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1. INTRODUÇÃO 

O presente Projeto de Execução diz respeito às intervenções de reabilitação do dique da BARRINHA DE 

ESMORIZ, incluindo zona do dique-fusível e seu fecho integral, bem como consolidação e reforço dunar. 

2. REABILITAÇÃO DO DIQUE FUSÍVEL E CONSOLIDAÇÃO DUNAR 

2.1 Enquadramento e objetivos do projeto  

A BARRINHA DE ESMORIZ é uma lagoa costeira cuja área da bacia hidrográfica ronda os 85,47 km2 e 

que apresenta alguns problemas de qualidade da água, que se prevê sejam resolvidos a curto prazo, mas 

que no estado atual são prejudiciais à utilização balnear, quando em comunicação livre com a zona de 

praia, pelo que presentemente ainda se considera o fecho da sua comunicação com o mar durante a 

época balnear, de modo a que os referidos problemas de qualidade da água não comprometam a 

qualidade das águas balneares. 

Esses problemas devem-se, essencialmente, às cargas poluentes das bacias hidrográficas de duas 

ribeiras que desaguam na lagoa, concretamente a bacia da ribeira de Paramos e a bacia da ribeira de 

Cortegaça/Maceda. Destas, a bacia da ribeira de Paramos é a que apresenta maiores problemas devido 

às lacunas nas ligações dos efluentes domésticos e industriais aos sistemas municipais. Na bacia da 

ribeira de Cortegaça/Maceda, os efluentes estão já ligados à ETAR de Espinho. Todavia, um dos 

problemas esporádicos que afeta a qualidade da água da Barrinha é a poluição associada a descargas 

clandestinas de efluentes domésticos e industriais. 

Por sua vez, as orientações de gestão para a conservação do SIC Barrinha de Esmoriz, constantes do 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), são prioritariamente dirigidas para a preservação da 

lagoa e dos ecossistemas dunares, sendo a barrinha considerada uma Lagoa costeira, constituindo o 

habitat natural 1150, habitat natural prioritário da Diretiva Habitats. 

A ficha de caraterização ecológica e de gestão deste habitat (PSRN 2000), refere que se trata de “… um 

habitat complexo em cuja génese são determinantes fatores como a profundidade, o teor em sais, a trofia 

e a variabilidade estacional da altura da água, a probabilidade de inundação pela água do mar, entre 

outros. A gestão da salinidade da água das Lagoas costeiras é, assim, uma questão fulcral, sendo que a 

intervenção humana deve ser reduzida e privilegiar, o mais possível, que a dinâmica geomorfológica das 

lagunas siga o seu curso natural.”. 

No entendimento do ICNF, e como explicitado no parecer da Comissão de Avaliação do procedimento de 

AIA do Projeto de Requalificação e Valorização da BARRINHA DE ESMORIZ, as propostas de 

intervenção, nomeadamente a reconstrução do dique-fusível, devem permitir a valorização das 

características salobras que devem caracterizar a Barrinha de Esmoriz, contrariando, assim, a tendência 

que se tem verificado na Lagoa na última década, que a tem tornado maioritariamente de água doce. 
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Neste contexto, no presente Projeto de Execução foi reavaliada a cota fixa do dique fusível, que no 

Anteprojeto estava prevista ser +1.5 NM (+3.5 ZH), e que nesta fase foi reestabelecida em +1.0 NM (+3.0 

ZH). A manutenção desta cota de coroamento do núcleo resistente da zona fusível teve por base garantir 

as orientações de gestão para a conservação do SIC Barrinha de Esmoriz, constantes do Plano Setorial 

da Rede Natura 2000, que indicam a gestão da salinidade da água das Lagoas costeiras como uma 

questão fulcral, devendo a intervenção humana ser reduzida e privilegiar, o mais possível, que a dinâmica 

geomorfológica da lagoa siga o seu curso natural. 

A cota +1.0 NM (+3.0 ZH) da soleira do dique fusível, tal como verificado nos últimos anos, permite a 

entrada de alguma água salgada, contribuindo, desta forma, para a preservação da Barrinha como lagoa 

costeira de água salobra, em sintonia com as orientações de gestão do PSRN 2000. Por outro lado, teve-

se ainda em conta que o rebaixamento dos fundos, através da dragagem, propicia o armazenamento de 

um maior volume de água na Barrinha, o que poderia acentuar as características dulçaquícolas do meio, 

caso fossem consideradas cotas mais elevadas para a soleira do dique fusível, e, deste modo, fossem 

criadas condições para a entrada de um volume pouco significativo de água salgada. 

Com efeito, a análise dos valores característicos extremos das marés conduz aos seguintes valores: 

preia-mar máxima (+3,9 ZH) e baixa – mar mínima (+0,4 ZH), sendo o nível + 3,0 ZH excedido em cerca 

de 16% do tempo, a que acresce que, mesmo com maré inferior à cota de soleira do dique, podem 

também ocorrer entradas de água salgada na Barrinha por efeito do espraiamento de ondas incidentes 

em toda a extensão do mesmo, nos instantes em que estas se encontram presentes. O coroamento do 

dique fusível à cota já correntemente adotada + 3,0 ZH corresponde assim, no essencial, à manutenção 

das condições de funcionamento atual da lagoa, garantindo as suas características como lagoa costeira 

de água salobra. 

O presente projeto tem, assim, por objetivo essencial a manutenção do atual funcionamento do dique-

fusível, com reposição e reforço do sistema dunar, os quais no seu todo constituem um sistema que 

impede a comunicação hidráulica da Barrinha com o mar, considerado necessário enquanto aquela 

apresentar os referidos problemas de qualidade da água, e cujo desenvolvimento tem por base as 

premissas constantes do Relatório Final do Estudo para a Requalificação e Valorização da BARRINHA 

DE ESMORIZ (Ecossistema, dezembro 2010), nomeadamente no seu capítulo 8. 

Adiante são descritas as atuais caraterísticas da intervenção a realizar.  

2.2 Caraterísticas recentes do dique e encontros 

Nos últimos anos, o dique da BARRINHA DE ESMORIZ tem sido constituído por um dique-fusível e pelas 

dunas norte e sul, que em conjunto constituem um dique que, com a zona fusível fechada, impede o 

escoamento para o interior/exterior da Barrinha e que, com a zona fusível aberta, dirige o escoamento 

da/para a Barrinha para essa zona fusível. As extremidades deste dique-fusível são constituídas por uma 
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zona reforçada de “cabeças” definidas por cortinas de pranchas de madeira em planta semi-circular. 

