 5667-9:1992. 
Colheita de amostra de águas Naturais Salinas (transição) e águas Naturais Doces (superficiais) para análise parâmetros 
microbiológicos segundo PT10 (2013-11-07) ISO 19458:2006. 

 Parâmetros campo  Temperatura - SMEWW 2550; pH - SMEWW 4500 H+ B; Oxigénio – ASTM D 888-12; Condutividade – NP EN 27888:1996 

 Equipamentos 10/0169, 10/0141, 10/0173, 15/0225 

 Comentários 

 

Condições Meteorológicas durante os dias de colheita 2 
(Dados do Instituto de Meteorologia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia de colheita 
Temp. Mín. 

ºC 
Temp. Max. 

ºC 
H.R. % Nebulosidade 

Vento 
Precipitação 

Quadrante Intensidade 

30/11/2017 2 13  Limpo N Moderado - 

        
 

    

Caracterização Visual 2 
 

 

As condições de colheita verificadas e os demais aspetos relacionados com algumas características das amostras encontram-se referenciadas nos respetivos registos de campo, 
que quando solicitados pelo cliente serão enviados como anexo ao Relatório de Monitorização, quando solicitados. 

 
 

    

Anotações 

 
As amostras foram acondicionadas em sistema de frio a 5oC ±3 imediatamente após a colheita.  
 
 

Águas Naturais Doces (superficiais) e Águas naturais Salinas (transição) 
 

http://www.coba.pt/
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2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
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Qualidade da Água2 
      

I. Qualidade da água 
 

O presente relatório foi elaborado para a COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA., no âmbito do Programa Global para a Monitorização dos 
Recursos Hídricos Superficiais - Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga - Bloco do Baixo Vouga Lagunar, desenvolvido pela AmbiPar Control, Lda. 

  
O relatório integra uma compilação de todo o trabalho de reconhecimento desenvolvido no âmbito da presente prestação de serviços e 

inclui: 

 procedimentos de colheita a adotar; 

 a designação dos meios recetores a monitorizar;  

 descrição sucinta da localização de cada ponto de monitorização; 

 coordenadas;  

 fotografias. 

 
- Amostragem em Pontes 

 
Sempre que possível e caso as condições no terreno não permitam aceder diretamente à linha de água a monitorizar, a colheita será 
efetuada a partir de ponte. 
 
Nestas situações será tido em consideração o seguinte: 

 
a) a profundidade de água deverá ser suficiente para que o balde ou recipiente de colheita fique submerso; 

b) o balde ou recipiente de colheita não deverá provocar a agitação dos sedimentos no fundo do leito; 

c) deverá ser possível visualizar o balde ou recipiente de colheita quando em suspensão; 

d) quando realizada a colheita do lado montante da ponte, não deverá ser perdido contato visual do balde ou recipiente de colheita 

ao ser levado pela corrente. 

O balde ou recipiente de colheita deve ser submerso na zona de maior caudal (zona central) de preferência no lado montante da ponte 
dado que há um menor risco de queda de partículas na água devido às vibrações da ponte e há uma menor influência da turbulência gerada 
pelos pilares existentes contribuindo para a suspensão de sedimentos do fundo do leito. No entanto, deverá ser ponderado caso a caso qual 
o lado da ponte a ser realizada a colheita tendo em conta a velocidade da corrente visto que em situações de maior caudal, há o risco de 
fricção do equipamento de colheita nos pilares existentes e eventualmente a perda de contacto visual com o equipamento. Esta situação 
será sempre registada em Folha de Registo. 
 

- Amostragem diretamente no leito 
 

Sempre que possível aceder diretamente à linha de água, a amostra será colhida diretamente na mesma por mergulho direto do vasilhame. 
De preferência 30 cm abaixo da superfície exceto nos casos em que o vasilhame contenha preservante. A amostra será colhida contra 
corrente numa zona que apresente maior homogeneidade. Será evitada colheita de “películas superficiais” e em zona de remoinhos de 
modo a evitar o levantamento de sedimentos do fundo do leito e contaminação da amostra. 

 
- Amostragem a partir de margens 

 

Sempre que não exista possibilidade de colheita em pontes, as margens do leito sejam íngremes de modo a dificultar a colheita diretamente 
no leito, ou a velocidade da corrente seja elevada, a colheita será preferencialmente realizada a partir da margem com recurso a vara 
extensível com copo pendular ou suporte para frascos. A colheita será sempre realizada a partir de zonas em que as margens sejam mais 
“cavadas” e o caudal maior evitando sempre realizar a colheita a partir de margens assoreadas.  
 
O equipamento de colheita será mergulhado de preferência 30 cm abaixo da superfície em zona que apresente maior homogeneidade 
evitando a colheita de “películas superficiais” e zonas de remoinho. 

 
 
Determinação “in situ” de Temperatura pelo método SMEWW 2550, pH pelo método SMEWW 4500 H+, Condutividade pelo método NP EN 27888:1996 
e Oxigénio dissolvido pelo método ASTM D 888-12. 
 

As amostras foram acondicionadas em sistema de frio a 5oC ±3 imediatamente após a colheita. 
 

Todas as amostragens e as análises efetuadas “in situ” encontram-se acreditadas pelo IPAC (Instituto Português de Acreditação), Certificado 
de Acreditação número L0497. 
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SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
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Os parâmetros não realizados” in situ” foram enviados para laboratório subcontratado:  
 

 Determinação de azoto amoniacal e iões de amónia, nitrito e soma de iões de nitrito e nitrato por espetrometria 

 Determinação de azoto Kjeldahl por espetrometria 

 Determinação de fósforo total por espetrometria 
 Determinação de sólidos suspensos totais por gravimetria 

 Determinação de pesticidas por cromatografia líquida 

 Determinação de carência bioquímica de oxigénio após n dias – Parte 1: método de diluição com adição de Allylthiourea. Parte 2: 
método para amostras não diluídas 

 Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes método Colilert 
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Anexo 4 – Pontos Monitorizados 
 

Referência do local de Colheita 34A Rio Antuã - Beduído 

Localização 

Coordenadas 40°45'23.75"N; 8°33'40.23"W 

Designação do meio recetor Rio Antuã 

Designação da bacia hidrográfica Rio Antuã 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Beduíno 

 

 

Registo fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
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Referência do local de Colheita Antuã - Quimigal 

Localização 

Coordenadas 40°44'30.66"N; 8°35'29.89"W 

Designação do meio recetor Rio Antuã 

Designação da bacia hidrográfica Rio Antuã 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Ladeira 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  
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2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  

Relatório de Monitorização 

Pág. 6 de 24 
Im

p
re

ss
o

 M
o

d
el

o
 M

SQ
 7

0
 

E
d

iç
ão

 F
 

Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Salreu Norte 

Localização 

Coordenadas 40°43'53.03"N; 8°35'16.37"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Salreu 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  
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Referência do local de Colheita Tomada de Água do Antuã 

Localização 

Coordenadas 40°43'46.19"N; 8°36'9.70"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Salreu 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Tomada de Água do Antuã 

Localização 

Coordenadas 40°43'46.19"N; 8°36'9.70"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Salreu 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Rio Jardim 

Localização 

Coordenadas 40°43'26.01"N; 8°33'51.73"W 

Designação do meio recetor Rio Jardim 

Designação da bacia hidrográfica Rio Jardim 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Vale da Rama 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Ribeiras Agra e Corgo 

Localização 

Coordenadas 40°42'40.21"N; 8°33'43.75"W 

Designação do meio recetor Esteiro de Canela 

Designação da bacia hidrográfica Rio Jardim 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Fermelã 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Vala dos Moleiros 

Localização 

Coordenadas 40°42'36.50"N; 8°35'15.66"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Fermelã 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Esteiro de Canelas 

Localização 

Coordenadas 40°43'8.77"N; 8°34'53.02" 

Designação do meio recetor Esteiro de Canelas 

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Fermelã 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Comporta Barbosa (lado da Ria) 

Localização 

Coordenadas 40°43'14.51"N; 8°36'15.40"W 

Designação do meio recetor Ria de Aveiro 

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Fermelã 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Esteiro da Longa 

Localização 

Coordenadas 40°43'3.61"N; 8°37'11.37"W 

Designação do meio recetor Esteiro da Longa 

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB4 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Fermelã 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Rio Velho - Jusante 

Localização 

Coordenadas 40°43'3.61"N; 8°37'11.37"W 

Designação do meio recetor Rio Velho 

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB2 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Polder 

Localização 

Coordenadas 40°42'28.86"N; 8°37'26.24"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB2 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Ponte Rio Velho 

Localização 

Coordenadas 40°41'49.07"N; 8°36'41.28"W 

Designação do meio recetor Rio Velho 

Designação da bacia hidrográfica Ria Aveiro-WB2 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Rio Fontão - Ponte 

Localização 

Coordenadas 40°42'26.11"N; 8°35'44.06"W 

Designação do meio recetor Rio Fontão 

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Vala derivação Vouga 

Localização 

Coordenadas 40°41'33.22"N; 8°35'14.23"W 

Designação do meio recetor Rio Vouga 

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Porto Mateus Dias 

Localização 

Coordenadas 40°41'37.82"N; 8°34'30.05"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Cacia 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Ribeira Amiais 

Localização 

Coordenadas 40°41'37.82"N; 8°34'30.05"W 

Designação do meio recetor Ribeira Amiais 

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Corredoura 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Calçada 

Localização 

Coordenadas 40°42'16.61"N; 8°34'0.82"W 

Designação do meio recetor  

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Vale 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
 

A m b i P a r  C o n t r o l  –  c o n s u l t o r i a ,  a n á l i s e s  e  a m o s t r a g e m  a m b i e n t a l ,  L d a            

T e l e f o n e s   2 8 6 3 2 8 3 1 8      9 6 5 3 9 5 5 7 3      F a x   2 8 6 3 2 2 9 1 8      E m a i l  –  g e r a l @ a m b i p a r c o n t r o l . p t  

Relatório de Monitorização 

Pág. 23 de 24 
Im

p
re

ss
o

 M
o

d
el

o
 M

SQ
 7

0
 

E
d

iç
ão

 F
 

Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

 

Referência do local de Colheita Rio Fontão - Montante 

Localização 

Coordenadas 40°40'34.76"N; 8°33'39.35"W 

Designação do meio recetor Ribeira do Fontão 

Designação da bacia hidrográfica Ribeira do Fontão 

Distrito Aveiro  

Concelho Estarreja 

Povoação mais próxima  Angeja 

 

 

Registo 

fotográfico 

   

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
    

 

 
    

1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo em anexo. 
2 Amostragens, avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação.  

SMEWW indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition. 
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Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                           COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 

 

Outros anexos 
 
 
 
 
 

 

Castro Verde, 09-01-2018 

AmbiPar Control, Lda 
 
 

 José Morais (Responsável Técnico) 
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Edição A

Relatório de 

Amostragem  Data: 30/11/2017

Identificação : FR001

Cliente Laboratório
Contacto Contacto
Morada Morada
E-mail E-mail
Telefone Telefone 
Endereço WEB Endereço WEB
Projecto

Temperatura pH Condutividade Salinidade* Oxigénio

ºC µS/cm 20ºC g/l NaCl % sat / mg/l

nível profundidade
SMEWW 2550 

SMEWW 4500 

H
+
 B NP EN 27888:1996 SMEWW 2520D ASTM D 888-12

40°45'23.75"N 8,3 mg/l

8°33'40.23"W 82,7 %

40°44'30.66"N 9,6 mg/l

8°35'29.89"W 89,5 %

40°43'53.03"N 9,7 mg/l

8°35'16.37"W 88,7 %

40°43'46.19"N 9,3 mg/l

8°36'9.70"W 83,3 %

40°43'29.07"N 9,5 mg/l

8°35'45.68"W 77,7 %

40°43'26.01"N 10,5 mg/l

8°33'51.73"W 88,1 %

40°42'40.21"N 6,7 mg/l

8°33'43.75"W 55,6 %

40°42'36.50"N 8,1 mg/l

8°35'15.66"W 72,6 %

40°43'8.77"N 9,6 mg/l

8°34'53.02"W 90,9 %

40°43'14.51"N 9,4 mg/l

8°36'15.40"W 86,6 %

40°43'3.61"N 8,2 mg/l

8°37'11.37"W 75,7 %

40°42'31.63"N 9,9 mg/l

 8°37'41.92"W 94,2 %

40°42'28.86"N 9,6 mg/l

8°37'26.24"W 88,4 %

40°41'49.07"N 8,7 mg/l

8°36'41.28"W 85,2 %

40°42'26.11"N 9,0 mg/l

8°35'44.06"W 79,6 %

40°41'33.22"N 9,3 mg/l

8°35'14.23"W 84,2 %

40°41'37.82"N 8,9 mg/l

8°34'30.05"W 78,5 %

40°41'49.90"N 8,1 mg/l

8°33'11.29"W 72,3 %

40°42'16.61"N 9,3 mg/l

8°34'0.82"W 91,3 %

40°40'34.76"N 10,6 mg/l

8°33'39.35"W 93,8 %

Notas

Temperatura transporte: Inicial 12,8 ºC

Data 
Laboratório Data Hora Recepcionou

Final 5,3 ºC

Amostras entregues:
CESAB 30/11/2017 15:47

Amostras entregues:
ALS 05/12/2017 07:55 Final 5,0 ºC

18

0,84

7,6 15810
AmbiPar 

Control

AmbiPar 

Control

1766

7,7 535

Pontual Anual

10,5

2,02

18A Vala dos Moleiros

2837,2
7:5530/11/2017Pontual Anual441700001

34A Rio Antuã - 

Beduído

Pontual Anual

50A Antuã - Quimigal

441700002
AmbiPar 

Control

7,1

0,18

Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais - Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga - Bloco do Baixo Vouga Lagunar

Ponto de colheita 

(ID)

Coordenadas                          

WGS 84

Avenida 5 de Outubro 323, 1600-036 Lisboa

48A Tomada de Água 

do Antuã
1200

AmbiPar 

Control

49A Caneira

www.ambiparcontrol.pt

286328318

apoio.cliente@ambiparcontrol.pt

7,5

30/11/2017

2540

Apoio ao Cliente

AmbiPar Control, Lda

441700003

21 792 5000

7,1
AmbiPar 

Control

21450

Rua Virgílio Ferreira, 6, 7780-215 Castro Verde

COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA

12,8

11,6

11,3
7:35

30/11/2017 7:05
7,3 269

AmbiPar 

Control

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

15A Salreu Norte

AmbiPar Control – Consultoria, análises e amostragem ambiental, Lda          Apartado 34, 7780-909 Castro Verde          Telefones  286328318   ·  965395573  ·  Fax  286328318  ·  e-mail - geral@ambiparcontrol.pt 

Técnico
Data da 

colheita

Hora da 

colheita

 Nível Piezométrico *

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação

(Responsável pelo Dep. Monitorização Ambiental)

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

(1) Pontual/C 3 FQ/C12 FQ/C24 FQ - ISO 5667 1:2006, 3:2012, 7:2003; 9:1992; 10:1992, 14:1998; 18:2001; PMB - ISO 19458:2006, ISO 5667 1:2006 (Descriminados no anexo técnico L0497-1 emitido pelo IPAC)

 (m)Amostra n.º

Tipo 

Amostragem 
(1)

AmbiPar Control

441700005 Pontual Anual 30/11/2017 8:35

AmbiPar 

Control

15

0,17

Pontual Anual 30/11/2017

0,39

30/11/2017Pontual Anual441700008

9:15
7,6

10,2

6,5

441700006

7,0

Pontual Anual 30/11/2017 9:30
7,4

35A Rio Jardim

441700004 Pontual Anual 30/11/2017 8:55

AmbiPar 

Control

26
AmbiPar 

Control

1,28
10:00

36A Ribeiras Agra e 

Corgo 441700007

52A Esteiro de Canelas

441700009 Pontual Anual 30/11/2017 10:15
11,5 7,2 30500

AmbiPar 

Control

41A Comporta Barbosa 

(lado da Ria) 441700010 Pontual Anual 30/11/2017 10:35
11,6

12:30
12,0 7,3

7,48 34400

14520

30

12,0
AmbiPar 

Control

44A Rio Velho - Jusante

441700012 Pontual Anual 30/11/2017 13:05
12,3 7,6 27000 22

AmbiPar 

Control

25A Esteiro da Longa

441700011 Pontual Anual 30/11/2017

0,50
AmbiPar 

Control

45A Polder

441700013 Pontual Anual 30/11/2017 12:12
12,0 7,2 19650 16

AmbiPar 

Control

175,9 0,11
AmbiPar 

Control

0,12
AmbiPar 

Control

42A Ponte Rio Velho

441700014 Pontual Anual 30/11/2017 11:55
12,2

38A Rio Fontão - Ponte

441700015 Pontual Anual 30/11/2017 10:50
9,9 7,8

7,25

712

156,539A Vala derivação 

Vouga (comporta CP) 441700016 Pontual Anual 30/11/2017 11:30
11,5

51A Porto Mateus Dias

441700017 Pontual Anual 30/11/2017 11:10
9,6 7,4 178,8

7,4 0,10
AmbiPar 

Control

7,5 601 0,42
AmbiPar 

Control

37A Ribeira Amiais

441700018 Pontual Anual 30/11/2017 13:35
10

40A Calçada

441700019 Pontual Anual 30/11/2017 9:40
8,4 7,2

23A Rio Fontão - 

Montante 441700020 Pontual Anual 30/11/2017 14:45
9,7 7,9

1916 1,46
AmbiPar 

Control

234 0,16
AmbiPar 

Control

AmbiPar Control, Lda

 Editado em - 09/01/2018

http://www.ambiparcontrol.pt/
mailto:apoio.cliente@ambiparcontrol.pt


Página 2 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

40°45'23.75"N 8°33'40.23"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita 34A Rio Antuã - Beduído Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local

Ponte sobre Rio Antuã em 

Beduíno

Hora de colheita 07:55

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Antuã Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Beduíno

Coordenadas

Bacia Hidrográfica Rio Antuã

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,2

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 12,8

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 283

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,18

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 82,7

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,3

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'29.89"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Antuã - Quimigal Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 07:05

Bacia Hidrográfica Rio Antuã

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Antuã Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Ladeira

Coordenadas 40°44'30.66"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,3

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 11,6

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 269

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,17

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 89,5

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,6

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'16.37"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Salreu Norte Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 07:35

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Salreu

Coordenadas 40°43'53.03"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,1

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 11,3

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 21450

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 18

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 88,7

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,7

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°36'9.70"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Tomada de Água do Antuã Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local

Tomada de Água do Antuã

Hora de colheita 08:35

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Salreu

Coordenadas 40°43'46.19"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,5

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 10,5

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 1200

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,84

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 83,3

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,3

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'45.68"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Caneira Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 08:35

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Salreu

Coordenadas 40°43'29.07"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,6

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 7,0

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 15810

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 15

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 77,7

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,5

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°33'51.73"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Rio Jardim Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 09:15

Bacia Hidrográfica Rio Jardim

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Jardim Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Vale da Rama

Coordenadas 40°43'26.01"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,7

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 7,6

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 535

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,39

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 88,1

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 10,5

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 8 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°33'43.75"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Ribeiras Agra e Corgo Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 09:30

Bacia Hidrográfica Esteiro de Canela

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Fermelã

Coordenadas 40°42'40.21"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 6,5

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 7,4

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 2540

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 2,02

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 55,6

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 6,7

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 9 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'15.66"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Vala dos Moleiros Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 10:00

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Fermelã

Coordenadas 40°42'36.50"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,1

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 10,2

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 1766

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 1,28

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 72,6

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,1

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 10 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°34'53.02"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Esteiro de Canelas Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 10:15

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Esteiro das Canelas Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Fermelã

Coordenadas 40°43'8.77"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,2

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 11,5

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 30500

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 26

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 90,9

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,6

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 11 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°36'15.40"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Comporta Barbosa (lado da Ria) Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 10:35

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Ria de Aveiro Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Fermelã

Coordenadas 40°43'14.51"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,5

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 11,6

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 34400

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 30

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 86,6

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,4

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 12 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°37'11.37"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Esteiro da Longa Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 12:30

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB4

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Esteiro da Longa Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Fermelã

Coordenadas 40°43'3.61"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,3

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 12,0

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 14520

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 12

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 75,7

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,2

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 13 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

 8°37'41.92"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Rio Velho - Jusante Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 13:05

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB2

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Velho Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°42'31.63"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,6

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 12,3

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 27000

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 22

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 94,2

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,9

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 14 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°37'26.24"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Polder Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 12:12

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB2

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°42'28.86"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,2

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 12,0

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 19650

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 16

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 88,4

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,6

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 15 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°36'41.28"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Ponte rio Velho Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 11:55

Bacia Hidrográfica Ria Aveiro-WB2

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Velho Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°41'49.07"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,3

