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RESUMO 

Os sistemas lagunares, na sua generalidade, experimentam uma situação de desequilíbrio. Esta condição 

pode ter várias origens, sendo as mais comuns o processo de assoreamento, a poluição e a instabilidade 

morfológica das embocaduras.  

Lugares com um património biológico, cultural e histórico riquíssimo, exigem de todos nós um esforço 

para não permitir que a ameaça da sua extinção se torne uma realidade. Dada a complexidade e 

sensibilidade dos sistemas, este esforço de conservação tem de passar por uma ação concertada, assente 

em vários pilares, e não por pequenas intervenções isoladas com efeito a curto-prazo. 

Este documento procura fazer uma abordagem abrangente e prática do problema uma vez que este vai 

além de considerações matemáticas que nos dão uma resposta em forma de número. 

Num primeiro momento será, aqui, realizada uma síntese do conhecimento que existe sobre a matéria, 

das técnicas de análise desenvolvidas e daquilo que ainda deixa espaço a melhorias. Para um total 

enquadramento da situação será feita uma breve descrição do estado atual das lagunas com recurso a 

exemplos concretos. 

A partir desse momento passar-se-á ao estudo detalhado de um caso bem próximo da nossa realidade - 

a Barrinha de Esmoriz, também designada como lagoa de Paramos. Esta laguna costeira contempla os 

três problemas mais comuns destes tipos de sistema.  

Este “sítio” encontra-se neste momento a ser alvo de uma intervenção de requalificação e valorização, 

pelo que proporciona uma oportunidade única de acompanhar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento de um projeto deste tipo e perceber de que forma as opções tomadas em fase de projeto 

se refletem no sistema durante a execução da obra. Nesse sentido será feito um exercício de análise do 

projeto e da sua aplicação no terreno e tiradas algumas conclusões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lagunas, sistemas lagunares, intervenções zonas costeiras, Barrinha de Esmoriz, 

Lagoa de Paramos  
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ABSTRACT 

Most of the coastal lagoon systems experience unbalances. This condition results from several factors 

from different origins, of which the most common are excessive sedimentation, pollution and 

morphological instability of the inlets. 

Hinterlands of great biological, cultural and historical heritage, require from all of us an effort not to 

allow for them to become extinguished or severely threatened. Given the complexity of the processes 

involved and their sensitivity, conservation efforts have to go through an integrated set of actions 

incorporating several different aspects and not by small isolated interventions of short-term effect.  

The objective of the present work is to do give an overall perspective with practical consideration to the 

problems experienced by coastal lagoons systems, based on a case study site where an intervention is 

currently (2017) ongoing.  

Firstly, a synthesis of the existing knowledge is presented. In the following, interventions in coastal 

lagoon systems in Portugal and abroad are describe; then the case study site, the Barrinha de Esmoriz, 

also known as Lagoa de Paramos, is comprehensively detailed. In this coastal lagoon is possible to 

identify the three most common problems in these types of system that is excessive sedimentation, 

pollution and inlet instability.  

Finally, the ongoing requalification and valorisation intervention at Barrinha de Esmoriz is characterised 

and discussed with respect to the options taken in project and whether these are reflected or changed 

during the construction works. It is expected that conclusions drawn from the present study, based on 

bibliography and observations during the construction works will help similar interventions in coastal 

lagoons. 

 

KEY WORDS: lagoons, lagoon systems, interventions on coastal zones, Barrinha de Esmoriz, lagoa de 

Paramos 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. ÂMBITO  E OBJETIVOS 

Este trabalho, desenvolvido no âmbito da dissertação para a obtenção do grau de mestre em Engenharia 

Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, incidiu sobre o estudo de sistemas 

lagunares costeiros com base no caso de estudo da designada Barrinha de Esmoriz. 

Em primeiro lugar, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em geral e procurou-se compilar e 

analisar a informação e a visão de vários autores acerca das causas dos problemas que experimentam os 

sistemas lagunares costeiros e das suas consequências. 

Seguidamente, tirando partido de uma empreitada num sistema lagunar, foi feita uma análise do projeto 

desde a fase de estudos prévios até à execução dos trabalhos que estão a decorrer durante o período de 

realização desta dissertação. Essa análise incide sobre seis grandes tópicos. 

 Enquadramento geográfico e administrativo; 

 Enquadramento ambiental; 

 Evolução da linha de costa na região; 

 Descrição da solução técnica; 

 Acompanhamento dos trabalhos; 

 Apresentação das conclusões obtidas. 

Espera-se que a incorporação de uma experiência de campo à pesquisa bibliográfica e à análise do 

projeto efetuadas venha a contribuir para aumentar a informação disponível para outros projetos 

semelhantes e desenvolvimentos futuros. 

 

1.2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Depois deste capítulo introdutório, onde é feito o enquadramento e onde são referidos os objetivos 

propostos para este trabalho, é feito no Capitulo 2 um enquadramento geral ao tema. Em primeiro lugar 

é feita a caracterização dos sistemas lagunares como um todo, abordando as características que permitem 

distingui-los de outros tipos de ambientes costeiros e identificando os seus principais problemas, 

seguindo-se uma apresentação de casos de estudo relevantes. 
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No Capítulo 3 é feito um enquadramento do caso proposto para este estudo, a designada Barrinha de 

Esmoriz. Esta laguna costeira tem vindo a sofrer interferências várias com diversas origens, as quais se 

procurará apresentar de uma forma estruturada e no tempo, por forma a tentar perceber-se o impacto de 

cada uma das componentes de interferência, na evolução da laguna. 

