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1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução da Transposição de Sedimentos para Otimização
do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro, com incidência específica no Canal de
Mira, o qual se enquadra nas ações de intervenção promovidas pela Polis Litoral Ria de
Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A, em
liquidação, entidade gestora e coordenadora da implementação das ações tendentes à
conservação dos valores naturais desta zona litoral e da promoção da sua vivência.
O projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), no âmbito do designado “Projeto de Transposição de Sedimentos para
Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira” (Processo
de AIA n.º 2832), o qual integrava o conjunto das intervenções a realizar, quer na Ria de
Aveiro quer na Barrinha de Mira.
Com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em
19 de abril de 2106, foi definido um conjunto de medidas a considerar no Projeto de
Execução e a sua verificação através da elaboração do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), para apresentação e verificação da
Autoridade de AIA.
Face à DIA emitida para o conjunto das intervenções a realizar, importa esclarecer que
nesta fase de Projeto de Execução foi decisão do proponente, Polis Litoral Ria de Aveiro,
apresentar RECAPE’s individualizados para cada um dos projetos (Barrinha de Mira e as
três zonas em que se agruparam os diferentes canais da Ria de Aveiro: Canal de Mira;
Canais de Ovar até Carregal e até Pardilhó e Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo, Canais
do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria), dado que os mesmos serão sujeitos a
empreitadas distintas e com tempos de execução de obra também diferentes.
O principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim o de
verificar a conformidade ambiental do projeto de execução para a intervenção na Ria de
Aveiro, mais especificamente no Canal de Mira face às condicionantes e medidas
indicadas na DIA.
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Neste contexto, o RECAPE procura descrever e justificar a conformidade ambiental do
projeto e o cumprimento das condições impostas na DIA, para que a entidade avaliadora
se possa pronunciar sobre o mesmo, em sede de licenciamento.
O Canal de Mira que se desenvolve na zona litoral, a sul do Porto de Aveiro, insere-se
em território dos concelhos de ílhavo, na parte norte do canal e de Vagos, na parte sul do
canal, tendo a intervenção de desassoreamento a realizar numa extensão de cerca de
13 km, desenvolvendo-se entre a zona da Costa Nova e a Ponte do Areão (Desenho 1).
Neste canal pretende-se com a dragagem a realizar, poder contribuir para a proteção do
litoral e das suas populações face a riscos, especialmente da erosão costeira, com
medidas ativas que visam fornecer sedimentos ao litoral através da deposição de cerca
de 70% do sedimento dragado (145 443 m3) no mar. O restante volume, a depositar em 3
locais marginais ao canal, visa o reforço de margens da Ria de Aveiro, em zonas de
cotas baixas ameaçadas pelo avanço das águas.
De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Litoral (GTL), no
âmbito do relatório realizado relativo à gestão da zona costeira (“Gestão da Zona
Costeira. O Desafio da Mudança”, Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, dezembro
de 2014), conclui-se que toda a costa na zona de influência do projeto constitui uma área
sujeita a fenómenos erosivos bastante intensivos, sendo importante a realização de
ações de alimentação artificial do litoral.
Este canal encontra-se muito ligado às atividades de recreio e lazer relacionadas com a
Ria, bem como, à atividade piscatória, estando aqui instaladas diversas estruturas de
apoio a estas atividades. Assim, complementarmente, a intervenção de transposição de
sedimentos, contribuirá para a melhoria das condições de navegação no canal e na
acessibilidade a alguns dos cais, nomeadamente aos 2 cais da Costa Nova e ao Cais da
Gafanha da Encarnação, bastante assoreados.
O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei
n.º 179/2015, de 27 de agosto, mais especificamente considerando o definido no
art.º 20º.
O RECAPE é constituído pelos seguintes volumes:
•

Volume I – Resumo Não Técnico;

•

Volume II - Relatório Técnico.
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O Resumo Não Técnico a que corresponde o presente documento destina-se a
publicitação junto ao público, resumindo as principais informações que constam do
Relatório Técnico do RECAPE, considerando as seguintes secções:
-

Introdução;

-

Antecedentes do Projeto;

-

Descrição do Projeto;

-

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA;

-

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

-

Conclusões.

O RECAPE foi elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. e o
projeto de execução esteve a cargo da empresa PROMAN, S.A., tendo os respetivos
estudos sido elaborados no período compreendido entre outubro de 2016 e maio de
2017.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJETO

Como referido anteriormente, o projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, e nos termos
da legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
(processo de AIA n.º 2832), tendo o Estudo de Impacte Ambiental elaborado em conjunto
com a intervenção a realizar na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira, no âmbito do
designado “Projeto de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio
Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira”, sido entregue na entidade avaliadora
(Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)), em julho de 2015.
Após a apresentação e análise dos elementos adicionais solicitados pela Autoridade de
AIA, para clarificação de algumas questões, foi dada conformidade ao EIA em outubro de
2015.
Entre 11 de novembro a 9 de dezembro de 2015 decorreu a respetiva consulta pública e
nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015, realizou-se visita técnica ao local do projeto, com a
presença dos representantes da CA, do proponente, da equipa que elaborou o EIA e do
projetista.
Com o Parecer Final da CA e o Relatório da Consulta Pública, foi emitida a Proposta de
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) a 26 de fevereiro de 2016, na sequência da qual
se seguiu um período de audiência dos interessados. Neste âmbito, o proponente do
projeto, Polis Litoral Ria de Aveiro, apresentou algumas alegações relativas ao teor da
proposta de DIA, tendo a DIA final sido emitida em 19 de abril de 2016 pelo Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
A DIA estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e
respetivas medidas de minimização e planos de monitorização, a que se procurou dar
resposta, como a seguir se descreve, no que diz respeito mais especificamente ao Canal
de Mira, na Ria de Aveiro.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

Condições Impostas na DIA para o Projeto de Execução

Conforme já referido, do procedimento de AIA resultou uma DIA favorável, condicionada,
que para a execução do projeto de intervenção na Ria de Aveiro, refere em síntese o
seguinte:
“Dragagem
1. Adotar o Cenário 1 de dragagem;
2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio do ano,
sendo interdita a sua realização entre março e junho.
3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com
contaminação de classe 4.
(…)
Deposição de sedimentos
5.

Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados:
a)
c)
d)

g)

O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão costeira;
(…)
O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias
rodoviárias;
A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão
e/ou a necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN com comprovada
atividade agrícola);
(…)
A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral.”

6. Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantindo que o projeto e
a sua execução não interfere com o mesmo.

Para o Canal de Mira em específico, a DIA refere ainda o seguinte:
−

A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para reforço
do cordão dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação vestigiária) e
compatibilidade dos sedimentos dragados. Em alternativa, a deposição poderá ser
feita no mar, devendo os sedimentos ser colocados na zona de rebentação (praia
imersa), de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. Esta ação deve
ocorrer fora da época balnear.