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 12,2

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 175,9

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,11

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 85,2

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,7

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 16 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'44.06"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Rio Fontão - Ponte Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 10:50

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Fontão Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°42'26.11"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,8

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 9,9

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 712

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,50

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 79,6

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,0

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 17 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°35'14.23"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Vala derivação Vouga Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local

Vala derivação Vouga (comporta 

CP)

Hora de colheita 11:30

Bacia Hidrográfica Rio Vouga

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Rio Vouga Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°41'33.22"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,4

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 11,5

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 156,5

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,10

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 84,2

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,3

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 18 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°34'30.05"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Porto Mateus Dias Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 12:50

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Cacia

Coordenadas 40°41'37.82"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,4

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 9,6

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 178,8

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,12

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 78,5

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,9

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 19 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°33'11.29"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Ribeira Amiais Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local

Ponte sobre Ribeira de Amiais 

junto a Corredoura

Hora de colheita 13:35

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Ribeira Amiais Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Corredoura

Coordenadas 40°41'49.90"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,5

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 10,0

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 601

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,42

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 72,3

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 8,1

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 20 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°34'0.82"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Calçada Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local Hora de colheita 09:40

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Vale

Coordenadas 40°42'16.61"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,2

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 8,4

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 1916

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 1,46

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 91,3

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 9,3

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação



Página 21 de 21 Impresso Modelo 16M

Edição A

Folha de Registo                   - FR001

8°33'39.35"W

Limpo Limpo A partir da margem Muito Rápida

Ponte Lado Jusante Rápida

Moderada

Reduzida

Sem corrente

Unidades

Esc. Sorensen

ºC SMEWW 2550 

µS/cm NP EN 27888 :1996    

g/l NaCL SMEWW 2520B

% ASTM D 888-12

Cristalina mg/l ASTM D 888-12

Ligeira turvação

Muito turva

Referência do local de Colheita Rio Fontão - Montante Data de colheita 30/11/2017

Descrição do Local

Ponte sobre Rio Fontão entre 

Angeja e Cabeço

Hora de colheita 14:45

Bacia Hidrográfica Ribeira do Fontão

Técnico de colheita

Designação do meio recetor Ribeira do Fontão Registo Fotográfico (fotos n.º)

Distrito Aveiro 

Concelho Estarreja

Povoação mais próxima Angeja

Coordenadas 40°40'34.76"N

ETAR(s) (a descarregar no meio recetor)
NA

Distância aproximada (m)

Condições Meteorológicas # Ponto de Colheita #

Dia da colheita Dia anterior Localização do ponto de amostragem Velocidade da corrente Estado Maré (se aplicável)

Chuva Chuva Em embarcação Preia-mar

Equipamento de Colheita Estofo de maré

Vazante

Nuplado Nuplado Lado Montante Enchente

Muito Nublado Muito Nublado Interior do curso de água Baixa-mar

Mergulho direto dos frascos

Balde

Vara extensível c/ copo pendular ou suporte de frasco

Bomba

Caraterização da amostra 

Cor # Outros # Cheiro # Parâmetros de campo

Ligeira coloração Com sólidos Esgoto pH SMEWW 4500 H+ B 7,9

Sem cor Com Espuma Sem cheiro Parâmetro Método de Ensaio Resultado

Verde Com óleos Pútrido Temperatura 9,7

Barrenta Com sobrenadantes Mofo Condutividade 234

Amarelada Ausência Terra Salinidade* 0,16

Castanha Turvação # Peixe Oxigénio dissolvido 93,8

A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado. Lista de Métodos/Técnicas fornecida mediante solicitação; 

LQ – Limite de Quantificação;  NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ASTM  - 

American Society for Testing and Material - Water and environmental Tecnology 

Hidrocarbonetos Oxigénio dissolvido 10,6

Observações:

* Parâmetro não incluido no Âmbito da Acreditação # Avaliação não incluída no Âmbito da Acreditação
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

  

 

Cliente COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA Laboratório AmbiPar Control, Lda 

 Contacto Cristina Simões Contacto Apoio ao Cliente 

 Morada Avenida 5 de Outubro 323, 1600-036 Lisboa Morada Rua Virgílio Ferreira, 6, 7780-215 Castro Verde 

 E-mail c.simoes@cobagroup.com E-mail apoio.cliente@ambiparcontrol.pt 

 Telefone  21 792 5000 Telefone  286328318 

 Endereço WEB  www.coba.pt 
 

Endereço WEB www.ambiparcontrol.pt 

 Projecto Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais - Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga - Bloco do 
Baixo Vouga Lagunar 

     

N/Ref. FR 001 Localização Concelho de Estarreja 

 Início colheita Data 30/11/2017 Hora 07:55 Fim colheita Data 30/11/2017 Hora 14:45 

 Temper. transporte Inicial 12,8 ºC Final 5,3 ºC Recepção Lab. CESAB Data 30/11/2017 Hora 15:47 

 Temper. transporte Inicial 12,8 ºC Final 5,0 ºC Recepção Lab. ALS Data 05/12/2017 Hora 07:5 

 Local colheita Bloco do Baixo Vouga Lagunar 

 Ponto Georreferenciado 
2009 GPSmap 276C 
Garmini 

1 

        

   
        

 Resp. colheita AmbiPar Control, Lda   Equipa de amostragem  Hélder Pereira  Mário Couto   

 Tipo amostra (s) Águas naturais doces (superficiais), Águas naturais salinas (transição) 

 Tipo de colheita Normas 
aplicáveis 

Colheita de amostra de águas Naturais Doces (superficiais) para análise de metais, metais pesados, constituintes inorgânicos não 
metálicos, constituintes orgânicos e propriedades físicas segundo PT07 (2015-01-28); PT12 (2015-01-23), ISO 5667-4:1987; PT14 
(2015-01-26), ISO 5667-6:2014; PT16 (2015-01-22), ISO 5667-11:2009. 
Colheita de amostra de águas Naturais salinas (superficiais) para análise de metais, metais pesados, constituintes inorgânicos não 
metálicos, constituintes orgânicos e propriedades físicas PT13 (2015-01-26) ISO 5667-9:1992. 
Colheita de amostra de águas Naturais Salinas (transição) e águas Naturais Doces (superficiais) para análise parâmetros 
microbiológicos segundo PT10 (2013-11-07) ISO 19458:2006. 

 Parâmetros campo  Temperatura - SMEWW 2550; pH - SMEWW 4500 H+ B; Oxigénio – ASTM D 888-12; Condutividade – NP EN 27888:1996 

 Equipamentos 10/0169, 10/0141, 10/0173, 15/0225 

 Comentários As condições de colheita verificadas e os demais aspectos relacionados com algumas características das amostras encontram-se referenciadas no 
Relatório de Amostragem, que quando solicitados pelo cliente serão enviados como anexo ao Relatório de Ensaios, assim como os Relatórios 
Monitorização produzidos, quando contratualizados. 

 
Condições Meteorológicas durante os dias de colheita 2 

(Dados do Instituto de Meteorologia) 
 

 
Dia de colheita 

Temp. Mín. 
ºC 

Temp. Max. 
ºC 

H.R. % Nebulosidade 
Vento 

Precipitação 
Quadrante Intensidade 

30/11/2017 2 13  Limpo N Moderado - 

        
 

    

Observações Os resultados de ensaio reportam-se apenas aos itens ensaiados.  
Proibida a reprodução parcial deste Boletim, salvo autorização expressa da AmbiPar Control.  
Os ensaios subcontratados não se encontram no âmbito da acreditação da AmbiPar Control. 
 

O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação            O ensaio assinalado com (**) é subcontratado e acreditado                               
O ensaio assinalado com (***) é subcontratado e não acreditado       O ensaio assinalado com (#) é contratado a laboratório acreditado  

O ensaio assinalado com (##) é contratado a laboratório não acreditado 
1 Quando não indicado encontra-se referenciado por ponto de amostragem nas folhas de registo enviadas em anexo. 
2 Colheitas, Avaliações ou condições não incluídas no âmbito da acreditação. 
3 Determinação “In Situ”. 
 

VMR – Valores Máximos Recomendados; VMA – Valores Máximos Admissíveis; VLE - Valores Limite de Emissão; LD – Limite de Detecção; LQ – Limite de 
Quantificação; VR – Valor Recomendado; VL – Valor Limite; M.M.- Método Interno; U – incerteza 
NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 22nd Edition; EPA-Environmental Protection Agency; LAE-L'Analyse de l'Eaux,Rodier; ASTM - American Society for Testing and Material - 
Water and environmental Technology, PTnn – indica método interno do Laboratório 
 

Apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.  

     

 Este documento é assinado eletronicamente pelo Responsável Técnico que rubrica este relatório e é o signatário autorizado indicado no Anexo Técnico do Certificado de Acreditação 
n º L0497 para os ensaios inscritos no Anexo Técnico em vigor emitido pelo Instituto Português de Acreditação. 
 

Águas Naturais Doces (superficiais) e Águas naturais Salinas (transição) 

 
 Águas Subterrâneas 
 

http://www.coba.pt/
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

Data de Ensaios Inicio das análises 30/11/2017 Fim das análises 14/12/2017 

 Comentários As amostras foram acondicionadas em sistema de frio a 5
o
C ±3 imediatamente após a colheita.  

Necessária diluição das amostras 44170009, 441700011, 441700013, para a determinação de nitratos devido à elevada concentração de cloretos. LQ ajustado 
de acordo. 
Necessária diluição das amostras 44170009 a 441700012, 441700013, para a determinação de fosfatos devido à elevada condutividade. LQ ajustado de acordo. 
 

 
 

Resultados Analíticos 
 
 

Matriz Águas Naturais Doces (superficiais) 
 

 Nº amostra 441700001 

 
441700002 441700003 

       
 Ponto de Colheita 

34A Rio Antuã - 

Beduído 
50A Antuã - Quimigal 15A Salreu Norte 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 07:55 30/11/2017 – 07:05 30/11/2017 – 07:35 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 12,8 ±0,3 11,6 ±0,3 11,3 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,2 ±0,2 7,3 ±0,2 7,1 ±0,2 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 0,283 ±7,0% 0,269 ±7,0% 21,45 ±3,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 0,18 - 0,17 - 18 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 8,3 ±2,5% 9,6 ±2,5% 9,7 ±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 82,7 ±0,1 89,5 ±0,1 88,7 ±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 4,66 ±15,0% 2,35 ±15,0% 0,472 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 4,42 ±21,4% 2,58 ±23,8% 0,98 ±39,4% 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 18,7 ±15,0% 21,5 ±15,0% 18,8 ±15,0% 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 0,567 ±20,0% 0,448 ±20,0% 0,16 ±20,0% 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 5,7 ±12,6% <3,0 - 9,8 ±11,5% 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 1,8 ±26,4% 1,1 ±33,7% 3,0 ±21,6% 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 0,069 - 0,076 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 5,00E+02 

 
 3,30E+02 

 
 2,70E+02 

 
- 

 

 Nº amostra 441700004 441700005 441700006 

       
 Ponto de Colheita 

48A Tomada de Água 

do Antuã 
49A Caneira 35A Rio Jardim 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 08:55 30/11/2017 – 08:35 30/11/2017 – 09:15 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Nível piezométrico *
3
 Fita piezométrica - Med. nível m  - - - - - - - - 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 10,5 ±0,3 7,0 ±0,3 7,6 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,5 ±0,2 7,6 ±0,2 7,7 ±0,2 
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Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

 Nº amostra 441700004 441700005 441700006 

       
 Ponto de Colheita 

48A Tomada de Água 

do Antuã 
49A Caneira 35A Rio Jardim 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 08:55 30/11/2017 – 08:35 30/11/2017 – 09:15 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 1,20 ±7,0% 15,81 ±3,0% 0,535 ±7,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 0,84 - 15 - 0,49 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 9,3 ±2,5% 9,5 ±2,5% 10,5 ±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 83,3 ±0,1 77,7 ±0,1 88,1 ±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 2,56 ±15,0% 0,391 ±15,0% 0,161 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 2,36  1,04  0,64 - 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 22,6 ±15,0% 17,8 ±15,0% 39,1 ±15,0% 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 0,404 ±20,0% 0,189 ±20,0% <0,050 - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 12,8 ±11,2% 26,4 ±10,6% 6,1 ±12,5% 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 1,1 ±33,9% <1,0 - 3,0 ±21,6% 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 0,078 - <0,050 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 6,50E+02  3,20E+02  7,30E+02 - 

 

 

 Nº amostra 441700007 441700008 441700009 

       
 Ponto de Colheita 

36A Ribeiras Agra e 

Corgo 
18A Vala dos Moleiros 52A Esteiro de Canelas 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 09:30 30/11/2017 – 10:00 30/11/2017 – 10:15 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Nível piezométrico *
3
 Fita piezométrica - Med. nível m  - - - - - - - - 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 7,4 ±0,3 10,2 ±0,3 11,5 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 6,5 ±0,2 7,1 ±0,2 7,2 ±0,2 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 2,54 ±7,0% 1,77 ±7,0% 30,50 ±7,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 2,02 - 1,28 - 26 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 6,7 

 
±2,5% 8,1 

 
±2,5% 9,6 

 
±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 55,6 

 
±0,1 72,6 

 
±0,1 90,9 

 
±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 0,055 ±15,0% 0,188 ±15,0% 0,675 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 0,82 ±45,3% 0,60 ±59,0% 0,88 ±42,8% 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 <2,00 - 3,89 ±15,0% <8,10 - 
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Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

 Nº amostra 441700007 441700008 441700009 

       
 Ponto de Colheita 

36A Ribeiras Agra e 

Corgo 
18A Vala dos Moleiros 52A Esteiro de Canelas 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 09:30 30/11/2017 – 10:00 30/11/2017 – 10:15 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 <0,050 - <0,050 - <0,600 - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 4,7 ±13,2% <3,0 - 17,3 ±10,9% 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 4,8 ±19,1% <1,0 - <1,0 - 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 0,054 ±30,0% <0,050 - <0,050 - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 3,70E+02  1,60E+02  4,40E+02 - 

 
 

 Nº amostra 441700010 441700011 441700012 

       
 Ponto de Colheita 

41A Comporta 

Barbosa (lado da Ria) 
25A Esteiro da Longa 

44A Rio Velho - 

Jusante 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 10:35 30/11/2017 – 12:30 30/11/2017 – 13:05 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Nível piezométrico *
3
 Fita piezométrica - Med. nível m  - - - - - - - - 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 11,6 ±0,3 12,0 ±0,3 12,3 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,5 ±0,2 7,3 ±0,2 7,6 ±0,2 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 34,40 ±7,0% 14,52 ±7,0% 27,0 ±7,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 30 - 12 - 22 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 9,4 

 
±2,5% 8,2 

 
±2,5% 9,9 

 
±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 86,6 ±0,1 75,7 ±0,1 94,2 ±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 0,655 ±15,0% 0,102 ±15,0% 0,376 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 0,90 ±42,1% 0,76 ±48,2% 0,50 ±69,6% 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 12,7 ±15,0% <4,05 - <8,10 - 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 <0,600 - <0,600 - <0,600 - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 19,8 ±10,8% 27,1 ±10,6% 12,0 ±11,2% 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 <1,0 - 2,0 ±24,9% 1,9 ±25,4% 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - 0,063 ±30,0% <0,050 - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 
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Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

 Nº amostra 441700010 441700011 441700012 

       
 Ponto de Colheita 

41A Comporta 

Barbosa (lado da Ria) 
25A Esteiro da Longa 

44A Rio Velho - 

Jusante 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 10:35 30/11/2017 – 12:30 30/11/2017 – 13:05 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

Pesticidas  

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 4,00E+02  10  24 - 

 

 

 Nº amostra 441700013 441700014 441700015 

       
 Ponto de Colheita 45A Polder 42A Ponte Rio Velho 38A Rio Fontão - Ponte 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 12:12 30/11/2017 – 11:55 30/11/2017 – 10:50 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 12,0 ±0,3 12,2 ±0,3 9,9 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,2 ±0,2 7,25 ±0,2 7,8 ±0,2 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 19,65 ±7,0% 0,175 ±7,0% 0,712 ±7,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 16 - 0,11 - 0,50 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 9,6 ±2,5% 8,7 ±2,5% 9,0 ±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 88,4 ±0,1 85,2 ±0,1 79,6 ±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 0,272 ±15,0% 0,204 ±15,0% 0,155 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 0,61 ±58,2% 2,02 ±25,9% 0,52 ±67,2% 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 <4,05 - 6,26 ±15,0% 3,88 ±15,0% 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 0,058 ±20,0% 0,238 ±20,0% <0,050 - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 9,8 ±11,5% 52,5 ±10,3% 3,6 ±14,1% 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 <1,0 - 3,2 ±21,3% <1,0 - 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - 0,054 ±30,0% 0,057 ±30,0% 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 1,40E+02  3,60E+02  1,70E+02 - 
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Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

 Nº amostra 441700016 441700017 441700018 

       
 Ponto de Colheita 

39A Vala derivação 

Vouga (comporta CP) 
51A Porto Mateus Dias 37A Ribeira Amiais 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 11:30 30/11/2017 – 11:10 30/11/2017 – 13:35 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 11,5 ±0,3 9,6 ±0,3 10 ±0,3 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,4 ±0,2 7,4 ±0,2 7,5 ±0,2 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 0,157 ±7,0% 0,179 ±7,0% 0,601 ±7,0% 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 0,10 - 0,12 - 0,42 - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 9,3 ±2,5% 8,9 ±2,5% 8,1 ±2,5% 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 84,2 ±0,1 78,5 ±0,1 72,3 ±0,1 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 0,1 ±15,0% 0,09 ±15,0% 0,081 ±15,0% 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 <0,50 - <0,50 - <0,50 - 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 4,44 ±15,0% 3,78 ±15,0% 7,62 ±15,0% 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 3,2 ±14,7% <3,0 - <3,0 - 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 <1,0 - <1,0 - <1,0 - 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 0,06 ±30,0% 0,054 ±30,0% <0,050 - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - <0,0500 - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 1,30E+02  2,20E+02  6,90E+02 - 

 

 Nº amostra 441700019 441700020 - 

       
 Ponto de Colheita 40A Calçada 

23A Rio Fontão - 

Montante 
- 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 09:40 30/11/2017 – 14:45 - 

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

In situ 

Temperatura 
3
 SMEWW 2550  ºC  0,1 0,3 8,4 ±0,3 9,7 ±0,3 - - 

pH 
3
 SMEWW 4500 H+ B  Esc. Sorensen 20ºC 0,1 1,0 7,2 ±0,2 7,9 ±0,2 - - 

Condutividade
 3
 NP EN 27888:1996 mS/cm 20ºC 0,06 147 1,92 ±7,0% 0,234 ±7,0% - - 

Salinidade * SMEWW 2520 B g/l NaCL  - Cálculo 1,46 - 0,16 - - - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888-12 mg(O2)/L  0,02 0,1 9,3 ±2,5% 10,6 ±2,5% - - 

Oxigénio Dissolvido 
3
 ASTM D 888 -12 %  0,3 1,0 91,3 ±0,1 93,8 ±0,1 - - 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Azoto amoniacal em NH4 
*# 

CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NH4)/L   0,026 0,026 0,062 ±15,0% 0,516 ±15,0% - - 

Azoto Kjeldahl em N * # CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1 mg(N)/l  0,167 0,5 0,72 ±50,4% 0,83 ±44,9% - - 
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Definitivo - Versão 1 

Original 
 

Data de Emissão  09-01-2018 
Cliente                            COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA 
 

 

 Nº amostra 441700019 441700020  

       
 Ponto de Colheita 40A Calçada 

23A Rio Fontão - 

Montante 
 

       
 Colheita data /hora 30/11/2017 – 09:40 30/11/2017 – 14:45  

       
Parâmetro Método analítico Unidades  LD LQ Resultado U Resultado U Resultado U 

Parâmetros Inorgânicos não metálicos 

Nitratos em NO3 * # CSN ISO 11732, CSN ISO 13395 mg(NO3)/L  0,09 0,27 <2,00 - 6,71 ±15,0% - - 

Fósforo Total em P * # 
CSN EN ISO 6878, CSN ISO 
15681-1 

mg(P)/l  0,003 0,01 <0,050 - <0,050 - - - 

Sólidos Suspensos Totais * 
# 

CSN 757350, CSN EN 872 mg/l  1,0 3,0 9,8 ±11,5% <3,0 - - - 

CBO5  * # CSN EN 1899-1; CSN EN 1899-2 mg(O2)/L  0,36 1,0 1,3 ±30,9% <1,0 - - - 

Pesticidas  

Alacloro * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Bentazona * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Clorpirifos * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,0500 - <0,0500 - - - 

Diurão * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Imidacloprida  * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

MCPA * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Terbutilazina * # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Desetilterbutilazina* # 
CZ_SOP_D06_03_183.A (Applied 
Biossystems 114AP43-01) 

ug/L  0,15 0,050 <0,050 - <0,050 - - - 

Microbiologia 

Bactér Coliformes Fecais *# PT-MET-98 (2014-11-10) NMP/100ml  - - 2,00E+02  1,30E+03  - - 

 

 

A Incerteza é expressa como incerteza expandida com fator k = 2, representando um nível de confiança de 95%. 
 