O Capitulo 4 refere inicialmente as principais componentes do projeto “Proposta de intervenção na 

Barrinha de Esmoriz”, assim como a justificação das opções tomadas com base nos documentos de 

projeto. De seguida é documentada e analisada a fase de execução do projeto na tentativa de se 

identificar a implementabilidade das alternativas selecionadas para as diferentes componentes do 

projeto, designadamente documentar como foram efetivamente executadas, documentar e analisar o que 

foi necessário adaptar em fase de obra e o que poderia ter sido alvo de outra abordagem.  

Finalmente no Capitulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas durante a realização desta dissertação 

e são elaborados os possíveis desenvolvimentos futuros. 
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INTERVENÇÕES DE 

REABILITAÇÃO DE 

SISTEMAS LAGUNARES 

COSTEIROS 

 

 

 

2.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

As zonas húmidas costeiras são um tipo de sistema de transição entre a litosfera e a hidrosfera bastante 

comum. Trata-se de áreas com um importante valor económico, social e ecológico, cuja estrutura é 

dominada por processos hidrodinâmicos e morfodinâmicos complexos. De uma maneira geral, são 

ambientes naturalmente dinâmicos e vulneráveis. 

Uma grande parte destes corpos de água naturais está a desaparecer, sobretudo por assoreamento 

excessivo (Mithapala, 2013). 

A pressão urbanística associada ainda ao aumento do Nível Médio das Águas do Mar (NMAM), à 

precipitação e ao caudal fluvial e tempestades configuram os principais agentes desestabilizadores 

(Viaroli et al., 2004).  

No cenário hipotético de não interferência humana, estes sistemas evoluiriam naturalmente, adaptando-

se aos agentes climáticos terrestres e marítimos. No entanto, o que se verifica, de forma generalizada, 

são modificações aceleradas em resposta a ações antrópicas. Estima-se que 40 a 50% da poluição 

mundial resida a menos de 100 km da costa (Crossland et al., 2005) pelo que estes sistemas se 

encontram, na sua maioria, sobrecarregados (B.Kjerfve, 1944). A pressão antropogénica resultou, entre 

outras, na artificialização dos solos a montante, desenvolvimento turístico, construção de marinas, 

expansão urbanística, despoletar da indústria de aquacultura e ingerência no processo de deriva litoral.  

Mais recentemente, verifica-se uma maior consciencialização para a importância das zonas húmidas 

costeiras. Como consequência tem existido uma maior atenção por parte das autoridades locais, 

organizações ambientalistas e comunidade científica. Desde o simpósio organizado em 1981 pelo 

Consultative Committee on Coastal Systems da UNESCO/SCOR foram realizados vários estudos e 

efetuadas várias publicações sobre a hidrologia, a biologia e a ecologia e sobre estratégias de gestão e 

conservação de ambientes húmidos costeiros (Viaroli et al., 2004). 

No âmbito desta dissertação, interessa abordar um determinado tipo de zona húmida costeira - as lagunas 

costeiras. Estas são caracterizadas como zonas deprimidas, localizadas a cotas baixas de acumulação, 

abaixo do nível médio de preia-mar de águas vivas, com comunicação efémera ou permanente com o 

mar (Freitas, 1996). Podem ser encontradas um pouco por todo o mundo, em todos os continentes, exceto 

na Antártida. 
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A distribuição percentual das lagunas costeiras a nível mundial é a seguinte (B.Kjerfve, 1944): 

 América do Norte, 17.6% 

 América do Sul, 12.22% 

 Ásia, 13.8% 

 Austrália, 11.4% 

 Europa, 5.3% 

A maioria das lagunas costeiras desenvolve-se paralelamente ao litoral e encontra-se protegida por 

algum tipo de barreira, frequentemente por cordões litorais ou por restingas. A formação destas barreiras 

naturais só foi possível porque, em determinado momento durante o seu processo dinâmico, a taxa de 

sedimentação sobrepôs-se à taxa de subida do nível do mar.  

Nos casos em que estas áreas se desenvolvem perpendicularmente ou obliquamente à linha de costa 

resultam, na sua maioria, de vales fluviais ou depressões no Holocénico que mais tarde foram inundadas 

aquando da subida do nível marítimo. Há cerca de 5000-7000 anos a diminuição da velocidade de subida 

do nível do mar permitiu a formação da restinga e a acumulação de sedimentos nos fundos. Assim, os 

sistemas lagunares assumiram as propriedades que hoje lhes reconhecemos (Freitas, 1996).   

Devido às semelhanças que existem entre os sistemas lagunares e os estuários, estes são frequentemente 

tratados em conjunto ou mesmo confundidos pelo que se entende útil a sua discriminação. Apresentam-

se, em seguida, as características que os aproximam, assim como as características singulares que 

permitem a sua diferenciação.  

Tal como as zonas lagunares, as zonas estuarinas são caracterizadas como locais de transição entre 

cursos de água doce e o mar. Os estuários podem igualmente encontrar-se parcialmente separados do 

mar através de uma barreira. Para a sua similitude ainda acresce o facto de o processo de deriva litoral 

poder transformar um estuário em formato de funil, num corpo de água semelhante a uma laguna com 

uma barra arenosa paralela à costa. 

Contudo, as características do escoamento manifestam-se como o maior aspeto diferenciador: nos 

estuários o escoamento é rápido e forte enquanto que, nas lagunas, a água é menos profunda e o 

escoamento é mais lento (Miththapala e Sriyanie, 2013). Na Figura 2.1 apresentam-se as características 

que distinguem estes dois tipos de sistemas. 

 

 

Figura 2.1 - Principais características diferenciadoras entre lagunas e estuários (Miththapala e Sriyanie, 2013) 
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Os corpos lagunares albergam uma vasta quantidade de habitats entre o domínio terrestre e oceânico. A 

diversidade do ecossistema propicia a criação de ecótonos, que são áreas de transição entre dois habitats 

com a particularidade de funcionarem como uma zona de fronteira, onde podem coabitar espécies que 

em condições normais não o fazem (Figura 2.2). Ainda no quadro da biologia, a baixa profundidade 

destas zonas permite a chegada da luz solar aos fundos e, consequentemente, o desenvolvimento de 

organismos bentónicos (Miththapala e Sriyanie, 2013). 

