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1. Introdução 

O presente documento constitui o 

Navegável do Douro entre Cotas e 

O presente documento tem como 

previamente ao início da obra da fase 2, constante na

Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação

de setembro de 2016. 

O projeto decorrerá exclusivamente no rio Douro, na albufeira da Régua, mais concretamente na Via 

Navegável do Douro (VND), entre a estação 

barragem da Valeira (ETRS89: 63511,05; 166092,3).

O projeto é da autoria de PROMAN Centro de Estudos e Projetos, S.A., com sede na Av. Dom Vasco da 

Gama 27, Lisboa, Portugal.  

O proponente é a APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A

simultaneamente a entidade licenciadora

A Autoridade de AIA (AAIA) será a

 

1.1. Âmbito Geográfico

O âmbito geográfico base do estudo

• Margem direita/norte:

o Freguesia de Linhares e 

concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança; 

o União das freguesias de Castedo e Cotas, união das freguesias de Vale de Mendiz, Casal 

de Loivos e Vilarinho de Cotas e freguesia de Pinhã0, c

Real;  

• Margem esquerda/sul:

o União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, freguesias de 

Nagozelo do Douro, Soutelo do Douro e Ervedosa do Douro, concelho de São João da 

Pesqueira, distrito de Viseu.

 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

O presente documento constitui o Relatório final dos Serviços de mergulho científico 

entre Cotas e Valeira. 

documento tem como objetivo dar resposta ao ponto 2 dos elementos a apresentar 

previamente ao início da obra da fase 2, constante na Declaração de Impacte Ambiental do projeto

Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro, entre Cotas e Valeira

decorrerá exclusivamente no rio Douro, na albufeira da Régua, mais concretamente na Via 

Navegável do Douro (VND), entre a estação de Cotas (ETRS89: 53320,54; 170300,5) e a eclusa da 

barragem da Valeira (ETRS89: 63511,05; 166092,3). 

de PROMAN Centro de Estudos e Projetos, S.A., com sede na Av. Dom Vasco da 

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A

entidade licenciadora. 

(AAIA) será a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

Geográfico 

estudo abrange os seguintes concelhos e freguesias: 

Margem direita/norte: 

Freguesia de Linhares e união das freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga, 

concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança;  

União das freguesias de Castedo e Cotas, união das freguesias de Vale de Mendiz, Casal 

de Loivos e Vilarinho de Cotas e freguesia de Pinhã0, concelho de Alijó, distrito de Vila 

Margem esquerda/sul: 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, freguesias de 

Nagozelo do Douro, Soutelo do Douro e Ervedosa do Douro, concelho de São João da 

Pesqueira, distrito de Viseu.  
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científico e sondagem da Via 

s elementos a apresentar 

mbiental do projeto de 

Cotas e Valeira, datada de 1 

decorrerá exclusivamente no rio Douro, na albufeira da Régua, mais concretamente na Via 

de Cotas (ETRS89: 53320,54; 170300,5) e a eclusa da 

de PROMAN Centro de Estudos e Projetos, S.A., com sede na Av. Dom Vasco da 

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., que é 

nião das freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga, 

União das freguesias de Castedo e Cotas, união das freguesias de Vale de Mendiz, Casal 

oncelho de Alijó, distrito de Vila 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, freguesias de 

Nagozelo do Douro, Soutelo do Douro e Ervedosa do Douro, concelho de São João da 
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Fonte: extrato CMP, fl116 e 128, esc. 1:25000 

Figura 1 – Localização da área de estudo 
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Figura 2 – Zona onde se desenrolaram os trabalhos arqueológicos 

 

1.2. Enquadramento Legal

Os princípios aplicados no decorrer dos trabalhos em epígrafe enquadram

“Promover a salvaguarda e a valorização do Património Cultural tornando um elemento vivificador da 

identidade cultural comum”, art.78 

do Património Cultural 107/2001 de 8 de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante devam ser 

e valorização” (n.º 1 art.º 2 Lei 107/2001 de 8 de 

bens arqueológicos. O interesse cultural relevante refle

singularidade ou exemplaridade (

Entende o Estado Português que, além dos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, 

devem-se incluir os respetivos contextos que “pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma 

relação interpretativa e informativa (n.º 6 art.º 2º Lei

conceito, “Consideram-se bens culturais os bens móveis e imóveis que, de

n.ºs 1, 3 e 5 do art.º 2, representem testemunho material com valor d

14. Lei 107/2001 de 8 de setembro). A definição de bem cultural requer a sua aplicação prática em sentido 

estrito conforme o art.º 14 n.º 1 da Lei de Bases e, o no seu sentido mais amplo; bens imateriais que com 

eles possuam uma relação interpretativa e informativa (

contextos dos bens materiais ou imateriais (

imateriais ou valores culturais não tutelados pela Lei de Bas

(Alexandrino, 2009). 

Não obstante que os princípios e disposições fundamentais da presente lei serem extensíveis aos bens 

naturais, ambientais, paisagísticos ou paleontológicos (

com os respetivos regimes jurídicos, consideram

todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos. A sua 

preservação e estudo permitem traçar a

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

Zona onde se desenrolaram os trabalhos arqueológicos 

Enquadramento Legal 

Os princípios aplicados no decorrer dos trabalhos em epígrafe enquadram-se na legislação em vigor, 

“Promover a salvaguarda e a valorização do Património Cultural tornando um elemento vivificador da 

rt.78 n.º 2 alínea da Constituição Portuguesa. De acordo com a Lei de Bases 

do Património Cultural 107/2001 de 8 de setembro, “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante devam ser objeto de especial 

2 Lei 107/2001 de 8 de setembro), inclui-se no interesse cultural relevante os 

eresse cultural relevante refletirá valores de memória, originalidade, raridade, 

singularidade ou exemplaridade (n.º 3 art.º 2º Lei 107/2001 de 8 de setembro).  

Entende o Estado Português que, além dos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, 

se incluir os respetivos contextos que “pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma 

informativa (n.º 6 art.º 2º Lei 107/2001 de 8 de setembro). Mais reforça este 

se bens culturais os bens móveis e imóveis que, de harmonia com o disposto nos 

2, representem testemunho material com valor de civilização ou cultura” (

etembro). A definição de bem cultural requer a sua aplicação prática em sentido 

1 da Lei de Bases e, o no seu sentido mais amplo; bens imateriais que com 

possuam uma relação interpretativa e informativa (n.º 4 Art.º 2 e 91º Lei 107/2001 de 8 de

contextos dos bens materiais ou imateriais (n.º6 art.º 2 Lei 107/2001 de 8 de setembro); outros bens 

imateriais ou valores culturais não tutelados pela Lei de Bases ou que sejam objeto de legislação própria 

Não obstante que os princípios e disposições fundamentais da presente lei serem extensíveis aos bens 

naturais, ambientais, paisagísticos ou paleontológicos (n.º2 art.º 14), na medida do 

tivos regimes jurídicos, consideram-se parte do património arqueológico e paleontológico 

todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos. A sua 

preservação e estudo permitem traçar a história da vida e da humanidade e a sua relação com o ambiente, 
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Zona onde se desenrolaram os trabalhos arqueológicos  

se na legislação em vigor, 

“Promover a salvaguarda e a valorização do Património Cultural tornando um elemento vivificador da 

uição Portuguesa. De acordo com a Lei de Bases 

etembro, “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

de especial proteção 

se no interesse cultural relevante os 

tirá valores de memória, originalidade, raridade, 

Entende o Estado Português que, além dos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, 

se incluir os respetivos contextos que “pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma 

etembro). Mais reforça este 

harmonia com o disposto nos 

e civilização ou cultura” (n.º 1 art.º 

etembro). A definição de bem cultural requer a sua aplicação prática em sentido 

1 da Lei de Bases e, o no seu sentido mais amplo; bens imateriais que com 

4 Art.º 2 e 91º Lei 107/2001 de 8 des); 

etembro); outros bens 

es ou que sejam objeto de legislação própria 

Não obstante que os princípios e disposições fundamentais da presente lei serem extensíveis aos bens 

rt.º 14), na medida do que for compatível 

se parte do património arqueológico e paleontológico 

todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos. A sua 

história da vida e da humanidade e a sua relação com o ambiente, 
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sendo a principal fonte de informação con

métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o meio que o rodeia. 