−

Pode também ser utilizado o local de deposição MI1 proposto no anteprojeto, desde
que garantida a compatibilidade dos sedimentos com o sedimento aí existente,
devendo ser previamente erradicadas todas as acácias (arranque das toiças) e
retiradas do local.
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−

Admite-se ainda, pontualmente, a deposição de dragados para proteção do talude da
Avenida José Estevão, desde que seja comprovada a existência de erosão das
margens e a necessidade da sua recuperação. Neste caso, a deposição dos dragados
deve ocorrer linearmente na margem emersa (dentro da servidão do Domínio Público
Marítimo), de modo a reduzir ao máximo o risco de arrastamento dos materiais para o
leito e sem formação de mancha de aterro.

−

Devem ser excluídos os locais de deposição MI7; MI8; MI9; MI10; MI11; MI12; MI13;
MI14; MI15; MI16; MI17 e MI18 propostos no anteprojeto.

Nesta fase foram assim efetuados os ajustamentos necessários ao projeto, de forma a
dar cumprimento ao exigido na DIA.

3.2

Solução de Desassoreamento Adotada no Canal de Mira e Locais de
Deposição dos Dragados

Neste canal deu-se o devido cumprimento à DIA, no sentido de com a dragagem a
realizar, se poder contribuir para a proteção do litoral e das suas populações face a
riscos, especialmente da erosão costeira, com medidas ativas que visam fornecer
sedimentos ao litoral através da deposição de cerca de 70% do sedimento dragado
(145 443 m3) no mar, na zona de rebentação, por eliminação de 15 dos 18 depósitos
previstos em Anteprojeto (depósitos MI2 a MI11, MI13 a MI15, MI17 e MI18).
Nas margens da Ria apenas se prevê a manutenção de 3 depósitos (MI1, MI12 e
MI16), os quais sofreram também ajustes na sua configuração e que no total registam um
encaixe de 56 603 m3 de sedimentos.
O local MI1 manteve-se seguindo as orientações específicas da DIA para o Canal de Mira
e no caso dos locais MI12 e MI16, que a DIA refere deverem ser eliminados e em
alternativa serem os sedimentos repulsados no mar, a sua manutenção, com ajustes na
localização, justifica-se por ser tecnicamente complexo repulsar o sedimento no mar
(grande distância e implicando o atravessamento da zona urbana da Costa Nova pela
tubagem de repulsão, no caso do local MI16) ou por se considerar que o deposito é
efetivamente importante para o reforço da margem e proteção à via adjacente, uma vez
que se verificam sinais de erosão no local pelas águas da Ria, com a EN109-7 a ser
atingida em situações de cheia e estando mesmo o local classificado como zona crítica
em estudo elaborado pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, relativo aos riscos de
inundação em Portugal Continental.
A filosofia de deposição foi assim profundamente alterada neste canal, em relação à fase
de Anteprojeto, dando-se cumprimento às condicionantes constantes da DIA.
Deste modo, 145 443 m3, ou seja, cerca de 70% do sedimento dragado, é
encaminhado para o mar, com a finalidade de contribuir para o trânsito sedimentar
litoral. Somente 3 locais de deposição marginais à Ria são considerados nesta fase
de projeto de execução, para onde é encaminhado o restante volume de sedimento
dragado (cerca 56 601 m3).
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No Desenho 1 apresenta-se a cartografia da localização dos depósitos propostos por
comparação aos do Cenário 1, aprovado pela DIA, sendo possível verificar os depósitos
eliminados, os depósitos ajustados e os novos locais de deposição no mar a que se
associa o traçado da tubagem de repulsão desde o respetivo troço a dragar no Canal de
Mira.
As alterações efetuadas no Canal de Mira e os novos locais de deposição propostos
tendo em conta as orientações da DIA, são em síntese as seguintes, com referência aos
locais eliminados, ajustados e novos locais propostos, correspondentes à sua repulsão
no mar:
Quadro 1 – Revisão de Depósitos face ao Anteprojeto e seus Objetivos –
Ria de Aveiro (Canal de Mira)
Depósito

Situação Atual

MI1

Ajustado

MI2 a MI11

Eliminados – repulsão no
mar, cumprimento da DIA

MI12

Ajustado

MI13 a MI15

Eliminados – repulsão no
mar, cumprimento da DIA

MI16

Ajustado

MI17 e MI18

Eliminados – repulsão no
mar, cumprimento da DIA

Objetivos do Ajustamento
Localização em faixa de Domínio Publico Marítimo
Deposição no mar
Reforço da margem e proteção à via (EN109-7) adjacente com
uma parte do material dragado. A restante parte é repulsada no
mar
Deposição no mar
Por ser tecnicamente complexo, repulsar o sedimento para o
mar (grande distância e atravessamento de zona urbana da
Costa Nova), manteve-se o local com ajustamento para sul da
marina do Cais da Bruxa
Deposição no mar

No quadro seguinte indicam-se as principais características dos locais de deposição
propostos no leito/margens da Ria, com indicação entre parêntesis das características em
fase de Anteprojeto:
Quadro 2 – Depósitos Propostos no Leito/Margens da Ria – Canal de Mira
Área
2
(m )

Volume
3
(m )

Altura Média
(m)

Altura Máxima
(m)

MI1

13 011 (15 550)

12 076 (12 076)

1,00 (0,8)

3,00

MI12

21 018 (15 400)

4 092 (14 009)

0,25 (1,0)

1,10

MI16

69 080 (43 400)

40 435 (88 699)

0,57 (1,1)

1,00

TOTAL

103 109 (74 350

56 603 (114 784)

-

-

Locais
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A restante deposição é feita no mar em 6 locais distintos, cujos volumes associados são
os seguintes, com referência também ao troço do canal onde são dragados e a extensão
das respetivas tubagens:
Quadro 3 – Repulsões no Mar Propostas – Canal de Mira
Locais

Volume
3
(m )

Origem no canal
Troço 4.1.A (7 440 m3) – Ext. 1,5 km
Troço 4.1.B (16 440 m3) – Ext. 2 km

Repulsão 1
(2 alternativas de traçado)

37 620

Repulsão 2

20 140

Troço 4.2.A (5 940 m3) – Ext. 2 km
Troço 4.2.B (14 200 m3) – Ext. 2,5 km

Repulsão 3

55 780

Troço 4.2.B – Ext. 2,5 km

Repulsão 4
(2 alternativas de traçado)