 

Figura 2.2 - Exemplo genérico de uma zona de transição lagunar (Miththapala e Sriyanie, 2013) 

Algumas das espécies encontradas nestes corpos funcionam como filtros naturais para a poluição, 

excesso de nutrientes e sedimentos descarregados de águas residuais domésticas e industriais ou através 

do escoamento superficial. O ciclo natural presente nestes ecossistemas rapidamente absorve os 

nutrientes e poluentes e transforma matéria orgânica em inorgânica. O volume de água que entra na 

laguna também funciona como meio de dispersão da poluição localizada (Miththapala e Sriyanie, 2013). 

Pela sua localização estratégica estes elementos também detêm um papel ativo na defesa costeira. As 

lagunas e estuários têm capacidade de absorção da energia associada à agitação marítima, e proteção 

contra cheias e galgamentos, revelando, neste domínio, uma capacidade superior, se comparados às 

defesas costeiras artificiais (Viaroli et al, 2004). Na eventualidade da ocorrência de inundações têm 

capacidade de armazenar temporariamente volumes de água em excesso e posteriormente drená-los para 

o mar. Deste modo podem ser vistos como zonas de amortecimento que protegem as comunidades 

situadas na orla marítima das intempéries e consequente agitação do mar.  

Apesar de, a nível nacional, não lidarmos com essa realidade também são eficientes para a contenção 

dos efeitos de tornados, que, em muitas partes do mundo, são alvo de preocupação. 

Sendo este tipo de ambiente costeiro bastante comum podem ser encontradas lagunas costeiras com 

configurações e comportamentos diferentes entre si. B. Kjerfve (1994) agrupa os sistemas lagunares em 

três grandes tipos, de acordo com a sua geometria e mais concretamente a sua ligação ao mar (Figura 

2.3). 

De acordo com B. Kjerfve (1994), as lagunas estranguladas apresentam, em geral, um canal estreito de 

ligação ao mar e estão associadas a zonas onde a agitação é dominante. A barra, frequentemente delgada, 

previne que a maré entre de forma direta no corpo de água e, por consequência, condiciona a mistura 

entre a água doce e salobra. Este tipo específico de lagunas, quando localizadas em zonas áridas, 

caracterizadas por um alto índice de evaporação e uma reduzida entrada de água doce, são habitualmente 

sistemas hipersalinos.  
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Figura 2.3 - Diferenciação de sistema lagunares segundo B. Kjerfve (1994) 

As lagunas restritas diferenciam-se por possuírem mais do que uma ligação ao mar. Estas ligações 

podem temporariamente restringir o escoamento em direção ao mar, mas, de uma maneira geral, o 

balanço global do escoamento dá-se nessa direção. A ação do vento nestes sistemas tem um papel 

importante na indução de correntes superficiais que estimulam o movimento da água. O tempo de vazão 

numa laguna restrita é muito inferior ao observado nas lagunas estranguladas. 

As lagunas vazantes têm um canal largo (ou múltiplos canais) de ligação ao mar, que facilita as trocas 

de água. Tipicamente não existe diferença nem entre o nível de maré e nem de salinidade entre o corpo 

de água das lagunas vazantes e o mar. 

Independentemente de qualquer tentativa de classificação, uma das características transversais a estes 

sistemas é a sua forte dinâmica sedimentar. Antes da análise dos processos morfológicos em sistemas 

lagunares, importa considerar a origem e as características dos sedimentos existentes nas lagunas 

costeiras. 

Quanto à sua origem, os sedimentos provêm na sua maioria de fontes marítimas ou fluviais, embora 

possam ainda ser identificadas outras. O efeito do sal na deposição de sedimentos finos (pequena 

dimensão e baixa densidade), provenientes de montante (origem fluvial) e transportados em suspensão, 

é fundamental como catalisador de mecanismos de floculação que promovem o aumento da massa das 

partículas sedimentares finas e a sua consequente deposição no leito dos sistemas lagunares. A fração 

arenosa que habitualmente também pode ser encontrada nestes corpos provêm de origem marítima e é 

tanto mais significativa quanto maior for a capacidade de transporte sólido da agitação marítima local. 

A maior ou menor capacidade de entrada de sedimentos depende, por exemplo, da localização da 

embocadura em relação à zona de rebentação ou da afluência de sedimentos à zona a jusante da 

embocadura através do processo de deriva litoral. Para que o sistema se mantenha em equilíbrio é 

necessário que periodicamente parte dos sedimentos acumulados nos corpos lagunares sejam 

transportados para o mar. Este fenómeno decorre no período da vazante, sendo que a quantidade de 

material transportado é proporcional à magnitude das correntes de escoamento associadas a esse 

fenómeno.  
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O sentido em que ocorre o transporte sólido através de um canal de ligação depende sobretudo de duas 

propriedades específicas de cada sistema: a assimetria de marés e o prisma de maré. De acordo com 

Smith (2004) quando as marés se propagam em zonas de baixa profundidade a sua curva característica 

é distorcida através de processos não lineares. Assim os tempos de vazante e enchente podem ser 

diferentes de acordo com as características do local. Tempos de enchente e vazante diferentes implicam 

velocidades de pico na embocadura diferentes e, consequentemente, capacidades de transporte sólido 

igualmente diferentes. Deste modo, quando o período de enchente é inferior ao período de vazante, o 

transporte residual é direcionado para o interior do corpo de água e o sistema tende a sofrer acreção. 