Deste modo, tendo presente que as dunas adjacentes ao dique-fusível se situam a uma cota mais 

elevada que a cota deste último, a zona central do dique entre os encontros tende a constituir um ponto 

deliberadamente mais frágil, e por isso designada “fusível”.  

O encontro norte era formado por um núcleo de “geosacos” de areia (sacos em material de geotêxtil com 

volume estimado em 1.0m3), constituindo um perfil sensivelmente trapezoidal invertido com 4-5m de 

largura no topo, 4m de altura nos encontros e taludes laterais naturais. Note-se que estes sacos em areia 

ocorriam somente num curto trecho junto ao encontro norte, não se estendendo portanto no restante 

troço dunar para norte. Por sua vez, o encontro sul igualmente se encontrava protegido por “geosacos” de 

areia. Esta proteção estendia-se ao longo de toda a duna sul, ao longo de um comprimento da ordem dos 

50m. Embora aparentemente o encontro sul se situe em situação menos exposta às ondas, apresentava 

no entanto uma depressão do lado interno a qual se pensa poderá resultar de galgamentos marítimos 

que, ao longo do tempo, induzem essa infraescavação.  

Esta configuração acima descrita não se revelou, no entanto, estável a cada ano, sendo frequentes os 

episódios de instabilização em que a estrutura geral do dique tem sido comprometida, devido 

essencialmente à ação da agitação marítima e consequentes galgamentos, que tendem a erodir e 

fragilizar o dique em diversos pontos. Com efeito, numa primeira visita técnica ao local (12 de Maio de 

2011), realizada no âmbito da elaboração do presente projeto, identificou-se um rombo significativo na 

ligação entre o cordão dunar e o encontro da margem sul, situação esta que não estava contemplada no 

Estudo referido no capítulo anterior. 

A segunda visita técnica à BARRINHA DE ESMORIZ (29 de Maio de 2011) permitiu constatar in situ que 

a praia entre a lagoa e o mar está sujeita a uma forte dinâmica. Por exemplo, na primeira visita havia um 

braço de água que ligava a lagoa ao mar mas na segunda visita, quase numa preia-mar, verificou-se que 

uma duna natural os separava. 

Por sua vez, numa situação mais recente, após as tempestades de inverno, nomeadamente nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2014, a configuração do sistema dunar era substancialmente diferente do 

existente à data de elaboração do anteprojeto. Com efeito, como consequência da intensa agitação 

marítima registada nesses meses, os troços de dunas norte e sul foram completamente erodidos. A areia 

das dunas, principalmente da duna norte, em grande quantidade, tem sido arrastada para o interior da 

Barrinha, formando extensa plataforma que força o fluxo fluvial na direção sul, provocando a erosão da 

margem e da cabeça do encontro sul do dique. Ambas as cabeças dos encontros norte e sul, apesar de 

protegidas por “geosacos” e não somente por duna, ficaram também bastante degradadas, verificando-se 

rompimento e espalhamento de inúmeros sacos para o interior da Barrinha. 
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Esta situação atrás referida encontra-se ilustrada nas duas fotografias a seguir, em que é visível durante 

uma situação de tempestade, em condições de preia-mar que potencia a chegada das ondas mais 

próximo do sistema dunar, o intenso ataque por ondas em toda a extensão do dique. 

 

Foto 1 - Barrinha de Esmoriz. Situação de tempestade, sendo notório o ataque por ondas em toda a 

extensão do dique e a rotura integral da duna N e parcial da duna S 
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Foto 2 - Barrinha de Esmoriz. Pormenor do dique-fusível. Situação idêntica à da fotografia anterior 

Esta situação de extensa erosão do dique, ocorrida este ano, foi constatada na mais recente visita técnica 

efetuada pela PROMAN à BARRINHA DE ESMORIZ (14 de março de 2014), em data posterior à 

tempestade ilustrada na foto acima, da qual se apresentam mais adiante algumas fotografias que ilustram 

os danos verificados no dique da Barrinha. Com efeito, essas tempestades produziram os efeitos 

devastadores já descritos na estrutura do dique. Nas fotografias é visível a erosão integral da duna N, 

tendo-se verificado o espalhamento das areias que constituíam essa duna para o interior da Barrinha, o 

espalhamento dos sacos que existiam junto ao encontro N, bem como o estabelecimento de um novo 

canal de comunicação hidráulica com o mar através da duna N junto ao encontro N, comunicação essa 

portanto exterior à zona do dique fusível. De modo similar, constata-se também a rotura quase integral da 

duna S, com extenso espalhamento de sacos para o interior da Barrinha. Este modo de espalhamento 

dos sacos é indiciador de que o agente principal para a erosão das dunas terá sido as ondas do mar. 
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Barrinha de Esmoriz: Vista geral do dique-fusível e aspeto da erosão quase total da duna norte (encontro norte). 

  

Barrinha de Esmoriz: Pormenor do dique-fusível e do espalhamento de areia e de sacos para o interior junto ao encontro sul. 

  

Barrinha de Esmoriz: Vista geral e pormenor da duna sul, com erosão parcial desta e espalhamento de sacos. 

Fotos 3 a) a e) - Barrinha de Esmoriz. Fotografias recolhidas em visita efetuada em 14/03/2014 

Por sua vez, mais recentemente em Jun./2014, a Câmara Municipal de Ovar procedeu à recomposição 

dunar de todo o dique da BARRINHA DE ESMORIZ, através da reparação integral das dunas N e S e do 

dique-fusível. Deste modo, à data de elaboração do presente projeto de execução, a configuração do 

dique-fusível da BARRINHA DE ESMORIZ é a representada na foto seguinte. 
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Foto 4 - Barrinha de Esmoriz. Configuração atual, após reabilitação geral realizada 

pela Câmara Municipal de Ovar em Jul./2014. 

Neste contexto, que configura uma marcada variabilidade morfológica, tanto interanual como conforme as 

épocas de um mesmo ano, pretende-se uma reposição integral da situação morfológica e hidráulica do 

dique-fusível, segundo uma estrutura mais robusta que a existente, embora de modo algum definitiva, 

possibilitando um menor esforço de manutenção periódica no que respeita aos restantes anos em que o 

referido dique ainda possa permanecer na Barrinha. As caraterísticas da intervenção preconizada para 

atingimento destes objetivos é abordada nos pontos seguintes. 