 

 

 
Apreciação: 

 

Fim dos Resultados Analíticos 

 
Breve resumo dos métodos  

    

Método Analítico Descrição 

 SMEWW 2550 
SMEWW 4500 H+ B 
NP EN 27888:1996 
ASTM D 888:2012 
ISO 11732, ISO 13395 
EN 25663, ISO 7150-1 
EN ISO 6878, ISO 15681-1 
757350, EN 872 
CZ_SOP_D06_03_183.A  
CSN EN 1899-1; CSN EN 
1899-2 
PT-MET-98 (2014-11-10) 
 

- Determinação por Termometria 
- Determinação de pH por Potenciometria 
- Determinação de condutividade por Condutimetria 
- Determinação de oxigénio por luminescência 
- Determinação de azoto amoniacal e iões de amónia, nitrito e soma de iões de nitrito e nitrato por espetrometria  
- Determinação de azoto Kjeldahl por espetrometria 
- Determinação de fósforo total por espetrometria 
- Determinação de sólidos suspensos totais por gravimetria  
- Determinação de pesticidas por cromatografia líquida 
- Determinação de carência bioquímica de oxigénio após n dias – Parte 1: método de diluição com adição de Allylthiourea. Parte 2: método para 
amostras não diluídas. 
- Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes método Colilert 

      

 
 
 
 

Assinatura
 
 

 
  

José Morais (Responsável Técnico) 
      Castro Verde, 9 de janeiro de 2018 
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VOLUME II – ESTUDOS AMBIENTAIS  

TOMO 1 – ATUALIZAÇÃO DA CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

MEMÓRIA     

 

Quadro 1 – População Residente e Variação Populacional por Região, Concelho, Freguesia e Lugar 

Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

População Residente 

Variação Populacional 2001 2011 

HM H M HM H M 

Baixo Vouga 385724 186574 199150 390822 187078 203744 1,3% 

Albergaria-a-Velha 24638 12057 12581 25252 12230 12022 2,5% 

Angeja 2320 1149 1171 2073 1003 1070 -10,6% 

Angeja 2012 994 1018 1814 874 940 -1,7% 

Aveiro 73335 35219 38116 78450 37120 41330 7,0% 

Cacia 7006 3460 3546 7354 3599 3755 5,0% 

Cacia 2270 1127 1143 2231 1070 1161 -2,1% 

Quinta do Loureiro 1444 698 746 1503 756 747 4,1% 

Sarrazola 1257 644 613 1241 617 624 -1,3% 

Vilarinho 666 316 350 581 272 309 -12,8% 

Estarreja 28182 13639 14543 26997 13012 13985 -4,2% 

Beduído 7794 3752 4042 7544 3605 3939 -3,2% 

Beduído 381 198 183 350 175 175 -8,1% 

Canto do Esteiro 111 46 65 94 47 47 -15,3% 

Estarreja 4261 2022 2239 4421 2085 2336 3,8% 

Feiteira 283 131 152 254 118 136 -10,2% 

Povoa de Baixo 1234 602 632 577 282 295 -53,2% 

Povoa de Cima 626 313 313 529 258 271 -15,5% 

Canelas 1486 709 777 1438 689 749 -3,2% 

Aldeia 60 33 27 75 34 41 25,0% 

Bandulha 94 47 47 93 42 51 -1,1% 

Cabeço de Baixo 129 65 64 130 65 65 0,8% 

Cabeço de Cima 60 27 33 49 23 26 -18,3% 

Campo da Cruz 98 41 57 100 46 54 2,0% 

Entre vinhas 91 47 44 68 31 37 -25,3% 

Espinhal 42 17 25 58 28 30 38,1% 

Estação 145 66 79 145 68 77 0,0% 

Estrada 87 46 41 73 34 39 -16,1% 

Maduros 38 19 19 33 18 15 -13,2% 

Picoto 107 53 54 96 46 50 -10,3% 

Rua de Baixo 66 30 36 50 25 25 -24,2% 
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 MEMÓRIA    

 

Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

População Residente 

Variação Populacional 2001 2011 

HM H M HM H M 

Rua Direita 103 51 52 89 43 46 -13,6% 

Rua da Fonte 71 37 34 49 22 27 -31,0% 

Rua da Mata 117 57 60 100 51 49 -14,5% 

Rua Nova do Jardim 81 43 38 98 46 52 21,0% 

Teixeira 32 16 16 20 12 8 -37,5% 

Ribeiro 77 38 39 66 33 33 -14,3% 

Fermelã 1482 719 763 1332 651 681 -10,8% 

Arieiro 97 48 49 92 50 42 -5,2% 

Barroca 39 19 20 - - - - 

Cachos 28 14 14 29 13 16 3,6% 

Corredoura 112 57 55 92 50 42 -17,9% 

Devesa 122 58 64 49 22 27 -59,8% 

Estrada 87 46 41 73 38 35 -2,7% 

Lameiro 66 33 33 56 31 15 -15,2% 

Matinho 47 23 24 55 29 26 17,0% 

Oliveira 137 69 68 - - - - 

Ribeiro 50 21 29 79 38 41 2,1% 

Roxico do Norte 114 58 56 104 50 54 -8,8% 

Roxico do Sul 257 116 141 255 120 135 -0,8% 

S. João 25 12 13 20 8 12 -20,0% 

Terra do Monte 36 18 18 37 18 19 2,8% 

Vale 168 85 83 147 71 76 -12,5% 

Ventosa 149 67 82 106 45 61 -28,9% 

Salreu 4153 1469 2184 3815 1820 1995 -8,1% 

Adou de Baixo - - - - - - - 

Adou de Cima - - - - - - - 

Agra  227 101 126 211 92 119 -7,0% 

Aldeia 60 33 27 54 26 28 -10,0% 

Antuã 45 19 26 45 18 27 0,0% 

Areeiro 97 48 49 66 31 35 -32,0% 

Balsa 58 25 33 60 31 29 3,4% 

Boavista 187 88 99 199 93 106 6,42% 

Barroca 634 295 339 - - - - 
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TOMO 1 – ATUALIZAÇÃO DA CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

MEMÓRIA     

 

Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

População Residente 

Variação Populacional 2001 2011 

HM H M HM H M 

Brejo 45 21 24 47 20 27 4,4% 

Cabeço do Picoto 96 49 47 83 40 43 -13,5% 

Cadaval 85 38 47 70 31 39 -17,6% 

Campino 412 203 209 344 175 169 -16,5% 

Carapinheira 179 88 91 137 67 70 -23,5% 

Carvalha 41 20 21 37 17 20 -9,8% 

Casal 111 52 59 109 49 60 -1,8% 

Cavada 136 57 79 118 51 67 -13,2% 

Corgo 96 44 52 114 62 52 18,8% 

Couto 135 62 73 129 62 67 -4,4% 

Feiro 146 65 81 132 60 72 -9,6% 

Fontinho 66 34 32 52 27 36 -21,2% 

Laceiras de Baixo 77 33 44 63 27 36 -18,2% 

Laceiras de Cima 73 40 33 53 27 26 -27,4% 

Ladeira 113 51 62 92 44 48 -18,6% 

Mato 349 162 187 158 75 83 -54,7% 

Olho d'agua - - - - - - - 

Outeiro 28 16 12 91 34 57 225,0% 

Pedreiras 48 25 23 54 31 23 12,5% 

Porto de Baixo 185 96 89 179 95 84 -3,2% 

Ribeiro da Ladeira 115 53 62 141 67 74 22,6% 

Rua da Cruz 50 24 26 40 18 22 -20,0% 

Rua Nova 50 21 29 49 24 25 -2,0% 

Salreu 147 76 71 122 59 63 -2,2% 

Santa Cristina - - - - - - - 

S. Martinho 112 53 59 83 37 46 -1,3% 

Senhora do Terço 114 53 61 82 40 42 -28,1% 

Senhora do Monte 120 65 55 157 85 72 30,8% 

Vale da Rama 232 111 121 183 88 95 -21,1% 

Vales 32 14 18 23 12 11 -28,1% 

Fonte: INE 
Região 

Concelho 

Freguesia 

Lugar 
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 MEMÓRIA    

 

Quadro 2 – Núcleos familiares residentes, alojamentos e edifícios por Região, Concelho, Freguesia e Lugar 

Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

Núcleo familiares 
residentes 

Alojamentos Familiares Edifícios 

2001 2011 
2001 2011 

2001 2011 
Total Clássicos outros Total Clássicos outros 

Baixo Vouga 116450 121961 171009 170225 784 202111 201557 554 133042 149921 

Albergaria-a-Velha 7574 7922 10242 10187 55 12315 12294 21 8578 10140 

Angeja 732 649 971 959 12 979 979 - 885 944 

Angeja 634 568 835 835 -  859 859 - 759 828 

Aveiro 22018 24205 32741 32600 141 40570 40475 95 20115 22817 

Cacia 2113 2345 2631 2590 41 3180 3139 41 2327 2744 

Cacia 677 723 857 854 3 1004 1002 2 763 897 

Quinta do Loureiro 442 478 536 515 21 646 610 36 467 554 

Serrazola 371 387 472 471 1 552 551 1 406 482 

Vilarinho 205 191 230 219 11 238 238 - 192 211 

Estarreja 8360 8370 11725 11661 64 202111 127998  10424 11181 

Beduido 2328 2376 3357 3334 - 3632 3632 - 131 2502 

Beduido - 120 - -  155 155 -  151 

Canto do Esteiro 32 27 50 50 - 45 45 - 48 45 

Estarreja 8360 1380 11725 11661 64 2170 2170 - 10424 1134 

Feiteira 84  108 108 - 114 114 - 94 97 

Povoa de Baixo - 182 - - - 240 240 - - 221 

Povoa de Cima - 33 - - - 276 276 - - 248 

Canelas 460 439 577 575 2 694 694 - 559 675 

Aldeia - 22 - - - 41 41 - - 41 

Bandulha - 27 - - - 40 40 - - 40 

Cabeço de Baixo 40 38 51 50 1 58 58 - 48 57 

Cabeço de Cima 17 16 27 27 - 32 32 - 27 32 

Campo da Cruz 27 26 45 45 - 52 52 - 44 50 

Entre vinhas 25 20 26 26 - 32 32 - 26 31 

Espinhal 15 16 26 26 - 32 32 - 26 32 

Estação 47 48 52 52 - 59 59 - 51 55 

Estrada 26 23 32 32 - 34 34 - 28 33 

Maduros 10 11 17 17 - 18 18 - 17 18 

Picoto 34 30 33 33 - 38 38 - 33 38 

Rua de Baixo 23 16 28 28 - 27 27 - 66 25 

Rua Direita 33 27 43 43 - 47 47 - 42 44 

Rua da Fonte 15 17 24 23 1 32 32 - 22 32 
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VOLUME II – ESTUDOS AMBIENTAIS  

TOMO 1 – ATUALIZAÇÃO DA CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

MEMÓRIA     

 

Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

Núcleo familiares 
residentes 

Alojamentos Familiares Edifícios 

2001 2011 
2001 2011 

2001 2011 
Total Clássicos outros Total Clássicos outros 

Rua da Mata 22 30 24 26 - 52 52 - 22 52 

Rua Nova do Jardim 26 32 33 33  - 42 42 - 33 40 

Teixeira 12 5 15 15 - 17 17 - 15 17 

Ribeiro 23 23 27 27 - 25 25 - 27 23 

Fermelã 441 416 600 599 1 682 682 -  677 

Arieiro 27 27 42 42 - 53 53 - 42 53 

Barroca - - - - - - - - - - 

Cachos 6 9 15 15 - 16 16 - 15 16 

Corredoura 34 29 47 47 - 52 52 - 47 52 

Devesa 38 28 59 58 - 25 25 - 58 25 

Estrada - 25 - - - 36 36 -  33 

Lameiro 22 18 28 28 -  33 33 - 28 33 

Matinho 16 15 24 24 - 32 32 - 24 32 

Oliveira           

Ribeiro  23    27 27 -  27 

Roxico do Norte 30 31 43 42 1 44 44 - 42 44 

Roxico do Sul 77 84 92 92 - 116 116 - 92 115 

S. João 8 5 13 13 - 14 14 - 13 14 

Terra do Monte 11 22 17 17 - 22 22 - 17 22 

Vale 52 43 71 71 - 74 74 - 65 73 

Ventosa 44 40 58 58 - 67 67 - 57 67 

Salreu 1247 1178 1859 1853 6 1873 1871 2  1780 

Adou de Baixo - - - - - - - - - - 

Adou de Cima - - - - - - - - - - 

Agra  54 50 79 79 - 86 86 - 75 79 

Aldeia 17 18 28 28 - 29 29 - 28 26 

Antuã 12 12 25 25 - 24 24 - 25 24 

Areeiro 27 22 42 42 - 28 28 - 42 28 

Balsa 18 20 25 25 - 31 31 - 25 28 

Boavista 50 52 58 58 - 63 63 - 59 62 

Breja 16 18 21 21 - 19 19 - 20 19 

Cabeço do Picoto 30 29 53 53 - 50 50 - 52 47 

Cadaval 26 22 38 38 - 39 39 - 38 38 

Campinos 124 114 157 156 1 163 162 1 141 147 
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Região/Concelho 

Freguesia/Lugar 

Núcleo familiares 
residentes 

Alojamentos Familiares Edifícios 

2001 2011 
2001 2011 

2001 2011 
Total Clássicos outros Total Clássicos outros 

Carapinheira 56 47 71 71 - 65 65 - 70 65 

Carvalha 14 12 15 15 - 17 17 - 15 17 

Casal 34 32 57 57 - 51 51 - 56 50 

Cavada 43 38 71 71 - 69 69 - 71 68 

Corgo 27 33 40 40 - 38 38 - 40 38 

Couto 40 39 74 74 - 75 75 - 73 75 

Feiro 40 42 62 62 - 64 64 - 62 63 

Fontinha 19 17 25 25 - 20 20 - 25 20 

Laceiras de Baixo 14 23 36 36 - 35 35 - 34 30 

Laceiras de Cima 23 15 29 29 - 31 31 - 29 27 

Ladeira 40 30 56 56 - 53 53 - 56 53 

Mato 116 50 155 155 - 89 89 - 112 76 

Olho d’Agua - - - - - - - - - - 

Outeiro 9 27 17 17 - 57 57 - 16 50 

Pedreiras 14 16 23 23 - 21 21 - 22 20 

Porto de Baixo 56 57 92 92 - 99 99 - 92 92 

Ribeiro da Ladeira 34 42 61 61 - 60 60 - 60 59 

Rua da Cruz 15 13 24 23 1 19 19 - 22 19 

Rua Nova 15 13 23 22 1 20 20 - 22 20 

Salreu - - - - - - - - - - 

Santa Cristina - - - - - - - - - - 

S. Martinho 30 25 45 45 - 47 47 - 44 42 

Senhor do Terço 35 26 60 60 - 48 48 - 59 48 

Senhora do Monte 38 50 59 58 1 66 66 - 57 64 

Vale da Rama 69 56 91 91 - 82 82 - 87 80 

Vales 10 6 12 12 - 14 14 - 11 12 

Barroca - - - - - - - - - - 

Fonte: INE 
Região 

Concelho 

Freguesia 

Lugar 
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1. INTRODUÇÃO  

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro encontra-se a desenvolver  o EIA do Projeto de 
Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O projeto tem por objetivo 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 elaboração do EIA está a cargo da COBA Portugal, S.A. e o fator Património Cultural foi adjudicado à IAS, 
Lda. 

No presente documento apresenta-se sumariamente o projeto, descrevem-se os objetivos do estudo a 
desenvolver e submete-se, para apreciação, a metodologia preconizada para realização do trabalho de 
campo. 
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2. O PROJETO 

2.1.  LOCALIZAÇÃO 

O projeto localiza-se na zona lagunar do Baixo Vouga, distrito de Aveiro, na União das Freguesias de 

Canelas e Fermelã e União das Freguesias de Beduído e Veiros e freguesia de Salreu, no concelho de 

Estarreja, freguesia de Esgueira do Concelho de Aveiro e freguesia de Angeja do concelho de Albergaria-

a-Velha. 

 

 Figura 1 – Localização do Projeto em Portugal continental. Base: imagem de satélite do Google Earth. 
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Figura 2 – Localização do Projeto e enquadramento administrativo. Base: composição das folhas 163 e 174 da Carta Militar de 

Portugal na escala 1:25.000 (reduzida). 

 

2.2.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

De acordo com a informação facultada, o projeto prevê a execução do seguinte conjunto de intervenções: 

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: 
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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; 

▪ 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. 

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, em Salreu, 

conforme imagem da Figura 4. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 -  Desenho do  Projeto sobre  Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 (reduzida) – composição das folhas 163 e 174 .



 

 

Figura 4 – Localização das áreas de empréstimo 
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3. ESTADO ATUAL DOS CONHECIMENTOS PARA A ÁREA DO PR OJETO 

3.1.  EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DO PROJETO 

O presente projeto desenvolve-se num troço de costa muito dinâmico e de formação recente. De facto, 

esta laguna costeira resulta de um processo de acumulação sedimentar e consequente isolamento do mar 

de uma vasta baía oceânica que se estendia de Espinho ao Cabo Mondego.  

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. 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.    

Os processos acima descritos originaram duas zonas geológicas totalmente distintas com a linha do antigo 

litoral a separá-las. O presente projeto localiza-se precisamente nesta zona de transição que apresenta, 

genericamente, a nascente, os terrenos antigos e a poente, os depósitos recentes.  

3.2.  ENQUADRAMENTO HISTORICO-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 
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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 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).  
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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, 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. 

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 
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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.  

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 
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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. 

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).  

1.1.  CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PATRIMÓNIO HISTORICO -ARQUEOLÓGICO DA 

ÁREA ENVOLVENTE 

Em resultado da consulta do Atlas do Património Classificado e em vias de classificação, verifica-se que,  

área de implementação do projeto não se registam imóveis ou sítios arqueológicos protegidos. O 

Património Arquitetónico, de acordo com a base de dados SIPA, distribui-se, sobretudo nos centros 

urbanos de Estarreja, Salreu, Canelas, Angeiras e Esgueira não se verificando, na área do projeto, a 

presença de imóveis registados naquela base de dados. 

No quadro seguinte, apresenta-se o resultado da consulta na base de dados Endovélico relativa ao 

Património Arqueológico na envolvente do Projeto.



 

Quadro 1 – Listagem do Património Arqueológico da envolvente do Projeto na base de dados Endovélico 

Designação CNS Processo Meio Categoria Tipo Período Descrição Concelho / Freguesia 

Castro de 
Salreu 

19299 S - 19299 e 

2000/1(467)-B 

Terrestre Arqueológico 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 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 

Estarreja/Salreu 
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com a ocupação da plataforma, como um pequeno tramo de piso, 
uma possível área de combustão e outras estruturas cujo deficiente 
grau de preservação condiciona uma interpretação segura. 
(Atualizado a 2019-07-26_FB) 

Igreja de 
Esgueira 

10519  Terrestre Arqueológico 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 

Torre 997 S - 00997 Terrestre Arqueológico 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 

Marinha 

Baixa 

15340 S - 15340 e 

97/1(400) 

Terrestre  Arqueológico 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 

Capela de 

Santo 

Amaro  

15736 S-15736 Terrestre Arqueológico 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 

sepulturas a acompanhar a estrutura arquitectónica. 

Estarreja/Beduído e Veiros 

 

 

 



 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A área onde decorre o presente projeto situa-se no estuário do rio Vouga, designado por Baixo Vouga 

Lagunar. Este estuário sofreu uma rápida evolução geomorfológica com processos de assoreamento 

significativos, pelo menos, desde o período romano.  Desde cedo constituiu-se como abrigo à navegação 

atlântica e penetração no interior do território por via fluvial e como zona de exploração dos recursos 

naturais disponíveis. A rápida transformação da paisagem por fatores naturais implicou intervenção 

humana ao longo do tempo para domesticação do espaço no sentido de garantir a exploração económica 

e a utilização como via de circulação. Como resultado, temos hoje uma paisagem fortemente humanizada 

apresentando uma diacronia de vestígios decorrentes tanto da navegação ao longo do tempo como da 

presença humana e interação com o meio, dando origem ao que hoje entendemos por Paisagem Cultural 

Marítima.  É, pois neste quadro conceptual, que se alicerça o presente trabalho permitindo uma visão 

integrada de todas as componentes da relação do homem com este espaço ao longo do tempo. Para tal, 

recorre-se a ferramentas e conceitos provenientes de campos diversos da investigação arqueológica ou 

etnográfica como seja a arqueologia náutica, arqueologia industrial ou etnografia marítima. 