Usualmente denomina-se este comportamento como “domínio da enchente”. Quando o período de 

vazante é mais reduzido face ao período de enchente é denominado “domínio de vazante” e o transporte 

sólido residual é direcionado para o mar, favorecendo os fenómenos de erosão no interior do sistema. 

O tipo de assimetria de cada laguna é associado a dois grandes fatores - a amplitude relativa de maré, 

que resulta do quociente entre a amplitude de maré e a profundidade dos canais, e a importância relativa 

da zona entremarés determinada pelo rácio entre a largura desta zona e largura dos canais. Estes dois 

fatores têm efeitos opostos. Uma elevada amplitude relativa de maré promove o domínio da enchente 

enquanto que uma maior área entremarés promove o domínio da vazante (Smith, 2004). 

O conceito de prisma de maré designa o volume de água trocada entre um reservatório natural e o mar 

aberto no decurso de um ciclo de maré vazante ou enchente. A expressão (2.1), onde 𝐻 representa a 

amplitude de maré e 𝐴 a área da superfície média da água das duas marés, é utilizada para quantificar o 

prisma de maré. 

                                                                               𝑃 = 𝐻𝐴                                                                         (2.1) 

O volume do prisma de maré também pode ser calculado utilizando o caudal do canal de ligação, 

conforme a expressão (2.2): 

                                                          𝑃 = ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑒

0
 = ∫ 𝐴𝑐ū𝑑𝑡

𝑇𝑒

0
                                                       (2.2) 

sendo 𝑄(𝑡)  o caudal na secção transversal de menor área da embocadura, 𝑇𝑒 o tempo de enchente ou 

vazante da maré, 𝐴𝑐 área da menor secção transversal e ū  a velocidade média na mesma secção. 

De um ponto de vista mais objetivo, o prisma de maré pode ser entendido como o volume de água que 

sai do corpo hídrico durante a vazante ou aflui durante a enchente. Trata-se de um indicador simples 

para estimar o tempo de residência da água no corpo lagunar e, consequentemente, a sua capacidade de 

retenção de poluição, de sedimentos ou de manutenção de um nível de salinidade. 

É uma tarefa complexa prever a evolução morfológica e a hidrodinâmica de uma laguna costeira a longo 

prazo, não obstante os modelos numéricos que existem atualmente. Essa complexidade deve-se à 

variedade dos fatores intervenientes e à interdependência entre eles. Segundo Vriend et al., (2007) o 

equilíbrio dinâmico de um estuário ou laguna costeira não pode ser simplesmente derivado de relações 

físicas e matemáticas que descrevem o processo morfológico, tal como no caso dos rios. Como visto 

anteriormente a variação da morfologia depende, entre outros, do transporte residual de sedimentos. Este 

valor representa uma pequena diferença entre os caudais sólidos totais afluídos e libertados pelo que a 

estimativa do seu valor é bastante suscetível de erros. 

Ainda de acordo com Vriend et al, (2007), nos últimos anos foram desenvolvidos modelos que 

combinam relações empíricas para equilíbrios morfológicos com parâmetros obtidos de casos anteriores, 

no entanto, os dados obtidos em experiências anteriores podem não se aplicar ao novo caso de estudo.  
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De uma forma similar também a previsão da evolução do comportamento da ligação ao mar, é 

especialmente complexa. Este canal é altamente dinâmico assumindo formas irregulares e evolutivas e 

a sua configuração pode variar significativamente ao longo do tempo. A sua evolução depende da 

natureza da zona onde se encontra inserida. Aspetos como a geologia ou peculiaridades do local têm 

influência no processo pelo que a sua previsão vai além de um simples equilíbrio de sedimentos e 

hidrodinâmica (CEM, 2008). 

As embocaduras por norma apresentam fundos pouco profundos e complexos que podem ocasionar 

fenómenos de refração singulares e zonas de rebentação, mesmo que os escoamentos induzidos pela 

variação da maré sejam reduzidos. O comportamento é ainda mais complexo quando estão presentes 

estruturas como esporões, que causam padrões de refração, difração e reflexão das ondas (CEM, 2008).  

As condições hidrodinâmicas nestes canais podem resultar de um sistema de maré vazante-enchente 

relativamente simples ou de um sistema mais complexo onde a maré, a ação do vento e a ondulação têm 

influência no processo (CEM, 2008). 

Hubbard et al. (1979) definiram três grandes tipos de embocaduras de acordo com as ações dominantes 

(Figura 2.4). Uma embocadura de maré regra geral é larga, apresentando um canal principal de maré 

vazante mais profundo e não sofre tantas migrações como as demais. Caracterizaram uma embocadura 

dominada pela agitação marítima como pequena e muito dinâmica, contendo canais de maré rasos, 

grandes deltas de enchente e pequenos deltas de vazante. Já embocaduras de transição apresentam os 

seus deltas de forma indistinta ao longo do canal. 

 

Figura 2.4 - Classificação de embocaduras segundo Hubbard et al., (1979) (Hayes e FitzGerald, 2013) 

Devido ao seu dinamismo, as ligações ao mar fecham-se frequentemente, pelo que é necessário recorrer-

se à sua abertura artificial. Este procedimento tem-se baseado em anos de experiência acumulados. Para 

melhorar o processo de decisão, como por exemplo no momento de abertura ou na geometria a adotar, 

seria útil uma ferramenta auxiliar. O sucesso do dimensionamento das ligações artificiais requer 

conhecimento do movimento da água e dos sedimentos na própria ligação e nas áreas adjacentes (CEM, 

2008). 
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De forma genérica poder-se-á indicar os seguintes agentes estabilizadores da embocadura (Garcia Silva, 

2013): 

 as velocidades das correntes de maré no canal 

 volume de água a ser escoado no canal a cada ciclo de maré 

E como agentes desestabilizadores:  

 as marés 

 o clima de ondas 

 o transporte litorâneo ao longo da praia adjacente ao canal 

 a descarga fluvial 

 as características morfológicas da bacia interior 

Para zonas arenosas e marés vivas, O’Brien (1969) demonstrou de forma empírica existir uma relação 

de equilíbrio entre o prisma de maré e a área da secção transversal da embocadura. À medida que o 

prisma de maré aumenta também a área da embocadura aumenta. Apesar da sua simplicidade e 

antiguidade ainda hoje é aceite e validada a nível mundial.  