5 900

Troço 4.3.A – Ext. 1,5 km

Repulsão 5

4 530

Troço 4.3.B – Ext. 2 km

Repulsão 6

21 390

Troço 4.3.C

TOTAL

145 443

Troço 4.5 (8 890 m3) – Ext. 2,5-3 km
Troço 4.6 (4 850 m3) – Ext. 1-1,5 km

-

Importa também ainda referir que o volume de dragagem previsto em Anteprojeto
(522 105 m3), considerando o Cenário 1 aprovado pela DIA, é mais reduzido na presente
fase de projeto de execução (202 044 m3) atendendo ao ajustamento agora efetuado na
dragagem no sentido de manter entre a Ponte da Vagueira e a do Areão, a cota de
desassoreamento do Cenário 2, procurando-se minimizar com isso os impactes e riscos
sobre os níveis de maré e intensidades das correntes, os quais poderiam contribuir para
alagamento e/ou erosão de margens, bem como produzir potenciais efeitos junto das
estruturas das pontes da Vagueira e do Areão.
Para além desta redução de 346 000 m3 por via desta situação, acresceram contudo
ainda nesta fase as novas dragagens nos canais de acesso aos cais da Costa Nova.
Deste modo, com o projeto de execução definido, está previsto um volume total de
dragagem de 202 044 m3, a ser realizado numa extensão da ordem dos 13 km no Canal
de Mira, a que acrescem cerca de 660 m da ligação ao Cais da Gafanha da
Encarnação e ainda os acessos aos cais da Costa Nova.
Daquele volume total, 140 893 m3 são dragados no canal principal e os restantes
61 151 m3 nas ligações aos cais.
Do citado volume total de dragagem 202 044 m3, serão depositados no mar, na faixa
ativa do transporte litoral, 145 443 m3, enquanto o restante volume de 56 601 m3 será
depositado em locais situados nas margens do canal principal.
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No troço entre a Ponte da A25 e a conduta da AdCL (Águas do Centro Litoral, exSIMRIA) considera-se um canal com largura de 50 m, dragado à cota -1,0 mZH.
Dessa conduta até à Ponte da Vagueira a cota de dragagem passa a -0,5 mZH,
mantendo-se largura da dragagem. Por sua vez, da Ponte da Vagueira até Ponte do
Areão a largura é estreitada para 25/15 m, bem como a cota de dragagem subida
para +1,5 mZH.
No que respeita às ligações, a do Cais da Gafanha da Encarnação terá cota de
dragagem -1,0 mZH e a ligação aos dois Cais da Costa Nova, cotas -0,5 mZH.

3.3

Características dos Sedimentos a Dragar e dos Locais de Deposição.
Avaliação da Compatibilidade Geológica

No projeto de execução, e para cumprimento da DIA efetuou-se um estudo de
caracterização dos sedimentos do Canal de Mira e dos sedimentos/solos nos locais
previstos para deposição, para confirmação da compatibilidade geológica entre os
sedimentos dragados e os materiais nos locais de deposição.
Face aos sedimentos a dragar serem de natureza arenosa, também com presença de
materiais essencialmente arenosos nos locais de deposição, verifica-se assim uma
compatibilidade de materiais que a experiência tem mostrado traduzir-se em operações
de recarga litoral bem sucedidas.
Importa também referir que os materiais dragados não apresentam qualquer
contaminação, não tendo assim qualquer restrição à sua deposição quer nas margens da
ria, quer no mar.

3.4

Balizagem e Sinalização do Canal

Após a realização da dragagem, ou na sua sequência de completamento desta, será
realizada a remoção de balizagem/sinalização existente degradada e realizada a
instalação de novo sistema de balizagem/sinalização (estacas e boias), em conformidade
com o estabelecido no projeto.

3.5

Modo de Execução da Intervenção

a) Métodos e equipamentos de dragagem
O equipamento mais adequado para a intervenção de desassoreamento no Canal de
Mira é uma draga do tipo Draga de Corte, Sucção e Repulsão (Draga CSR), conforme já
proposto em Anteprojeto, por se tratar de uma draga de pequeno porte, com uma
capacidade de repulsão dos sedimentos até cerca de 2000 m e de grande adaptabilidade
a várias situações.
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Como a tubagem de repulsão tanto pode ser flutuante como terrestre, esta draga
consegue assim colocar os sedimentos em zonas afastadas dos locais de dragagem,
como é o presente caso, com a repulsão no mar até distâncias de 2 km.
Para as maiores distâncias de deposição que podem chegar a 2 – 3 km, o empreiteiro
terá de obrigatoriamente de prever bombagens intermédias na linha que possibilitem o
adequado bombeamento dos sedimentos.

Fonte: http://www.dredge.com

Foto 1 – Draga de Corte, Sucção e Repulsão (Ellicott, Series 370HP Dragon®dredge)

As dragas a empregar estarão equipadas com toda a instrumentação e tecnologia
necessária à rigorosa monitorização, em contínuo, do posicionamento da draga, da
“cabeça de dragagem” e áreas a intervencionar.
b) Repulsão para as áreas de deposição
A deposição dos sedimentos dragados ocorrerá na zona costeira, na faixa ativa do
transporte litoral e nas áreas indicadas nas margens do Canal de Mira (depósitos MI1,
MI12 e MI16):
b.1) Deposição nas margens (depósitos MI1, MI12 e MI16)
Estes depósitos são formados por sedimentação dos materiais dragados, essencialmente
arenosos, e escoamento livre da água. Esta sedimentação poderá ser facilitada pela
aplicação, na boca de descarga da tubagem, de um difusor.
A formação destes depósitos terá o apoio de equipamentos auxiliares terrestres
(retroescavadora, pá-carregadora, giratória) e flutuantes (lancha tipo-plataforma
autopropulsionada com grua hidráulica de pequeno porte). O equipamento terrestre
movimenta as tubagens sobre o aterro e regulariza a superfície deste com auxílio de
serviços topográficos. Por sua vez, a lancha de apoio movimenta as tubagens flutuantes,
executa trasfegas, abastecimentos, mudanças de posição da draga, etc.
Em conformidade com a DIA, deverá ser realizado o acompanhamento da obra por
arqueólogo e também por um biólogo.
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b.2) Repulsão no mar
As áreas a dragar situam-se a distâncias muito variáveis dos locais onde há a
correspondente deposição dos materiais dragados no mar, pelo que, em alguns casos, a
repulsão pode ocorrer diretamente, recorrendo somente à capacidade de bombagem da
draga, enquanto, noutros casos, terá de ser intercalada uma ou mais estações de
bombagem complementares (distancias superiores a 2 km).
No Quadro 3 foram apresentadas as distâncias máximas aproximadas de repulsão, para
cada um dos troços do canal a dragar e correspondentes áreas de deposição no mar.

c) Estaleiro e acessos
Dada a necessidade de dispor de uma área para armazenamento de material, bem como
eventualmente, para parqueamento de algumas máquinas utilizadas nas operações em
terra, prevê-se a utilização de um espaço com funções de estaleiro na margem nascente
do canal de Mira, adjacente ao Porto de Recreio/Cais da Gafanha da Encarnação, tal
como previsto no EIA.