2.3 Condições hidrológicas e hidráulicas da Barrinha 

O Relatório Final do ESTUDO PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA BARRINHA DE 

ESMORIZ (Ecossistema, dezembro 2010) inclui uma análise extensa das condições hidrológicas e 

hidráulicas da BARRINHA DE ESMORIZ no seu Capítulo 3, as quais foram tidas em conta na elaboração 

deste Projeto. 

À BARRINHA DE ESMORIZ afluem duas ribeiras principais: o Rio de Lamas, do lado de Espinho e a Vala 

de Maceda, do lado de Esmoriz. O rio de Lamas tem aproximadamente 9,9 km de comprimento e no seu 

percurso recebe dois afluentes principais, ambos na sua margem esquerda: a ribeira dos Lameiros e a 

ribeira da Azenha. A Vala de Maceda tem aproximadamente 10,2 km de comprimento e no seu percurso 

recebe na margem direita os dois afluentes mais importantes: a ribeira de Cortegaça e a ribeira de 

Mangas. 
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No que respeita ao seu funcionamento hidráulico, deve ter-se em conta o exposto no estudo da 

Ecossistema (2011), cujo extrato se transcreve na caixa abaixo, no qual se refere que a BARRINHA DE 

ESMORIZ funciona, primordialmente, como uma lagoa de água doce. Nesse extracto deve ter-se em 

conta que as cotas estão referidas ao nível médio do mar, isto é, trata-se de cotas topográficas, pelo que 

para convertê-las para cotas hidrográficas haverá que somar 2.0m. Deste modo, pode concluir-se que o 

nível de água no interior da Barrinha se situa usualmente no intervalo 3.5 a 4.0m ZH (ou cotas 

topográficas entre os valores +1.5 e +2.0 mNM indicados no texto). Por sua vez, a abertura artificial ou 

não da Barrinha, quando efetuada ou ocorrendo à cota +3.0 mZH (equivalente à cota +1.0m topográfica), 

em situações de marés-vivas, conforme referido no texto, permite ainda a entrada de uma substancial 

quantidade de água salgada, atingindo-se o nível de água na barrinha +3.52 mZH (ou +1.52 NM, cota 

topográfica). 
 

Ecossistema, 2011: 

“Durante a maior parte do tempo, a Barrinha de Esmoriz funciona como uma lagoa interior de água 
doce, sem comunicação com o mar. Nestas condições o nível de água no interior da Barrinha resulta 
do equilíbrio entre (Hidro4 & Ecossistema, 1994): 

Caudais afluentes de montante (ribeira de Paramos e Vala de Maceda); 

Perdas por evaporação; 

Perdas por percolação através do cordão dunar. 

Nesta situação o nível da água mantém-se entre as cotas 1,5m e 2,0m atingindo excepcionalmente 
2,5m, a que correspondem áreas inundadas entre 18,8 ha e 86,4 ha (ECOSSISTEMA, 2004). 

Em determinados momentos procede-se à abertura artificial da Barrinha para o mar abrindo um canal 
com rasto sensivelmente à cota de 1m. Para esta situação o nível da água no interior da Barrinha 
mantém-se entre 1,10 e 1,20m a que correspondem áreas inundadas de 3,8 a 5,4 ha, sendo a 
variação de níveis praticamente imperceptível para as marés mortas e médias. Para as marés vivas 
verifica-se que o nível máximo no interior da Barrinha atinge a cota 1,52m ocorrendo um volume muito 
significativo de água salgada que entra na Barrinha (cerca de 7 vezes o volume de água retido na 
Barrinha em condições de maré morta ou de maré média, com a embocadura aberta) 
(ECOSSISTEMA, 2004). 

Naturalmente, a separação entre a Barrinha e o mar era estabelecida por um cordão dunar cuja 
ruptura, ocorrendo preferencialmente para sul, era/é provocada sazonalmente pela acção conjunta dos 
caudais afluentes à Barrinha e pelas correntes marinhas que erodem a duna, abrindo a Barrinha ao 
mar. “ 

 

Como anteriormente referido, no presente projeto é mantida a cota +1.0 NM (+3.0 ZH) de soleira da zona 

fusível, numa situação em que a mesma se encontra aberta, não se introduzindo por isso alteração à cota 

adotada em anos anteriores. Preconiza-se, no entanto, que a soleira dessa zona fusível seja tornada 

não-erodível, por introdução de “geosacos” cheios com areia, de modo a conferir uma robustez a essa 

zona que não seria possível recorrendo unicamente à situação com areia. 
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Nesta análise deve ter-se presente que os valores caraterísticos extremos das marés são: preia-mar 

máxima +1.9 NM (+3.9 ZH) e baixa-mar mínima -1.6 NM (+0.4 ZH), que o nível +1.0 NM (+3.0 ZH) é 

excedido durante cerca de 16% do tempo, e ainda que, mesmo com maré inferior à cota de soleira do 

dique, podem também ocorrer entradas de água salgada para a Barrinha por efeito do espraiamento de 

ondas incidentes em toda a extensão do dique, nos instantes em que estas se encontram presentes. 

De acordo com o gráfico a seguir, para a cota +1.0 NM (+3.0 ZH) da água no interior da Barrinha (+3.0m 

hidrográfico <> +1.0m topográfico), o volume de armazenamento de água na Barrinha é inferior a aprox. 

3% da sua capacidade total, esta última ocorrendo para uma cota próxima de +3.0 NM (+5.0 ZH). 

 

Figura 1 - Variação de volume com o nível de água no interior da Barrinha  
(níveis referidos ao zero topográfico) 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PRECONIZADA 

A reconstrução do dique será efetuada mantendo, o mais possível, as características geométricas e 

funcionais do projeto original, de 2004, da responsabilidade da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, entidade com competências no domínio dos recursos hídricos à 

data da sua realização.  