 

3. PLANO DE TRABALHOS 

3.1.  OBJETIVOS 

É objetivo deste estudo promover a salvaguarda de eventual Património Cultural presente nas áreas de 

intervenção do projeto em apreço. 

Para tal, propõe-se a prospeção sistemática das áreas de incidência direta e indireta do projeto, dando 

cumprimento ao disposto na Circular com os Termos de Referência para o Descritor Património em 

Estudos de Impacte Ambiental (Circular de 10 de setembro de 2004). 

3.2.  DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

1.1.1.  METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

Para implementação das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos propõe-se a seguinte 

metodologia: 

• Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico para enquadramento da área do 

projeto, com recurso a 

o bibliografia histórica e arqueológica disponível 

o bibliografia relativa à evolução geomorfológica do espaço em estudo 

o análise da cartografia antiga  

o análise dos resultados das sondagens geotécnicas realizadas na área do projeto 

• Prospeção arqueológica sistemática, nas zonas de incidência direta e indireta do projeto; 

• Identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos patrimoniais; 

• Avaliação individual do valor cultural dos elementos patrimoniais detetados; 

• Avaliação do impacte do projeto nos elementos culturais inventariados face ao valor dos 

mesmos e às características do projeto; 

• Indicação das adequadas medidas de minimização;  

• Elaboração de Relatório Técnico Final de acordo com 

o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei nº 164/2014, de 4 de novembro) 

o “Directiva sobre apresentação de relatórios finais relativos a prospeções arqueológicas 

subaquáticas recorrendo ao uso de métodos geofísicos de deteção remota” (Circular de 

12 de agosto de 2010) 

o Documentação digital em Relatórios de Trabalhos Arqueológicos (Circular de 27 

dezembro 2011) 

o Documentação Fotográfica em Relatórios de Trabalhos Arqueológicos (Circular de 12 

agosto 2010) 
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1.1.2.  METODOLOGIA DAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS  

• Prospeções arqueológicas sistemáticas. 

o As prospeções serão realizadas de forma  sistemática ao longo do traçado dos diques a 

reparar ou a construir. 

o Nas 3 áreas de empréstimo serão feitas percorrendo fiadas com espaçamento de cerca 

de 10 m quando possível ou adaptando à realidade encontrada no terreno. 

o No Rio Velho, a metodologia de prospeção será realizada por adequação às condições 

que se vierem a verificar durante o trabalho de campo, quanto ao  caudal de água, 

visibilidade em imersão e acessos. Assim, prevê-se que a prospeção do leito do rio se 

realize de acordo com as seguintes metodologias: 

• Observação direta dos fundos e margens onde o caudal se apresenta 

reduzido e com os fundos expostos 

• Observação dos fundos por amostragem de sedimentos sempre que 

a visibilidade não permitir a observação direta.  

• Todas as ocorrências serão alvo de posicionamento e implantação cartográfica, de registo 

arqueológico e também de salvamento quando que se tratar de património móvel e não inserido 

em contexto. 

• Os materiais de pequena dimensão, isolados, que se venham a revelar de interesse serão 

recolhidos após registo e posicionamento e embalados em ambiente idêntico ao de origem e 

estabilizados. Serão eliminados os sedimentos envolventes e, no caso de materiais provenientes 

do meio subaquático ou húmido, serão retirados todos os vestígios de algas ou outros 

organismos mantendo os depósitos fixos, nomeadamente concreções. Posteriormente 

proceder-se-á a uma lavagem em água corrente e escova de cerdas finas. Dependendo do 

material e do meio de origem, este deverá ser seco sem exposição solar ou permanecer imerso. 

Caso se veja a necessidade de trabalhos de conservação e restauro para além da estabilização 

estes serão entregues a técnico/empresa da especialidade. Havendo lugar a recolha de espólio, 

este será estudado e publicado pela signatária em colaboração com investigador com 

especialidade na época ou no tipo de material/artefacto. 

3.3.  CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Prevê-se que as prospeções se realizem assim que for rececionada a respetiva autorização por parte da 

DGPC, o que se admite poder ocorrer até  ao dia 25 de fevereiro. Os trabalhos de campo decorrerão 

durante as duas semanas seguintes, caso não haja interrupção devido a condições atmosféricas adversas. 

Os prazos das restantes fases, têm em conta os previstos no atual Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e sistematizam-se 

no  

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Calendarização 

RV21ES 

TAREFAS DATAS PREVISTA 

Trabalho de campo 25 de fevereiro a  11 de março de 2021 

Entrega do Relatório na DGPC Até 11 de março de 2022 

Tratamento e estudo de materiais De março de 2021 até março de 2024 

Depósito de materiais Até março de 2023 

Publicação 

Até março de 2023, após aprovação do Relatório 
Técnico Final por parte da DGPC e permissão do 
Promotor, a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro. 

 

3.4.  EQUIPA 

A equipa será constituída por Maria Cândida Simplício - arqueóloga com valência em arqueologia náutica 

e subaquática, assim como em arqueologia dos meios húmidos - e João Eduardo Monteiro Correia, 

licenciado em História e pós graduação em História Contemporânea. 

3.4.1.  COMPATIBILIDADE COM OUTROS PROJETOS A DECORRER 

A requerente terá uma afetação de 100% nos trabalhos de prospeção arqueológica não se encontrando, 

durante esse período, afeto a trabalhos de campo de qualquer outro projeto.  

3.4.2.  IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO OPERADOR DO DETETOR DE METAIS  

N/A 

3.5.  MEIOS 

 

A signatária deste Requerimento possui os meios necessários à execução dos trabalhos que propõem. O 

financiamento é adequado à boa execução dos trabalhos a realizar e encontra-se garantido por acordo 

de prestação de serviços entre a equipa de arqueologia, a Investigação Arqueológica Subaquática, Lda. 

(Entidade Enquadrante) e a COBA Portugal, S.A. (Entidade Contratante).  

Afetos aos trabalhos estarão os seguintes meios técnicos, equipamentos e materiais: 

1 pequena embarcação pneumática com motor de 4HP  

1 veículo Todo-o-Terreno 

Equipamentos individuais de proteção quer em imersão, quer à superfície 

Aparelho GPS e respetivo software de geo-referenciação. 

Máquina fotográfica subaquática  
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Máquina fotográfica Digital 

Computador portátil 

Material de medição e desenho subaquáticos 

 

3.6.  ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

 

Uma vez que os trabalhos arqueológicos têm carácter prospetivo,  não se prevê a recolha de espólio 

móvel. No entanto, caso haja, pontualmente, recolha de peças isoladas e de pequena dimensão, serão 

aplicados os procedimentos de conservação preventiva tal com explicitado no último ponto da 

Metodologia. 

3.6.1.  INDICAÇÃO DO LOCAL DE DEPÓSITO DO ESPÓLIO DURANTE OS TRABALHOS 

DE CAMPO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2º A, 2785-339 São Domingos de Rana 

 

 

3.6.2.  PROPOSTA DE LOCAL PARA DEPÓSITO DEFINITIVO PARA ESPÓLIO E 

DOCUMENTAÇÃO DE CAMPO 

 
A documentação de campo deverá ser anexada ao Relatório Técnico Final e entregue na Direção Geral do 

Património Arqueológico. No caso em que ocorram situações de recolha de espólio, esta deverá ser 

articulada com a DGPC e com os núcleos museológicos dos concelhos de Aveiro, Estarreja e/ou Albergaria-

a-Velha.  

 

 

3.7.  PLANO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS JUNTO DA 

COMUNIDADE 

 

O trabalho a desenvolver, dado os objetivos a que se propõe e a natureza do mesmo, terá uma divulgação 

na página web da IAS, Lda. assim como nas redes sociais, desde que autorizada pela Entidade Proponente 

do Projeto. 

 

 

3.8.  PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O Relatório Final será publicado on line na página da IAS, Lda. após aprovação da DGPC e permissão da 
Entidade Proponente. Caso se venham a verificar resultados relevantes, os trabalhos e conclusões terão 
divulgação em revista científica da especialidade com as mesmas condicionantes. 

Os resultados serão integrados, através da elaboração de fichas compatíveis, na base de dados on line 

Endovelico. 
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504257650, com sede na Rua Álvaro de Campos, 94, 2º A, 2785-339 São Domingos de Rana, 

neste ato representada por Maria Cândida Nunes da Silva Simplício, na qualidade de sócia 

gerente, declara, nos termos da subalínea i) da alínea i) do nº 1 do artº 7º do Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro, enquanto 

Entidade Enquadrante, garantir a disponibilização dos meios necessários à boa execução dos 

trabalhos arqueológicos a efetuar pela arqueóloga Maria Cândida Nunes da Silva Simplício no 

âmbito do “EIA do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar”. 

 

São Domingos de Rana, 1 de fevereiro de 2021 

 

Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 

(Gerente) 

 

 









1. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES PATRIMONIAIS 

1.1.  CRITÉRIOS E IDENTIFICAÇÃO DO VALOR CULTURAL 

Na identificação do Valor Cultural das ocorrências adotou-se e adaptou-se o sistema definido por Mascarenhas et 
alli (1986) e Albergaria (2001) onde se considera uma valoração a partir de valores ponderados atribuídos.  

Consideraram-se 8 categorias: Conservação, Raridade, Valor Científico, Valor Histórico, Valor Simbólico, Valor 
Turístico, Monumentalidade e Inserção na Paisagem. A última não é aplicável ao Património Cultural subaquático. 
Atribuiu-se ao Valor Científico a ponderação mais elevada seguida do Valor Turístico. À Inserção na Paisagem 
atribuiu-se a ponderação de valor mais baixo. 

Quadro 1 - Conjunto das Categorias consideradas no Valor Cultural e respetiva ponderação 

Valor Científico 7 

Valor Turístico 6 

Valor Histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Valor da Raridade 4 

Monumentalidade 4 

Valor da Conservação 3 

Inserção na paisagem 2 

 

Quadro 2 - Descritores do Valor Científico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Moderado 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Quadro 3 - Descritores do Valor Turístico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Nulo 0 

 

Quadro 4 - Descritores do Valor Histórico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Quadro 5 - Descritores do Valor Simbólico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 



 

Quadro 6 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo Valor Numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

Quadro 7 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Ausente 0 

 

Quadro 8 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo Valor Numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

Quadro 9 - Descritores do Valor da Inserção na Paisagem e respetivo Valor Numérico 

Com muito interesse 5 

Com algum interesse 2 

Sem interesse 1 

Nulo 0 

 

Conforme o Valor Cultural obtido, a cada ocorrência é atribuído um Significado de Valor Cultural que pode ser 

Reduzido, Moderado ou Elevado. 

Quadro 10 - Relação entre as Classes de Valor Cultural e o respetivo Significado 

Valor Cultural Significado 

≥17 <25 Elevado 

≥8<17 Moderado 

 <8 Reduzido 

1.2.  CRITÉRIOS E IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Os critérios de classificação de cada ação do projeto sobre os valores culturais, escalas a utilizar e correspondente 

valor numérico para cálculo da Significância do Impacte são sistematizados na tabela seguinte.  

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da soma dos valores 

atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 



• Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores. 

Tabela 1 – Critérios para classificação das ações do projeto sobre os valores culturais 

Critérios de Classificação Escala Valor 

(para o cálculo da Significância do Impacte) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência Improvável / Pouco provável 

Provável 

Certa 

1 

2 

3 

Duração Temporário 

Permanente 

1 

2 

Frequência Raro 

Ocasional/Sazonal 

Diário 

1 

2 

3 

Reversibilidade Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível 

1 

2 

3 

Magnitude Reduzida 

Moderada 

Elevada 

1 

3 

5 

Valor do recurso afetado e /ou 

sensibilidade ambiental da área do 

impacte 

Reduzido 

Moderado 

Elevado 

1 

3 

5 

Escala Confinado à instalação 

Não confinado mas localizado 

Não confinado 

1 

2 

3 

Capacidade de minimização ou 

compensação 

Minimizável e/ou compensável 

Não minimizável nem compensável 

1 

2 
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 Exmo. Senhor Presidente 
 Câmara Municipal de Aveiro 
  
 geral@cm-aveiro.pt 

 
 
 
 
 
 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Ofício n.º S-2021/       838           
  Procº (C.S:216546)  

  
  

 
 

Assunto: PATA - EIA do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 
Requerente: Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 

 

 

 

Venho por este meio informar que por despacho do Sr. Subdiretor Geral da Direção Geral do 

Património Cultural de 24/03/2021, foi emitido parecer Favorável condicionado sobre o processo 

acima referido, nos termos propostos na informação n.º 1492263/DBC/DIESPA/CNANS/2021, em 

anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Pel’ A Diretora Regional de Cultura 
 
 

Doutora Suzana Menezes 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Inf. Nº 1492263/DBC/DIESPA/CNANS/2021 
Inf. Nº S-2021/546115 (C.S:1492263) , Cód. Manual nº 413/2021 
 
/OC 
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Assunto :  PATA - EIA do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 
 

Requerente :  Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 
 

Local :  Ilha Nova, Murraceira, Polder, Rio das Mós, Longa, Canelas, Fermelã Baixo Vouga Lagunar - 
Estarreja 

 
Servidão 
Administrativa :  

 

 
Inf. n.º: S-2021/546115 (C.S:1492263) Cód. Manual 413/2021 

N.º Proc.: DRC/2001/01-08/2004/PATA/17467 (C.S:216546) Data Ent. Proc.: 12/02/2021 

 
 

Subdiretor Geral João Carlos Santos a 24/03/2021 
 

Aprovo nos termos propostos na informação n.º 1492263/DBC/DIESPA/CNANS/2021, em 
anexo. 

 
Subdiretor Geral João Carlos Santos a 24/03/2021 

 

Concordo. 

 
Diretora Maria Catarina Coelho a 22/03/2021 
 

Concordo, propondo transmitir em sede da informação n.º 413/2021 (CS 1492263) da 
DRCCentro. À consideração superior. 

 
António Batarda a 19/03/2021 
 

Concordo, propondo a emissão de parecer favorável condicionado nos termos do parecer 
técnico. À consideração superior. 

 
Diretora de Serviços dos Bens Culturais Cátia Marisa Gonçalves Marques a 20/02/2021 
 

Concordo com o parecer favorável proposto. 
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   INFORMAÇÃO n.º    1492263/DBC/DIESPA/CNANS/2021 data: 18.03.2021    cs: 216546   

   processo nº:   (01)01.08/03 

   assunto: Estudo de Impacto Ambiental do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

 

PATA (prospeção) – EIA do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do 

Baixo Vouga Lagunar – Maria Cândida Nunes da Silva Simplício. 

 

 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
A presente apreciação fundamenta-se nas disposições da legislação em vigor, nomeadamente: 

 

• Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural. 

• Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de junho, que harmoniza a legislação que rege a atividade 

arqueológica em meio subaquático com a aplicável à atividade arqueológica em meio terrestre. 

• Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos. 

• Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural. 

• Portaria n.º 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a Estrutura Nuclear da Direção-Geral do 

Património Cultural, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 263/2019, publicada no 

Diário da República n.º 162, I.ª Série, de 26 de agosto de 2019. 

 

 

PARECER TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA 

 

1. Enquadramento administrativo. 

1.1.  O Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA), da responsabilidade 
técnico-científica da arqueóloga Maria Cândida Nunes da Silva Simplício respeita à 
realização de uma intervenção no âmbito e no local indicados em epígrafe. Corresponde a 
uma ação arqueológica de Categoria C – ações preventivas – definida no artigo 3.º alínea c) 
do Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (RTA).   

1.2.  Para efeitos da aplicação do disposto no art.º 5.º n.º 6 do mesmo diploma legal, a entidade 
enquadrante é o Investigação Arqueológica Subaquática – IAS, Ld.ª e a entidade contratante 
é a COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, SA. 
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1.3. Para efeitos do cumprimento no disposto no art.º 6.º n.º 10 do mesmo diploma legal, a 
autorização do proprietário é Administração da Região Hidrográfica do Centro.  

2. Antecedentes. 

O processo regista diversos antecedentes. Para a presente apreciação técnica foram considerados os 
seguintes: 

2.1. Informação da 0420/DRCC/2020, de 03.03.2020 – EIA do projeto de execução do sistema 
primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar – Pedido de informação: 

2.1.1. Nesta, a DRCC, define as condicionantes de natureza patrimonial abrangida pela área 
de estudo do projeto de execução do sistema primário de defesa do Baixo Vouga 
Lagunar, informando que: 

2.1.1.1. Este é composto pelo Sistema de defesa contra Marés e Sistema Primário de 
Defesa contra Cheias e abrange uma área de 3000 ha, limitado a norte pela 
margem esquerda do esteiro de Estarreja, a Oeste, sensivelmente pelo eixo que 
liga Vilarinho à margem interior do Lago Laranjo, a Sul, pelo troço do Rio Vouga, a 
jusante da Ponte de Angeja e a Leste, junto à EN109 e linha de caminho de ferro; 

2.1.1.2. Confrontada a localização da área de projeto, com a base de dados 
georreferenciada de sítios arqueológicos (DGPC), constatamos que não existe 
coincidência, não obstante, regista-se, uma excessiva proximidade com o sítio 
arqueológico da Torre (CNS997) e da Marinha Baixa (CNS15340), o que 
recomenda 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 em epígrafe. 

2.2. Informação da 0413/DRCC/2021, de 19.02.2021 – PATA – EIA do Projeto de Execução do 
Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar: 

2.2.1. Nesta, a DRCC, informa que após apreciação da pretensão é de parecer que esta reúne 
as condições necessárias para ser aprovada, na sua dimensão terrestre. Não obstante, 
considerando a área de afetação do projeto, a decisão definitiva da DGPC deverá ser 
em consideração a apreciação da componente subaquática.  

3. Apreciação técnica. 

3.1.  Plano de trabalhos arqueológicos (PTA).   

3.1.1.  Calendarização 

O requerimento refere genericamente que os trabalhos decorrerão durante duas 
semanas, dependendo das condições climatéricas. 

3.1.2. Situação de referência.  

O requerimento encontra-se instruído em cumprimento no disposto no art.º 6.º n.º 10 do RTA. 
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3.1.3. Proposta de intervenção arqueológica: 

3.1.3.1. O plano de trabalhos arqueológicos tem objetivo: Promover a salvaguarda de 
eventual Património Cultural presente nas áreas de intervenção do projeto em 
apreço. Para tal, foi proposta a realização de trabalhos de prospeção sistemática 
nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, dando cumprimento ao 
disposto na Circular com os Termos de Referência para o Descritor Património em 
Estudos de Impacte Ambiental (Circular de 10 de setembro de 2004). 

3.1.3.2. O plano de trabalhos proposto compreende as seguintes tarefas: 

3.1.3.2.1. Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico para 
enquadramento da área do projeto, com recurso a bibliografia histórica e 
arqueológica disponível, bibliografia relativa à evolução geomorfológica do 
espaço em estudo, análise da cartografia antiga e análise dos resultados das 
sondagens geotécnicas realizadas na área do projeto 

3.1.3.2.2. Prospeção arqueológica sistemática, nas zonas de incidência direta e 
indireta do projeto: 

3.1.3.2.2.1. As prospeções serão realizadas de forma sistemática ao longo do 
traçado dos diques a reparar ou a construir; 

3.1.3.2.2.2. Nas 3 áreas de empréstimo serão feitas percorrendo fiadas com 
espaçamento de cerca de 10 m quando possível ou adaptando à 
realidade encontrada no terreno; 

3.1.3.2.2.3. No Rio Velho, a metodologia de prospeção será realizada por 
adequação às condições que se vierem a verificar durante o trabalho 
de campo, quanto ao caudal de água, visibilidade em imersão e 
acessos. Assim, prevê-se que a prospeção do leito do rio se realize de 
acordo com as seguintes metodologias: Observação direta dos fundos 
e margens onde o caudal se apresenta reduzido e com os fundos 
expostos; e, Observação dos fundos por amostragem de sedimentos 
sempre que a visibilidade não permitir a observação direta. 

3.1.3.2.2.4. Todas as ocorrências serão alvo de posicionamento e implantação 
cartográfica, de registo arqueológico e também de salvamento 
quando que se tratar de património móvel e não inserido em 
contexto. 