Fonte: Google Earth Pro 2017

Foto 2 – Ria de Aveiro – Canal de Mira. Local proposto para estaleiro junto do Porto de
Recreio/Cais da Gafanha da Encarnação

Será também necessário prever um ou mais locais onde se possa efetuar as
montagens/desmontagens das dragas, que conforme previsto no Anteprojeto, devem
corresponder a áreas já intervencionadas e/ou degradadas por ação do homem, terem
acesso direto à água e acesso terrestre por camião.
Na zona existem alguns locais que reúnem essas características, situados em estruturas
de acostagem já existentes e com fácil acesso de camião, nomeadamente, o cais dos
pescadores da Costa Nova, o Porto de Recreio/Clube de Vela da Costa Nova e o Porto
de Recreio/Cais da Gafanha da Encarnação, bem como a plataforma portuária de Aveiro.
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d) Prazo de execução
Prevê-se um prazo de execução de cerca de 6 meses, de modo a que se possa cumprir
com as condicionantes da DIA que não permitem a execução das dragagens entre março
e junho, por questões ambientais e depois até setembro, devido à época balnear.
Iniciando-se a obra em outubro, com eventuais trabalhos preliminares ainda em setembro
que não impliquem com a atividade balnear, ter-se-ão assim os trabalhos concluídos até
ao final de fevereiro.
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4.
4.1

CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL
Condicionantes para o Projeto de Execução
Desassoreamento

O projeto de execução dá cumprimento ao definido na DIA no que diz respeito ao
desassoreamento, executando o Cenário 1 escolhido pela DIA, cujos valores indicativos
de Anteprojeto para o Canal de Mira, eram de 522 105 m3 de sedimentos a dragar numa
área de 620 200 m2.
Decorrente dos ajustes efetuados para cumprimento da DIA, bem como dos trabalhos
específicos da fase de Projeto de Execução, com maior detalhe, maior escala de trabalho
e ainda das várias informações de apoio obtidas para a sua realização, os sedimentos
dragados no Canal de Mira totalizam agora 202 044 m3, na mesma área, justificando-se
este valor pelo facto de no troço entre a Ponte da Vagueira e a Ponte do Areão (Troços
4.3.A, 4.3.B e 4.3.C), se ter considerado face aos potenciais impactes com as estruturas
destas pontes, adotar o Cenário 2 de dragagem em vez do Cenário 1, dado que dos
riscos associados a uma maior dragagem sobre as infraestruturas das Pontes da
Vagueira e do Areão e do facto deste trecho não ser efetivamente utilizado para
navegação, se considerar como mais adequado o previsto ao Cenário 2, reduzindo a cota
de dragagem de -0,5 mZH para +1,5 mZH e assim o volume de sedimentos a dragar de
375 000 m3 para 29 000 m3, aproximadamente.
Nesta fase de Projeto de Execução e para uma maior operacionalidade das marinas
existentes neste canal, e uniformidade de critérios para todos os canais da Ria, e tendo
por base a escala da cartografia do Projeto de Execução, considerou-se também ainda a
dragagem adicional dos acessos:
a) ao cais do Clube de Vela da Costa Nova, cota dragagem -0,5 mZH, vol.
15 869 m3;
b) ao cais do Porto de Pesca da Costa Nova, cota dragagem -0,5 mZH, vol.
4 847 m3.
Face aos valores globais de dragagem previstos em Anteprojeto para o Canal de Mira,
verifica-se assim um decréscimo, que se considera justificado pela minimização de
impactes sobre as infraestruturas rodoviárias que atravessam o canal, bem como pela
maior acessibilidade às infraestruturas de uso recreativo ou de pesca que existem nas
suas margens.
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Deposição
No que diz respeito à deposição dos sedimentos dragados deu-se também cumprimento
à DIA, tendo resultado o seguinte em termos de alterações nos locais de deposição:
•

Os sedimentos dragados neste canal serão encaminhados, na sua quase
totalidade, para o mar, não tendo sido equacionada a deposição no tardoz do
cordão dunar dada a recente intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro nessa
mesma zona (Empreitada de Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e
Mira);

•

Foram assim eliminados 15 dos 18 locais de deposição previstos em Anteprojeto,
sendo exceção, 3 situações devidamente justificadas, em que se prevê a
manutenção das áreas de deposição do Anteprojeto (MI1, MI12 e MI16), com
ajustamentos face à anterior configuração: o local MI1 que a DIA admitia como
sendo possível manter (o qual foi assim mantido com ajustamentos) e os locais
MI12 e MI16, que se considera serem de manter com ajustamentos, pelo facto de
serem importantes para o reforço das margens face a situações evidentes de
erosão (MI12) ou porque a repulsão para o mar a partir do local de dragagem se
revela ser tecnicamente complexa, com uma grande distância a vencer e uma
área urbana a atravessar (MI16).

A síntese do cumprimento da DIA é apresentada no quadro seguinte:
Quadro 4 – Analise da Conformidade da DIA Face aos Locais de Depósito –
Ria de Aveiro (Canal de Mira)
Depósito

Situação Atual

Objetivos do Ajustamento

Articulação com a DIA

MI1

Ajustado

Localização em DPM, ajustado à
LMPAVE e limite da margem

Cumpre com as orientações
específicas da DIA para o canal
de MIra (Elemento n.º 2)

MI2 a MI11

Eliminados

Deposição no mar

Cumpre com as orientações da
DIA específicas para o canal de
Mira (Elemento n.º 2)

MI12

Ajustado

Reforço da margem e proteção à
via adjacente com uma parte do
material dragado. A restante
parte é repulsada no mar

MI13 a MI15

Eliminados

Deposição no mar

Cumpre com as orientações
específicas da DIA para o canal
de Mira (Elemento n.º 2)

MI16

Ajustado

Por ser tecnicamente complexo,
repulsar o sedimento para o mar
(grande distância e
atravessamento de zona urbana
da Costa Nova), manteve-se o
local com ajustamento para sul
da marina do Cais da Bruxa

Não cumpre com as
orientações específicas da DIA
para o Canal de Mira. Foi
mantido devido a
condicionalismos técnicos e aos
impactes ambientais
associados na travessia da
Costa Nova

MI17 e MI18

Eliminados

Deposição no mar

Cumpre com as orientações
específicas da DIA para o canal
de Mira (Elemento n.º 2)

Cumpre a alínea c)
Condicionante n.º 5 da DIA

da
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Na Desenho 1 apresentam-se os locais de deposição mantidos com ajustamentos face à
localização inicial, bem como os restantes locais de deposição eliminados. Apresenta-se
também o traçado da tubagem para a repulsão no mar, a qual ocorre em 6 locais.
i) Locais mantidos com ajustamentos
Local de deposição MI1
A área de deposição de sedimentos MI1 localiza-se junto à rotunda da Praia da Barra, de
acesso à A25.