A filosofia geral da intervenção que se descreve seguidamente foi alvo de discussão e apreciação em 

reunião decorrida na sede da ARH do Centro, em Coimbra, em 13 de Julho de 2011, na qual participaram 

as diferentes entidades envolvidas no Projeto. Por sua vez, no decurso das reuniões mais recentes com a 

PLRA/ARH Centro, nas quais se abordaram em maior pormenor os aspetos da solução e executivos da 

obra, em resultado também dos danos no último inverno marítimo atrás descritos, considerou-se também 

relevante proceder a uma reconstrução do dique considerando agora um reforço da solução até então 

adotada, de modo a minimizar as intervenções futuras de emergência para reabilitação do dique. 
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Neste contexto, a solução preconizada consiste em efetivamente recompor o dique na sua totalidade, 

com as mesmas cotas de coroamento, geometria geral e filosofia de funcionamento, introduzindo no 

entanto os seguintes elementos de reforço dunar de caráter não-definitivo e reversíveis: 

1. Reforço do sistema dunar N numa extensão de 100m, através da consideração de um núcleo em 

“geosacos” cheios de areia, com o restante capeamento da duna em areia, e restantes 80m, 

necessários para remate a N da duna com a topografia existente, realizados integramente em areia; 

2. À semelhança do ponto anterior, reforço do sistema dunar S mas numa extensão de 55m, através 

da consideração de núcleo em “geosacos” com areia e capeamento com areia, e restantes 25m em 

areia para remate da duna S com a topografia; 

3. Reforço da zona fusível do dique, renovando-se os materiais dos seus encontros N e S, e mantendo 

a sua largura de 40m. 

A representação das soluções preconizadas encontra-se ilustrada nas peças desenhadas 

PRA.007.OBH.PE.PL-002, PRA.007.OBH.PE.CT-001, PRA.007.OBH.PE.PF-001 e PRA.007.OBH.PE.PF-002. 

Os referidos “geosacos” têm por objetivo fundamental a constituição de um núcleo de reforço dunar, 

estável face à ação da agitação marítima incidente nessas dunas. Em face das cotas estimadas da praia 

junto ao talude das dunas N e S, após a erosão ocorrida, possivelmente próximas no nível +1.5 NM (+2.5 ZH), 

e do nível máximo da preia-mar +1.9 NM (+3.9 ZH), considerou-se para o dimensionamento da 

estabilidade destes sacos que a altura de onda significativa incidente poderá atingir até cerca de Hs 1.0m, 

o que significa que no trem de ondas a ela associado poderão estar presentes ondas máximas Hmáx até 

cerca de 1.5m. 

A respeito da citada cota da praia estimada em +0.5 NM (+2.5 ZH), assumida como cota média do perfil 

na zona de implantação do dique, compreendendo este as dunas N e S e a zona fusível, cota esta cerca 

de 1-2m abaixo das anteriores, deve referir-se que esta foi assumida sem o conhecimento topográfico 

mais atualizado, que como já referido é razoavelmente diferente da situação cartográfica conhecida 

anteriormente às tempestades que causaram a conhecida erosão em toda a extensão do dique, e 

portanto da própria praia, e que serviu de base à elaboração dos estudos anteriores ao presente projeto. 

Deste modo, previamente à execução da obra, deverão ser confirmadas as cotas existentes na zona de 

implantação do dique e, eventualmente, considerados os ajustamentos necessários ao seu perfil-tipo de 

reabilitação, bem como eventuais acertos da geometria da ensecadeira, os quais terão de ser 

previamente aprovados pela Fiscalização. 
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Dadas as alturas de onda estimadas, a consideração dos usuais “big bags” cujo volume é até 1.0m3 não 

se verifica viável, aliás como a própria Natureza o confirmou nos tempos mais recentes com o 

arrastamento de alguns sacos para o interior da barrinha. Deste modo, uma solução preferível de reforço 

da duna poderia passar pela consideração de tubos em geotêxtil, usualmente fornecidos em unidades de 

40m de comprimento, dispostos longitudinalmente ao eixo da duna. Esta solução apresenta, no entanto, 

menor reversibilidade e uma mais substancial alteração face ao conceito da solução existente. Por estas 

razões, visando minimizar as alterações do conceito geral, optou-se por considerar uma solução 

intermediária entre a solução aligeirada e instável, em sacos do tipo “big bag”, e a solução mais pesada 

dos tubos-geotêxteis. 

A solução que se preconiza, para constituição do núcleo da estrutura dunar a reabilitar e da soleira do 

dique-fusível, passa assim pela consideração de sacos de areia de dimensões intermédias, com 10 ou 

5m de comprimento, 1.5m de altura e 3.5m de largura, consistindo em tubos de geotêxtil de extensão 

reduzida. A estas geometrias correspondem volumes de enchimento da ordem dos 40 e 20m3 de areia 

respetivamente, para um enchimento parcial a 80% dos sacos. Estes “geosacos” funcionalmente são 

efetivamente pequenos tubos-geotêxteis, permitindo um enchimento in situ através do bombeamento de 

mistura de água/areia para o seu interior, sem a necessidade de se proceder à costura de telas no local. 

Como diferenças essenciais à solução de sacos-tubo longitudinais que não se adota, destaca-se a sua 

disposição que deverá antes ser perpendicular ao eixo do dique, bem como a sua menor dimensão, e 

consequente inferior volume de enchimento. Tal solução apresenta como vantagem, designadamente, 

uma muito menor quantidade de sacos, e consequentemente menos mão-de-obra local para a sua 

instalação, quando comparada com a solução de sacos “big bags”, cerca de 20-40 vezes mais pequenos 

e que, por isso, requereria um esforço executivo superior, com reflexos desfavoráveis na aplicação, nos 

custos e em prazo de execução. 