3.1.3.2.2.5. Os materiais de pequena dimensão, isolados, que se venham a 
revelar de interesse serão recolhidos após registo e posicionamento e 
embalados em ambiente idêntico ao de origem e estabilizados. Serão 
eliminados os sedimentos envolventes e, no caso de materiais 
provenientes do meio subaquático ou húmido, serão retirados todos 
os vestígios de algas ou outros organismos mantendo os depósitos 
fixos, nomeadamente concreções. Posteriormente proceder-se-á a 
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uma lavagem em água corrente e escova de cerdas finas. Dependendo 
do material e do meio de origem, este deverá ser seco sem exposição 
solar ou permanecer imerso. Caso se veja a necessidade de trabalhos 
de conservação e restauro para além da estabilização estes serão 
entregues a técnico/empresa da especialidade. Havendo lugar a 
recolha de espólio, este será estudado e publicado pela signatária em 
colaboração com investigador com especialidade na época ou no tipo 
de material/artefacto. 

3.1.3.2.2.6. Uma vez que os trabalhos arqueológicos têm carácter prospetivo, 
não se prevê a recolha de espólio móvel. No entanto, caso haja, 
pontualmente, recolha de peças isoladas e de pequena dimensão, 
serão aplicados os procedimentos de conservação preventiva tal com 
explicitado no último ponto da Metodologia. 

3.1.4.  Conformidade do PATA com o RTA. 

3.1.4.1. Artigo 4.º - A arqueóloga requerente Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 
reúne os requisitos para a direção de trabalhos arqueológicos a que se propõe, tal 
como se encontram definidos no diploma legal. 

3.1.4.2. Artigo 5.º - Consultado o sistema de informação e gestão de dados do 
património arqueológico - Endovélico – apurou-se que os arqueólogos não 
registam sobreposição de direções científicas. 

3.1.4.3. Artigo 6.º - Para efeitos da aplicação do previsto na alínea a) do n.º 7 deste 
artigo, a entidade enquadrante é a Investigação Arqueológica Subaquática – IAS, 
Ld.ª . Após consulta ao sistema de informação e gestão de dados do património 
arqueológico – Endovélico, constatou-se que a entidade enquadrante regista 2 
relatórios finais em (consultado em 18.03.2021. (A informação apresentada 
poderá não estar totalmente atualizada). 

3.1.4.4. Artigo 7.º - Considera-se que cumpre, genericamente, o disposto no n.º 1 
deste artigo, no que se refere aos requisitos e à documentação que devem 
instruir o PATA. 

3.1.4.5. Artigo 14.º - No que respeita ao cumprimento das disposições deste artigo 
constatou-se, após consulta ao sistema de informação e gestão de dados do 
património arqueológico – Endovélico, o seguinte: 

3.1.4.5.1. O arqueólogo Maria Cândida Nunes da Silva Simplício regista 2 
relatórios em atraso e 1 pendente. 

4. Análise.  

Analisado o conjunto documental, constata-se:  
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4.1.1.  A proposta de intervenção revela-se como adequada aos potenciais contextos de cariz 

náutico que possam ser identificados no decorrer da prospeção.  

4.1.2.  Apesar de não ser apresentada proposta de plano de conservação preventiva para o 

espólio que venha a ser recolhido, o caráter prospetivo dos trabalhos arqueológicos 

não sugere a fixação deste critério, tanto mais que é apresentada sumariamente a 

metodologia a aplicar nestas situações. 

5. Proposta de decisão. 

Face ao exposto, propõe-se:  

5.1. A autorização condicionada para a realização da ação arqueológica: 

5.1.1. Caso se verifique a existência de estruturas complexas com cascos de navios ou 

estruturas de apoio à atividade ribeirinha a equipa de arqueologia deverá submeter um 

PATA dedicado para o registo, análise e estudo dessas estruturas.   

5.1.2. No que respeita à conservação preventiva do espólio, deverá ser indicado qual o 

“técnico/empresa da especialidade” que ficará vinculado aos trabalhos de conservação 

e restauro referidos na metodologia (cf 1.1.2. do PATA) e remeter o respetivo 

currículo/portfolio.  

5.1.3.  Tendo presente o disposto no n.º 6 do art.º 6.º do RTA, «A DGPC pode fixar no 

despacho de autorização condicionalismos especiais necessários à melhor execução dos 

trabalhos.», estabelecer as seguintes condicionantes: 

5.1.3.1. Previamente ao início da ação arqueológica deverá ser remetida a 

documentação inerente à conservação preventiva (ponto 5.1.2. da presente 

informação) no âmbito do plano de trabalhos em análise.  

5.1.3.2. Artigo 75.º n.º 1 - «Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos 

termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico.»; 

5.1.3.3. Artigo 79.º n.º 2 - «Os serviços da administração do património cultural 

condicionarão a prossecução de quaisquer obras à adopção pelos respectivos 

promotores, junto das autoridades competentes, das alterações ao projecto 

aprovado capazes de garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas 

arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos.»;    

5.1.3.4. Cumulativamente ao referido na alínea b) supra, apenas serão passíveis de 

aceitação em Nota Técnica, remetida por correio eletrónico para o técnico da 

DGPC que acompanha o processo, os requerimentos para afetação de estruturas 

arqueológicas e as propostas de alteração de metodologia de trabalho 

decorrentes da identificação de contextos arqueológicos preservados. A restante 
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documentação relativa à apresentação da informação recolhida nas ações 

arqueológicas deverá seguir as disposições dos artigos 14.º e 15.º do RTA.     

5.1.3.5. O disposto no n.º 3 do art.º 18.º, no que se refere ao local de depósito 

provisório do espólio, deverá ser obrigatoriamente definida pela direção científica 

em sede de relatório final, sob pena de se considerar que o documento não reúne 

as condições legalmente requeridas para a sua aprovação. Mais se informa que 

deverão ser obrigatoriamente remetidos a esta Direcção Geral cópias dos autos 

de entrega do espólio arqueológico no local anteriormente aprovado. 

5.1.4.  Tendo como objetivo «o cumprimento pelo requerente e pela entidade enquadrante 

das obrigações relativas a trabalhos anteriormente autorizados, nomeadamente a 

entrega e aprovação de relatórios, publicação de resultados e depósito de espólios» 

(n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 164/2014, de 4 de Novembro), devem os arqueólogos e as entidades 

enquadrantes que se encontrem em situação de incumprimentos proceder à 

regularização destas situações com a máxima urgência. A concessão de novas 

autorizações para a realização de trabalhos arqueológicos ficará, nos termos legais, 

dependente do cumprimento desta obrigação. 

À consideração superior. 
 

Miguel Martins  José António Gonçalves 

   

Arqueólogo  Conservador-restaurador 

 

1. ENQUADRAMENTO 

1.1 A documentação mencionada em epígrafe respeita o pedido de autorização para a 

realização de trabalhos arqueológicos, no âmbito do EIA do Projeto de Execução do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, da responsabilidade da arqueóloga Maria 

Cândida Nunes da Silva Simplício. 

 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1 A presente apreciação fundamenta-se nas disposições conjugadas da legislação em vigor, 

nomeadamente: artigos 74º a 79º da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro; Decreto-Lei n.º 

115/2012 de 25 de maio; Decreto-Lei 114/2012 de 25 de maio, Decreto-Lei n.º 164/2014, de 
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4 de novembro e Circular “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 

em estudos de impacte ambiental”, 10 de setembro de 2004. 

 

3. ANTECEDENTES 

3.1 “EIA do projeto de execução do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar – 

Pedido de informação”, datado de 09/03/2020 (cs: 201969). 

 

4. APRECIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA 

4.1 O projeto localiza-se na zona lagunar do Baixo Vouga, no concelho de Aveiro, Estarreja e 

Albergaria-a-Velha, este “(…) tem por objetivo 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 (…); 

 

4.2 O Plano de Trabalhos propõe-se a dar cumprimento integral à Circular “Termos de Referência” em 

vigor, propondo (entre outras tarefas): 

• Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico para enquadramento da área do projeto, 

com recurso a: bibliografia histórica e arqueológica disponível; bibliografia relativa à evolução 

geomorfológica do espaço em estudo; análise da cartografia antiga e análise dos resultados das 

sondagens geotécnicas realizadas na área do projeto; 

• Prospeção arqueológica sistemática, nas zonas de incidência direta e indireta do projeto: ao longo 

do traçado dos diques a reparar ou a construir; nas 3 áreas de empréstimo e ao longo do Rio Velho; 

• Identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos patrimoniais; 

• Avaliação do impacte do projeto nos elementos culturais inventariados face ao valor dos mesmos 

e às características do projeto; 

 

5. CONCLUSÃO 

Analisada a documentação mencionada em epígrafe, somos de parecer que esta reúne as 

condições necessárias para ser aprovada, na sua dimensão terrestre. Não obstante, 

considerando a área de afetação do projeto, a decisão definitiva da DGPC deverá ser em 

consideração a apreciação da componente subaquática.  
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Do teor desta informação deverá ser dado conhecimento à requerente e à Câmara Municipal 

de Aveiro, Estarreja e Albergaria-a-Velha.  

   

À consideração superior, 

 

As Técnicas Superiores  

 

 

Gertrudes Branco, arqueóloga                                                                    
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TOMO 4 – PLANEAMENTO DO ESTALEIRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Planeamento do Estaleiro diz respeito ao Tomo 4 do Volume III - Estudos Complementares do Projeto de Execução  

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O conjunto das infraestruturas incluídas na Empreitada do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 

compreende, resumidamente, o Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) e o Sistema Primário de 

Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), que incluem os diques de defesa contra marés e contra cheias, e ainda 

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 40316-PE-0304-DE-000 identificam-se todas as infraestruturas a projetar que fazem parte do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O presente Tomo 4 compreende, para além desta introdução, mais 3 capítulos. 

No capítulo 2 apresentam-se a descrição e caracterização da Empreitada. 

No capítulo 3 apresentam-se as condicionantes ecológicas a ter em conta para a localização do Estaleiro. 

No capítulo 4 apresenta-se os critérios gerais a adotar para a elaboração do projeto e para a construção do Estaleiro. 





  

 
 

40316-PE-0304-0000(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 3 

VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES - TOMO 4 – PLANEAMENTO DO ESTALEIRO  
 

2 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

No presente capítulo faz-se uma descrição e caracterização das infraestruturas incluídas na Empreitada do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas 

notas sobre a realização das obras. 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPREITADA 

2.1.1 Localização 

A Empreitada das infraestruturas do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar será executada no Bloco do 

Baixo Vouga Lagunar, que constitui uma das onze unidades geográficas de valorização agrícola consideradas no “Projeto 

de Desenvolvimento Agrícola do Vouga”, e compreende uma área a beneficiar da ordem de 3 000 ha. Este bloco é limitado 

a Norte pelo esteiro de Estarreja, a Oeste, sensivelmente, pelo lago do Laranjo e o eixo Vilarinho-Murtosa, a Sul pelo troço 

do rio Vouga a jusante de Angeja e a Este por uma fronteira sinuosa que se desenvolve aproximadamente, a sul, junto à 

EN109 e A25 e a Norte, junto à linha de Caminho de Ferro do Norte.  

A área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar está repartida pelos municípios de Aveiro, de Albergaria-a-Velha e de Estarreja. 

Em 1991, a ex-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 a foz do rio Antuã, e uma das 

estruturas hidráulicas previstas, designadamente a Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa. 

2.1.2 Antecedentes 

O bloco do Baixo Vouga Lagunar constitui uma das onze unidades geográficas de valorização agrícola consideradas no 

“Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga”, e compreende uma área a beneficiar da ordem de 3 000 ha. Este bloco 

é limitado a Norte pelo esteiro de Estarreja, a Oeste, sensivelmente, pelo lago do Laranjo e o eixo Vilarinho-Murtosa, a Sul 

pelo troço do rio Vouga a jusante de Angeja e a Este por uma fronteira sinuosa que se desenvolve aproximadamente, a 

sul, junto à EN109 e A25 e a Norte, junto à linha de Caminho de Ferro do Norte.  

Em 1991, a ex-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 a foz do rio Antuã, e uma das 

estruturas hidráulicas previstas, designadamente a Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa. 

Em 2000, o ex‐IHERA elaborou um novo estudo, o Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do bloco 

do Baixo Vouga Lagunar (designado por “Anteprojeto de 2000”), 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. Na 

sequência desse estudo foi realizado um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que estabeleceu requisitos 

para o desenvolvimento do Projeto. 

De acordo com o EIA, é consensual a interdependência relevante existente no Baixo Vouga Lagunar entre as 

componentes de Conservação da Natureza e da Atividade Agrícola. Por outro lado, a progressão de água salgada no 
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interior dos campos foi identificada como a questão de maior gravidade. A manutenção da atual “situação de referência” é 

de todo desaconselhada, já que a evolução do estado atual das infraestruturas tenderá no sentido da célere degradação 

destas, acarretando o abandono dos agricultores em resultado da intrusão salina e consequente salinização da água e dos 

solos, encharcamento dos campos e dificuldade de circulação. As soluções do projeto mostraram-se flexíveis, uma vez 

que foram previstas alternativas ao nível do Anteprojeto de 2000.  

Tendo por base a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e documentos anexos e o parecer favorável emitido por 

despacho do Senhor Secretário de Estado do Ambiente no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

relativo ao Projeto “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo Vouga Lagunar” – resultaram as seguintes 

medidas com parecer favorável: 

▪ 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 seção imediatamente a montante da confluência do esteiro de Salreu, e a outra estrutura 

hidráulica, na seção média do esteiro de Salreu. Estão também incluídas a reabilitação e construção, respetivamente 

de 2 e de 3 comportas secundárias de drenagem; 

▪ Sistema Primário de Drenagem Barbosa 2 / Canelas 2 – que consiste essencialmente na realização no esteiro de 

Barbosa de trabalhos de limpeza da linha de água no traçado atual e na construção de ligação adequada entre o rio 

Fontão e a vala da Linha, para encaminhar os caudais de cheia excendentários do rio Fontão (que não descarregam 

no esteiro de Barbosa) para o sistema de drenagem do esteiro de Canelas (Projeto não incluído nesta Prestação de 

Serviços); 

▪ 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. 

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;  

▪ A Restruturação Fundiária não está incluída nesta Prestação de Serviços.   

2.1.3 Constituição geral do Projeto de Execução  

A presente Prestação de Serviços compreende os estudos, projetos e trabalhos auxiliares de campo para realizar as 

intervenções previstas no Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, destacando-se os seguintes:  

▪ Projeto do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), constituído por um sistema 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 
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conjuntamente com o dique Sul e com o dique Médio já executado entre o rio Velho e o rio Antuã, 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, rampas de acesso ao respetivo coroamento e 

eventuais passagens hidráulicas sob os caminhos a projetar; 

▪ Estudos ambientais; 

▪ Estudos complementares (Plano de segurança e saúde, Plano de gestão de resíduos, Recuperação paisagística, 

Planeamento do estaleiro e Proposta de regulamento prvisório da obra de fomento agrícola); 

▪ Caderno de Encargos; 

▪ Trabalhos auxiliares de campo de topografia e de geologia e geotecnia; 

▪ Relatório de expropriações que inclui o Levantamento Cadastral das Áreas Afetadas e o Projeto de Expropriações. 

2.1.4 Organização do Projeto de Execução para Concurso 

Os relatórios dos trabalhos auxiliares de campo e os diversos estudos e projetos para execução das infraestruturas do 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar Lagunar, estão organizados da seguinte forma: 

2.1.4.1 VOLUME I – PROJECTO  

▪ Tomo 1 – Diques de defesa contra marés – dique Sul, dique dos esteiros de Canelas e de Salreu e dique Norte. 

Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 2 – Estruturas Hidráulicas Primárias. Memória, Desenhos e Medições; 

▪ Tomo 3 – Diques de defesa contra cheias - MD do rio Vouga e ME do rio Velho. Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 4 – Comportas secundárias de drenagem e de entrada de água e estrutura hidráulica especial. Memória, 

Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 5 – Estrutura verde primária. Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 6 – Estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA). Memória, Medições e Desenhos. 

2.1.4.2 VOLUME II – ESTUDOS AMBIENTAIS 

▪ Tomo 1 – Caraterização da situação de referência. 

▪ Tomo 2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE): 
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− Parte 2.1 - sumário executivo; 

− Parte 2.2 - relatório síntese; 

− Parte 2.3 – anexos; 

− Parte 2.4 - plano de gestão ambiental; 

− Parte 2.5 - plano geral de monitorização; 

− Parte 2.6 – desenhos. 

2.1.4.3 VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES 

▪ Tomo 1 - Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica; 

▪ Tomo 2 - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;  

▪ Tomo 3 - Recuperação paisagística; 

▪ Tomo 4 - Planeamento do estaleiro; 

▪ Tomo 5 - Proposta de regulamento provisório da obra de fomento agrícola. 

2.1.4.4 VOLUME IV – PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 

2.1.4.5 VOLUME V – DOCUMENTOS DO CONCURSO 

▪ Tomo 1- Mapa de quantidades e Folhas de características. 

▪ 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 – Programa de execução dos trabalhos: 

− 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. 

2.1.4.6 VOLUME VI – EXPROPRIAÇÕES 

▪ Tomo 1 - Levantamento cadastral - Estudo de áreas afetadas. 

▪ Tomo 2 - Projecto de expropriações. 
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2.1.5 Descrição geral das infraestruturas e executar 

2.1.5.1 As infraestruturas previstas no Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) são as seguintes:  

Na zona Sul do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço / construção do dique Sul e caminho até à Estrutura Hidráulica Primária do rio Velho (EHP1) e na ligação ao 

dique médio já construído (extensão aproximada de 2,2 km);  

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1), que será constituída por três módulos munidos de 

comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), com pivot de movimentação na parte superior, para escoamento 

do caudal de cheia de dimensionamento de 35 m3/s; 

▪ Construção da comporta secundária (CS1) da Ilha Nova. 

Na zona Central do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique da margem esquerda do esteiro de Canelas e construção do caminho (extensão aprox. de 0,4 k m), 

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 de Salreu (extensão aprox. de 0,25 km); 

▪ Reforço do dique da margem esquerda e construção do caminho (extensão aprox. de 1,5 km), desde a estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) até à estrutura primária do esteiro de Canelas (EHP3) e reforço do 

dique da margem direita do esteiro de Salreu e construção do caminho (extensão aprox. de 1,45 km), desde a EHP4  

até à ligação com o dique da margem direita do esteiro de Canelas; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3), que será constituída por cinco módulos 

munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), para escoamento do caudal de cheia de 

dimensionamento de 68 m³/s; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4), que será constituída por dois módulos 

munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), para escoamento do caudal de cheia de 

dimensionamento de 16,1 m³/s. Esta EHP incluirá ainda uma eclusa na sua margem esquerda como via de acesso 

de pequenas embarcações que se deslocam no esteiro de Salreu; 

▪ 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 de duas comportas secundárias de drenagem, a CS3 situada no dique marginal do esteiro de Canelas 

(CS da Vala dos Moleiros) e a CS4 no dique marginal do esteiro de Salreu (CS do Canto dos Cachais‐Jusante); 

▪ Construção de duas comportas secundárias de drenagem nos diques marginais do esteiro de Salreu (CS5 - CS da 

Praia Mole e CS6 - CS do Canto dos Cachais‐Montante); 

▪ 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 e construção do caminho, na margem esquerda do esteiro de Estarreja (extensão aprox. de 

3,3 km); 
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▪ Construção do troço de dique e de caminho de ligação desde o fim desse dique até à estrutura hidráulica primária do 

rio Antuã (extensão aprox. de 0,25 km); 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5), no ponto de cruzamento deste rio com o dique de 

defesa contra marés), que será constituída por seis módulos munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x 

largura), para escoamento do caudal de cheia de dimensionamento de 90 m³/s. 

Os Caminhos estão associados às infraestruturas agora previstas do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), 

dique Sul, diques dos esteiros de Canelas e de Salreu e dique Norte, respetivamente  para as zonas Sul, Central e Norte 

do Baixo Vouga Lagunar.  

A Estrutura Verde Primária a projetar compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, consistindo 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. 

2.1.5.2 As infraestruturas previstas no Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) são 
as seguintes: 

No Subsistema Primário do Vouga: 

▪ Reforço do dique da margem direita do rio Vouga, com caminho no coroamento, desde a secção da ponte da EN 109 

sobre o Vouga até à mota da Ilha Nova/Dique Sul (extensão aprox. de 6 km); 

▪ 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 derivar o caudal máximo de 35 m3/s, não 

controlada por comportas (EH1); 

▪ Construção de quatro comportas de entrada de água (CEA1 a CEA4) existentes na margem direita do rio Vouga; 

▪ Estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA). 

No rio Velho, as infraestruturas do SPDDCC a projetar são as seguintes: 

▪ Limpeza e desassoreamento do rio Velho; 

▪ Reforço e construção do troço do dique da margem esquerda do rio Velho, com caminho no coroamento (extensão 

aprox. de 2,5 km); 

▪ Construção de uma comporta secundária, a localizar no dique da margem esquerda do rio Velho (CS8 da vala de 

Vilarinho). 

Os Caminhos estão associados ao coroamento dos diques da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio 

Velho das infraestruturas agora previstas do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC).  