Encontrando-se definido que esta a

bens com relação humana, todas as entidades cole

património cultural, conforme o disposto no 

os deveres de Preservação, não atentando contra a integridade; Defesa, impedido a destruição, 

deterioração ou perda de bens culturais; e Valoriz

a divulgação, acesso à fruição e enriquecimento dos val

promotores das obras suportar os valores das operações de arqueologia preventiva e de salvamento, 

necessárias à realização dos seus projetos (

direção de trabalhos arqueológicos ao encargo de arqueólogos, sob autorização do organismo 

competente da administração do património cultural (

Na prossecução dos Deveres Especiais da Entidade Publica

n.º3 do art.º 76, o organismo compe

(DGPC), um serviço central de administração direta do Estado (

maio) que tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens 

que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País (

25 de maio). Entre as diversas funções da DGPC enco

trabalhos arqueológicos, cujos requerimentos sejam pr

cultura, promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos arqueológicos, e assegurar o 

cumprimento do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e/ou suspender trabalhos ou intervenções, que

estejam a ser realizados em violação ou desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente 

estabelecidas para a sua realização (

No que diz respeito às normas em vigor, aplicam

(Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), no Decreto

Subaquático) e no Decreto do Presidente da República n.º 65/2006 de 18 de 

Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência 

Geral da UNESCO, na Circular Normativa 2010/01 de 12 de 

relatórios finais relativos a prospe

geofísicos de deteção remota) e na Circular 2004 de 10 de 

Descritor Património Arqueológico em Estudos de
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sendo a principal fonte de informação constituída por escavações, prospeções, descobertas ou outros 

métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o meio que o rodeia.  

efinido que esta atividade incide sobre bens culturais, onde implica a

humana, todas as entidades coletivas ou privados têm o dever de preservação do 

património cultural, conforme o disposto no art.º 11 (Lei 107/2001 de 8 de Setembro), no qual se inscreve 

os deveres de Preservação, não atentando contra a integridade; Defesa, impedido a destruição, 

deterioração ou perda de bens culturais; e Valorização agindo na medida das respetivas capacidades para 

ão e enriquecimento dos valores culturais. Especificamente

promotores das obras suportar os valores das operações de arqueologia preventiva e de salvamento, 

necessárias à realização dos seus projetos (n.º 3 art.º79 Lei 107/2001 de 8 de setembro), 

direção de trabalhos arqueológicos ao encargo de arqueólogos, sob autorização do organismo 

competente da administração do património cultural (n.º4 art.º 77 Lei 107/2001 de 8 de 

Na prossecução dos Deveres Especiais da Entidade Publica, nomeadamente Al.C n.º1 do 

rt.º 76, o organismo competente da Administração é a Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC), um serviço central de administração direta do Estado (n.º 1 art. 1 Decreto Lei 115/2012 de 25 de 

que tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens 

que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País (n.º 1 art. 2º Decreto 

aio). Entre as diversas funções da DGPC encontra-se autorizar, nos termos da lei, a realização de 

trabalhos arqueológicos, cujos requerimentos sejam previamente instruídos pelas dire

cultura, promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos arqueológicos, e assegurar o 

cumprimento do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e/ou suspender trabalhos ou intervenções, que

estejam a ser realizados em violação ou desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente 

estabelecidas para a sua realização (al.s k, l e m n.º 3 Decreto Lei 115/2012 de 25 de maio).

No que diz respeito às normas em vigor, aplicam-se Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 

(Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), no Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de junho (Património Cultural 

creto do Presidente da República n.º 65/2006 de 18 de julho que rat

ção do Património Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência 

Geral da UNESCO, na Circular Normativa 2010/01 de 12 de agosto (Diretiva sobre 

órios finais relativos a prospeções arqueológicas subaquáticas recorrendo ao us

ção remota) e na Circular 2004 de 10 de setembro (Termos de Referência para o 

Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacto Ambiental). 

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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ções, descobertas ou outros 

bens culturais, onde implica ação humana ou 

tivas ou privados têm o dever de preservação do 

etembro), no qual se inscreve 

os deveres de Preservação, não atentando contra a integridade; Defesa, impedido a destruição, 

tivas capacidades para 

ores culturais. Especificamente cabe aos 

promotores das obras suportar os valores das operações de arqueologia preventiva e de salvamento, 

etembro), estando a 

direção de trabalhos arqueológicos ao encargo de arqueólogos, sob autorização do organismo 

Lei 107/2001 de 8 de setembro).  

1 do art.º 76 e Al A, 

Geral do Património Cultural 

Lei 115/2012 de 25 de 

que tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens 

art. 2º Decreto Lei 115/2012 de 

se autorizar, nos termos da lei, a realização de 

eviamente instruídos pelas direções regionais de 

cultura, promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos arqueológicos, e assegurar o 

cumprimento do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e/ou suspender trabalhos ou intervenções, que 

estejam a ser realizados em violação ou desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente 

aio). 

Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro 

unho (Património Cultural 

ulho que ratifica a 

ção do Património Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência 

tiva sobre apresentação de 

ções arqueológicas subaquáticas recorrendo ao uso de métodos 

etembro (Termos de Referência para o 
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1.3. Objetivos 

O estudo tem como objetivos genéricos

• Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e os riscos

a ser gerados pelo projeto, permitindo uma visão geral e uma atempada tomada de decisão, 

assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos previstos;

• Indicar medidas e recomendações

afetações provocadas pelo projeto

Como objetivo específico pretendeu

existente através da verificação das anomalias identificadas previamente no levantamen

realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do Canal de 

Navegação do rio Douro, entre Cotas e Valeira

 

1.4. Identificação da equipa responsável 

A elaboração do Estudo esteve a cargo da empresa NEMUS 

estudo patrimonial esteve a cargo de Tiago Fraga tendo como co

verificações visuais decorreram no mês de novembro de 2016.

A equipa técnica é composta por quatro arqueólogos, ten

contextos náuticos e na direção de trabalhos arqueológicos referentes a medidas de minimização de 

impactes e salvaguarda do património cultural subaquático

A composição da equipa técnica envolvida na realização 

cada um dos seus elementos e as responsabilidades que lhes foram atribuídas, é indicada no quadro 

seguinte. 

Quadro 

Técnico Formação 

Tiago Fraga 
doutorando em História, 
variante em Arqueologia, 

valência náutica desde 1997

Sofia Gomes 
Pós-

Ambiente; Licenciada em 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

genéricos: 

Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir 

a ser gerados pelo projeto, permitindo uma visão geral e uma atempada tomada de decisão, 

assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos previstos;

medidas e recomendações para os aspetos mais críticos relacionados com as 

etações provocadas pelo projeto 

pretendeu-se minimizar os efeitos negativos sobre o património potencialmente 

existente através da verificação das anomalias identificadas previamente no levantamen

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do Canal de 

entre Cotas e Valeira. 

Identificação da equipa responsável  

A elaboração do Estudo esteve a cargo da empresa NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. O 

estudo patrimonial esteve a cargo de Tiago Fraga tendo como co-responsável Sofia de Melo Gomes. As 

verificações visuais decorreram no mês de novembro de 2016. 

composta por quatro arqueólogos, tendo a direção científica larga experiência 

ção de trabalhos arqueológicos referentes a medidas de minimização de 

impactes e salvaguarda do património cultural subaquático 

A composição da equipa técnica envolvida na realização de estudo patrimonial, bem como a formação de 

cada um dos seus elementos e as responsabilidades que lhes foram atribuídas, é indicada no quadro 

Quadro 1 – Composição da equipa técnica 

Equipa técnica 

Formação académica Função na equipa

Mestre em Arqueologia, 
doutorando em História, 
variante em Arqueologia, 

valência náutica desde 1997 

Responsável científico, técnico geofísico, 
elaboração de trabalho de campo e relatório

-graduada em Arqueologia e 
Ambiente; Licenciada em 

Co-responsável científica, elaboração de 
trabalho de campo e relatório
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que potencialmente poderão vir 

a ser gerados pelo projeto, permitindo uma visão geral e uma atempada tomada de decisão, 

assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos previstos; 

ais críticos relacionados com as 

se minimizar os efeitos negativos sobre o património potencialmente 

existente através da verificação das anomalias identificadas previamente no levantamento geofísico 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do Canal de 

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. O 

responsável Sofia de Melo Gomes. As 

ção científica larga experiência em 

ção de trabalhos arqueológicos referentes a medidas de minimização de 

de estudo patrimonial, bem como a formação de 

cada um dos seus elementos e as responsabilidades que lhes foram atribuídas, é indicada no quadro 

Função na equipa 

Responsável científico, técnico geofísico, 
elaboração de trabalho de campo e relatório 

responsável científica, elaboração de 
trabalho de campo e relatório 
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Técnico Formação 

História 

Tiago Dores 

Javier Gamero Licenciad

Gonçalo Dumas 

 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

Equipa técnica 

Formação académica Função na equipa

História – variante Arqueologia 

Mestre em geotomatica  Trabalho de campo, higiene e segurança

Licenciado em Ciências do Mar Gestão logística, trabalho de campo

Técnico de SIG Cartografia e SIG

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Função na equipa 

Trabalho de campo, higiene e segurança 

Gestão logística, trabalho de campo 

Cartografia e SIG 
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2. Tarefas realizadas

Quadro 2 

Tarefa 1

Responsáveis 

Objetivo 

Produto final 

Responsáveis 

Objetivo 

Produto Final 

Responsáveis 

Objetivo Medidas de a

Produto Final 

Tarefa 4 – Conservação de Artefactos provenientes do meio aquático

Responsáveis 

Objetivo Estabilização dos artefactos de forma a garantir a sua sobrevivência para conservação.