Os “geosacos” de areia a aplicar deverão assim ser do tipo sacos-tubo em tela geotêxtil de polipropileno, 

com elevadas resistência mecânica, durabilidade em meio marítimo, e resistência à exposição solar, sem 

requisitos de mobilização de equipamentos para movimentação de cargas pesadas, uma vez que o 

enchimento é feito com os sacos já posicionados no seu local de implantação, devendo cumprir os 

requisitos mínimos indicados na cláusula técnica anexa ao presente projeto. Para minimizar o impacte 

visual da sua inserção no espaço natural da BARRINHA DE ESMORIZ, situação que poderá ocorrer caso 

venha a ocorrer alguma erosão do recobrimento previsto dos sacos com areia de praia, a cor dos 

“geosacos” terá de ser impreterivelmente da cor da areia, ou seja, ocre. 
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Relativamente às cabeças dos encontros do dique-fusível, prevê-se a sua substituição integral, dada a 

degradação generalizada desses encontros, mas mantendo exatamente a solução atual (estacaria em 

pranchas de madeira e cabos de aço de cintagem, revestidos a tela geotêxtil no interior e enchimento de 

areia da praia). Relativamente ao encontro norte, com o objetivo de precaver situações de rompimento do 

cordão dunar, como o registado no último inverno, será prolongado o perfil transversal em sacos de areia 

numa extensão estimada em 100m, seguindo a orientação da duna anteriormente existente, revestindo 

de seguida com areia, de modo a manter o aspeto visual da duna. Concretamente no encontro sul, face 

aos também extensos danos sofridos, será reconstruído o perfil transversal do encontro com uma solução 

concetualmente igual à do encontro sul, de duna com núcleo robustecido em sacos de areia, numa 

extensão de 55m, com capeamento com areia. 

Tal como em soluções anteriores, a zona fusível será mantida em areia, suscetível de ser removida ou 

recarregada mecanicamente, conforme necessário, no entanto com reforço da soleira em “geosacos” de 

areia, portanto não-erodível, à cota +1.0 NM (+3.0 ZH) anteriormente justificada. A zona de fechamento 

situada acima desta última e atingindo a cota +3.20 NM (+5.2 ZH) mantém-se, permitindo que a operação 

de fecho/abertura do dique se processe de modo idêntico ao até agora seguido. 

No que respeita às fontes de areia, estas deverão ser integralmente a areia local da BARRINHA DE 

ESMORIZ, resultante da erosão e extenso espalhamento verificado na sequência da destruição 

principalmente da duna N, mas também da duna S e/ou a areia das dunas existentes alvo de reforço. 

Previamente aos trabalhos de reconsolidação dunar, deverá ser realizado o trabalho de remoção dos sacos 

de areia existentes, quer junto aos encontros, quer os que se encontram espalhados para o interior da 

barrinha. Posteriormente a este trabalho preparatório, deverá então ser obtida a areia para enchimento dos 

sacos, realizando-se assim o trabalho de remoção de areias, que apresenta a vantagem complementar de 

contribuir para o desassoreamento da barrinha. Não deverá ocorrer qualquer extração de areias diretamente 

na praia junto ao mar, de modo a não causar qualquer interferência com o trânsito litoral, ou a enfraquecer o 

perfil de praia atual, que já se encontra fragilizado. Tal situação seria inclusivamente contrária à filosofia 

geral da intervenção, que é a da reconsolidação e robustecimento dunar.  

Concretizando e sintetizando as considerações acima descritas, será executado um dique com as 

seguintes características: 
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Quadro 1 – Resumo das intervenções e características preconizadas para o dique fusível 
 

Zona Intervenção Características principais (cotas referidas ao ZH) 
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 Reforço dunar: reforço da duna N com núcleo em “geosacos” numa extensão de 100m, no 
alinhamento da duna anterior; 

 Consolidação dunar: reperfilamento dunar em areia numa extensão de 80m, para remate à 
topografia existente; 

 Núcleo: 3 sacos cheios com areia, do tipo tubos-geotêxtil, os 2 da base com 10m de 
comprimento, e o superior com 5m de comprimento; sacos com altura 1.5m e largura 3.5m; 

 Cota de coroamento do núcleo: +5.5mZH; 

 Largura do coroamento do núcleo: 5.0m; 

 Taludes do núcleo: 1/2 (v:h); 

 Cota da base de fundação do núcleo: +1.0mZH; 

 Cota de coroamento do recobrimento em areia: +7.0mZH; 

 Recobrimento: em areia, coroamento com largura 4.0m; 

 Taludes do recobrimento em areia: 1/2; 

 Substituição da cabeça e construção do encontro N: cortina de estacas com travessas em 
madeira, fundadas à cota -2.8 ZH; 

 Cintagem do perímetro com barra de aço inox 80x10mm, recobrimento interior com geotêxtil e 
enchimento com areia; 
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 Extensão: dique-fusível com 40m, no alinhamento existente; 

 Núcleo: 1 saco cheio de areia, do tipo tubo-geotêxtil, com 5.0m de comprimento, altura 1.5m e 
largura 3.5m; 

 Cota de coroamento do núcleo / soleira não-erodível: 3.0mmZH; 

 Largura do coroamento do núcleo: 5.0m; 

 Taludes do núcleo: 1/2; 

 Cota da base de fundação do núcleo: +1,5mZH; 

 Cota de coroamento do recobrimento em areia: 5.2mZH; 

 Recobrimento: em areia, coroamento com largura 4.0m; 

 Taludes do recobrimento em areia: 1/2  

D
u

n
a 

S
 e

 e
n

co
n

tr
o

 S
 

R
ef

o
rç

o
 d

u
n

ar
 S

 e
 c

o
n

so
lid

aç
ão

 d
u

n
ar

 S
 e

 r
ec

o
n

st
ru

çã
o

 

d
o

 e
n

co
n

tr
o

 S
 

 Reforço dunar: reforço da duna S com núcleo em “geosacos” numa extensão de 55m, no 
alinhamento da duna anterior; 

 Consolidação dunar: reperfilamento dunar em areia numa extensão de 25m, para remate à 
topografia existente; 

 Núcleo: 3 sacos cheios com areia, do tipo tubos-geotêxtil, os 2 da base com 10m de 
comprimento, e o superior com 5m de comprimento; sacos com altura 1.5m e largura 3.5m; 

 Cota de coroamento do núcleo: +5.5mZH; 

 Largura do coroamento do núcleo: 5.0m; 

 Taludes do núcleo: 1/2 (v:h); 

 Cota da base de fundação do núcleo: +1.0mZH; 

 Cota de coroamento do recobrimento em areia: +7.0mZH; 

 Recobrimento: em areia, coroamento com largura 4.0m; 

 Taludes do recobrimento em areia: 1/2; 

 Substituição da cabeça e construção do encontro S: cortina de estacas com travessas em 
madeira, fundadas à cota -2.8 ZH; 

 Cintagem do perímetro com barra de aço inox 80x10mm, recobrimento interior com geotêxtil e 
enchimento com areia. 