Esta relação elementar permite, por exemplo, perceber que face à subida do NMAM que temos vindo a 

assistir, as embocaduras artificializadas recorrendo a dois esporões – breachway- tornar-se-ão mais 

profundas o que pode acarretar problemas de estabilidade na base destas estruturas ou, no caso de 

existirem pontes, diminuição da altura livre acima do nível de água. A Figura 2.5 mostra um exemplo 

de uma embocadura artificializada recorrendo a dois esporões. 

 

Figura 2.5 - Canal artificializado de Charlestown, Rhode Island, EUA (charlestown.org) 

O’Brien (1969) através da observação e da recolha de dados de embocaduras artificializadas da costa 

Pacífica dos Estados Unidos da América concluiu que a expressão (2.3) representa uma boa relação 

entre a área secção transversal de uma embocadura e o prisma de maré: 

                                                                              𝐴𝑐 = 𝐵𝑃𝑚                                                                     (2.3) 



Estudo e acompanhamento da obra na Barrinha de Esmoriz 

 

10 

onde 𝐴𝑐 representa a secção transversal mínima da embocadura medida abaixo do NMAM em pés-

quadrados, 𝑃 o prisma de maré correspondente à amplitude de marés vivas em pés cúbicos e 𝐵 e 𝑚 

constantes empíricas.  

O autor reconhecia esta equação como uma aproximação pois não eram consideradas, entre outras, as 

características dos sedimentos ou o tipo de ação de ondas incidentes. No entanto, também verificou que 

os resultados não se afastavam muito da expressão original quando utilizada em zonas geográficas 

diferentes ou em embocaduras de diferentes tamanhos. 

O’Brien (1969) refere ainda que o prisma de maré resulta do integral do produto da área de escoamento 

e da velocidade média, conforme indicado na expressão (2.4).  

                                                                         𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = ∫ 𝑎𝑣 𝑑𝑡
𝑇/2

0
                                                                (2.4) 

onde 𝑇 representa o ciclo completo de maré, 𝑎 área instantânea da secção do escoamento, 𝑣 velocidade 

média do escoamento. 

Segundo O’Brien (1969) se for admitida uma área de escoamento constante e igual a 𝐴 ( menor área 

abaixo do NMAM) e que a duração da enchente e vazante é 
𝑇

2
, então a velocidade é uma função 

sinusoidal em ordem ao tempo apresentada na expressão (2.5) 

                                                                         𝑣 = 𝑈𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑛
2𝜋𝑡

𝑇
                                                                        (2.5) 

𝑈𝑚𝑎𝑥  é o máximo valor da velocidade média. Se aplicada a equação (2.5) à (2.4)  

                                                                           𝑃 =
𝐴𝑈𝑚𝑎𝑥𝑇

𝜋
                                                                               (2.6) 

Jarret (1976) desenvolveu o trabalho de O’Brien atribuindo novos valores aos parâmetros 𝐵 e m para a 

expressão (2.3) para várias situações correntes e para marés semidiurnas e de sizígia médio. 

Quadro 2.1 - Valores dos parâmetros 𝑩 e m segundo Jarret (1976) 

Costa Número de 

esporões guia na 

embocadura 

𝐵 m 

Atlântico 0, 1 ou 2 7,75 x 10-6 1,05 

0 ou 1 5,37 x 10-6 1,07 

2 3,77 x 10-5 0,95 

Golfo do México 0, 1 ou 2 5,02 x 10-4 0,84 

0 ou 1 3,51 x 10-4 0,86 

Pacífico 0, 1 ou 2 1,19 x 10-4 0,91 

0 ou 1 1,91 x 10-6 1,10 

2 5,28 x 10-4 0,85 

 

O’Brien (1969) não foi o único a procurar critérios de estabilidade em embocaduras. Outros autores 

deram o seu contributo neste tema utilizando outros tipos de relações. 
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Bruun (1978) relacionou o transporte litoral total Mt com o prisma de sizígia médio 𝑃 sendo que valores 

diferentes para o coeficiente entre 𝑃 e Mt indicam comportamentos previsíveis diferentes do canal de 

maré, conforme indicado no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Critério de estabilidade de embocaduras segundo Bruun 

P/ Mt < 20 Embocaduras instáveis, do tipo “canais de extravasamento”. 

20 < P/Mt < 50 Embocaduras tipo “transpasse de barra”. Ondas arrebentam sobre a 

barra durante as tempestades. Barra permanece aberta durante a 

época de cheias fluviais. 

50 < P/ Mt < 100 Permanência de canal desobstruído, mas com formação usual de 

barra na entrada. 

100 < P/ Mt < 150 Condição de estabilidade relativamente boa, embora não a ideal. 

Formação de barra mais proeminente do lado do mar. 

P/ Mt > 150 Condição de estabilidade boa, grande capacidade de escoar 

sedimentos e uma pequena barra. 