Produto final 

Responsáveis 

Objetivo Dar cumprimento ao artigo 14º do Regulamento de trabalhos arqueológicos, DL 164/2014.

Produto final 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

Tarefas realizadas 

 – Identificação das tarefas abrangidas pelo estudo 

1 – Caracterização das anomalias detetadas 

Tiago Miguel Fraga, Sofia Gomes 

Localizar, identificar e caracterizar elementos arqueológicos

Cartografia e fichas de sítio de espólio arqueológico 

Tarefa 2 – Gestão de Artefactos 

Tiago Miguel Fraga, Sofia Gomes 

Inventariação e registo de artefactos. 

Estudo e caracterização do espólio arqueológico. 

Tarefa 3 – Gestão de Ocorrências 

Tiago Miguel Fraga, Sofia Gomes 

Medidas de ação perante possíveis cenários de danos do património.

Salvaguarda do património cultural e arqueológico. 

Conservação de Artefactos provenientes do meio aquático

Tiago Miguel Fraga 

Estabilização dos artefactos de forma a garantir a sua sobrevivência para conservação.

Fichas de conservação e espólio arqueológico estabilizado.

Tarefa 5 – Relatórios 

Tiago Miguel Fraga, Sofia Gomes 

cumprimento ao artigo 14º do Regulamento de trabalhos arqueológicos, DL 164/2014.

Relatório Preliminar e Relatório Final. 
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Localizar, identificar e caracterizar elementos arqueológicos 

 

ção perante possíveis cenários de danos do património. 

 

Conservação de Artefactos provenientes do meio aquático 

Estabilização dos artefactos de forma a garantir a sua sobrevivência para conservação. 

Fichas de conservação e espólio arqueológico estabilizado. 

cumprimento ao artigo 14º do Regulamento de trabalhos arqueológicos, DL 164/2014. 
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2.1. Tarefa 1 -

2.1.1. Critérios 

2.1.1.1. Critérios de seleção/ exclusão de anomalias

Os critérios gerais de exclusão de anomalias foram definidos partindo de conceitos técnicos da geofísica, 

comungados pela experiência de terreno da equipa e por imperativos técnicos do projeto discutidos em 

reunião tido em sede da DGPC: 

• Fora da área do projeto 

direto ou indireto do projeto;

• Abaixo da cota de impacto 

mais margem de segurança;

• Associadas a elementos atuais 

atuais, nomeadamente âncoras, descartes, amarrações permanentes, artes de pesca, poitas 

entre outros; 

• Mass/A insuficiente –

provavelmente descontextua

• Abaixo da cota de sondagem 

metros de profundidade, por impossibilidade técnica de sondagem pelos presentes meios 

técnicos disponíveis no território nacional.

 

2.1.1.2. Critérios de identificação e inventariação

Quadro 3 - Critérios para identificação e inventariação das ocorrências

Identificação da ocorrência 

Tipo de ocorrência 

Coordenadas 

Período cronológico 

Descrição geral 

Materiais 

Valor arqueológico e patrimonial 

Profundidade 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

- Caracterização das anomalias detetadas

seleção/ exclusão de anomalias  

gerais de exclusão de anomalias foram definidos partindo de conceitos técnicos da geofísica, 

comungados pela experiência de terreno da equipa e por imperativos técnicos do projeto discutidos em 

Fora da área do projeto – Anomalias detetadas que não se encontrem dentro da área de impacto 

direto ou indireto do projeto; 

Abaixo da cota de impacto – Anomalias detetadas que se encontrem abaixo da cota de impacto 

mais margem de segurança; 

Associadas a elementos atuais – Anomalias cuja morfologia claramente indica que são elementos 

atuais, nomeadamente âncoras, descartes, amarrações permanentes, artes de pesca, poitas 

– Anomalias cuja massa indique ser um objeto isolado e muito 

provavelmente descontextualizado ou de introdução recente nas unidades estratigráficas;

Abaixo da cota de sondagem – Anomalias cujo enterramento se encontrem abaixo da cota de 1, 5 

metros de profundidade, por impossibilidade técnica de sondagem pelos presentes meios 

íveis no território nacional. 

Critérios de identificação e inventariação 

Critérios para identificação e inventariação das ocorrências

 
Número ou código individual da identificação da ocorrênci

patrimonial 

Tipologia da ocorrência. Naufrágio, Estrutura marítima, Achado isolado, 

Outra. 

ETRS89 UTM 

Romano, Medieval, Moderno, Contemporâneo

Descrição geral da ocorrência e do contexto de deposição

Orgânicos, metais, cerâmica, vidro. 

Alto, Médio, Baixo, Indeterminado 

Profundidade mínima e máxima 

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Caracterização das anomalias detetadas 

gerais de exclusão de anomalias foram definidos partindo de conceitos técnicos da geofísica, 

comungados pela experiência de terreno da equipa e por imperativos técnicos do projeto discutidos em 

ias detetadas que não se encontrem dentro da área de impacto 

Anomalias detetadas que se encontrem abaixo da cota de impacto 

morfologia claramente indica que são elementos 

atuais, nomeadamente âncoras, descartes, amarrações permanentes, artes de pesca, poitas 

Anomalias cuja massa indique ser um objeto isolado e muito 

lizado ou de introdução recente nas unidades estratigráficas; 

Anomalias cujo enterramento se encontrem abaixo da cota de 1, 5 

metros de profundidade, por impossibilidade técnica de sondagem pelos presentes meios 

Critérios para identificação e inventariação das ocorrências 

Número ou código individual da identificação da ocorrência 

Tipologia da ocorrência. Naufrágio, Estrutura marítima, Achado isolado, 

Romano, Medieval, Moderno, Contemporâneo 

contexto de deposição 
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São considerados para relatório os elementos patrimoniais distintos, 

estruturas, sítios e outras fontes de informação de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico, 

incluídos nos seguintes âmbitos:

• Elementos abrangidos por figuras de prote

monumentos e sítios incluídos na carta de condicionantes do Plano Diretor Municipal;

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e v

convencionado; 

• Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território, 

ilustrativos de processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus 

recursos naturais, em suma, do 

ou passado. 

Assim, considera-se de facto, um amplo espectro de realidades passíveis de integrar o âmbito do presente 

estudo: 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou cient

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

convencionado; 

• Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território. Dos 

quais se incide particularmente em:

o Elementos de reco

o Achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas parciais ou 

totalmente cobertas por sedimentos;

o Estruturas marítimo

o Estruturas defensivas;

o Estruturas de apoio de interface marítima;

o Elementos náuticos de reconhecido interesse científico ou patrimonial;

o Embarcações e/ou navios de tradição local, regional ou nacional;

o Despojos náuticos.

 

2.1.1.3. Critérios de importância

Em relação à avaliação da importância tivemos em consideração os elementos constantes no n.3 do Art. 2º 

da Lei 107/2001 de 8 de Setembro, memória, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e os 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

São considerados para relatório os elementos patrimoniais distintos, nomeadamente os materiais, as 

estruturas, sítios e outras fontes de informação de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico, 

incluídos nos seguintes âmbitos: 

abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente os imóveis classificados ou o

monumentos e sítios incluídos na carta de condicionantes do Plano Diretor Municipal;

Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e v

Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território, 

ilustrativos de processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus 

recursos naturais, em suma, do modus vivendi de povos e populações que aí tenham habitado 

se de facto, um amplo espectro de realidades passíveis de integrar o âmbito do presente 

Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem de inventár

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território. Dos 

quais se incide particularmente em: 

Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico;

Achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas parciais ou 

totalmente cobertas por sedimentos; 

Estruturas marítimo-portuárias; 

Estruturas defensivas; 

Estruturas de apoio de interface marítima; 

lementos náuticos de reconhecido interesse científico ou patrimonial;

Embarcações e/ou navios de tradição local, regional ou nacional;

Despojos náuticos. 