T
. 1

10
30

 

 

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.  PRA.007.MOT.PE.MM 

Projeto de Execução para Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz Novembro 2014 
Dique Fusível e Consolidação Dunar Pág. 14 

Tomando em consideração os comentários da DIA, a cota inferior do dique-fusível, anteriormente 

+0.3 NM (+2.3 ZH) foi reavaliada em face dos fundos existentes, que são próximos desta última cota, 

tendo agora sido rebaixada em 0.8m, para a cota -0.5 NM (+1.5 ZH). Uma vez que a zona fusível passa a 

ser constituída por sacos de 5 x 3 x 1.5 m (volume aprox. 20m3), pesando várias toneladas, não é 

expectável que os mesmos possam vir a ser instabilizados quer por ação de ondas, quer pelo efeito de 

correntes. 

Igualmente, em decorrência de observação constante da DIA, foi ajustada a cota de fundação das 

travessas em madeira, as quais constituem os encontros do dique-fusível, para a cota mínima -4.8 NM 

(-2.8 ZH). Deste modo, as pranchas de madeira, com topo à cota +4.0 NM (+6.0 ZH), passam a ter uma 

altura mínima de 8.8m. Do ponto de vista estrutural, cada uma destas pranchas é constituída por 2 

pranchas de 5m, justapostas em 1m e ligadas entre si por placas com ligações aparafusadas não-

corrosíveis. O correspondente detalhe do modo de entalhe destas peças, e respetivos elementos 

necessários à ligação, encontra-se ilustrado nas peças desenhadas. 

Deverá ser realizada uma monitorização atenta das condições ambientais no interior da lagoa, 

designadamente em relação à salinidade, qualidade de água e ecossistemas aquáticos, em diferentes 

épocas do ano, comprovando que a presente solução do dique-fusível é compatível com os requisitos 

decorrentes dos estatutos de proteção ambiental atribuídos à Barrinha. 

Se, na decorrência da avaliação dos resultados dessa monitorização, por algum motivo se considere 

relevante a retirada dos sacos da zona fusível, a mesma deverá ser alvo de intervenção específica, 

devendo ser devidamente justificada, validada e aprovada pelas Autoridades competentes. 

4. ESTABILIDADE DAS DUNAS E DO DIQUE FUSÍVEL 

Para dimensionamento da estabilidade do dique, foram realizados cálculos considerando as soluções de 

reabilitação, para as hipóteses de atuação da agitação marítima máxima, isto é, a mais desfavorável 

mediante condições gravosas de ondas e nível de maré, e ainda uma análise de estabilidade do dique em 

condições hidrostáticas considerando o seu pleno enchimento. 

A solução preconizada de materialização de um núcleo resistente em toda a extensão do dique também é 

benéfica para a estabilidade estrutural quando se analisam os possíveis modos de rotura do mesmo. 

Quando se considera unicamente a ação da agitação marítima incidente, por aplicação de formulações 

clássicas de estabilidade de sacos em areia para proteção costeira, conforme cálculo apresentado na 

página seguinte, constata-se que, para ondas Hs 1.0m/Hmáx 1.5m, são necessários sacos com 

dimensões mínimas, em perfil transversal, com comprimento mínimo 3m e espessura mínima 1.5m (e 

ligeiramente superiores se considerada a possibilidade de ocorrência de infraescavação do lado do mar). 

 



T
. 1

10
30

 
 

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.  PRA.007.MOT.PE.MM 

Projeto de Execução para Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz Novembro 2014 
Dique Fusível e Consolidação Dunar Pág. 15 

Considerando que estes deverão apresentar-se, na face exposta à ondulação, segundo um perfil em 

talude inclinado, no caso presente considerado a 1:2 (v:h), optou-se pela instalação nos núcleos das 

dunas N e S de um conjunto de 3 sacos empilhados, sendo os 2 inferiores com largura 10m e 1 superior 

com largura 5m. Considera-se que esta geometria apresenta assim uma reserva de estabilidade 

adequada aos objetivos pretendidos, que são essencialmente os de obter um perfil dunar com núcleo 

robustecido, resistente nomeadamente ao agente erosivo que se considera mais gravoso, e que 

efetivamente provou o seu potencial erosivo, o ataque por agitação marítima.  

Em relação aos modos de rotura possíveis em situação hidrostática de enchimento da BARRINHA DE 

ESMORIZ, será especialmente prejudicial, para os ecossistemas da Barrinha e também para a praia e 

águas balneares, se ocorrer um escorregamento com formação de superfície circular que resulte na 

rotura, ainda que parcial, do dique. Nas figuras seguintes apresentam-se os círculos de deslizamento que 

não representam roturas totais do dique. Nestas duas situações identificadas, a influência do núcleo pode 

considerar-se nula. Por esta razão, trata-se de modos rotura que poderiam ocorrer se o dique fosse 

totalmente em areia. Apresentam-se algumas imagens resultantes das simulações efetuadas, em que se 

foi testando várias superfícies de escorregamento, cada vez menos prováveis, como se pode constatar 

através do aumento do coeficiente de segurança obtido, desde 1.5 até 2.0, mas representando a rotura 

total do dique. Admitiu-se para a areia γ=20kN/m3, nenhuma coesão e Φ=28º e para o núcleo γ=20kN/m3, 

nenhuma coesão e Φ=45º. 
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Dados:

Cota da preia-mar com sobreelev., N[mZH] 4

Cota junto ao pé do talude da duna, F[mZH] 2.5

Inclinação do talude, 1:m [-] 2

Cota de coroamento dos sacos, C[mZH] 5.5

Ângulo do talude c/ horizontal [deg] 26.57

Densidade da areia, rs [kg/m3] 2650

Densidade da água do mar, rw [kg/m3] 1030

Porosidade do material de enchimento [-] 0.4

Densidade relativa dos elementos, Dt [-] 0.944

Onda incidente:

Altura de água máxima junto à duna, d [m] 1.5

Onda significativa máxima incidente, Hs [m] 1.05

Período de pico, Tp [s] 18

Comprimento de onda ao largo, L0 [m] 505.3

Parâmetro de rebentação, x = tan(a)/(Hs/L0)0.5 [adim] 10.97

Dimensionamento:

     Elementos inferiores:

Critério, Hs / (Dt.Dk) < 2.75/x0.5 = const. 0.830

Dimensão caraterística, Dk > Hs / (Dt x 2.75/x0.5 ) [m] 1.340

sin(a) [-] 0.447

Comprimento do saco, L = Dk/sin(a) [m] 3.00

Espessura do saco, Dn = Dk [m] 1.34

Dk adotado, Dkadopt [m] 1.50

Número de estabilidade, Ns = Hs / (Dt.Dk) [-] 0.742

     Elementos superiores:

Folga do coramento acima da maré, Rc [m] 1.500

Critério, Hs / (Dt.Dk) < 0.79 + 0.09 Rc/Hs = const. 0.919

Dimensão caraterística, Dk > Hs / (Dt  (0.79 + 0.09 Rc/Hs)) [m] 1.211

Comprimento do saco, L = Dk/sin(a) [m] 2.71

Espessura do saco, Dn = Dk [m] 1.21

Dk adotado, Dkadopt [m] 1.50

Número de estabilidade, Ns = Hs / (Dt.Dk) [-] 0.742

SACOS-GEOTÊXTEIS CHEIOS DE AREIA / ESTABILIDADE FACE À AÇÃO 

DE AGITAÇÃO MARÍTIMA
("Geosystems-Des ign Rules  and Appl ications : 3.Geotexti le bags", pgs . 19-36, 2103).
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Figura 2 - Círculos de escorregamento sem rotura total do dique 

 

Figura 3 – Círculos de escorregamento com rotura total do dique 
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O núcleo do dique pretende-se resistente, para além da ondulação do mar, também à ação de correntes 

induzidas pela maré (de entrada e saída de água com a maré) e da água armazenada no interior da 

Barrinha (situação de inverno, em que não haverá o recobrimento em areia). Relativamente às correntes, 

espera-se que estas não sejam determinantes uma vez que a cota de coroamento fixada deixará passar 

um caudal pouco significativo face ao tempo de subida e descida da maré, ainda que se pense suficiente 

para a renovação da água interior. Ainda assim deverá ser analisada a infraescavação ao longo do 

tempo. 

Em relação à ação contínua da água armazenada no interior da Barrinha, foi analisada a estabilidade da 

obra em questão. Na figura a seguir analisou-se, à semelhança do que se efetuou para o dique na sua 

totalidade, a estabilidade e o coeficiente de segurança à rotura por escorregamento em superfície 

circular. 

 

Figura 4 – Círculo de escorregamento com rotura total do núcleo resistente do dique 

Conclui-se, através desta análise, que os coeficientes de segurança obtidos são satisfatórios (superiores 

a 1.4, valor de referência para este tipo de obras) face a uma rotura generalizada, e tendo em conta o tipo 

de solução pretendida e o seu carácter temporário, no enquadramento anteriormente explicitado. 

Em face dos cálculos de estabilidade realizados, considera-se que a solução preconizada, de dique 

constituído por dunas N e S consolidadas e robustecidas por núcleo com sacos em areia, e por dique-

fusível reforçado com soleira não-erodível, é globalmente estável face aos agentes mais determinantes, 

designadamente a ação de agitação marítima, das correntes de maré e à ação hidrostática da barrinha no 

seu nível de pleno enchimento. 
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5. TRABALHOS A REALIZAR E PROCESSO CONSTRUTIVO  

A reconstrução do dique na BARRINHA DE ESMORIZ deve ser realizada em conformidade com o 

conceito geral que já tem sido prática ao longo dos anos, pela Entidade com responsabilidade na gestão 

da orla costeira. No entanto, face à consideração de um novo perfil de projeto e das condições 

morfológicas presentes à data de elaboração do presente projeto, deverão ser atendidas as 

considerações seguidamente indicadas, no que se refere ao processo construtivo. 

A obra deverá iniciar-se com todos os trabalhos de mobilização de equipamentos e estaleiro, e trabalhos 

preparatórios e acessórios, designadamente o fornecimento e colocação, em local a definir pela PLRA, 

dos painéis informativos de obra, a remoção e limpeza de todos os sacos de areia existentes na zona do 

dique, incluindo na zona interior onde se encontram sacos danificados e espalhados, devendo dar-se o 

destino final e sua eliminação de acordo com a legislação vigente, e a execução de levantamento topo-

hidrográfico da área de intervenção, a qual inclui dunas N e S, dique-fusível e área de areias no interior 

da Barrinha, elaborado à escala 1:500. 

A sequência construtiva a seguir sugerida é somente indicativa, podendo o empreiteiro propor outra 

metodologia, mais adequada à sua experiência e equipamentos, devendo a mesma ser aprovada pela 

Fiscalização da obra. Dada a atual configuração da Barrinha, e pretendendo-se realizar uma obra 

essencialmente terrestre, será então preferível iniciar a obra de N para S, enraizando o dique a partir do 

troço de duna N que ainda se encontra no local. Neste trecho inicial, que estimamos em cerca de 80m, a 

duna deverá ser exclusivamente em areia, portanto sem sacos nem qualquer vala, dando-se início logo a 

seguir ao troço de 100m de duna com núcleo reforçado com sacos de areia. 

A implantação do novo perfil de dique robustecido requer a execução de uma vala de escavação, a qual 

servirá para fundação dos “geosacos” de areia inferiores. Para que este trabalho possa ser executado 

convenientemente, torna-se necessário prever a execução de uma ensecadeira, a realizar com as areias 

da referida escavação e areias do interior da barrinha, e cujo avanço poderá realizar-se por troços, 

conforme ilustrado nas peças desenhadas. Deve notar-se que a escavação a realizar depende, 

necessariamente, da configuração dunar que pode ser muito variável no tempo. Se à data da obra a duna 

se encontrar robustecida, uma vez que os troços reforçados se situam no alinhamento dessa duna, 

haverá que realizar maior escavação. Nesta situação haverá maior volume de areia “sobrante” para 

constituição da ensecadeira, devendo a maior parte ser depositada do lado do mar, adjacente à nova 

duna. 