 

Escoffier (1940) descreveu o comportamento das embocaduras de um ponto de vista de estabilidade 

utilizando um diagrama (Figura 2.6) que representa a relação entre a velocidade média máxima na 

secção de escoamento e a sua área mínima na secção transversal. Observou que no tramo da esquerda 

da curva, à medida que a área da secção transversal é reduzida também a velocidade diminui, reduzindo 

assim a capacidade da embocadura descarregar os sedimentos o que conduz ao seu eventual fecho. Por 

outro lado observou que no tramo da direita à medida que a área da secção transversal é reduzida, a 

velocidade aumenta, permitindo um maior fluxo de sedimentos e consequentemente evolui para uma 

situação de equilibro (Walton, 2004). 

 

Figura 2.6 - Variação da velocidade máxima num canal de maré genérico em função da área de menor seção 

transversal, segundo o critério de Escoffier (Assunção Pinheiro, 2015) 
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SKOU (1990), baseado no critério de Escoffier, definiu uma função de capacidade de resposta onde a 

área ótima (Ac) seria aquela na qual o valor da capacidade de resposta é máximo, isto é, seria o valor de 

área no qual a ação dos agentes desestabilizadores (mudanças em Ac) causaria a máxima resposta dos 

agentes estabilizadores através da modificação da velocidade. 

                                                                         𝐶𝑟 = −
𝜕𝑈𝑚á𝑥

𝜕𝐴𝑐
                                                               (2.7) 

Sendo 𝑈𝑚á𝑥 o máximo valor da velocidade média em Ac, que corresponde à  área da menor seção 

transversal. 

O sinal negativo permite exprimir capacidades de resposta positivas a embocaduras que se encontram 

em equilíbrio e capacidades de resposta negativas a embocaduras que se encontram em desequilíbrio. 

Considera-se como boa prática para projetos de engenharia de conceção de novos canais de maré ou 

dragagem de canais existentes, a utilização de um conjunto de critérios de estabilidade. Uma análise 

baseada em apenas um critério poderia revelar-se incompleta, ou excessivamente exigente.  

 

2.2. EXEMPLOS DE INTERVENÇÃO EM PORTUGAL E NO ESTRANGEIRO 

2.2.1. INTRODUÇÃO 

Como já foi referido anteriormente, existem sistemas lagunares costeiros um pouco por todo o mundo. 

Neste capítulo serão apresentados casos de estudo que se entendem como indicativos dos problemas que 

estes sistemas têm vindo a experimentar. A Ria de Aveiro é o maior sistema lagunar português pelo que 

será aqui feita uma pequena abordagem acerca da sua evolução e uma descrição dos maiores problemas: 

a instabilidade da ligação ao mar e o processo de assoreamento. A laguna de Óbidos, também situada 

em Portugal, é um exemplo da dinâmica associada a uma embocadura e das soluções que podem ser 

adotadas para a controlar. Acerca dos problemas de poluição será apresentada a Laguna de Mar Menor, 

localizada em Espanha e numa zona com uma história ligada à indústria mineira, sofre, ainda hoje, as 

consequências dessa época. Por último será descrita a situação atual da Laguna de Veneza cuja evolução 

está associada à forte pressão urbana, turística e industrial da região. 

No Quadro 2.3 apresenta-se uma listagem dos principais sistemas lagunares costeiros nacionais assim 

como a situação atual da ligação ao mar, registos de poluição e dragagens. 

Quadro 2.3 - Situação atual de alguns sistemas lagunares em Portugal 

Corpo de 

água 

Área 

espelho 

de água 

(km2) 

Profundidade 

máxima (m) 

em relação ao 

NMAM 

Ligação com o 

mar 

Registos 

de 

poluição 

Registos 

ou 

projetos 

de 

dragagens 

Aveiro  83 7 

Fixada 

artificialmente 

por obras de 

engenharia 

Sim Sim 

Óbidos 6 4,5 

Barra arenosa 

aberta 

pontualmente de 

forma artificial 

Sim Sim 
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Albufeira 1,3 12,5 

Barra arenosa 

aberta 

pontualmente de 

forma artificial 

Sim Sim 

Melides  0,4 2 

Barra arenosa 

aberta 

pontualmente de 

forma artificial  

Sim Não 

Santo 

André 
2,2 4 

Barra arenosa 

aberta 

pontualmente de 

forma artificial 

Sim Não 

 

 

2.2.2. RIA AVEIRO 

A Ria de Aveiro constitui o maior sistema lagunar português com abertura permanente ao mar. Apesar 

de ter uma escala muito superior ao local de estudo da presente dissertação, merece referência pelas 

características que a levam a apresentar também muitos dos problemas verificados em Esmoriz. 

Apesar de ser popularmente conhecida como Ria de Aveiro, cientificamente, apresenta características 

que a aproximam de um sistema lagunar. A Ria de Aveiro constitui uma importante zona húmida, do 

ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade. Além disso é um polo socioeconómico 

de onde se destacam atividades recreativas, portuárias e económicas, como a pesca, apanha de bivalves, 

aquicultura, salicultura e agricultura. 

De acordo com Martins (2011) a laguna terá iniciado a sua formação há cerca de 1000 anos com a 

criação de um cordão arenoso apoiado nas proximidades de Espinho e que se estendia até Mira, 

separando desta forma a antiga linha de costa do oceano. Pensa-se que a Barrinha de Esmoriz e a Ria de 

Aveiro, que hoje conhecemos como independentes, tiveram, na verdade, a mesma origem (Figura 2.7). 

No que concerne à vertente hidrológica a Ria de Aveiro pode ser descrita como uma massa de água de 

transição, inserida na bacia hidrográfica do rio Vouga, resultante da confluência de vários cursos de 

água que, em conjunto, asseguram a drenagem da bacia. É um ambiente costeiro de baixa profundidade 

e de extensas zonas entre marés, desenvolvendo-se ao longo de 45 km na costa ocidental portuguesa 

desde Ovar até Mira. Encontra-se separada do oceano através de uma barreira e apresenta uma geometria 

complexa, que se pode sintetizar na existência de 4 canais principais de maré permanentemente ligados, 

sapais, marinhas de sal e canais de dimensão mais reduzida muito meandrizados (EIA do Projeto de 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha 

de Mira, 2015). 