Critérios de importância 

Em relação à avaliação da importância tivemos em consideração os elementos constantes no n.3 do Art. 2º 

da Lei 107/2001 de 8 de Setembro, memória, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e os 
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nomeadamente os materiais, as 

estruturas, sítios e outras fontes de informação de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico, 

ção, nomeadamente os imóveis classificados ou outros 

monumentos e sítios incluídos na carta de condicionantes do Plano Diretor Municipal; 

Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território, 

ilustrativos de processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus 

e povos e populações que aí tenham habitado 

se de facto, um amplo espectro de realidades passíveis de integrar o âmbito do presente 

fico, que constem de inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território. Dos 

nhecido interesse patrimonial ou científico; 

Achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas parciais ou 

lementos náuticos de reconhecido interesse científico ou patrimonial; 

Embarcações e/ou navios de tradição local, regional ou nacional; 

Em relação à avaliação da importância tivemos em consideração os elementos constantes no n.3 do Art. 2º 

da Lei 107/2001 de 8 de Setembro, memória, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e os 
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critérios de classificação de bens culturais co

ponte de vista da investigação histórica ou científica. 

O sistema que utilizámos para referência externa é um sistema qualitativo simplificado, com a atribuição 

de um valor patrimonial. Este sistema 

três relacionados com a importância científica. Os critérios são os seguintes:

 

2.1.1.4. Critérios de Bem Cultural

Memória – Este fator pondera a memória cole

atribuem ao bem cultural. 

Originalidade – Este fator pondera a evolução de um elemento arqueológico face ao enquadramento 

histórico-arqueológico. 

Raridade – Este fator pondera a importância de um elemento cultural face aos paralelos con

Singularidade – Este fator pondera facetas ou qualidades especiais e únicas que existam no elemento 

cultural face aos paralelos conhecidos

Exemplaridade – Este fator pondera o nível de exemplo que o elemento contribuiu para o património 

cultural. 

Foram quantificados os mesmos de 1 a 5 de acordo com os critérios apresentados no quadro seguinte:

Quadro 4 – Critérios de avaliação qualitativa e sua expressão quantitativa

Valor Memoria (M) 
Originalidade 

1 Desconhecida 

2 Desvalorizado 

3 Valor local 

4 Valor nacional 

5 
Profundo 

significado para a 
comunidade 

Avanço significativo 
ou extraordinário

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

critérios de classificação de bens culturais constantes no artigo 17º, alínea h) importância do bem do 

ponte de vista da investigação histórica ou científica.  

O sistema que utilizámos para referência externa é um sistema qualitativo simplificado, com a atribuição 

de um valor patrimonial. Este sistema baseia-se em oito critérios, cinco relacionados com bem cultural e 

três relacionados com a importância científica. Os critérios são os seguintes: 

Critérios de Bem Cultural 

e fator pondera a memória coletiva das populações e a importância soci

tor pondera a evolução de um elemento arqueológico face ao enquadramento 

Este fator pondera a importância de um elemento cultural face aos paralelos con

Este fator pondera facetas ou qualidades especiais e únicas que existam no elemento 

cultural face aos paralelos conhecidos. 

Este fator pondera o nível de exemplo que o elemento contribuiu para o património 

os mesmos de 1 a 5 de acordo com os critérios apresentados no quadro seguinte:

Critérios de avaliação qualitativa e sua expressão quantitativa

Originalidade 
(O) 

Raridade 
(R) 

Singularidade 
(S) 

Retrocesso 
Bastante 
comum 

Igual aos restantes 

Banal Comum 
Apresenta 
variantes 

Em linha com a 
época 

Pouco 
comum 

Variantes 
significativas 

Avanço Raro 
Inovação dentro 

do sistema 

Avanço significativo 
ou extraordinário 

Único 
Readaptação de 

um paralelo 

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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nstantes no artigo 17º, alínea h) importância do bem do 

O sistema que utilizámos para referência externa é um sistema qualitativo simplificado, com a atribuição 

se em oito critérios, cinco relacionados com bem cultural e 

tiva das populações e a importância sociocultural que estas 

tor pondera a evolução de um elemento arqueológico face ao enquadramento 

Este fator pondera a importância de um elemento cultural face aos paralelos conhecidos. 

Este fator pondera facetas ou qualidades especiais e únicas que existam no elemento 

Este fator pondera o nível de exemplo que o elemento contribuiu para o património 

os mesmos de 1 a 5 de acordo com os critérios apresentados no quadro seguinte: 

Critérios de avaliação qualitativa e sua expressão quantitativa 

Exemplaridade 
(E) 

Pior exemplo 

Exemplificativo 

Dos melhores 
exemplos 

Exemplar 

Melhor exemplar 
conhecido 
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2.1.1.5. Critérios de Importância Cientí

A importância científica de um elemento arqueológico determina

importância, conservação e avanço científico.

Ordem de importância – O nível de importância histórico

referência é baseada no modelo apresentado em Maritime Archaeology (Babits and Tilburg 1998). 

Dividimos a importância em seis ordens:

Quadro 

Primeira Ordem: Património da Humanidade 
Arqueossítios ou outros elementos que:

Segunda Ordem: Património Regional 
ou outros elementos que:

Terceira Ordem - Património Local 
outros elementos que:

Quarta Ordem – Património geral 
ou outros elementos que:

Quinta Ordem – Património educacional 
Arqueossítios ou outros elementos que:

Sexta Ordem – Irrelevante
Arqueossítios ou outros elementos que:

Conservação – Este fator pondera 

thesaurus da DGPC. 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

Critérios de Importância Científica  

importância científica de um elemento arqueológico determina-se por três critérios

importância, conservação e avanço científico. 

O nível de importância histórico-arqueológico de um elemento, a classificação de 

baseada no modelo apresentado em Maritime Archaeology (Babits and Tilburg 1998). 

Dividimos a importância em seis ordens: 

Quadro 5 - A classificação do património náutico 

Primeira Ordem: Património da Humanidade – 
outros elementos que: 

a. Estejam associados a eventos históricos de 
importância nacional ou internacional;
b. Contêm um registo arqueológico único que não 
existe em mais lado nenhum; 
c. Contenham informações históricas ou arqueológicas 
essenciais para um entendimento da evolução humana.

Segunda Ordem: Património Regional – Arqueossítios 
ou outros elementos que: 

a. Estejam associados a eventos históricos de 
importância regional 
b. Contêm um registo arqueológico que contribui 
grandemente para o enriquecimento da informação 
arqueológica; 
c. Contenham informações históricas ou arqueológicas 
que podem dar um grande contributo ao nosso 
entendimento da evolução humana.

Património Local –  Arqueossítios ou 
outros elementos que: 

a. estejam associados a eventos históricos de 
importância local; 
b. representem uma das varias fontes de informação 
arqueológica; 
c. contenham informações históricas ou arqueológicas 
que contribuem para o nosso entendimento da 
evolução humana. 

nio geral –     Arqueossítios 
ou outros elementos que: 

a. têm uma associação com eventos do passado;
b. contêm alguma informação arqueológica sobre 
circunstancias relacionadas com a actividade humana;
c. preservam informações históricas ou arqueológicas 
que encontram-se reproduzidas e estudadas em outros 
sítios arqueológicos. 

Património educacional – 
Arqueossítios ou outros elementos que: 

embora não apresentem informação arqueológica 
importante, devem ser salvaguardados para servir fins 
científicos e/ou educacionais. 

relevante 
Arqueossítios ou outros elementos que: 

não representem nenhuma associação relevante com o 
passado ou não se preservou suficiente informação 
arqueológica 

Este fator pondera o nível de conservação do elemento arqueológico de acordo com o 
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se por três critérios: Ordem de 

arqueológico de um elemento, a classificação de 

baseada no modelo apresentado em Maritime Archaeology (Babits and Tilburg 1998). 

a. Estejam associados a eventos históricos de 
importância nacional ou internacional; 
b. Contêm um registo arqueológico único que não 

c. Contenham informações históricas ou arqueológicas 
ntendimento da evolução humana. 

a. Estejam associados a eventos históricos de 

b. Contêm um registo arqueológico que contribui 
o da informação 

c. Contenham informações históricas ou arqueológicas 
que podem dar um grande contributo ao nosso 
entendimento da evolução humana. 

associados a eventos históricos de 

b. representem uma das varias fontes de informação 

c. contenham informações históricas ou arqueológicas 
que contribuem para o nosso entendimento da 

a. têm uma associação com eventos do passado; 
b. contêm alguma informação arqueológica sobre 
circunstancias relacionadas com a actividade humana; 
c. preservam informações históricas ou arqueológicas 

se reproduzidas e estudadas em outros 

embora não apresentem informação arqueológica 
importante, devem ser salvaguardados para servir fins 

não representem nenhuma associação relevante com o 
passado ou não se preservou suficiente informação 

conservação do elemento arqueológico de acordo com o 
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Avanço Científico – Este critério apresenta a ponderação sobre o nível de avanço científico que o estudo ou 

reserva arqueológica deste elemento poderá fornecer à comunidade científica.