A Estrutura Verde Primária a projetar compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, consistindo numa 

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, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos. No rio Velho prevê-se a 

implantação desta estrutura verde ao longo de todo o dique da margem esquerda no coroamento do atual dique e junto do 

rio Velho, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos. 

2.1.6 Condicionalismos significativos existentes no local 

Tendo em conta a execução da infraestruturas, identificam-se seguidamente os condicionalismos existentes no local e no 

meio envolvente que, direta ou indiretamente, podem condicionar os trabalhos no estaleiro: 
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▪ Dado que os diques e estruturas hidráulicas a executar no âmbito do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, se integram na Baixa Lagunar do rio Vouga, deverá ser tomada esta condicionante em consideração na 

elaboração do plano de trabalhos da Empreitada, na escolha e dimensionamento do equipamento de obra e de mão-

de-obra e na implementação de métodos de execução adequados, de forma que a obra decorra sem percalços, 

suportando todos os encargos execução de trabalhos inadiáveis ou críticos da empreitada. 

▪ A construção dos diques de aterro será efetuada sobre uma fundação aluvionar, constituída por siltes lodosos e 

areias finas a médias siltosas, compressível e com fracas características de resistência, que implicará que a 

fundação compressível irá sofrer assentamentos significativos quando carregada pelos aterros, sendo que os 

materiais para o aterros são provenientes de áreas de empréstimo. Os trabalhos de movimentação de terras serão 

os mais significativos da empreitada e envolverão principalmente a utilização, em simultâneo e ao longo de todo o 

período de execução da obra, de diversas viaturas, equipamentos e meios mecânicos e eventuais acessos 

necessários às operações de desmatação, transporte de materiais das áreas de empréstimo e execução dos aterros 

dos diques e dos caminhos. Será assim necessário tomar medidas especiais de organização e coordenação das 

várias atividades a desenvolver em obra, bem como a escolha do esquema mais adequado para as viaturas e 

máquinas no local da obra e nas áreas adjacentes para a execução das obras;  

▪ A construção dos diques de defesa contra marés, designadamente dique Sul, diques dos esteiros de Canelas e de 

Salreu e dique Norte e das estruturas hidráulicas primárias EHP1, EHP3, EHP4 e EHP5, deverá ter em conta a 

variação permanente dos níveis de água devido à maré e aos ventos na ria de Aveiro. Nos diques de defesa contra 

cheias da MD do rio Vouga e da ME do rio Velho, para além dessa variação de nível as água na ria de Aveiro, estão 

também sujeitas aos níveis elevados provocados nos rios Vouga e Velho durante o escoamento das cheias, sendo 

que a construção das infraestruturas previstas no Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), deve ser 

efetuada antes de quaisquer outras intervenções. 
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3 CONDICIONANTES AMBIENTAIS À LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

Com vista à minimização de impactes sobre o uso do solo, ordenamento do território e valores ambientais e patrimoniais 

em presença, a seleção do local para implantação do estaleiro deverá atender a condicionantes de natureza diversa e que 

se encontram representadas no Desenhos 40316-PE-0304-DE-001 a 40316-PE-0304-DE-006 (Reserva Agrícola 

Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de Proteção Especial PTZPE004 – Ria de Aveiro, Sítio de Interesse para a 

Conservação PTCON0061 – Ria de Aveiro, Risco de Incêndio e Outras Condicionantes), em anexo. 

De acordo com a referida cartografia de condicionantes, 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. 

Atendendo a que as áreas de maior sensibilidade ecológica (PTZPE004 – Ria de Aveiro, SIC PTCON0061 – Ria de 

Aveiro), representadas nos Desenhos 40316-PE-0304-DE-003 e 40316-PE-0304-DE-004, extravasam, em ambos os 

casos, a área objeto de intervenção no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, possuindo uma maior área de influência, a localização alternativa para o estaleiro deverá ser objeto de seleção 

criteriosa por parte da Entidade Executante (Empreiteiro), não sendo possível apresentar nesta fase uma localização 

preferencial para o mesmo. 

Deverá recorrer-se a áreas que são já objeto do mesmo tipo de utilização ou, em alternativa, a áreas degradadas e a 

recuperar (antigas pedreiras, p.e.). Independentemente do local onde venham a ser instalado o estaleiro, à semelhança do 

que acontece com qualquer outra infraestrutura de apoio à obra (áreas de empréstimo e depósito de materiais, acessos à 

obra, etc.), no final da empreitada o estaleiro deverá ser desativado, sendo reposta a situação inicial no local e garantida a 

sua recuperação biofísica e a sua integração paisagística.  
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4 PLANEAMENTO DO ESTALEIRO 

As ações a empreender no planeamento do Estaleiro para realização da Empreitada de Execução do Sistema Primário 

de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, devem compreender um planeamento prévio do que resultará na preparação de um 

conjunto de projetos, planos e procedimentos. 

Neste capítulo são definidas as regras / especificações a atender para essa preparação. 

4.1 PROJECTO DO ESTALEIRO 

A Entidade Executante deverá elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projeto de Execução e nos tomos 

dos Estudos Complementares do qual este Planeamento do Estaleiro faz parte integrante, apresentando-o para aprovação 

da Fiscalização no prazo previsto no Caderno de Encargos. 

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construção propriamente ditos, bem como os locais 

onde se desenvolvem atividades de apoio direto àqueles trabalhos.  

Na elaboração desse Projeto deverá ser seguida a legislação e regulamentação específica aplicável e as regras indicadas 

nomeadamente nas secções 2 e 3 respetivamente do Tomo 1 – Plano de Segurança e Saúde, e no caso de o Estaleiro 

ocupar total ou parcialmente vias públicas, deverá também ser tido em conta o Regulamento de Sinalização de Trânsito, 

incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a Entidade Executante deverá verificar da sua existência. 

Sem prejuízo da legislação e regulamentação aplicável que estabelecem valores limite inferiores ou superiores, o Projeto 

do Estaleiro tem que cumprir as regras indicadas neste Tomo 4, em particular as condicionantes ecológicas estabelecidas 

no capítulo anterior, assim como outras que a Fiscalização determine. 

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objetivamente através de peças escritas e desenhadas, a implantação e 

características das instalações de apoio à execução dos trabalhos incluindo os cálculos (estabilidade ou outros), quando 

necessário ou exigido pela Fiscalização, dos equipamentos de apoio fixos, das vedações/delimitações, das infraestruturas 

provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de 

trabalho a utilizar determinarem. O Projeto deverá prever obrigatoriamente em todas as entradas do Estaleiro, de 

sinalização de segurança e de Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao 

Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.  

4.1.1 Áreas de equipamentos coletivos 

4.1.1.1 Dormitórios 

Os dormitórios a instalar no Estaleiro, quando existentes, deverão dispor de meios de combate a incêndios adequados e 

em número suficiente, e respeitar as seguintes condições: 
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Volume mínimo ➔ 10 m3 por ocupante 

Pé-direito mínimo ➔ 3 m, podendo a Entidade Executante propor e a Fiscalização aceitar outro 
pé-direito desde que satisfeitas as restantes condições. 

Área mínima das janelas ➔ 1/10 da área do pavimento, devendo permitir a sua abertura, dispor de 
estores e ter um raio livre mínimo no exterior de 2,00 m medido a partir do 
eixo de cada janela. 

Afastamento mínimo entre camas  ➔ 1 m para camas simples e 1,5 m para beliches que não poderão ter mais de 2 
camas, devendo o espaço livre acima de cada cama ser no mínimo de 1,00 m; ao 
nível do piso as camas deverão ter altura mínima de 0,50 m na parte superior do 
colchão.  

 

No interior dos compartimentos de dormitório não é permitido a existência de aparelhos elétricos de queima do ar, 

nomeadamente aquecedores, fogões, etc..  

A utilização de contentores metálicos para dormitórios poderá vir a ser aceite pela Fiscalização desde que sejam 

garantidas adequadas condições de sombreamento pelo menos nos meses de Março a Setembro de cada ano. 

Se na obra existir guarda permanente, deverá ser prevista uma construção para lhe servir exclusivamente de local de 

repouso, com uma área não inferior a 6 m2 e com um pé-direito mínimo de 2,15 m. 

4.1.1.2 Instalações Sanitárias 

A Entidade Executante deverá disponibilizar instalações sanitárias adequadas, separadas por sexos se necessário, 

devidamente resguardadas das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumação, e dispondo 

de água quente. 

Caso exista dormitório no Estaleiro, deverão prever-se instalações sanitárias em zona contígua aos mesmos, sendo 

obrigatório que o acesso dos dormitórios às instalações sanitárias contíguas seja feito através de zona coberta. Estas 

instalações sanitárias respeitarão as seguintes condições, considerando como ocupantes todos os trabalhadores 

deslocados que pernoitam no estaleiro: 

 

Pé-direito mínimo ➔ 2,60 m 

Lavatórios ➔ 1 unidade por 5 ocupantes 

Chuveiros ➔ 1 unidade por 10 ocupantes (com água quente e fria) 

Urinóis ➔ 1 unidade por 20 ocupantes 

Retretes ➔ 1 unidade por 10 ocupantes 

Altura mínima das divisórias entre chuveiros e entre retretes ➔ 1,70 m 

 

No Estaleiro de apoio deverão ser previstas ainda instalações sanitárias com as mesmas características e elementos 

acima referidos, considerando uma relação de 1:20 trabalhadores em simultâneo no Estaleiro. Deverá ainda considerar-se 

vestiários com área mínima de 1,00 m2 por cada 10 trabalhadores em simultâneo no Estaleiro e de um cacifo por cada um 

desses trabalhadores. Na ausência de registo e justificação por parte da Entidade Executante do número de trabalhadores 
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em simultâneo no Estaleiro, considerar-se-á o número máximo indicado na Comunicação Prévia, excluindo destes os 

ocupantes do dormitório registados. 

Nas frentes de trabalho, a Entidade Executante terá que montar instalações sanitárias adequadas para utilização dos 

trabalhadores, podendo as mesmas ser amovíveis. Estas instalações sanitárias devem dispor de água permanente e no 

mínimo de retrete e lavatório (integradas ou em separado) em número proporcional ao acima referido para o Estaleiro de 

apoio. Devem ser localizadas de forma a que a distância a pé entre os locais de trabalho e as instalações sanitárias seja 

no máximo de 5 minutos. 

Para a Fiscalização, deverão ser consideradas instalações sanitárias separadas e em local a decidir por esta, com as 

características e elementos acima referidos na relação de 1:10 pessoas da Fiscalização em permanência na empreitada, 

com o mínimo de uma instalação sanitária reunindo essas condições. 

4.1.1.3 Refeitório e Cozinha 

Todos os trabalhadores terão que dispor diariamente de condições para tomar as suas refeições, em locais e ambiente 

adequados, podendo adotar-se uma ou mais das seguintes soluções: proporcionar condições para os trabalhadores 

tomarem as suas refeições em restaurantes nas proximidades (1.ª opção); instalar refeitórios e respetivas cozinhas (2.ª 

opção); criar espaços para toma de refeições com condições adequadas (3.ª opção). 

A Entidade Executante deverá indicar e registar o número de trabalhadores para cada uma das opções adotadas de entre 

as acima indicadas (N1, N2 e N3, respetivamente para trabalhadores que tomam refeições em restaurantes, nos refeitórios 

do Estaleiro e outros espaços criados para o efeito), cobrindo o número máximo de trabalhadores indicados na 

Comunicação Prévia e tendo em conta as interrupções para refeições de acordo com o horário de trabalho aprovado e a 

simultaneidade de trabalhadores para tomarem as refeições (Ns). Na ausência de indicação do número indicado para Ns, 

ou não aceitação de justificação por parte da Fiscalização, considera-se Ns igual ao número máximo de trabalhadores 

indicado na Comunicação Prévia. 

A criação de espaços para toma de refeições (3.ª opção) poderá ser considerada apenas em casos devidamente 

justificados pela Entidade Executante e aceites pela Fiscalização, designadamente, a pedido de grupos de trabalhadores 

apresentado por escrito pelos representantes dos trabalhadores na empreitada, ou quando a distância das frentes de 

trabalho aos refeitórios não permita dispor de no mínimo 30 minutos de permanência dos trabalhadores nestes, tendo em 

conta o período de descanso previsto no horário de trabalho para a refeição e a deslocação dos trabalhadores em viaturas 

a disponibilizar pela Entidade Executante. A criação desses espaços será contudo obrigatória quando não for exigível a 

instalação de refeitórios de acordo com as condições a seguir referidas para estes. 

Esses espaços para toma de refeições deverão ser sempre cobertos e, sempre que necessário, protegidos das 

intempéries pelo menos nos lados de ventos predominantes, designadamente nos em períodos de chuvas. Deverão dispor 

de mesas e assentos em número igual ao dos trabalhadores que em simultâneo os utilizam, e deverão ser dotados de 

condições e meios para os trabalhadores prepararem as suas refeições, designadamente água em quantidade suficiente.  

A instalação de refeitórios e respetivas cozinhas é obrigatória sempre que (Ns-N1-N3) > 50 trabalhadores, devendo estes 

ser cobertos e abrigados das intempéries, dotados de água potável e dispondo de mesas e bancos em quantidade 

adequada ao número de trabalhadores que tomem as suas refeições em simultâneo. Junto aos refeitórios deverá existir 
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uma zona de cozinhas com chaminés e pias com água potável em quantidade adequada ao número de trabalhadores, 

onde estes possam preparar e/ou apenas tomar as suas refeições. Tanto os refeitórios como as cozinhas, devem dispor 

de portas de abrir para o exterior e meios de combate a incêndios adequados e em número suficiente.  

Os refeitórios e as cozinhas a instalar no Estaleiro respeitarão as seguintes condições, considerando como utilizadores 

todos os trabalhadores que tomam as suas refeições nos refeitórios: 

 

Pé-direito mínimo ➔ 2,60 m 

Lavatórios ➔ 1 unidade por 10 utilizadores 

Urinóis ➔ 1 unidade por 20 utilizadores 

Retretes ➔ 1 unidade por 20 utilizadores 

Área mínima de portas e janelas ➔ 
1/10 da área do pavimento com um raio livre mínimo no 

exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada 
abertura 

 

As cozinhas deverão dispor de meios para preparação das refeições. 

4.1.1.4 Proteções coletivas 

A Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde em vigor determina a necessidade de o empregador aplicar, entre outras, 

as medidas necessárias de proteção coletiva visando a redução de riscos profissionais. Nesse diploma legal prevê-se 

também como princípio de prevenção geral que o empregador deve dar prioridade às medidas de proteção coletiva em 

relação às de proteção individual. 

O Plano de Proteções Coletivas a desenvolver pela Entidade Executante deverá definir objetivamente os equipamentos de 

proteção coletiva a empregar que deverão ser devidamente dimensionados e especificados, e identificar claramente os 

respetivos locais de implantação, em função dos riscos que os trabalhadores poderão estar expostos (risco de queda em 

altura, risco de queda de objetos, risco de eletrização / eletrocussão, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). 

Os locais de implantação devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo áreas de trabalho), indicando-se ainda 

o tipo de proteção a utilizar em cada caso, incluindo, nos casos aplicáveis, as respetivas características técnicas e 

dimensionais, método de fixação, cálculos, processo de aplicação, etc..   

Sem prejuízo de outras proteções que a Entidade Executante entenda necessário, ou que a Fiscalização determine, na 

elaboração destes planos, a Entidade Executante deve atender ao seguinte: 

▪ Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulação de viaturas motorizadas (ou junto de linhas férreas com 

comboios em circulação, se for o caso), vedações provisórias de resguardo entre áreas de trabalho e essas vias, 

devendo as referidas vedações ser constituídas por forma a estabelecer um impedimento físico adequado para 

impossibilitar a aproximação dos trabalhadores e máquinas a essas vias. Estas vedações têm que ser montadas 

afastadas o máximo possível das vias de circulação (e, no caso de linhas férreas, no mínimo 2,00 m do carril mais 

próximo) e serem constituídas, por exemplo, por redes de polietileno cor laranja com o mínimo de 1,00 metro de 

altura ou New Jerseys de betão, nos casos em que o risco de aproximação de veículos seja mais elevado. 

▪ Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas 

adequadas, nomeadamente, guarda-corpos, etc.. 
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▪ Todas as áreas com risco de queda de objetos para vias de circulação rodoviária ou pedonal devem ser protegidas 

com sistemas de proteção coletiva adequadas, através da utilização de redes de proteção com malha 

suficientemente fechada.  

▪ Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra 

superior a 1,00 m acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 m acima da mesma plataforma e rodapé 

com 0,15 m de altura) e elementos verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser 

constituídos por material que resista a uma força horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que 

resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os pavimentos 

respetivos não poderão existir folgas superiores a 5 mm. 

4.1.1.5 Proteções individuais 

Por Equipamento de Proteção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessório destinado a uso 

pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho 

das tarefas que lhe estão cometidas. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios 

técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organização do trabalho (o Decreto-Lei nº 348/93 

de 1 de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de utilização dos equipamentos de proteção 

individual). Os EPI devem ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se 

considere justificável. 

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se os de uso permanente e os de uso 

temporário. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanência de qualquer trabalhador no Estaleiro, 

considerando-se no mínimo o capacete de proteção, botas com palmilha e biqueira de aço, vestuário de alta visibilidade na 

cor laranja e, no caso de trabalhos no interior dos túneis também EPI de proteção das vias respiratórias e pilhas 

individuais. Os segundos serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, 

uso de protetores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de 

trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de segurança na execução de 

trabalhos em altura em que não possam ser adotadas medidas de proteção coletiva). 

Antes da utilização de qualquer EPI, a Direção Técnica da Obra terá que assegurar que são transmitidas ao trabalhador 

que vai utilizar o EPI todas as instruções necessárias para o correto uso do equipamento e os riscos que esses EPI 

pretendem proteger face às tarefas que cada trabalhador irá desempenhar. Ao trabalhador caberá a responsabilidade de 

respeitar as instruções de utilização e participar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento. 

4.1.1.6 Medicina no trabalho 

Nos termos da legislação vigente constitui obrigação da Entidade Executante empregadora assegurar a vigilância 

adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal promover a 

realização de exames de saúde, tendo em vista verificar a aptidão física e psíquica dos trabalhadores, bem como a 

repercussão do trabalho e das suas condições na saúde. 

É assim obrigação da Entidade Executante assegurar que cada trabalhador da Obra possui aptidão física e psíquica para 

o exercício das suas funções. Na ficha individual de cada trabalhador terá que ser notada a data do último exame médico 
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a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspeção médica, devendo ser anexada a cada ficha individual declaração 

assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidão do trabalhador e a data da próxima inspeção médica.  

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporária por um período superior a 30 dias 

devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspeção médica. 

É responsabilidade da Entidade Executante proceder à verificação das fichas individuais de todos os trabalhadores na 

primeira semana de cada mês de forma a garantir que todos os trabalhadores têm as inspeções médicas válidas. 

A Entidade Executante deverá também organizar uma lista com todos os trabalhadores da Obra (próprios, 

subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituída pelo menos pelas seguintes colunas de informação: 

número de ordem, nome do trabalhador, data da última inspeção médica, menção apto ou não apto, data da próxima 

inspeção médica, registo de número de ordem de substituição (caso um dado trabalhador seja sujeito a nova inspeção e 

incluído novamente noutra posição da mesma lista). Todas as folhas desta lista deverão ser assinadas e datadas pelo 

Médico do Trabalho e pelo Diretor Técnico da Obra. 

4.1.1.7 Gestão de Alcoolémia 

De acordo com o Código do Trabalhos, a Entidade Executante deverá apresentar um Plano de Gestão de Alcoolémia, no 

qual definirá um conjunto de especificações e/ou um Código de Conduta dos Trabalhadores, destinados a proceder à 

monitorização do nível de alcoolémia dos trabalhadores. 

Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de trabalho, nem iniciar o trabalho sob o efeito do 

álcool. 

4.1.2 Áreas de outros equipamentos de serviços 

4.1.2.1 Instalações de gás 

Caso se instalem botijas de gás industrial ou outro para o aquecimento de água ou preparação de refeições, estas 

instalações devem ser localizadas no exterior em compartimento devidamente protegido e fechado (com chave) mas 

devidamente arejados, por exemplo, com portas de rede metálica. Quando estes compartimentos sejam construídos 

“colados” a outras instalações deverá interpor-se uma “barreira” constituída por material com massa adequada para 

absorver impactos resultantes de eventuais explosões. A Entidade Executante deverá ainda inspecionar estas instalações 

pelo menos mensalmente, registando o resultado de tais inspeções 

4.1.2.2 Rede Provisória de Água 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto da rede de água potável e respetivos pontos de abastecimento e de 

distribuição (incluindo cálculos tendo em conta as capitações adequadas às necessidades, traçado, características da 

montagem, tipo de tubagem e acessórios), devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das 

soluções adotadas.  