Fonte: APA-Administração do Porto de Aveiro, S.A. (Set-2014)

Foto 3 – Canal de Mira. Local de deposição MI1, junto à rotunda da Barra

Este local é mantido, embora com uma localização e configuração diferentes da proposta
em anteprojeto, dado ter sido ajustado de modo a se inserir na totalidade em área de
Domínio Publico Marítimo (DPM), e ao projeto de reformulação da rotunda da A25, com
construção de uma ciclovia, da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo.
A capacidade de encaixe deste local é estimada em cerca de 12.000 m3, sendo
necessário, para obter essa capacidade de encaixe, sem um alteamento significativo do
aterro, escavar um volume estimado em cerca de 3.000 m3, sendo esses materiais
utilizados na construção de um dique periférico de contenção, juntamente com o próprio
material dragado.
As espessuras de deposição, média e máxima, são respetivamente cerca de 1,0 e 3,0 m.
A cota máxima de enchimento não ultrapassa a cota do terreno envolvente.
Os sedimentos serão depositados numa zona de substrato arenoso, onde se desenvolve
uma vegetação característica das dunas consolidadas da região. Na envolvente verificase a presença de espécies exóticas invasoras como a acácia e o chorão.
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Será no âmbito da empreitada da CM Ílhavo que se fará a limpeza do local das espécies
vegetais exóticas invasoras e feito o enquadramento vegetal e paisagístico das novas
infraestruturas viárias. Neste depósito não se fará assim qualquer intervenção de
integração paisagística, dada a integração global que a Câmara Municipal fará
posteriormente ao local.

Foto 4 – Local do depósito MI1

Local de deposição MI16
A área de deposição de sedimentos MI16 localiza-se ao longo da margem direita do
canal de Mira, entre as localidades de Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo.

Fonte: APA-Administração do Porto de Aveiro, S.A. (Set-2014)

Foto 5 – Canal de Mira. Local de deposição de sedimentos MI16 (no topo da foto)

Este local é mantido, embora com uma localização e configuração diferentes, dado ser
tecnicamente complexo transportar para o mar o sedimento gerado na dragagem do
canal de acesso ao Cais da Gafanha da Encarnação/ANGE, quer devido à distância em
causa (que pode chegar a 2 km), quer devido principalmente às seguintes
condicionantes:
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•

Será necessário o atravessamento, pela tubagem de repulsão, do canal, em toda
a sua largura, com implicações sobre a navegação que, neste troço, tem uma
expressão relevante;

•

Será também necessário que a tubagem atravesse a zona urbana da Costa Nova,
ou, em alternativa, que contorne esta mesma zona, com acréscimo da distância
de bombagem em cerca de 1 km.

Salienta-se que, na sua nova localização, é minimizada a eventual interferência com as
zonas de produção de bivalves existentes. A área de deposição está localizada em zona
em leito, constituindo um depósito marginal, a sul do Porto de Recreio da Gafanha de
Encarnação, ao longo de uma extensão de cerca de 1,4 km.
Os sedimentos serão depositados em zonas de sapal. Destacam-se ainda zonas de
lodaçais e areais a descoberto na maré baixa.

Foto 6 – Zona de Sapal (depósito MI16)

Foto 7 – Lodaçal (depósito MI16)

As espessuras de deposição, média e máxima, são de 0,57 m e 1,0 m, respetivamente,
sendo os maiores valores obtidos em zonas atualmente mais profundas, que foram
invadidas pela água e que não apresentam vegetação ou esta é esparsa. A capacidade
de encaixe correspondente é de cerca de 40 400 m3.
Dada a modesta espessura de deposição, não é alterada a relação margem/plano de
água, sendo garantida uma cota final inferior à preia-mar de águas-vivas equinociais.
Não se considera necessário proceder a ações de plantação de espécies típicas de
sapal, dado que o enchimento previsto salvaguarda, na maior parte da área, que não é
ultrapassada uma espessura de 0,60 m, viabilizando-se, deste modo, as espécies
presentes no local que poderão colonizar as novas áreas.
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Local de deposição MI12
A área de deposição de sedimentos MI12 localiza-se ao longo da margem esquerda do
canal de Mira, entre a praia do Labrego (a norte) e praia do Areão (a sul).
É mantido, embora com uma configuração diferente, tendo em conta a necessidade de
reforçar a margem nesta zona, promovendo assim condições de maior estabilidade para
a plataforma da via adjacente. Com efeito, trata-se de uma zona particularmente
vulnerável, em que o canal principal ao longo do tempo se deslocou para junto da
margem, tendo ocorrido diversos episódios de galgamento da margem e interdição da
estrada à circulação automóvel.
Os sedimentos serão depositados em zona de sapal médio e alto, onde predominam os
caniços e o junco-das-esteiras. À semelhança da área de depósito MI16, destacam-se
igualmente zonas de lodaçais e areais a descoberto na maré baixa.
Na envolvente próxima do depósito, mais particularmente a oeste da estrada de ligação
entre a Vagueira e a Praia de Mira, verificam-se parcelas de ocupação agrícola,
delimitadas por sebes de acácia-de-espigas (Acacia longifolia). Estes espaços agrícolas
desenvolvem-se até ao cordão litoral.

Foto 8 – Sapal alto (depósito MI12)

Foto 9 – Sapal médio e areal (depósito
MI12)