Estes são quantificados da forma apresentada no seguinte quadro.

Quadro 6 – Critérios de avaliação qualitativa da importância científica e sua expressão Quantitativa

 

2.1.1.6. Valor patrimonial

O valor patrimonial (VP) é calculado 

é atribuída uma classe: 

Quadro 

 

2.1.1.7. Valor patrimonial das ocorrências

O valor patrimonial das ocorrências é apresentado individualmente no quadro infra.

Designação 

Memoria (M)

Originalidade (O)

Raridade (R)

Valor Ordem (M)

1 Quinta

2 Quarta

3 Terça

4 Segunda

5 Primeira

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

Este critério apresenta a ponderação sobre o nível de avanço científico que o estudo ou 

reserva arqueológica deste elemento poderá fornecer à comunidade científica. 

Estes são quantificados da forma apresentada no seguinte quadro. 

Critérios de avaliação qualitativa da importância científica e sua expressão Quantitativa

Valor patrimonial 

O valor patrimonial (VP) é calculado a partir da fórmula VP= (M+O+R+S+E+M+O+R)/8. Em função do valor 

Quadro 7 – Classes atribuídas em função do VP 

Valor Classe 

4.5< Excepcional 

4< Muito Significativo 

3< Significativo 

2< Pouco Significativo 

1< Nulo 

Valor patrimonial das ocorrências 

patrimonial das ocorrências é apresentado individualmente no quadro infra. 

Quadro 8 – VP por anomalias 

Anomalia 1 

Memoria (M) 1 Desconhecido da comunidade

Originalidade (O) 2 Elemento banal sem interesse

Raridade (R) 1 Bastante comum e umbiquo na paisagem

Ordem (M) Conservação (O) 
Avanço Científico 

Quinta Destruído 

Quarta Mau 

Terça Regular 

Segunda Bom 

Primeira Em perigo 

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 

Relatório Final 

Este critério apresenta a ponderação sobre o nível de avanço científico que o estudo ou 

Critérios de avaliação qualitativa da importância científica e sua expressão Quantitativa 

fórmula VP= (M+O+R+S+E+M+O+R)/8. Em função do valor  

Desconhecido da comunidade 

Elemento banal sem interesse 

Bastante comum e umbiquo na paisagem 

Avanço Científico 

(R) 

Reduzido 

Razoável 

Elevado 

Reformulador 

Significativo 
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Singularidade (S)

Exemplaridade (E)

Ordem (M)

Conservação (O)

Avanço Científico (R)

Valor Patrimonial

Designação 

Memoria (M)

Originalidade (O)

Raridade (R)

Singularidade (S)

Exemplaridade (E)

Ordem (M)

Conservação (O)

Avanço Científico (R)

Valor Patrimonial

Designação 

Memoria (M)

Originalidade (O)

Raridade (R)

Singularidade (S)

Exemplaridade (E)

Ordem (M)

Conservação (O)

Avanço Científico (R)

Valor Patrimonial

Designação 

Memoria (M)

Originalidade (O)

Raridade (R)

Singularidade (S)

Exemplaridade (E)

Ordem (M)

Conservação (O)

Avanço Científico (R)

Valor Patrimonial

Designação 

Memoria (M)

Originalidade (O)

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

Singularidade (S) 1 Nenhuma 

Exemplaridade (E) 1 Nenhuma 

Ordem (M) 1 Sexta Ordem 

Conservação (O) 4 Em bom estado de conservação

Avanço Científico (R) 0 Nulo 

Valor Patrimonial (VP) 1 Nulo 

Anomalia 18 

Memoria (M) 1 Desconhecido da comunidade

Originalidade (O) 2 Elemento banal sem interesse

Raridade (R) 1 Bastante comum e umbiquo na paisagem

Singularidade (S) 1 Nenhuma 

Exemplaridade (E) 1 Nenhuma 

Ordem (M) 1 Sexta Ordem 

Conservação (O) 4 Em bom estado de conservação

Avanço Científico (R) 0 Nulo 

Valor Patrimonial (VP) 1 Nulo 

Anomalia 3 

Memoria (M) 1 Desconhecido da comunidade

Originalidade (O) 2 Elemento banal sem interesse

Raridade (R) 1 Bastante comum e umbiquo na paisagem

Singularidade (S) 1 Nenhuma 

Exemplaridade (E) 1 Nenhuma 

Ordem (M) 1 Sexta Ordem 

Conservação (O) 4 Em bom estado de conservação

Avanço Científico (R) 0 Nulo 

Valor Patrimonial (VP) 1,5 Pouco Significativo 

Anomalia 25 

Memoria (M) 1 Desconhecido da comunidade

Originalidade (O) 2 Elemento banal sem interesse

Raridade (R) 1 Bastante comum e umbiquo na paisagem

Singularidade (S) 1 Nenhuma 

Exemplaridade (E) 1 Nenhuma 

Ordem (M) 1 Sexta Ordem 

Conservação (O) 4 Em bom estado de conservação

Avanço Científico (R) 0 Nulo 

Valor Patrimonial (VP) 1,5 Pouco Significativo 

Anomalia 11 

Memoria (M) 1 Desconhecido da comunidade

Originalidade (O) 2 Elemento banal sem interesse
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Em bom estado de conservação 

Desconhecido da comunidade 

Elemento banal sem interesse 

Bastante comum e umbiquo na paisagem 

estado de conservação 

Desconhecido da comunidade 

Elemento banal sem interesse 

Bastante comum e umbiquo na paisagem 

Em bom estado de conservação 

Desconhecido da comunidade 

Elemento banal sem interesse 

Bastante comum e umbiquo na paisagem 

conservação 

Desconhecido da comunidade 

Elemento banal sem interesse 
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Raridade (R)

Singularidade (S)

Exemplaridade (E)

Ordem (M)

Conservação (O)

Avanço Científico (R)

Valor Patrimonial

 

2.1.2. Trabalhos realizados

O principal objetivo a alcançar é o d

caracterização de património cultural subaquático.

Para a verificação das anomalias resultantes da deteção remota foi feita a marcação das mesmas com 

recurso a boias de marcação de cor 

 

Fotografia 1 – Boia de marcação em posição no troço 

O erro inicial de posição do GPS foi de 2 metros para todas as anomalias. De forma que foi efetuado 

radiais de pesquisa com auxílio de dete

o erro de posição). 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

Raridade (R) 1 Bastante comum e umbiquo na paisagem

Singularidade (S) 1 Nenhuma 

Exemplaridade (E) 1 Nenhuma 

Ordem (M) 1 Sexta Ordem 

Conservação (O) 4 Em bom estado de conservação

Avanço Científico (R) 0 Nulo 

Valor Patrimonial (VP) 1,5 Pouco Significativo 

Trabalhos realizados 

a alcançar é o despiste das anomalias detetadas por deteção remota (geofísica) e 

caracterização de património cultural subaquático. 

Para a verificação das anomalias resultantes da deteção remota foi feita a marcação das mesmas com 

de marcação de cor branca (Fotografia 1).  

Boia de marcação em posição no troço Cotas-Valeira com mergulhador a preparar descida

O erro inicial de posição do GPS foi de 2 metros para todas as anomalias. De forma que foi efetuado 

de pesquisa com auxílio de detetor de metais (Fotografia 2) nunca inferiores a 6 metros (três vezes 

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 

Relatório Final 

paisagem 

Em bom estado de conservação 

espiste das anomalias detetadas por deteção remota (geofísica) e 

Para a verificação das anomalias resultantes da deteção remota foi feita a marcação das mesmas com 

Valeira com mergulhador a preparar descida 

O erro inicial de posição do GPS foi de 2 metros para todas as anomalias. De forma que foi efetuado 

nunca inferiores a 6 metros (três vezes 
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Fotografia 

As condições de visibilidade rondaram 

alvos foi acautelada no raio de visão sem entrar na sombra magnética do mergulhador. 

O detetor de metais foi calibrado para a deteção das anomalias previstas em terra com recurso a 

elementos de massa e orientação magnética semelhantes.