Caso o abastecimento seja feito a partir da rede pública, deverá ser objeto de pedido junto da entidade da área 

competente para o efeito. Em caso contrário, deverá assegurar o controlo mensal da potabilidade da água através de 

testes apropriados efetuados por entidades ou pessoas competentes para o efeito, registando e afixando os resultados 

dos mesmos. Sempre que aplicável, deverá ser afixado junto aos pontos de distribuição e de forma bem visível, 

informação indicando “Água imprópria para consumo”. 
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A Entidade Executante tem que garantir que no Estaleiro de apoio e em todas as frentes de trabalho em laboração existe 

água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos trabalhadores.  

4.1.2.3 Rede Provisória de Esgotos 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto do sistema de rede de águas residuais (incluindo cálculos tendo em 

conta as capitações adequadas às necessidades, traçado, características da montagem, tipo de tubagem e acessórios) e 

respetivos pontos de destino, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções adotadas. 

Caso necessário, deverá obter a aprovação das entidades competentes. 

4.1.2.4 Rede Provisória de Eletricidade 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto das instalações elétricas (incluindo cálculos tendo em conta as 

necessidades, traçado, características da montagem – enterrado e/ou aéreo, tipo de rede e acessórios) e respetivos 

pontos de abastecimento e distribuição, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções 

adotadas. Deverá submeter esse projeto à aprovação das entidades competentes e à Fiscalização 

Para os trabalhos que se realizarem em período noturno ou em áreas interiores sem iluminação natural suficiente, o 

projeto das instalações elétricas deverá definir qual o sistema de iluminação a utilizar nas frentes de trabalho e nos 

caminhos de acesso e circulação de viaturas e de trabalhadores, devendo ter em conta os valores mínimos de Níveis de 

Iluminação (NI) das diferentes áreas de trabalho indicados no quadro a seguir. 

 

Espaços exteriores 
NI 

(lux) 
Espaços interiores 

NI 
(lux) 

Áreas e vias de circulação 10 Vias de circulação 40 

Áreas de realização de trabalhos 40 Escadas e áreas de armazenagem 60 

  Áreas de trabalho em geral, vestiários, sanitários, etc. 120 

  Áreas fechadas afetadas a trabalho permanente 200 

 

A Entidade Executante deverá efetuar o registo das medições efetuadas nas diferentes áreas de trabalho para comprovar 

os valores mínimos indicados, utilizando para o efeito um luxímetro calibrado. 

4.1.2.5 Limpeza e Recolha de Lixos 

A Entidade Executante deverá dar especial atenção às condições de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios 

necessários para manutenção e conservação de todas as instalações sociais e para uma adequada limpeza de todas as 

zonas de passagem ou permanência dos trabalhadores, incluindo as áreas de trabalho. 

Deverá também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e providenciar a sua remoção diária. 

A remoção deverá, sempre que possível, ser feita pelos serviços camarários devendo a Entidade Executante diligenciar, 

junto dos mesmos, tal serviço. 
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4.1.2.6 Parque de viaturas de passageiros 

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, será separado do parque de equipamentos e deverá 

ser próximo da zona social do Estaleiro e junto a um acesso. 

4.1.3 Instalações para o Dono da Obra e Fiscalização 

4.1.3.1 Montagem das Instalações 

▪ No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalização serão construídas 

instalações separadas para o Dono da Obra e Fiscalização; 

▪ As instalações deverão dispor, no mínimo, de quatro gabinetes com área unitária aproximada de 20 m2, assim como 

uma sala de reuniões com uma área mínima de 20 m2. As instalações deverão dispor de meios de climatização e 

iluminação adequados, circuitos de tomadas, central telefónica com duas linhas e cinco extensões e impressora A3 

multifunções a cores 

▪ As instalações deverão dispor de um sanitário masculino e outro feminino, equipado com lavatório, sanita e chuveiro 

abastecido de água, fria e quente e servido de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor; 

▪ Todos os gabinetes serão equipados com duas secretária, três cadeiras, uma estante e um suporte de parede para 

fixação de desenhos. A sala de reuniões deverá dispor de uma mesa para 12 lugares e ser equipada com pelo 

menos 12 cadeiras; 

▪ Na sala de reuniões ou noutro local destinado a esse efeito deverão ser instalados uma máquina de café, um 

frigorífico e uma banca lava-louça com água fria e quente; 

▪ Além das redes de abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, electricidade e telefones, haverá uma rede 

de iluminação exterior montada e pronta a funcionar; 

▪ Todo o recinto das instalações deverá ser vedado e dispor de uma área destinada, no mínimo, ao estacionamento de 

8 viaturas ligeiras; 

▪ Deverá prever-se um local com iluminação própria para a montagem de um painel publicitário; 

▪ Deverá prever-se um local com iluminação própria para a montagem de uma vitrine da obra; 

▪ Constitui obrigação e encargo do Empreiteiro a obtenção dos espaços e/ou terrenos necessários e respectivas 

autorizações para a implantação e construção das referidas instalações; 

▪ O Empreiteiro não poderá, sem autorização do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que modifique as 

instalações eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e será obrigado a repô-las nas condições iniciais uma vez 

concluída a execução da empreitada; 

▪ O Empreiteiro deverá pôr à disposição dos serviços de Fiscalização do Dono da Obra os meios informáticos de 

“hardware” e “software”, que permitam um funcionamento adequado, em cada momento, à estrutura organizativa 

sediada no local da empreitada, devendo no mínimo instalar o seguinte equipamento, sem prejuízo de por sua conta 

o reforçar se assim o entender: 

▪     1 (um) PC com: 

− processador i5 2.4GHZ ou superior; 

− monitor LED 19” ou superior 
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− teclado português, 102 teclas e rato incluído 

− 8 Gbytes de memória RAM ou superior 

− Disco SSD 120 Gbytes ou superior 

− Windows 10 

− 1 (uma) impressora laser tipo HP LaserJet Pro M177FW MFP 

− “software” para PC, incluindo últimas versões de Microsoft Word, Microsoft Acess, Microsoft Excel, Microsoft 

Project for Windows e “software” de planeamento que vier a ser utilizado pelo Empreiteiro 

− Modem e respetivo “software” 

− Ligação a um servidor de “Internet” 

▪ O Empreiteiro deverá ainda pôr à disposição do Dono da Obra e manter em bom estado de conservação e limpeza, 

10 (dez) conjuntos completos do equipamento individual de protecção, destinado às restantes entidades 

intervenientes bem como a visitas, que venham a ocorrer no decurso da obra, nomeadamente: capacete, colete de 

alta visibilidade, calçado de segurança impermeável. 

4.1.3.2 Conservação das instalações 

▪ A manutenção, conservação e limpeza de todas as instalações e, em particular no que se refere aos postos de 

trabalho; 

▪ A reparação e substituição de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por desgaste ou avaria; 

▪ Garantir a segurança e proteção permanente de todas as instalações enquanto durar a obra e for justificada a sua 

permanência; 

▪ Garantir o abastecimento de água potável, assim como de café e açúcar. 

▪ Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalações sanitárias tais como toalhas, sabonetes e papel 

higiénico; 

▪ Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para o efeito todos os 

resíduos provenientes das limpezas e manutenção. 

4.1.3.3 Desmontagem e limpeza da área 

▪ A desmontagem e/ou demolição e remoção de todas as instalações destinadas ao Dono da Obra e Fiscalização; 

▪ O restabelecimento, nas condições iniciais, se necessário através de obras complementares, das áreas afetadas 

pela montagem e funcionamento das instalações, incluindo a reconstrução ou reparação de todos os danos 

causados pela duração e permanência dessas instalações, por forma a não lesarem legítimos interesses ou direitos 

de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral. 
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4.1.4 Estaleiro propriamente dito 

4.1.4.1 Armazéns de Materiais 

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre devem ser 

adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser 

separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados. Poderão ainda ser consideradas áreas específicas 

para materiais e/ou equipamentos segregados. 

4.1.4.2 Ferramentaria 

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensão devem ser guardados diariamente em zonas destinadas para o 

efeito as quais terão de ser fechadas. 

4.1.4.3 Estaleiro de Preparação de Armaduras 

No Estaleiro para preparação de armaduras devem ser previstas áreas organizadas para: 

▪ Depósito dos varões de aço organizado por baias para separação de varões por diâmetros; 

▪ Corte dos varões de aço; 

▪ Depósito de desperdícios; 

▪ Dobragem dos varões de aço; 

▪ Depósito de varões de aço dobrados; 

▪ Área de pré-fabrico das armaduras. 

4.1.4.4 Estaleiro de Preparação de Cofragens 

No Estaleiro para preparação de cofragens devem ser previstas áreas organizadas para: 

▪ Depósito de materiais para cofragens; 

▪ Depósito de painéis de cofragem pré-fabricados; 

▪ Área para execução e reparação de cofragens; 

▪ Depósito de cofragens fabricadas; 

▪ Depósito para cofragens usadas. 

4.1.4.5 Parques de Pré fabricados e Elementos Metálicos 

No Estaleiro devem ser previstas zonas para colocação de pré fabricados e elementos metálicos, as quais devem ser 

planeadas de forma que as peças Metálicas e os elementos metálicos, sejam arrumadas por tipos. Essas zonas devem 

ser acessíveis aos veículos utilizados no seu transporte, carga e descarga. 

Na zona dos parques de pré fabricados e elementos metálicos devem ser definidos caminhos de acesso de forma a 

possibilitar a carga e descarga de peças com segurança tendo em conta o referido no Plano de Acesso, Circulação e 

Sinalização adiante referido, devendo evitar se grandes deslocações dos elementos pré fabricados, principalmente os de 

maior dimensão. 



  

 
 

40316-PE-0304-0000(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 23 

VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES - TOMO 4 – PLANEAMENTO DO ESTALEIRO  
 

Caso os mesmos sejam descarregados junto das zonas onde vão ser aplicados, a sua deposição não poderá ser feita 

próxima de valas ou cristas de taludes que apresente riscos de queda, soterramento ou interferência com as vias em 

exploração. 

Na organização destes parques, a Entidade Executante deverá considerar áreas específicas para armazenamento de 

material rodoviário específico de separação (New Jerseys/PMB, PMP) e de sinalização (sinais de trânsito). 

4.1.4.6 Parque de Equipamentos Móveis 

No Estaleiro será prevista zona de parque de equipamentos móveis destinada a estacionamento de todos os 

equipamentos sempre que não estejam a ser utilizados. 

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustível esta deverá ser montada junto ao parque de equipamentos e 

disporá de meios de combate a incêndios. 

O estacionamento de equipamentos em linhas de resguardo requer a prévia autorização da Fiscalização e tem que ser 

sempre feita cumprindo todas as disposições regulamentares aplicáveis. 

4.1.4.7 Parques de Materiais 

Os materiais destinados a aplicação posterior deverão ser depositados em locais do Estaleiro devidamente arrumados e 

organizados tendo em conta as suas características e serão transportados para os locais de aplicação pelos meios mais 

adequados. 

4.1.4.8 Circulações Internas 

O Projeto de Estaleiro integrará a definição dos caminhos de circulação internos, devendo ser considerado o faseamento 

dos trabalhos e a necessidade de acesso de camiões. 
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DAIA.DAPP.00085.2021 
15/06/2021 

    

Assunto: Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 

Instrução do processo de avaliação de impacte ambiental  

 

Tendo essa Comunidade Intermunicipal submetido, através da plataforma SILiAmb, o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o respetivo projeto de execução do “Sistema Primário 

de Defesa do baixo Vouga Lagunar” (processo PL20210310000478), procedeu esta Agência 

à verificação da boa instrução do processo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 14.º 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação.  

Neste contexto dessa verificação foram identificadas várias questões que se considera que 

obstam à boa instrução do processo, conforme a seguir exposto. 

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. 

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 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). 
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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 do Porto de Aveiro (DIA de 25-09-2009) e mais 

recentemente a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe. 

Ainda neste âmbito, o PGRI em vigor (2016/2021) classificam a área como zona inundável, 

em que para um TR de 20 anos na zona envolvente ao projeto as profundidades de 

inundação da coluna de água acima da cota natural de terreno nas classes entre 0,5m e 

2m conforme ilustra a imagem seguinte: 

 

 

Convirá ainda referir que, tratando-se de um procedimento de AIA que incide sobre 

projetos de execução, não são apresentados mapas de estaleiro, parques de máquinas, 

entre outros, nem tão pouco é feita a avaliação da situação de referência das respetivas 

áreas envolventes e consequentemente não são avaliados os impactes sobre os diversos 

descritores ambientais.  

Para a execução dos diques, que são constituídos por um corpo de aterro, os materiais de 

aterro serão provenientes das áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3, não é apresentado 

também a avaliação da situação de referência das respetivas áreas envolventes e 

consequentemente não são avaliados os impactes sobre os diversos descritores 

ambientais.  

Por outro lado, no âmbito do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias 

(SPDDCC), está prevista a limpeza e desassoreamento do rio Velho e demais linhas de 

água, contudo não é feita a caracterização da situação de referência, não são avaliados os 

respetivos impactes nem tão pouco é apresentada uma estimativa do volume a dragar e 

destino final dos sedimentos, nem é feita uma caracterização das características e 
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composição dos materiais nos termos do anexo III da Portaria n.º 1450/2007, 12 de 

novembro.  

Ainda no âmbito do recurso hídrico (massas de água superficiais e subterrâneas) o não é 

apresentada qualquer tipo de identificação/caracterização das massas de água afetadas 

(intersecção com o projeto) na situação de referência, bem como, as potencialmente 

afetadas. Neste sentido, não foi feita a avaliação dos respetivos impactes. Ora o PGRH do 

Vouga Mondego e Lis (2º ciclo) aprovado pela RCM n.º 52/2016, 20 de setembro, na sua 

redação atualizada, na área do projeto apresentam a seguinte classificação: 

 

Nome (superficiais) Estado Parâmetros responsáveis pelo 

estado inferior a bom 

PT04VOU0543C – Rio 

Vouga 

Mau Fitobentos, Macroinvertebrados 

PT04VOU0547 – Ria 

Aveiro WB2 

Razoável Macroinvertebrados, Peixes 

PT04VOU0536 – Ria 

Aveiro WB4 

Razoável Peixes 

PT04VOU0537 – Rio 

Antuã 

Razoável %OD, NH4, NO3, P Total 

 

No entanto, fruto da inexistência de uma correta avaliação do projeto e do PGRH na área 

envolvente existem as seguintes massas de água com as quais se desconhece se há, em 

primeiro lugar interseção direta e em segundo lugar se há afetação das mesmas em termos 

de continuidade de montante para jusante. 

 

Nome (superficiais) Estado Parâmetros responsáveis pelo 

estado inferior a bom 

PT04VOU0542 – Ribeira 

do Fontão 

Bom - 

PT04VOU0540 – Esteiro 

de Canela 

Bom - 

PT04VOU0539 – Rio 

Jardim 

Bom - 

 

Comparativamente com as MA superficiais, o mesmo acontece com as MA subterrâneas, 

em que, da avaliação efetuada o projeto interseta as seguintes MA: 

 

Nome Estado Questão responsável pelo estado 

PTO1 – Quaternário de 

Aveiro 

Medíocre Qualidade 

PTO2 – Cretácico de Aveiro Medíocre Quantidade 

 

Caberá ainda referir que as medidas de minimização no âmbito dos RH não se encontram 

adequadas à fase do projeto que será submetido a procedimento de AIA, fruto quer da 

inexistência de por exemplo, plano de acessos, mapas de estaleiro, quer da avaliação das 



 
 

   

 

4 

MA acima referidas e da falta de caracterização das áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3 

para aterro dos diques.  

Por ultimo, na globalidade do projeto em apreço, este afigura-se enquadrar na medida 

inscrita no PGRI (1016-2021) “Construção do dique de defesa do projeto Hidroagrícola do 

Baixo Vouga Lagunar”.  

Face ao acima exposto, e atendendo às lacunas identificadas, considera-se que os 

documentos submetidos por V/ Exa. não permitem a correta avaliação do projeto ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação. 

Neste sentido, esta Agência procedeu ao encerramento do processo PL20210310000478, 

submetido na plataforma SILiAmb, recorrendo à funcionalidade de “encerramento com 

devolução da simulação (e formulário)” em formato editável, para que possa V/ Exa. 

proceder às alterações e correções que se afigurem necessárias para colmatar o atrás 

exposto e então submeter novo pedido. 

Mais se informa que pode ser solicitada a devolução do montante da taxa pago aquando 

da submissão do pedido na plataforma SILiAmb, devendo essa solicitação ser remetida 

para os seguintes endereços eletrónicos: geral@apambiente.pt, conhecimento a 

lua@apambiente.pt e secretariado_DAIA@apambiente.pt. 

Salienta-se, contudo, que a identificação dos aspetos acima indicados tem como objetivo 

único aferir se a documentação apresentada reúne as condições mínimas necessárias à 

instrução do procedimento de AIA, não se substituindo à análise da conformidade do EIA 

a realizar após instrução do procedimento e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

Sem prejuízo, recomenda-se ainda que V/ Exa. confirme a atualidade da informação 

apresentada no âmbito de outros fatores ambientais, atendendo a que para alguns a 

situação de referência é caraterizada no EIA com base em dados com mais de quatro anos 

face à data de submissão do estudo a esta Agência. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P 

 

Nuno Lacasta 

 

 

 

 

 

MRG 
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL E PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE 
DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

RESPOSTA OFICIO SO29051-202104-DAIA-DAP-00085-2021 

 

Tendo em consideração o parecer de verificação da boa instrução do processo PL20210310000478, referente ao Estudo de 

Impacte Ambiental e respetivo projeto de execução do “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar” apresenta-se 

em seguida uma Nota Explicativa que procura justificar sob os pontos de vista técnico, socioeconómicos e ambiental a 

importância para o Bloco do Baixo Vouga Lagunar de o EIA e do respetivo Projeto de Execução ser submetido para 

apreciação das diversas entidades.  

1. Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) 

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)1 e mais recentemente a Ponte-açude do Rio Novo do Príncipe. 

 

 

1 Projeto relevante para a questão do SPDCM sublinhado pela COBA  



 

2  40486IABV. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL E PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR 

  Resposta Oficio SO29051-202104-DAIA-DAP-00085-2021 

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 1). 

 

 

(a) (b) 

Figura 1 - 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 2 – Evolução das cotas na Barra e dos prismas de maré (EIA, março 2009) 

O gráfico da Figura 2 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 3. 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 3 – 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. 

2. Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC) 

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)2, 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. 

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 

 

2 Projeto relevante para a questão do SPDDCC sublinhado pela COBA 
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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 1 os caudais de ponta cheia e os volumes de cheia propostos associados a vários períodos de retorno.  
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Quadro 1  ‐  Caudais de Ponta de Cheia e Volumes de Cheia para Vários Períodos de Retorno 

(COBA, julho 2008) 

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 

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 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 – 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. 

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, 
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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 20163), 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, 20184, tiveram por base o estudo COBA, 19915. 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.  

 

3 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. 

4 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. 

5 COBA, 1991. Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga, Anteprojeto de desenvolvimento do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, 
junho 1991.  



 

40486IABV. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL E PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

Resposta Oficio SO29051-202104-DAIA-DAP-00085-2021  9 

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, 20176) 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. 

3. Limpeza do rio Velho  

Nota explicativa: 

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. 

 

6 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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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. Mapas de estaleiros, Parque de máquinas entre outros  

Questões indicadas no Parecer da APA: 

Convirá ainda referir que, tratando-se de um procedimento de AIA que incide sobre projetos de execução, não são 

apresentados mapas de estaleiro, parques de máquinas, entre outros, nem tão pouco é feita a avaliação da situação de 

referência das respetivas áreas envolventes e consequentemente não são avaliados os impactes sobre os diversos 

descritores ambientais. 

Nota explicativa: 

Como referido no EIA (Volume 1 – Relatório Síntese e Volume 5 – GAO), a área objeto de intervenção no âmbito do projeto 

de execução insere-se em áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior relevância ecológica associadas à presença 

da Zona de Proteção Especial e Sítio de Interesse Comunitário da Ria de Aveiro (PTZPE004 – Ria de Aveiro e SIC 

PTCON0061 – Ria de Aveiro, respetivamente). Acresce o facto de a referida área se localizar igualmente em áreas afetas 

aos Regimes Jurídicos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), em áreas de elevada 

sensibilidade arqueológica e ainda em áreas com risco de incêndio médio, motivos pelos quais não se afigurou possível 

apresentar, nesta fase, uma localização preferencial para os estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra. 