Com este depósito é criada uma área propícia ao desenvolvimento de sapal/juncal que
fica coberta em marés vivas equinociais. A capacidade de encaixe deste local é estimada
em cerca de 4 092 m3. As espessuras de deposição, média e máxima, são de 0,25 m e
1,1 m, respetivamente, sendo os maiores valores obtidos em zonas atualmente mais
profundas, que foram invadidas pela água e que não apresentam vegetação ou esta é
esparsa.
Dada a pequena espessura de deposição, não é alterada a relação margem/plano de
água, sendo garantida uma cota final inferior à preia-mar de águas-vivas equinociais.
Não se considera necessário proceder a ações de plantação de espécies típicas de
sapal, dado que o enchimento previsto salvaguarda, na maior parte da área, que não é
ultrapassada uma espessura de 0,60 m, viabilizando-se, deste modo, as espécies
presentes no local que poderão colonizar as novas áreas.
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Tubagem de repulsão
As várias tubagens de repulsão dos sedimentos para o mar desenvolvem-se ao longo do
litoral entre as localidades de Costa Nova e Gafanha do Areão, com direção
perpendicular à linha da costa desde o Canal de Mira até ao mar (ver Desenho 1).
A tubagem de repulsão mais a norte, dos segmentos 4.1.B e 4.6, desenvolve-se em zona
dunar consolidada, ocupada por vegetação psamófila, com algum grau de degradação,
associada à expansão de acácia-das-espigas e de chorão. A alternativa a esta tubagem
desenvolve-se ao longo de uma vala existente na envolvente à ETAR de Costa Nova, até
à base do cordão dunar da praia da Costa Nova.
A tubagem de repulsão dos setores de dragagem 4.2.A e 4.2.B desenvolve-se numa
zona dunar ocupada por um denso matagal de acacial, na proximidade ao parque de
campismo de Costa Nova.
Mais a sul, a tubagem de repulsão do setor 4.2.B desenvolve-se ao longo de um caminho
de acesso à praia naturista da Costa Nova. Não se verifica portanto interferência com
vegetação por parte desta tubagem, à exceção da base do cordão dunar, onde se
desenvolve um matagal denso de acácia-de-espigas.
A tubagem de repulsão do segmento 4.3.A localiza-se a sul da Praia da Vagueira.
Desenvolve-se inicialmente ao longo de um canal, na zona de sapal médio e alto
existente a sul da Vagueira até intercetar a estrada de ligação entre esta localidade e a
Praia de Mira. Desenvolve-se igualmente ao longo de uma vala de drenagem, que
delimita uma zona agrícola, até atingir o cordão dunar da Praia da Vagueira.
Mais a sul, a tubagem de repulsão do segmento 4.3.B, ocupa, quase exclusivamente,
áreas agrícolas, na proximidade do parque aquático Vagasplash, até a zona do cordão
dunar.
Por fim, a tubagem de repulsão do setor de dragagem 4.3.C, desenvolve-se igualmente
em zonas agrícolas, até atingir a zona do cordão dunar. A sua alternativa desenvolve-se
ao longo do acesso à praia do Areão. É apenas ocupada uma pequena área de sapal alto
(caniçal) no início do seu troço.

Foto 10 – Zona dunar consolidada com expansão de chorão e acácia-de-espigas (4.1.B e 4.6)
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Foto 11 – Vala de drenagem de implantação da tubagem de repulsão alternativa (4.1.B e 4.6)

Foto 12 – Início tubagem (4.2.A e 4.2.B)

Foto 13 – Zona de Acácia (4.2.A e 4.2.B)

Foto 14 – Caminho de acesso de praia
(4.2.B)

Foto 15 – Matagal de acácia na base da
duna (4.2.B)
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Foto 16 – Vala em zona de Sapal (4.3.A)

Foto 17 – Vala em zona agrícola (4.3.A)

Foto 18 – Zona agrícola (4.3.B)

Foto 19 – Vala em zona agrícola (4.3.B)

Foto 20 – Zona agrícola (4.3.C)

Foto 21 – Vala em zona agrícola (4.3.C)
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Foto 22 – Zona de Sapal (alternativa 4.3.C)

Foto 23 – Acesso Praia (alternativa 4.3.C)

No âmbito do cumprimento da DIA, importa ainda referir que a localização do estaleiro e
acessos à obra mantém-se como previsto no Anteprojeto, consistindo no uso de
plataformas nos cais existentes, que dispõem assim também de acessos adequados.
Também o período de execução da obra dá cumprimento ao definido na DIA, que
exclui a sua realização entre março e junho por questões ecológicas, sendo que a
deposição no mar não deve ser feita também na época balnear, entre junho e setembro.
Prevê-se um prazo de execução de cerca de 6 meses (sendo que as dragagens durarão
entre 3-4 meses através da utilização simultânea de duas dragas). Deste modo iniciandose a obra em outubro, com eventuais trabalhos preliminares ainda em setembro que não
impliquem com a atividade balnear, ter-se-ão assim os trabalhos concluídos até ao final
de fevereiro.

4.2

Estudos Específicos Solicitados

Os estudos específicos solicitados na DIA correspondem aos seguintes:
4.2.1

Análise dos Sedimentos a Dragar

Para apoio ao desenvolvimento do projeto, e nos termos do solicitado na DIA (Medida 1),
foi realizada uma nova campanha de amostragem e caracterização dos sedimentos a
dragar nos termos do solicitado na Medida 1 da DIA.
Estes trabalhos foram já executados para a totalidade dos canais da Ria de Aveiro, com
238 amostras realizadas que confirmam a situação geral do Anteprojeto em que a maioria
dos sedimentos tem características arenosas e se inserirem maioritariamente na
Classe 1, definida pela Portaria nº 1450/2007, que caracteriza o material dragado como
limpo e que pode ser depositado sem qualquer restrição em terra ou no mar.
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No caso concreto do Canal de Mira, foram colhidas 59 amostras que confirmam também
que a maior parte dos sedimentos são arenosos e se inserem também na Classe 1, que
caracteriza o material dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou
reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias, sem normas
restritivas.

4.2.2

Prospeção Geofísica nos Troços 4.1.A e 4.1.B do Canal de Mira

Conforme definido na DIA (Medidas 3 e 4) e por razões de natureza patrimonial, no
sentido de previamente se detetar eventuais sítios de interesse patrimonial, realizaram-se
também as prospeções aos fundos do canal de Mira, no trecho mais a norte (troços 4.1.A
e 4.1.B).
Esses estudos concluíram que na área de incidência direta e indireta das dragagens
previstas realizar, não se encontram referenciados quaisquer valores patrimoniais, pelo
que não existem assim restrições à execução das dragagens.

4.2.3

Análise dos Sedimentos nos Locais de Deposição

Nos termos do solicitado na Medida 2.6, nesta fase, realizou-se também uma campanha
de recolha de sedimentos nos locais de deposição dos sedimentos: MI1, MI12 e MI16.
Os resultados obtidos apontam para a existência de materiais arenosos concluindo-se
assim pela compatibilidade com os materiais dragados a depositar, que sendo também
arenosos, fazem prever o sucesso com esta ação de recarga de zonas das margens do
canal com sinais de erosão.

4.2.4

Prospeção Arqueológica Sistemática dos Locais de Deposição Revistos
para Colocação dos Sedimentos Dragados

Para cumprimento da Medida 2.7 da DIA, procedeu-se também à realização de novas
prospeções arqueológicas nos locais de deposição revistos em Projeto de Execução, de
modo a confirmar a inexistência de impactes patrimoniais com as retificações efetuadas.
Os atuais locais de depósitos no Canal de Mira restringem-se a três (MI1, MI12 e MI16),
os quais sofreram ajustes de localização para cumprir com as indicações específicas da
DIA para o Canal de Mira, tendo-se concluído que não existem quaisquer valores
patrimoniais nos atuais locais de deposição.
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4.2.5

Avaliação de Impactes aos Locais de Deposição Revistos no Projeto de
Execução

Face aos locais de deposição revistos no Projeto de Execução que se resumem aos
3 locais anteriormente referidos (MI1, MI12 e MI16), a que acresce a deposição no mar,
fez-se também uma avaliação de impactes ao nível dos fatores ambientais considerados
pertinentes, face a esta tipologia de ação, que para além do Património, já anteriormente
referido, incluiu ainda a Geologia, Solos e Usos do Solo, Fatores Biológicos e Ecológicos,
Hidrodinâmica, Qualidade dos Sedimentos e Qualidade da Água e Paisagem.
Esta avaliação concluiu que os locais de deposição nas margens da Ria se apresentam
viáveis ambientalmente, sendo as características dos locais semelhantes às avaliadas no
Estudo de Impacte Ambiental e sem novos condicionamentos.
A deposição dos sedimentos no mar afigura-se com um impacte positivo significativo,
contribuindo para alimentação do fluxo natural de sedimentos da deriva litoral e para a
redução da erosão costeira, e dando cumprimento ao definido na DIA.