 

 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira

 

Fotografia 2 – Realização de pesquisa radial 

As condições de visibilidade rondaram o 1 m durante os mergulhos. A capacidade de relocalização dos 

alvos foi acautelada no raio de visão sem entrar na sombra magnética do mergulhador. 

O detetor de metais foi calibrado para a deteção das anomalias previstas em terra com recurso a 

a e orientação magnética semelhantes. 

Fotografia 3 – Exemplo de boa visibilidade 
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durante os mergulhos. A capacidade de relocalização dos 

alvos foi acautelada no raio de visão sem entrar na sombra magnética do mergulhador.  

O detetor de metais foi calibrado para a deteção das anomalias previstas em terra com recurso a 
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2.1.3. Resultados obtidos

Foi realizado o despiste de oito anomalias

possível localizar e três são de origem geológica

anexo 1. 

id X Y 

5 635167,74 4561255,16 

12 628352,69 4562105,06 

50 631121,72 4563518,17 

56 627731,98 4561975,64 

68 630884,66 4563622,22 

117 634760,85 4561863,62 

119 628232,64 4562087,23 

A 63439.72 4563802.95 

 

 

2.2. Tarefa 2 –

Nenhuma das anomalias verificadas resultou em artefactos de valor patrimonial cultural.

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro 

Resultados obtidos 

de oito anomalias: duas correspondem a artefactos recentes, três não foram 

possível localizar e três são de origem geológica. A descrição completa das anomalias encontra

Quadro 9 – Anomalias verificadas 

Z Mass / A Descrição Visibilidade 

6,03 869,6 Antiga boia 1m 

5,43 257,6 Geológica 1m 

10,61 212,4 Indeterminado 2m 

5,48 104,8 Microfalha 1m 

7,42 38,7 Indeterminado 2m 

5,56 2,6 Cabo de Aço 1m 

6,52 40,4 Geológica 1m 

2m Acústica Indeterminado 2 m 

Fonte: Google Earth 

Figura 3 – Localização das anomalias  

– Gestão de artefactos 

das anomalias verificadas resultou em artefactos de valor patrimonial cultural.

e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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duas correspondem a artefactos recentes, três não foram 

das anomalias encontra-se no 

 
Natureza dos 

fundos 

Fundo rochoso 

Afloramento rochoso 

Fundo rochoso 

Afloramento rochoso 

Fundo rochoso 

Fundo rochoso 

Afloramento rochoso 

Fundo rochoso 

das anomalias verificadas resultou em artefactos de valor patrimonial cultural. 
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2.3. Tarefa 3 –

Nenhuma das anomalias resultou na descobert

 

2.4. Tarefa 4 
de meio aquático

Não houve necessidade de conservação preliminar.
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– Gestão de ocorrências 

das anomalias resultou na descoberta de ocorrências arqueológicas. 

 – Conservação de Artefactos provenientes 
de meio aquático 

Não houve necessidade de conservação preliminar. 
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Conservação de Artefactos provenientes 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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3. Logística 

3.1. Equipamento utilizado

Categoria Marca

Viatura automóvel 

de apoio 

Nissan

Embarcação de 

apoio – Beira Rio 

Rabelo

Geo-referenciação Garmin

Registo Olympus

Registo Canon

Sondagem Divefactory

Moto-bomba Honda

 

3.2. Depósito dos materiais

Não houve materiais a depositar.

 

3.3. Depósito da documentação em campo

A documentação de campo produzida em papel terá como depósito final o arquivo da Entidade 

Enquadrante. Cópias digitais de toda a documentação 
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Equipamento utilizado 

Quadro 10 – Equipamentos 

Marca Modelo Características técnicas principais

Nissan Quasqhai Mobilização da equipa e logística

Rabelo 8m Embarcação de casco em madeira

Garmin 720s Posicionamento

Olympus TG-860 Máquina fotográfica digital submersível 

Canon G12+WP-DC34 Máquina fotográfica digital submersível

Divefactory DF2+ Sugadora

Honda WB30XT Capacidade de transporte de sedimentos 

Depósito dos materiais 

. 

Depósito da documentação em campo 

A documentação de campo produzida em papel terá como depósito final o arquivo da Entidade 

Enquadrante. Cópias digitais de toda a documentação ficarão em anexo ao relatório fina
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Características técnicas principais 

Mobilização da equipa e logística 

de casco em madeira 

Posicionamento 

Máquina fotográfica digital submersível 

Máquina fotográfica digital submersível 

Sugadora 

Capacidade de transporte de sedimentos 

A documentação de campo produzida em papel terá como depósito final o arquivo da Entidade 

final.  
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4. Avaliação de impact

No âmbito da obra apresenta-se no quadro infra as 

impactes positivos ou negativos ao património cultural e 

Quadro 11 - A

Ações potenciadoras 

de Impacto Positiva/Negativa

Dragagens 

Revolvimento de Solos 

Desmonte de Rocha 

Deposição de Sedimentos 

Passagem de Maquinaria 

Implantação de Estaleiro 

Dos trabalhos de verificação de anomalias não se 

patrimonial pelo que se avalia o impacte do projeto sobre o património submerso de nulo.

Contudo, salienta-se que os trabalhos desenvolvidos para identificação de ocorrências patrimoniais nunca 

cobrem 100% toda a realidade, havendo sempre a possibilidade de existências cobertas com sedimentos 

impossíveis de detetar em fases prévias à obra (remoção de solo).

ponto 6. Medidas de Minimização ações de prevenção que acautelam potenc

no conhecimento atual não são passíveis de identificar.
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Avaliação de impacte 

se no quadro infra as ações decorrentes como susce

s positivos ou negativos ao património cultural e a classificação de nível de impact

Ações potenciadoras de impactos e sua classificação. 

Tipos de Ação 

Positiva/Negativa 

Tipos de Impacto 

Direto/Indireto 

Negativa Direto 

Negativa Direto 

Negativa Direto 

Posiitva Direto 

Negativa Indireto 

Negativa Indireto 

Dos trabalhos de verificação de anomalias não se registaram quaisquer ocorrências de interesse 

patrimonial pelo que se avalia o impacte do projeto sobre o património submerso de nulo.

se que os trabalhos desenvolvidos para identificação de ocorrências patrimoniais nunca 

a realidade, havendo sempre a possibilidade de existências cobertas com sedimentos 

impossíveis de detetar em fases prévias à obra (remoção de solo). Nesse sentido, são apresentadas no 

ponto 6. Medidas de Minimização ações de prevenção que acautelam potenciais impactes que com base 

no conhecimento atual não são passíveis de identificar. 
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ações decorrentes como suscetíveis de causar 

classificação de nível de impacte. 

 

Classificação 

Elevado 

Moderado 

Moderado 

-------------- 

Reduzido 

Reduzido 

registaram quaisquer ocorrências de interesse 

patrimonial pelo que se avalia o impacte do projeto sobre o património submerso de nulo. 

se que os trabalhos desenvolvidos para identificação de ocorrências patrimoniais nunca 

a realidade, havendo sempre a possibilidade de existências cobertas com sedimentos 

Nesse sentido, são apresentadas no 

iais impactes que com base 
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5. Medidas de Minimização

As medidas previstas são definidas como medidas preventivas cujo intuito é o de acautelar potenciais 

impactes que possam ocorrer com potencial património não detetado durante os estudos ambientais. 

Como proposta de medidas preventivas

salvaguarda em fase de execução

Pat1. Acompanhamento integral, por elementos de arqueologia com conhecimento em pré

história e experiê

fluvial com impact

Pat2. Monitorização das margens 

potenciais descobertas.

 

5.1. Justificação das medidas

Pat 1 – O Rio Douro e os seus afluentes são a principal via de comunicação e transporte até ao s

probabilidade de localização de elementos arqueológicos

utilizados é elevada. Mais, a dete

infraestruturas altamente magnéticas na z

barragens, cais e antigas plataformas metálicas, bombas de água, canalizações nas margens, entre outros

pelo que as amplitudes destes elementos pode

equipa de arqueologia capaz de reconhecer elementos náuticos, se

boa prática.  

Pat2 – A verificação das margens do rio e subsequente análise cuidada em vista 

arqueossítios encontra-se fortemente condi

em questão. Torna-se fulcral uma equipa de arqueologia que esteja atenta às alterações do caudal do rio 

de modo a poder proceder à observação das margens quando o caudal se encontra nos níveis ma

Ao encarregar a equipa de acompanhamento desta a

estará no terreno durante um longo período de tempo, permite maximizar as hipóteses de descoberta, 

sem aumentar os encargos com os estudos

períodos de baixo caudal ou aproveitar eventos extraordinários 

submersos. 
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Medidas de Minimização 

As medidas previstas são definidas como medidas preventivas cujo intuito é o de acautelar potenciais 

impactes que possam ocorrer com potencial património não detetado durante os estudos ambientais. 

preventivas considera-se que deverão ser aplicadas algumas medidas de 

execução. 