Neste contexto, e como é prática em estudos em fase de execução e de natureza semelhante, não tendo sido possível 

identificar previamente áreas preferenciais para a localização dos 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, foram elaboradas as Cartas de 

Condicionantes à Localização de Estaleiros de modo a condicionar e prevenir a ocupação de áreas sensíveis do ponto de 

vista da conservação e preservação de valores ecológicos, ambientais e sociais. 

Assim, no EIA (Volume 2 – Desenhos) foi apresentado o Desenho  40486-EA-0200-DE-0022 – Condicionantes à localização 

de estaleiros que sintetiza as condicionantes identificadas e no Volume 5 (Gestão Ambiental em Obra) foram apresentados 

desenhos parcelares relativos às condicionantes infraestruturais e às condicionantes relacionadas com os regimes jurídicos 

da RAN e da REN, áreas com risco de incêndio, áreas de sensibilidade patrimonial e áreas de máxima relevância ecológica. 

O EIA estabelece ainda que a localização dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra deverá ser definida com 

extremo cuidado e rigor, tendo presentes quer as medidas de minimização indicadas no Volume 1 do EIA quer as medidas 

cautelares (apresentadas no Volume 5 do EIA) propostas para as áreas de obra, determinando assim, impactes residuais 

pouco expressivos. Ainda de acordo com o Volume 5 do EIA, é estabelecido que o Manual de Gestão Ambiental, a ser 

elaborado e implementado pelo empreiteiro, deverá considerar o acompanhamento ambiental da obra que implicará a 

obtenção da Conformidade Ambiental  de Estaleiros e outras Infraestruturas de Apoio à Obra, com indicação das estruturas 
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provisórias a instalar para a execução da obra, com referência aos correspondentes processos de licenciamento 

necessários, previsão das áreas a ocupar e apresentação das medidas previstas para o controlo de todos os efluentes 

produzidos, produção de poeiras, gestão de resíduos, proteção do solo, minimização do ruído, redução da perturbação nas 

acessibilidades e nas condições de vivência locais. 

Importa também referir que no âmbito do projeto de execução, que acompanha o EIA, foi elaborado um planeamento do 

estaleiro (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.  

Já no que respeita à avaliação de impactes, e ainda que não tenha sido possível identificar áreas preferenciais para 

localização de estaleiros, o EIA procede à avaliação dos impactes expetáveis nomeadamente ao nível dos descritores 

Geologia e Geomorfologia, Solos, Aspetos ecológicos, Paisagem e Componente social (Volume 1 – Relatório Síntese, 

Capítulos 8.3, 8.4, 8.6, 8.8 e 8.9, respetivamente). 

5. Áreas de manchas de empréstimo 

Questões indicadas no Parecer da APA: 

Para a execução dos diques, que são constituídos por um corpo de aterro, os materiais de aterro serão provenientes das 

áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3, não é apresentado também a avaliação da situação de referência das respetivas 

áreas envolventes e consequentemente não são avaliados os impactes sobre os diversos descritores ambientais. 

Nota explicativa: 

Introdutoriamente, importa referir que no que respeita à 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 do Volume 1 do EIA) 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 Volume 1 do EIA 

(capítulo 4.4.3) e no Volume III – Estudos Complementares, Tomo 3 – Recuperação Paisagística, do Projeto de Execução, 

que acompanha o EIA. 

As áreas de empréstimo foram caraterizadas, do ponto de vista geológico-geomorfológico, 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.  

Relativamente à avaliação da situação de referência das respetivas áreas envolventes e respetiva avaliação de impactes, 

considera-se que no Volume 1 do EIA, as áreas de empréstimo são analisadas ao nível da situação de referência e avaliados 

os respetivos impactes no âmbito dos descritores relativamente aos quais se espera serem mais suscetíveis de serem 

interferidos, nomeadamente os Aspetos ecológicos, a Paisagem e o Património cultural (capítulos  6.3, 6.9 e 6.10 

respetivamente, para a Situação de Referência e capítulos 8.6, 8.8 e 8.11, respetivamente, para a avaliação de impactes). 
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6. Massas de água , superficiais e subterrâneas, intersetadas pelo projeto 

Questões indicadas no Parecer da APA: 

Ainda no âmbito do recurso hídrico (massas de água superficiais e subterrâneas) o não é apresentada qualquer tipo de 

identificação/caracterização das massas de água afetadas (intersecção com o projeto) na situação de referência, bem como, 

as potencialmente afetadas. Neste sentido, não foi feita a avaliação dos respetivos impactes. Ora o PGRH do Vouga 

Mondego e Lis (2º ciclo) aprovado pela RCM n.º 52/2016, 20 de setembro, na sua redação atualizada, na área do projeto 

apresentam a seguinte classificação: 

Nome (superficiais)  Estado  Parâmetros responsáveis pelo estado inferior a bom 

PT04VOU0543C – Rio Vouga Mau  Fitobentos, Macroinvertebrados 

PT04VOU0547 – Ria Aveiro WB2 Razoável Macroinvertebrados, Peixes 

PT04VOU0536 – Ria Aveiro WB4 Razoável Peixes 

PT04VOU0537 – Rio Antuã Razoável %OD, NH4, NO3, P Total 

No entanto, fruto da inexistência de uma correta avaliação do projeto e do PGRH na área envolvente existem as seguintes 

massas de água com as quais se desconhece se há, em primeiro lugar interseção direta e em segundo lugar se há afetação 

das mesmas em termos de continuidade de montante para jusante. 

Nome (superficiais)  Estado  Parâmetros responsáveis pelo estado inferior a bom 

PT04VOU0542 – Ribeira do Fontão Bom - 

PT04VOU0540 – Esteiro de Canela Bom - 

PT04VOU0539 – Rio Jardim Bom - 

Comparativamente com as MA superficiais, o mesmo acontece com as MA subterrâneas, em que, da avaliação efetuada o 

projeto interseta as seguintes MA: 

Nome  Estado  Questão responsável pelo estado 

PTO1 – Quaternário de Aveiro Medíocre - 

PTO2 – Cretácico de Aveiro Medíocre - 

Caberá ainda referir que as medidas de minimização no âmbito dos RH não se encontram adequadas à fase do projeto que 

será submetido a procedimento de AIA, fruto quer da inexistência de por exemplo, plano de acessos, mapas de estaleiro, 

quer da avaliação das MA acima referidas e da falta de caracterização das áreas de empréstimo, AE1, AE2 e AE3 para 

aterro dos diques. 

Nota explicativa: 

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 
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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 quadros e figura seguintes apresenta-se a 

localização dos pontos de amostragem das águas superficiais e subterrâneas. 

Quadro 1 - Localização os pontos de colheita das águas superficiais 
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Quadro 2 - Localização os pontos de colheita das águas subterrâneas 

 

 

Figura 5 - Locais de amostragem na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar e respetivos códigos de identificação  
(IDRHa/ DAOUA, 2008) 
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Como é possível observar nos quadros e figura acima, 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 (capítulos 6.5.1 e 6.5.2 do Volume 1 do EIA) 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 foram apresentados no capítulo 6.5.4.2 do Volume 1 

do EIA. 

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 (capítulos 6.5.1 e 6.5.2 do Volume 1 do EIA) 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 do 

Volume 1 do EIA. 

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 no EIA apresentado (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 do Volume 1 do EIA). 

7. Atualidade da informação apresentada 

Questões indicadas no Parecer da APA: 

Sem prejuízo, recomenda-se ainda que V/ Exa. confirme a atualidade da informação apresentada no âmbito de outros fatores 

ambientais, atendendo a que para alguns a situação de referência é caraterizada no EIA com base em dados com mais de 

quatro anos face à data de submissão do estudo a esta Agência. 

Nota explicativa: 

No presente EIA, desenvolvido no âmbito do projeto execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, 

procedeu-se 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. 
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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). 

Face ao exposto, e sem prejuízo da necessidade de serem melhor caracterizados, mais detalhados e/ou até reavaliados 

determinados aspetos que essa Agência entenda não terem sido devidamente assegurados no decurso dos estudos 

desenvolvidos, considera-se que os mesmos poderão ser alvo de pedido de elementos adicionais e/ou complementares, 

não devendo no entanto, obstar à boa instrução do processo. 

 

Lisboa, 14 de julho de 2021 
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1 INTRODUÇÃO 

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 

Baixo Vouga Lagunar, nomeadamente no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em que se 

enquadra.  

Conforme acordado na recente reunião de dia 2 junho p.p., promovida pela APA, com a presença da APA, ICNF, CIRA e 

COBA, apresenta-se neste documento 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, sobre o modo de funcionamento das comportas e dos seus impactes nas populações piscícolas 

da Ria de Aveiro e formas de os minimizar. 

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. 

O presente Anexo 3 compreende, para além desta introdução, mais 5 capítulos. 

No Capítulo 2 faz-se uma breve apresentação das EHP, estimam-se os escoamentos médios mensais das bacias 

hidrográficas dos rios Vouga e Velho, dos esteiros de Barbosa, Canelas e Salreu, e do rio Antuã, avaliam-se as necessidades 
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agrícolas e industriais do bloco do Baixo Vouga lagunar e os caudais disponíveis para manter a continuidade hídrica nas 

EHP.  

No Capítulo 3 descrevem-se alguns princípios para a operação das comportas das EHP durante os meses críticos de estio, 

indicam-se os dados de maré adotados de modo a incluir marés de águas vivas e marés de águas mortas e apresentam-se 

os resultados das simulações realizadas por meio de tabelas e figuras ilustrativas, tendo em conta os níveis de água a 

montante das EHP necessários à gestão do Baixo Vouga Lagunar, os caudais disponíveis e os níveis da maré durante a 

abertura das comportas.    

No Capítulo 4 descrevem-se alguns princípios para a operação das comportas das EHP nos meses da época húmida 

(novembro, janeiro, março e maio), indicam-se os dados de maré adotados de modo a incluir marés de águas vivas e marés 

de água mortas e apresentam-se os resultados das simulações realizadas por meio de tabelas e figuras ilustrativas, tendo 

em conta os níveis de água a montante das EHP necessários à gestão do Baixo Vouga Lagunar, os caudais disponíveis e 

os níveis da maré durante a abertura das comportas.   

O Capítulo 5 trata dos impactes nas populações piscícolas da Ria de Aveiro, procedendo à apresentação do racional e dos 

resultados da reavaliação dos impactes tendo presente a proposta de Plano Preliminar e a implementação de um conjunto 

de medidas de minimização exequíveis à data. 

No Capítulo 6 apresentam-se as principais referências utilizadas.  
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2 CAUDAIS MÉDIOS MENSAIS DISPONÍVEIS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO VOUGA E 
AFLUENTES E DO RIO ANTUÃ 

2.1 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. 

 

 

Figura 2.1 – Localização das estruturas hidráulicas primárias (EHP) 
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Quadro 2.1 – 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 

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 2.2 – 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 
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2.2 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, 20121. 

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.  

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 2.3 – 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 

 
1 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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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.  

2.3 NECESSIDADES DE ÁGUA NA BACIA DO RIO VOUGA E DO RIO ANTUÃ 

2.3.1 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 2.4 apresenta-se a 

distribuição mensal e o total anual das necessidades na bacia hidrográfica do rio Vouga.  

Quadro 2.4 – 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 
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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. 

2.3.2 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.  

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., 19992. 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 2.5 – 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. 

 
2 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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2.4 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. 

Quadro 2.6 – 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.  

2.4.1 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; 
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▪ 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.   

2.4.2 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. 
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3 ALGUNS PRINCÍPIOS PARA OPERAÇÃO DAS COMPORTAS DAS EHP DURANTE OS MESES DE 
VERÃO 

3.1 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. 

 

Figura 3.1 – 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. 

3.2 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:  

3.2.1 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).   
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3.2.2 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 

estabelecer uma melhor continuidade hídrica. Para este efeito, a abertura das comportas (abertura parcial) deve realizar-se 

durante a preia-mar. 

3.2.3 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.). 
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3.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA OS MESES DE VERÃO 

3.3.1 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 3.1. A Figura 3.2 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. 

▪ 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 3.1 – 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 
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Figura 3.2 – 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  

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.    

3.3.2 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 3.2. A Figura 3.3 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. 
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Quadro 3.2 – 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 

  

 
 

Figura 3.3 – 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)  
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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.  

3.3.3 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 3.3. A Figura 3.4 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. 

▪ 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 3.3 – 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 
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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 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 - 

 

 

Figura 3.4 – 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  

3.3.4 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.  
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▪ Nível a jusante: Níveis de preia-mares identificados no Quadro 3.4. A Figura 3.5 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 3.4 – 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 

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 3.5 – 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.  

3.3.5 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 
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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.  

3.3.6 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 3.5. A Figura 3.6 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 

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 3.5 – 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 
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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 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 

 

Figura 3.6 – 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 
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4 ALGUNS PRINCÍPIOS PARA OPERAÇÃO DAS COMPORTAS DAS EHP NOS MESES DA ÉPOCA 
HÚMIDA (NOVEMBRO, JANEIRO, MARÇO E MAIO) 

4.1 REGRAS DE OPERAÇÃO 

4.1.1 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). 

4.1.2 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. 

4.1.3 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 2.6. 

4.1.4 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. 
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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 

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. 

4.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA OS MESES DA ÉPOCA HÚMIDA 

4.2.1 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 4.1. A Figura 4.1 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. 
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Quadro 4.1 – 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 4.1 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento nos meses de outubro a junho na EHP1  

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 4.2 – 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 
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Quadro 4.3 – 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 4.2 – 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)  

4.2.2 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 Quadros 4.4 a 4.7. Os Quadros 4.4 a 4.7 e as 

Figuras 4.3 a 4.6 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 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.  
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Quadro 4.4 – 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 4.3 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP2  

Quadro 4.5 – 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 4.4 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP2 
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Quadro 4.6 – 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 4.5 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de março na EHP2 

Quadro 4.7 – 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 4.6 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP2 
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4.2.3 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 Quadros 4.8 a 4.11. Os Quadros 4.8 a 4.11 e 

as Figuras 4.7 a 4.10 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. O 

Quadro 4.12 e a Figura 4.11 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 4.8 – Abertura de 5, 3 ou 2 comportas da EHP3 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 

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 
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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 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 4.7 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP3 

Quadro 4.9 – 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 

 

Figura 4.8 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP3 
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Quadro 4.10 – 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 4.9 – 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 4.11 – Abertura de 5 comportas da EHP3 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 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 
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Figura 4.10 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP3 

Quadro 4.12 – 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 

  

Figura 4.11 – 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 
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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 4.10 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.   

4.2.4 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 Quadros 4.13 a 4.16. Os Quadros 4.13 a 4.16 

e as Figuras 4.12 a 4.15 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 

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 4.13 – 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 
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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) 

2,80 - 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 4.12 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de novembro na EHP4 

Quadro 4.14 – 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) 

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 4.13 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de janeiro na EHP4 
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Quadro 4.15 – 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 

 

Figura 4.14 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de março na EHP4 

Quadro 4.16 – 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 4.15 – Gráficos das condições hidráulicas do escoamento durante o mês de maio na EHP4 
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4.2.5 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.). 

▪ Nível a jusante: Níveis de baixa-mares e preia-mares identificados no Quadro 4.17. O Quadro 4.17 e a Figura 4.16 

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 4.18 e a Figura 4.17 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 Quadros 4.19 a 4.21 e as Figuras 4.18 a 4.20 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 4.17 – 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 
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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) 

3 6,47 0,80 0,98 2,91 0,51 0,33 1,08 

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 4.16 – 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 4.16. 

Quadro 4.18 – 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 

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 
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à menor altura de abertura das comportas, e por outro, duplicar os períodos de tempo com velocidades baixas devido à 

abertura em contínuo. 

 

 

Figura 4.17 – 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 4.19 – 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 

 

Figura 4.18 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento durante as marés de águas vivas no mês de 
janeiro na EHP5 
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Quadro 4.20 – 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 4.19 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento na EHP5 durante as marés de águas vivas no mês 
de março  

Quadro 4.21 – 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 

0,90 3,22/3,00 6 3,69 0,80 0,52 3,17 0,22 0,58 1,08 

 

Figura 4.20 – Gráfico das condições hidráulicas do escoamento na EHP5 durante as marés de águas vivas no mês 

de maio 
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5 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES NA ICTIOFAUNA DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.1 CONTEXTO 

Importa notar que o EIA submetido previa apenas um cenário de exploração prévio à definição de um Plano de Gestão e 

Exploração, o qual pressuponha que até à devida aprovação do referido Plano as comportas estariam abertas, sem 

perspetivar qualquer quebra do continuum fluvial, e assumindo o proponente que o referido Plano iria obedecer aos seguintes 

pressupostos: 

▪ assegurar o continuum fluvial de forma a corresponder às exigências de migração das espécies; 

▪ detalhar as condições de abertura e fecho de comportas; 

▪ prever a calendarização dos períodos de abertura e fecho das comportas, detalhando a duração dos respetivos 

períodos de manutenção das comportas abertas, associados aos caudais afluentes e alturas de maré 

Face ao contexto atual, e estando agora disponível um Plano Preliminar de Gestão e Exploração, com definição de 

um conjunto de normas de funcionamento para as diferentes EHP, importa proceder à reavaliação dos impactes sobre 

a ictiofauna e definição de medidas com vista à sua eventual minimização, situação essa para a qual se dará resposta nos 

pontos seguintes. 

5.2 EFEITOS ESPERADOS SOBRE A ICTIOFAUNA  

Tal como exposto no EIA, 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 

estruturas hidráulicas e comportas presentes irão funcionar como obstáculos, e quando fechadas serão intransponíveis, 

causando uma interrupção à continuidade das linhas de água presentes. 

Assim, consideram-se como efeitos passiveis de ocorrer pela presença do projeto: 

▪ corte no continuum fluvial,  

▪ alteração do regime hidrológico 

ambos resultando num conjunto de impactes potenciais, e de efeito negativo: 

▪ alteração do uso do espaço pela comunidade de ictiofauna 

▪ perda de habitats de desova para espécies marinhas 
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▪ redução dos efetivos populacionais de espécies piscícolas migradoras 

▪ isolamento populacional de espécies piscícolas residentes 

▪ aumento do efetivo populacional de espécies piscícolas exóticas e invasoras 

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. 

5.3 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS E IMPACTES 

5.3.1 Metodologia 

A análise de impactes agora efetuada segue a metodologia e parametrização definida no desenvolvimento do EIA, a saber 

de forma resumida nos parágrafos seguintes. 

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados é efetuada de acordo com os atributos constantes do 

Quadro 5.1. A cada um dos parâmetros descritores da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação compreendida 

entre 0 e 10 consoante o seu nível. 

Quadro 5.1 - 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 

7,5 



 

40486-EA-0000-ANX3. PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  39 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

PLANO PRELIMINAR DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRIMÁRIAS  

 

Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

(restantes grupos) do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005). 

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 (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" 

5 

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 pelo 

Muito elevada Superior a 80% 10 

Elevada Entre 60 a 80% 7,5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

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 é 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) é 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.   

5.3.2 Resultados 

Tendo presente as normas de funcionamento definidas no contexto do Plano Preliminar (ver pontos 3.2 e 4.1), procedeu-se 

à reavaliação dos impactes esperados sobre a ictiofauna. 

Importa notar que os atributos mais relevantes para efeitos da atual reavaliação 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 5.2 é 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 socioeconomia local.  

No Quadro 5.3 apresenta-se a avaliação apos a aplicação de um conjunto de medidas de minimização, já vertidas nas 

regras de operação do presente Plano Preliminar (ver capítulos 3 e 4 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.  
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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) 

− 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 reavaliação 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. 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; 
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▪ 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); 

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). 
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Quadro 5.2 - 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 no presente documento. 

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 5.3 - 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 no presente documento. 

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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5.3.3 Considerações finais e recomendações 

Após reavaliação dos impactes sobre a ictiofauna e tendo presente o Plano Preliminar de Gestão e Exploração aqui proposto 

considera-se que com a aplicação de um conjunto específico de medidas de minimização, que aumentam a frequência de 

abertura e permitem maximizar os períodos com velocidades ótimas, é expectável que ocorram impactes de significância 

moderada para espécies como 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). 

De notar que ainda que possam subsistir algumas dúvidas relativamente à magnitude dos impactes, o Plano de 

Monitorização proposto para a ictiofauna, permitirá aferir e seguir os impactes reais, e atuar numa perspetiva de gestão 

adaptativa, com a identificação e delineamento de medidas adicionais caso seja necessário, tais como: dotar as comportas 

de sistemas automáticos ou definir a necessidade de translocar para montante, em dados períodos do ano, um conjunto de 

indivíduos de uma dada espécie (nenhuma destas medidas deve ser entendida como vinculativa, mas sim como exemplos 

que podem ser ponderados em função dos resultados que vierem a ser obtidos na monitorização). 

Deverá ainda ser considerada, se possível, 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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