4.3

Avaliação de Impactes da Nova Solução de Deposição dos Sedimentos
Dragados

A avaliação de impactes desta nova solução de deposição dos sedimentos foi também
realizada considerando-se para tal os fatores ambientais mais pertinentes e com
potencial maior afetação pelo tipo de intervenção.
Os fatores que seguidamente se justificam e que abrangem os locais de deposição nas
margens, bem como, a zona de inserção da tubagem das dragas até à sua repulsão no
mar, foram em síntese os seguintes:
•

Geologia, identificando as características gerais dos depósitos e as alterações
morfológicas e avaliando a articulação entre os locais de deposição e o respetivo
troço de proveniência no canal, para verificação da compatibilidade dos
sedimentos dragados com os materiais presentes no local de depósito, tendo em
conta as análises realizadas quer nos sedimentos quer nos locais de depósito;

•

Solos e Uso do Solo, identificando as afetações presentes nos locais ajustados e
tendo ainda em conta o trajeto da tubagem até aos locais de repulsão no mar,
identificando os usos ocorrentes ao longo do mesmo, as eventuais perturbações e
as medidas de projeto adotadas para a minimização das interferências;

•

Sistemas Ecológicos Terrestres e Marinhos, tendo em conta a necessidade de
avaliar as características ecológicas do meio onde ocorre a deposição e a sua
potencial afetação pela deposição dos sedimentos em terra e o lançamento no
mar;

•

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar, tendo em conta as características do
hidrodinamismo do litoral e o contributo que esta ação de deposição no mar
poderá ter para a alimentação da deriva litoral e o combate à erosão da costa,
nomeadamente contribuindo para a alimentação de praias a sul;
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•

Qualidade dos Sedimentos e Qualidade da Água, tendo em conta a
necessidade de demonstração da adequação da qualidade dos sedimentos face
ao meio marítimo onde são depositados e dos potenciais efeitos que os mesmos
possam ter sobre a qualidade da água e os usos existentes no litoral. De igual
modo, é importante considerar os impactes positivos para a deriva litoral e a
alimentação de praias a sul;

•

Ordenamento e Condicionantes, identificando os espaços de uso e as
condicionantes existentes à passagem da tubagem e a eventual necessidade de
licenciamentos / autorização para execução;

•

Património, prospetando os locais de deposição ajustados, de modo a evitar a
afetação de potenciais sítios de interesse.

Da avaliação realizada, verifica-se que nos locais de deposição ajustados nas margens
da Ria não são alterados os usos de solo atuais, nem características morfológicas e
geológicas, destinando-se os depósitos que se mantêm nas margens ao combate à
erosão destes locais, em zonas de cotas baixas ameaçadas pelo avanço das águas, pelo
que os impactes derivados da deposição dos dragados no uso do solo são
temporariamente negativos e não significativos durante a execução, e a médio prazo com
a conclusão da fase de construção, contribuem para minimizar significativamente os
impactes negativos da erosão a que têm estado sujeitos.
A passagem da tubagem para a repulsão dos sedimentos no mar, procurou utilizar alguns
caminhos ou acessos existentes à praia e quando tal não é possível, ter-se-á que
atravessar a zona dunar, sendo o impacte desta situação temporário e não significativo,
apenas relacionado com a colocação da tubagem e depois da sua retirada. Importa
destacar que todo este cordão dunar, entre a Costa Nova e a Praia de Mira, foi
recentemente intervencionado, em 2 fases distintas, pela Polis Litoral Ria de Aveiro,
estando atualmente em processo de colonização pelas espécies ali plantadas (estorno).
Desta forma, os impactes são significativamente menores, do que se se tratasse de uma
área dunar estabilizada.
Da análise das condicionantes legais presentes na zona de atravessamento da tubagem
até ao mar, verifica-se assim que a mesma ocorre em áreas de Reserva Ecológica
Nacional e de Domínio Público Marítimo, constituindo uma ação autorizada, tendo em
conta o objetivo que lhe está subjacente que é a dragagem como medida de conservação
e de reabilitação da zona costeira e das suas áreas húmidas. As ações temporárias a
efetuar e que ocorrem em locais já intervencionados, como anteriormente se analisou,
não põem em causa os valores ou as servidões associadas.
Pode concluir-se assim que o projeto está de acordo com os objetivos de proteção
ecológica dos ecossistemas da REN, sendo uma ação positiva no âmbito da proteção do
litoral e autorizada no âmbito do Domínio Público Hídrico. Para além disso, o local de
deposição está de acordo com as orientações de proteção do litoral, por forma a
compensar o défice sedimentar na deriva litoral.
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Aquando da deposição de sedimentos no mar, sendo um material limpo e com
características arenosas, de natureza semelhante aos potenciais locais de alimentação,
as praias, poder-se-á formar uma pluma (mancha localizada) onde a água se apresentará
temporariamente mais turva, mas que rapidamente se dissipará com a agitação marítima
da zona.
Importa também referir que tratando-se de sedimentos arenosos, os mesmos tenderão a
depositar-se em local próximo e assim, podendo desde logo contribuir para alguma
alimentação das praias próximas, uma vez que a própria rebentação conduzirá também o
sedimento para a zona da praia. Estudos realizados demonstram que a maioria dos
sedimentos estabiliza na coluna de água 300 a 500 metros a jusante, 10 a 15 minutos
após a sua libertação, sendo as plumas de sedimentos localizadas e de curta-duração.
No caso de sedimentos mais finos, a sua longevidade prolonga-se por um ciclo de maré
de vazante e enchente.
Esta ação de deposição no mar revela-se globalmente como positiva e importante, indo
de encontro às orientações existentes, nomeadamente as definidas pelo Grupo de
Trabalho do Litoral, no âmbito do relatório realizado em 2014, relativo à Gestão da Zona
Costeira, onde se conclui que a colocação de sedimentos dragados na zona litoral, em
local passível de mobilização pela deriva litoral para a consequente alimentação das
praias, revela-se benéfica na proteção da zona costeira.
Toda a costa na zona de influência do Canal de Mira constitui uma área sujeita a
fenómenos erosivos bastante intensivos, sendo assim importante a realização de ações
de alimentação artificial do litoral.
Em termos dos aspetos biológicos marinhos não são esperados quaisquer impactes
negativos significativos. A principal afetação das comunidades biológicas será no local
concreto de deposição dos dragados, junto à cabeça do esporão, onde é expectável a
submersão dos pequenos organismos que vivem nas areias, sendo no entanto a sua
recuperação rápida, além de que são organismos que já se encontram bem adaptados a
este impacte, uma vez que tratando-se de uma zona de rebentação há sempre muitos
materiais em suspensão e deposição.
A afetação da qualidade da água pela presença de materiais orgânicos que vem junto
aos sedimentos e que poderão causar uma turvação temporária da água, não tem
também impactes com significado para os peixes e flora aquática, dispersando-se
rapidamente devido à agitação das águas, típica destas zonas de rebentação.
A execução da intervenção no Outono e Inverno faz também com que os potenciais
impactes sobre a ecologia e os utentes da Ria e das praias sejam muito reduzidos ou
mesmo inexistentes. A intervenção terá um máximo de 6 meses de duração, cumprindo
com os períodos de interdição da DIA:
Deste modo, consideram-se os potenciais impactes negativos desta solução como
reduzidos e pouco significativos, temporários e reversíveis, sendo os impactes positivos
importantes e que vão de encontro às orientações de gestão do litoral, alimentando de
sedimentos a deriva litoral para a minimização dos efeitos erosivos sobre as praias.
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4.4