Acompanhamento integral, por elementos de arqueologia com conhecimento em pré

ência em arqueologia náutica, de todas as operações intrusivas no fundo 

impacte direto e indireto. 

Monitorização das margens em períodos de menor caudal do rio de forma a maximizar 

potenciais descobertas. 

Justificação das medidas 

O Rio Douro e os seus afluentes são a principal via de comunicação e transporte até ao s

probabilidade de localização de elementos arqueológicos invisíveis aos métodos de dete

Mais, a deteção remota por gradiometria apresenta falhas na medida da existência de 

altamente magnéticas na zona, como estações de transformação, cabos de alta tensão, 

barragens, cais e antigas plataformas metálicas, bombas de água, canalizações nas margens, entre outros

s amplitudes destes elementos podem facilmente obscurecer elementos patrimoniais. 

equipa de arqueologia capaz de reconhecer elementos náuticos, sempre presentes nestas situações

A verificação das margens do rio e subsequente análise cuidada em vista 

se fortemente condicionada pelos acessos terrestres e pela hidrodinâmica do rio 

se fulcral uma equipa de arqueologia que esteja atenta às alterações do caudal do rio 

de modo a poder proceder à observação das margens quando o caudal se encontra nos níveis ma

quipa de acompanhamento desta atividade, atendendo que a mesma previsivelmente 

estará no terreno durante um longo período de tempo, permite maximizar as hipóteses de descoberta, 

sem aumentar os encargos com os estudos, e aumentar a eficiência da equipa ao poder sele

períodos de baixo caudal ou aproveitar eventos extraordinários que lhes permita avaliar locais agora 
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As medidas previstas são definidas como medidas preventivas cujo intuito é o de acautelar potenciais 

impactes que possam ocorrer com potencial património não detetado durante os estudos ambientais.  

algumas medidas de 

Acompanhamento integral, por elementos de arqueologia com conhecimento em pré-

ncia em arqueologia náutica, de todas as operações intrusivas no fundo 

períodos de menor caudal do rio de forma a maximizar 

O Rio Douro e os seus afluentes são a principal via de comunicação e transporte até ao século XX. A 

invisíveis aos métodos de deteção remota 

ção remota por gradiometria apresenta falhas na medida da existência de 

ona, como estações de transformação, cabos de alta tensão, 

barragens, cais e antigas plataformas metálicas, bombas de água, canalizações nas margens, entre outros, 

facilmente obscurecer elementos patrimoniais. Uma 

mpre presentes nestas situações é de 

A verificação das margens do rio e subsequente análise cuidada em vista à descoberta de 

hidrodinâmica do rio 

se fulcral uma equipa de arqueologia que esteja atenta às alterações do caudal do rio 

de modo a poder proceder à observação das margens quando o caudal se encontra nos níveis mais baixos. 

tividade, atendendo que a mesma previsivelmente 

estará no terreno durante um longo período de tempo, permite maximizar as hipóteses de descoberta, 

ciência da equipa ao poder selecionar 

avaliar locais agora 
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Figura 4 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 5 do troço D do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira

arqueológicas ou patrimoniais na área.

A anomalia encontra-se nas coordenadas X 635167.7 e Y 4561255 (WGS84 UTM29N) a uma distân

vertical do sensor de 6.03m. A

A profundidade da coluna de á

coluna de água presente na a

se encontre na coluna de água.

A verificação na área com uma corrente excessiva

por radial. Presume-se que a presente anomalia seja uma boia submersa que tenha sido arrastada para 

zonas mais profundas. 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 5 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

A anomalia 5 do troço D do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada sem ocorrências 

arqueológicas ou patrimoniais na área. 

se nas coordenadas X 635167.7 e Y 4561255 (WGS84 UTM29N) a uma distân

vertical do sensor de 6.03m. Apresenta uma massa férrea de 869,6kg/A com um RMS de 2

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 8 m. Assume-se uma

coluna de água presente na altura da aquisição de dados eletromagnéticos. Presume

na coluna de água. 

uma corrente excessiva na ordem dos 4 nós tornou impossível uma verificação 

que a presente anomalia seja uma boia submersa que tenha sido arrastada para 

entre Cotas e Valeira 

das oito anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

é uma anomalia isolada sem ocorrências 

se nas coordenadas X 635167.7 e Y 4561255 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

presenta uma massa férrea de 869,6kg/A com um RMS de 2.71. 

se uma variável equivalente à 

esume-se que a mesma 

4 nós tornou impossível uma verificação 

que a presente anomalia seja uma boia submersa que tenha sido arrastada para 
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Figura 5 - Anomalia no seu 

 

 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 4 – Anomalia 5 – Variações de Corrente 

 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 

 Relatório Final 

contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 6 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 12 do troço H do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira

A anomalia encontra-se nas coordenadas 

vertical do sensor de 5.43m

squares de 1480. 

A profundidade da coluna de 

coluna de água presente na a

se encontra enterrada a cerca de 3

uma profundidade de 3.2m esta anomalia

Natureza dos fundos observada

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 12 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

A anomalia 12 do troço H do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.   

se nas coordenadas X 628352.7 e Y 4562105 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

vertical do sensor de 5.43m. Apresenta uma massa férrea de 257.6kg/A com um er

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 3 m. Assume-se uma

coluna de água presente na altura da aquisição de dados eletromagnéticos. Pressupõe

enterrada a cerca de 3m. Como a natureza dos fundos corresponde a afloramento rochoso 

3.2m esta anomalia é interpretada como geológica. 

Natureza dos fundos observada: Afloramento rochoso 

entre Cotas e Valeira 

das oito anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

 

X 628352.7 e Y 4562105 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

presenta uma massa férrea de 257.6kg/A com um erro de M/A least 

se uma variável equivalente à 

Pressupõe-se que a mesma 

m. Como a natureza dos fundos corresponde a afloramento rochoso a 
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Figura 7 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

  

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 5 – Vista do fundo 

 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 8 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 50 do troço E do 

Canal de Navegação do rio 

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo cais.

A anomalia encontra-se nas coordenadas X 631121.7 e Y 4563518 (WGS84 UTM29N) a uma distân

vertical do sensor de 10.6m

squares de 161. 

Em reavaliação prévia à verificação visual da anomalia constatou

Através dos cálculos obtidos com a aquisição de dados eletromagnético

se encontra enterrada a cerca de 6m

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

proceder à sua observação. 

Natureza dos fundos:  

Fragmentos rochosos de dimensões variadas

 

                                        
1 Nos trabalhos de geofísica realizados em 2015 a anomalia situava

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 50 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

A anomalia 50 do troço E do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada. Existe nas suas 

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo cais. 

se nas coordenadas X 631121.7 e Y 4563518 (WGS84 UTM29N) a uma distân

vertical do sensor de 10.6m. Apresenta uma massa férrea de 212.4kg/A com um e

Em reavaliação prévia à verificação visual da anomalia constatou-se que a coluna de água seria de 4.4m. 

Através dos cálculos obtidos com a aquisição de dados eletromagnéticos considera

se encontra enterrada a cerca de 6m1.  

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

proceder à sua observação.  

Fragmentos rochosos de dimensões variadas 

                                            

Nos trabalhos de geofísica realizados em 2015 a anomalia situava-se a uma profundidade igual a inferior a 1,5m.

entre Cotas e Valeira 

 

das oito anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

é uma anomalia isolada. Existe nas suas 

se nas coordenadas X 631121.7 e Y 4563518 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

presenta uma massa férrea de 212.4kg/A com um erro de M/A least 

se que a coluna de água seria de 4.4m. 

s considera-se que a anomalia 

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

se a uma profundidade igual a inferior a 1,5m. 
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Figura 9 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

 

 

 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 6 – Local da anomalia 50 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 

 Relatório Final 

 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 10 - Localização 

A anomalia 56 do troço H do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.  

A anomalia encontra-se nas coordenadas 

distância vertical do sensor de 5.48m,

least squares de 885.  

A profundidade da coluna de água na verificação 

de água presente na altura da aquisição de dados eletromagnéticos

encontra-se enterrada a cerca de 1.4m. 

micro falha presente, a anomalia diz respeito a uma inversão na própria falha.