Esta área de estudo, à imagem daquilo que se tem vindo a verificar noutros locais com características 

semelhantes, desde cedo apresentou problemas ligados ao assoreamento dos seus fundos e ao bloqueio 

da comunicação com o mar.  

A partir do século XV começam a surgir relatos da dificuldade de navegação nos canais. O transporte 

sólido dos cursos de água dos seus afluentes e a entrada de sedimentos de origem marítima tem, desde 

então, levado ao assoreamento progressivo do local, desencadeando a formação de um conjunto de ilhas 

e canais onde o ambiente de sapal domina (Martins, 2012). 
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Figura 2.7 - Linha de costa entre Espinho e Mira antes da formação  

do cordão dunar (Veloso Gomes et al., 2006) 

Em 1756, após o fecho natural da barra, é determinada a sua abertura por meios humanos e posterior 

fixação. Para tal foram feitos vários estudos e propostas até que é aberta a comunicação com o mar no 

areal da Vagueira (Martins, 2012). 

No entanto o problema do assoreamento persiste após uma contínua degradação da barra. Em episódios 

esporádicos a barra cede em diferentes pontos como resposta ao fecho da ligação ao mar (Martins, 2012). 

Depois de muitas intervenções de carácter temporário começam a surgir propostas para uma fixação 

definitiva da entrada da barra. Resultado de uma dessas propostas em 1902 a barra foi reaberta no local 

onde hoje a conhecemos. Apesar deste avanço face à situação anterior, o problema do deficiente 

transporte sólido nunca foi efetivamente suprimido. No seguimento do processo de fixação da barra  

foram feitos vários melhoramentos, destacando-se o  último de 1987 que dá por concluídos os trabalhos 

de prolongamento dos molhes norte e sul. Obtivemos assim a configuração da barra de Aveiro como a 

conhecemos atualmente (Martins, 2012).  

A laguna de Aveiro é um exemplo do carácter transitório da morfologia destes sistemas. Ao longo dos 

anos a barra foi-se deslocando para sul em concordância com a deriva litoral norte-sul. Também a 

ligação ao mar foi alvo de várias modificações, chegando mesmo a fechar em alguns períodos e a ser 

reaberta, por vezes naturalmente, através do equilíbrio dinâmico que se faz sentir; noutros casos foi 

necessária intervenção antrópica para evitar efeitos negativos nas populações a montante. A interrupção 

da ligação ao mar representava a subida do nível das águas no seu interior e, consequentemente, a 

degradação da qualidade da água e ainda cheias nas populações próximas (Martins, 2012). 
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O fenómeno de assoreamento esteve sempre presente durante a evolução desta massa de água. Se por 

um lado teve como consequência a formação de ilhas que hoje são uma característica intrínseca da zona, 

também foram causadoras de muita angústia para os habitantes da região. Essa preocupação, sobretudo 

relacionada com a navegabilidade, foi o mote para a realização de intervenções de desassoreamento 

datadas de 1952-53 e 1987-88 (entre outras de menor dimensão) (EIA do Projeto de Transposição de 

Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira, 2016). 

Já em 1996 surgiu a designada empreitada da primeira fase de desassoreamento da Ria de Aveiro, que 

incidiu sobre alguns canais da ria e que teve por objetivo principal a melhoria das condições 

hidrodinâmicas por forma a assegurar a navegabilidade de pequenas embarcações de recreio e de pesca 

artesanal que detêm uma importância fulcral na região (AIA Projeto de Transposição de Sedimentos 

para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira, 2016). 

Neste momento existe a intenção de desenvolver uma nova empreitada para promover a transposição de 

sedimentos para a otimização do equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro a cargo de empresa Polis 

Litoral Ria de Aveiro, SA. Embora existam noticias sobre este estudo, é natural que a sua execução 

nunca venha a ser efetivada, pela sua viabilidade económica e técnica. 

 

2.2.3. LAGOA DE ÓBIDOS 

A designada lagoa de Óbidos é, na realidade, uma laguna situada no litoral oeste português entre o Cabo 

Carvoeiro e São Martinho do Porto. A lagoa de Óbidos encontra-se dividida entre os concelhos de 

Caldas da Rainha e Óbidos, ocupando uma área com aproximadamente 6.0 km2. 

A ligação ao mar é assegurada através de uma barra mantida artificialmente. Por este local são efetuadas 

as trocas de água e sedimentos entre os ambientes lagunar e oceânico. A estrutura da barra não é estática; 

dada a dinâmica destes ambientes, as características geométricas da barra são modificadas ao longo do 

tempo o que obriga a uma intervenção humana de forma a regularizar o sistema. Além do corpo lagunar 

principal conta ainda com dois braços, designados por braço do Bom Sucesso e braço da Barrosa. 

A área desta faixa costeira é caracterizada pela existência de uma vasta extensão plana, sem sistemas 

hidrográficos importantes. A rede fluvial de drenagem é formada nos extremos norte e sul, pelos 

diversos afluentes do rio Alcoa e da lagoa de Óbidos. Esta rede hidrográfica tem como característica um 

regime torrencial e é frequentemente afetada pelas cheias. 

Relativamente ao processo de assoreamento alusivo a regiões lagunares, este é mais um caso prático 

bastante revelador da realidade atual. Este assunto é abordado por Freitas (1989) que relata que ao longo 

dos anos, de forma geral, as profundidades foram sido reduzidas. Também a qualidade da água é má 

devido à chegada de águas residuais não tratadas com um tempo de retenção alto (Fortunato e Oliveira, 

2007). 