Assegurar Uma Área de Proteção à Ocorrência Patrimonial n.º 28, Garantido
Que o Projeto e a sua Execução não Interfere com o Mesmo

Conforme se comprova na cartografia de localização dos elementos patrimoniais e
respetivas áreas de proteção face aos elementos de projeto, a área de dragagem não
interfere com a área de proteção ao sítio n.º 28 – Aveiro A, mantendo-se tal como
previsto em Anteprojeto.
O sítio “Aveiro A” foi definido tendo por base o disposto no Despacho n.º 2626/2000
(2ª série), de 2 de fevereiro, e na qual foi identificada em 1992 a existência de um
compacto tumulus de cerâmicas. Em 1994 foi verificado arqueologicamente que este sítio
correspondia à carga derramada de um navio do qual se conservava ainda uma parte
substancial da carena do casco, tendo as análises feitas por radiocarbono indicado datar
de meados do século XV.
Este sítio, assinalado no plano de água por 4 bóias tem definido uma Zona de Proteção
de 100 m de diâmetro, onde está interdito o trânsito e o fundeamento de embarcações,
pesca e mergulho, assim como, quaisquer dragagens ou obras que alterem a topografia.
Constata-se pela figura seguinte que a área de dragagem (trecho 4.1.A) e o local previsto
para a deposição de dragados (MI1), com a configuração atual do projeto de execução
está fora da zona de proteção definida no Despacho n.º 2626/2000, de 2 de fevereiro.

FIG. 1 – Sítio Patrimonial “Aveiro A” e Respetiva Zona de Proteção
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Na movimentação da tubagem da draga para execução do aterro MI1 deverão ser
seguidos todos os cuidados preconizados no Plano de Gestão Ambiental, para que a
mesma não interfira na Zona de Proteção, assim como, com a movimentação da draga
deve respeitar a área onde está interdito o trânsito de embarcações.
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5.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas que têm
em consideração a DIA e a avaliação de impactes realizada e que integrarão o Caderno
de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro.
Foram também apresentados programas de monitorização para as fases de construção e
exploração com vista ao controlo de alguns aspetos ambientais que asseguram a
confirmação da avaliação dos impactes do projeto realizada. Encontra-se assim prevista
a monitorização para os seguintes descritores ambientais:
•

Monitorização de Aterros;

•

Monitorização da Qualidade da Água Superficial e Sedimentos;

•

Monitorização para a Hidrologia / Hidrodinâmica;

•

Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats;

•

Monitorização da Avifauna;

•

Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos;

•

Monitorização dos Anfíbios;

•

Monitorização do Património Cultural.

Os planos foram definidos de acordo com a DIA e o EIA da fase de Anteprojeto e tendo
em conta a legislação aplicável à elaboração dos relatórios de monitorização, constante
na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V), definindo os aspetos a
monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a
periodicidade dos relatórios.
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6.

CONCLUSÕES

No presente Resumo Não Técnico descreveram-se as principais características do
projeto de execução desenvolvido para a intervenção de transposição de sedimentos no
Canal de Mira da Ria de Aveiro e as alterações introduzidas face à fase de Anteprojeto,
nomeadamente em relação à solução de deposição dos sedimentos no mar,
demonstrando-se assim a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) emitida.
Na presente fase, e em resultado da articulação entre a equipa projetista e a equipa
ambiental e com o apoio da entidade proponente, introduziram-se as alterações ao
projeto solicitadas na DIA (alteração da solução de deposição dos dragados), que
permitiram a otimização dos impactes associadas à dragagem do Canal de Mira e que
com as medidas de projeto definidas para a sua execução, permitiram também uma
minimização dos impactes durante a sua realização.
Realizaram-se também os estudos complementares solicitados na DIA, referente a uma
nova campanha de amostragem de sedimentos a dragar e nos locais de deposição, cujos
resultados revelam que os sedimentos se inserem na melhor classe definida pela Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, na Classe 1, que caracteriza o
material como limpo. Relativamente à tipologia dos sedimentos colhidos, verifica-se que
as amostras apresentam a classificação de Arenoso. A prospeção geofísica realizada nos
fundos do Canal não revelou também a ocorrência de quaisquer vestígios arqueológicos,
não havendo restrições à dragagem.
Decorrente da alteração de projeto efetuada quanto à área de deposição se fazer
também agora no mar, realizou-se a correspondente avaliação de impactes, nos
descritores ambientais considerados mais pertinentes ou potencialmente interferidos pela
ação a desenvolver, que concluiu pela existência de impactes negativos pouco
significativos durante a sua execução e a existência de impactes positivos no regime
sedimentar costeiro, contribuindo para a alimentação do fluxo natural de sedimentos da
deriva litoral.
Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto,
nomeadamente as relativas ao modo de execução das intervenções e com a
sistematização das que se aplicam à fase de construção, nas Cláusulas Técnicas do
Projeto de Execução, para cumprimento obrigatório pelo empreiteiro, considera-se haver
garantia de uma significativa minimização de impactes.
São também propostos Planos de Monitorização Ambiental que pretendem salvaguardar
situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas
preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes
identificados.
Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de
exploração, e o Plano de Monitorização Ambiental, asseguram a minimização de
impactes desejada e a conformidade do Projeto de Execução com as condições
estabelecidas na DIA.
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