Natureza dos fundos observada

UE1 - fragmentos rochosos de dimensões variadas (max 80cm e min 40cm) maioritariamente xisto

UE2 - Rocha mãe com afloramentos de altura superior a 40cm.

 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 56 

Localização implantada em ortofotomapa das sete anomalias do troço em estudo

do troço H do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.   

se nas coordenadas X 627731,98 e Y 4561975,64 (WGS84 UTM29N) 

distância vertical do sensor de 5.48m, apresenta uma massa férrea de 104.8kg/A com um erro de M/A 

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 3 m (assumindo a variável equivalente à coluna 

ltura da aquisição de dados eletromagnéticos). Acreditamos que a mesma 

se enterrada a cerca de 1.4m. Como a natureza dos fundos é rocha mãe a 3.2m e é evidente a 

a anomalia diz respeito a uma inversão na própria falha. 

Natureza dos fundos observada:  

fragmentos rochosos de dimensões variadas (max 80cm e min 40cm) maioritariamente xisto

Rocha mãe com afloramentos de altura superior a 40cm. 

entre Cotas e Valeira 

 

das sete anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

 

WGS84 UTM29N) a uma 

apresenta uma massa férrea de 104.8kg/A com um erro de M/A 

variável equivalente à coluna 

). Acreditamos que a mesma 

omo a natureza dos fundos é rocha mãe a 3.2m e é evidente a 

fragmentos rochosos de dimensões variadas (max 80cm e min 40cm) maioritariamente xisto 
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Figura 11 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 7 – natureza de fundos e afloramento da micro falha

 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 

 
natureza de fundos e afloramento da micro falha 
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Figura 12 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 68 do troço E do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e 

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo cais.

A anomalia encontra-se nas 

vertical do sensor de 7.4m,

de 181. 

Em reavaliação prévia à verificação visual da anomalia constatou

Através dos cálculos obtidos com a aquisição de dados eletromagnéticos considera

se encontra enterrada a cerca de 3m

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

proceder à sua observação. 

Natureza dos fundos:  

Fragmentos rochosos de dimensões variadas

                                        
2 Nos trabalhos de geofísica realizados em 2015 a anomalia situava

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 68 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

A anomalia 68 do troço E do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada. Existe nas suas 

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo cais. 

se nas coordenadas X 930884.7 e Y 4563622.2 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

vertical do sensor de 7.4m, apresenta uma massa férrea de 38.7kg/A com um erro de M/A least squares 

Em reavaliação prévia à verificação visual da anomalia constatou-se que a coluna de água seria de 4.4m. 

Através dos cálculos obtidos com a aquisição de dados eletromagnéticos considera

se encontra enterrada a cerca de 3m2.  

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

proceder à sua observação.  

Fragmentos rochosos de dimensões variadas 

                                            

Nos trabalhos de geofísica realizados em 2015 a anomalia situava-se a uma profundidade igual a inferior a 1,5m.

entre Cotas e Valeira 

das oito anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

é uma anomalia isolada. Existe nas suas 

(WGS84 UTM29N) a uma distância 

rro de M/A least squares 

se que a coluna de água seria de 4.4m. 

Através dos cálculos obtidos com a aquisição de dados eletromagnéticos considera-se que a anomalia 

Pela profundidade a que a anomalia se encontrava no momento da verificação não foi possível 

se a uma profundidade igual a inferior a 1,5m. 
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Figura 13 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

 

Fotografia 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 8 – Vista geral da localização da anomalia 68 

 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 14 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 117 do troço A do 

do Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo local de ancoradouro.

A anomalia encontra-se nas coordenadas X 634760.9 e Y 4561864 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

vertical do sensor de 5.56m

de 0.06.  

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 7 m (

de água presente na altura da aquisição de dados electromagnéticos). Presume

encontre na coluna de água.

A morfologia dos fundos com uma depressão próxima, torna este local de alto risco só 

mergulhar em períodos de extrema baixa corrente (suspensão das 

Natureza dos fundos observada

areia cascalheira. 

 A anomalia 117 corresponde a um cabo de aço que se dirige para a superfície

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 117 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

A anomalia 117 do troço A do do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento 

do Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo local de ancoradouro.

se nas coordenadas X 634760.9 e Y 4561864 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

vertical do sensor de 5.56m. Apresenta uma massa férrea de 2.6kg/A com um erro de M/A least squares 

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 7 m (assumindo a variável equivalente à coluna 

de água presente na altura da aquisição de dados electromagnéticos). Presume

coluna de água. A corrente excessiva de 4 nós tornou impossível uma verificação por radial. 

A morfologia dos fundos com uma depressão próxima, torna este local de alto risco só 

mergulhar em períodos de extrema baixa corrente (suspensão das descargas da EDP).

Natureza dos fundos observada: Presença de elementos rochosos de alguma dimensão, com bolsas de 

A anomalia 117 corresponde a um cabo de aço que se dirige para a superfície. 

entre Cotas e Valeira 

 

das oito anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento 

isolada. Existe nas suas 

imediações uma série de elementos correspondentes a um antigo local de ancoradouro. 

se nas coordenadas X 634760.9 e Y 4561864 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

kg/A com um erro de M/A least squares 

variável equivalente à coluna 

de água presente na altura da aquisição de dados electromagnéticos). Presume-se que a mesma se 

corrente excessiva de 4 nós tornou impossível uma verificação por radial. 

A morfologia dos fundos com uma depressão próxima, torna este local de alto risco só se podendo 

da EDP). 

elementos rochosos de alguma dimensão, com bolsas de 
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Figura 15 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH

 

 

 

 

 

 

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH

Fotografia 9 – Anomalia 117 à superfície 

 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 
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Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 16 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia 117 do troço H do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.  

A anomalia encontra-se nas coordenadas

vertical do sensor de 5.43m,

squares de 1480.  

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 3 m (

de água presente na altura da aquisição de dados eletromagnéticos). 

encontra enterrada a cerca de 3m. 

anomalia como geológica. 

Natureza dos fundos observada

 

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia 119 

Localização implantada em ortofotomapa das sete anomalias do troço em estudo

A anomalia 117 do troço H do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia isolada.   

se nas coordenadas X 628232.6 e Y 4562087.2 (WGS84 UTM29N) a uma distância 

vertical do sensor de 5.43m, apresenta uma massa férrea de 257.6kg/A com um erro de M/A least 

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 3 m (assumindo a variável equivalente à coluna 

de água presente na altura da aquisição de dados eletromagnéticos). Considera

enterrada a cerca de 3m. Como o afloramento rochoso se situa a 3.2m considera

 

dos fundos observada: Afloramento rochoso 

entre Cotas e Valeira 

 

das sete anomalias do troço em estudo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

 

WGS84 UTM29N) a uma distância 

apresenta uma massa férrea de 257.6kg/A com um erro de M/A least 

variável equivalente à coluna 

Considera-se que a mesma se 

Como o afloramento rochoso se situa a 3.2m considera-se esta 
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Figura 17 - Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Serviços de mergulho científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH)

Fotografia 10 – Vista do fundo 

dagem da Via Navegável do Douro entre Cotas e Valeira 

 Relatório Final 

Anomalia no seu contexto geomorfológico (Imagem Multifeixe cortesia IH) 
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Figura 18 - Localização implantada em ortofoto

A anomalia A do troço G do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

Canal de Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira

A anomalia é uma presença acústica em forma de serpentina, 

com 120m de extensão por 8m de largura. O ponto central, na zona mais d

corresponde às coordenadas X 63439.72 e Y 4563802.95 (WGS84 UTM29N).

A profundidade da coluna de água na verificação foi de 3.4m. Presume

Natureza dos fundos: 

 UE1 - Fragmentos rochosos de dimensões variad

xisto com existência de grandes blocos de granito

elementos malacológicos de género

desaparece tornando-se a UE2 como horizonte zero;

UE2 - Bolsas de sedimento fino arenoso ca

estratigráfica indeterminada. A UE2 apresente areias cascalheiras de grandes dimensões de várias 

colorações.  

No local não foi localizada nenhuma anomalia. Não obstante repetidos mergulhos não se identificou 

científico e sondagem da Via Navegável do Douro entre Cotas

Anomalia acústica A 

Localização implantada em ortofotomapa das oito anomalias do troço em estudo

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Alargamento e Aprofundamento do 

do rio Douro entre Cotas e Valeira é uma anomalia acústica de grandes dimensões.  

A anomalia é uma presença acústica em forma de serpentina, com arestas definidas e um aspe

com 120m de extensão por 8m de largura. O ponto central, na zona mais destacada verticalmente 
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