A constituição do núcleo em sacos de areia terá de realizar-se no sentido ascendente, com a colocação 

inicial do saco inferior de 10m de comprimento. Como anteriormente referido, este saco deve ser 

posicionado e cheio parcialmente a 80% no próprio local, através do bombeamento de mistura de 

água/areia para o seu interior, sem a necessidade de se proceder à costura de telas no local. O 



T
. 1

10
30

 

 

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.  PRA.007.MOT.PE.MM 

Projeto de Execução para Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz Novembro 2014 
Dique Fusível e Consolidação Dunar Pág. 20 

posicionamento dever ser de tal modo que a maior dimensão do saco é perpendicular ao eixo da duna, e 

em alçado a colocação dos sacos das diferentes camadas ocorre em quincôncio, devendo cumprir-se nas 

dunas a altura total de 4.5m das 3 camadas de sacos, de modo a assegurar a cota de topo dos sacos 

+5.5mZH. Toda a operação de desdobramento, desenrolar, colocação, alinhamento e enchimento dos 

sacos de areia deverá ser realizada de uma forma cuidada, seguindo criteriosamente as recomendações 

técnicas do fabricante. 

Designadamente, a operação de enchimento deve realizar-se por bombeamento de mistura de areia e 

água, sendo recomendada uma mistura máxima de 20% areia e 80% água, uma capacidade de aprox. 

600m3/h, o que significa 120m3 de areia e 480m3 de água. A altura do saco de areia durante a operação 

de enchimento não deve ultrapassar a altura prevista de 1.5m, devendo esta ser verificada de forma 

contínua. Durante o enchimento, deve ser mantido um controlo constante do nível de areia no interior do 

saco, de tal modo que quando a areia perto do ponto de enchimento estiver próxima de bloquear o ponto 

de entrada do saco, o ponto de enchimento deve ser trocado para a próxima entrada. Os referidos pontos 

de enchimento devem ser devidamente costurados. A remoção das estacas de alinhamento do saco após 

o seu enchimento deve ser feita cuidadosamente, de modo a evitar danos no tecido. Para evitar desgaste 

do tecido, também o atrito constante do saco contra as estacas de posicionamento deve ser evitado. 

Não é absolutamente necessário que a área de implantação dos sacos de areia, em particular os da 

camada mais inferior, esteja a seco, uma vez que o saco poderá ser devidamente guiado e afundado, 

sendo no entanto necessário assegurar que neste processo que o nível da água é baixo e não ocorrem 

galgamentos para o interior da ensecadeira. Por esta razão, é preferível que esta operação inicial seja 

realizada à maré, com nível do mar abaixo do nível médio. A colocação dos dois sacos superiores no 

perfil, dadas as suas cotas superiores, será realizada sem constrangimentos de maré. 

No processo sequencial de avanço do perfil de duna, que poderá ir sendo completado com a camada de 

recobrimento em areia, de modo a obter-se o perfil finalizado pretendido de duna robustecida, uma vez 

atingido o encontro N, deverá realizar-se a demolição deste e remoção da cercadura, cabos e demais 

elementos, dando-se o destino final e eliminação de acordo com a legislação vigente. A construção do 

encontro N da zona fusível consistirá em nova cercadura integral de diâmetro 5.0m, em travessas de 

madeira de 8.8m, fundadas à cota aprox. -2.8 ZH, com recobrimento interior em tela geotêxtil, enchimento 

de areia e cintagem do encontro com barra de aço inox 80x10mm. 

O processo construtivo do dique S, incluindo a reconsolidação dunar e o novo encontro S, será em tudo 

idêntico ao processo seguido no dique N, aplicando-se inclusivamente o mesmo perfil-tipo, materiais e 

metodologia construtiva, sendo preferível que se realize de S para N, portanto enraizando na duna 

existente a S e daí progredindo para N. O trecho de duna S reforçado terá uma extensão de 55m, 

enquanto o remate com a topografia existente será em duna de areia num comprimento de 25m. 
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Quanto à zona do dique fusível, local onde ocorre maior hidrodinamismo, haverá necessariamente que 

proceder à ensecagem do trecho entre os encontros N e S, preferivelmente na sua totalidade ou então 

por troços, conforme a conveniência construtiva, mas sempre minimizando a possibilidade de ocorrência 

de riscos para a obra. O perfil tipo prevê a instalação de sacos que constituem uma soleira não-erodível à 

cota +3.0mZH. 

O recobrimento final, caso necessário, será realizado em areia à cota de topo +5.0mZH, consistindo este 

na prática no fechamento do dique-fusível, uma operação em tudo similar à realizada nos anos 

anteriores. Deve notar-se que este recobrimento depende da época em que a obra ocorra. Se terminar 

em setembro/outubro, não haverá necessidade, pois já é a época normal de abertura do dique (natural ou 

artificial). No final da obra, deverá, então, o empreiteiro proceder à remoção quer dos inertes que fiquem 

na zona fusível, quer dos materiais utilizados na construção da ensecadeira, de forma a garantir  

Em conclusão, o recobrimento final do dique da BARRINHA DE ESMORIZ, deverá consistir em um 

recobrimento final com areia das dunas, com areias provenientes dos prismas de ensecadeira, bem como 

com areias do interior da Barrinha correspondendo ao depósito da duna erodida, em conformidade com 

os elementos do projeto. 

Ressalva-se, tal como atrás referido, que as fontes de areia para a reconsolidação dunar do dique 

deverão ser integralmente a areia atualmente espalhada no interior da BARRINHA DE ESMORIZ, 

resultante da erosão do dique erodido, não devendo ocorrer qualquer extração de areias diretamente na 

praia junto ao mar, de modo a não causar qualquer interferência com o trânsito litoral, ou a enfraquecer o 

perfil de praia atual. Igualmente, deverá ser dada atenção à cor das areias a utilizar nos trabalhos, 

optando-se por areias limpas, de granulometria similar às da praia e desprovidas de quaisquer materiais 

ou detritos, p. ex. paus, pedras, lixos, etc. 

A movimentação dos veículos e maquinaria afetas à realização da obra deve processar-se por caminhos 

já existentes, devendo ser evitada, a abertura de novos caminhos para acesso à frente de obra. Em 

particular, recomenda-se, no acesso à praia, a utilização do caminho normalmente utilizado (Rua da 

Lagoa) para as operações de abertura e fecho controlado da Barrinha. Na figura seguinte está 

representado o caminho que deverá ser utilizado, no acesso à área do projeto, bem como o local 

proposto para estaleiro (parque de estacionamento na periferia da Barrinha, imediatamente a norte, junto 

do edifício do aeródromo).  
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Figura 5 - Caminho de acesso à obra e local proposto para estaleiro  

 

Rua da Lagoa 

Parque de 
estacionamento 