Desse modo pode afirmar-se que no interior da laguna o maior problema prende-se com o assoreamento, 

enquanto que, a jusante, a instabilidade da embocadura constitui a maior preocupação. Estes fenómenos 

têm várias origens. O comprimento superior a 2 km e profundidade de 2m abaixo NMAM do canal 

principal de norte que se liga ao corpo da laguna ao mar amortece as amplitudes de maré. A 

meandrização e migração deste canal, e ainda os bancos de areia provocados pela enchente e vazante, 

promovem este amortecimento (Fortunato e Oliveira, 2007). 

O processo de acreção associado à diminuição da área da laguna origina um prisma de maré limitado e 

uma curta capacidade das marés escoarem os sedimentos. Os tempos de residência variam de algumas 

horas nos canais menores e perto na embocadura a alguns anos nos locais mais a montante. 
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A escolha deste sistema como exemplo prende-se  sobretudo com a migração que a sua embocadura tem 

sofrido ao longo dos anos e com as soluções que foram adotadas para tentar controlar a situação. A 

ligação ao mar adquire neste local uma capacidade de translação muito grande. 

A migração do canal norte danificou construções na costa norte no inverno de 1993/1994. Para fazer 

face à tendência do canal ameaçar a zona urbanizada foram feitas dragagens e reposicionada a 

embocadura em 1995, 1998, 1999, 2001 e 2003. Contudo as ações de dragagem não se mostraram 

suficientes se tomadas isoladamente pelo que, em 1999, foi construído também um muro guia perto da 

costa norte (Figura 2.8). A embocadura nunca regressou ao terço norte da barreira litoral sugerindo que 

a construção é eficiente, contudo ainda é muito cedo para avaliar a sua real eficiência. A Figura 2.9 

permite ver a configuração atual da laguna na zona de ligação ao mar. 

 

Figura 2.8 - Muro guia para proteção do edificado a norte da laguna (panoramio.com) 

  

Figura 2.9 - Vista aérea do muro guia e geometria do canal (Google Earth, 2016) 

A migração para sul do canal também ocorreu nos passados anos levando à criação recorrente de 

emergência de paredes de sacos de areia em 1998-1999, 2001, 2002 e 2004. Esta estrutura tem de ser 

reparada frequentemente pois as suas fundações são erodidas pelas correntes e os sacos tombam no canal 

(Fortunato e Oliveira, 2007). 
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A aplicação do critério de Bruun, baseado no rácio entre o prisma de maré e o volume anual de 

sedimentos que entra na laguna, indica que a entrada é instável (Fortunato e Oliveira, 2007). 

Foi apresentada uma solução pela Hidrotécnica Portuguesa em 1991que contemplava a criação de dois 

esporões paralelos para reduzir as ações de dragagem do canal norte. No entanto a solução foi 

abandonada após estudos subsequentes. Como a cabeça dos esporões estaria localizada na zona de 

rebentação, a maré enchente levaria uma maior quantidade de sedimentos que nas presentes condições. 

Além disso seria mais um entrave ao processo de transporte sedimentar paralelo à linha de costa (Beja 

Neves et al., 1996). 

Vieira (2001) propôs um grande aumento da área da laguna. Esta solução aumentaria o prisma de maré 

para promover o domínio da vazante. Para que tal fosse possível seria necessária uma grande ação de 

dragagem - 15 x 105 m3 - o que dobraria a área da laguna e aumentaria a secção transversal do canal 

principal. Apesar de a solução aumentar significativamente o prisma de maré e por conseguinte a 

estabilidade da entrada, a aplicação do critério de Bruun mostrou que a estabilidade continuaria 

marginal. Além de que a disposição de um grande volume de sedimentos, sobretudo lamas, seria um 

problema (Silva Mendes, 2015).  

Fortunato e Oliveira (2007) propuseram um plano de dragagens com dois canais longitudinais e sete 

canais transversais e ainda um muro guia parcialmente submerso, conforme se pode ver na Figura 2.10. 

O objetivo dos canais transversais passava pela redução do domínio da enchente reduzindo o período da 

vazante. A assimetria de marés provocada iria facilitar o processo de transporte dos sedimentos desde o 

interior da laguna até ao exterior (Fortunato e Oliveira, 2007). 

 

Figura 2.10 - Proposta apresentada por Fortunato e Oliveira (Fortunato e Oliveira, 2007) 

 

2.2.4. LAGUNA DE MAR MENOR 

Situada na região de Múrcia, sudeste de Espanha, é uma das maiores lagunas costeiras do mar 

mediterrâneo. Detém uma área de 135 km² com uma profundidade média de 3,6 m e máxima de 7 metros 

e um tempo médio de renovação das águas de aproximadamente 0,79 anos (García e Muñoz-Vera 2015 

apud Arévalo, 1988). 

A fronteira com o mar é materializada através de um cordão arenoso - “La Manga” - com 22 km de 

comprimento e com 5 canais estreitos de ligação ao mar. 
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Enquadra-se numa zona altamente povoada especialmente nos meses de verão, albergando uma 

população de cerca de meio milhão de pessoas. Os seus fundos são constituídos essencialmente por 

lamas e areias com algumas áreas rochosas que envolvem as ilhas. 

Este caso de estudo é particularmente interessante pela presença de altas concentrações de metais 

pesados. A zona apresenta um enorme valor histórico de uma era mineira próspera que a havia dominado 

– o antigo distrito mineiro de Cartagena-La Union, localizado na costa sul de Mar Menor. 

Apesar destas atividades terem cessado em 1991 ainda existem resíduos a afluírem à laguna através das 

“rambas”- rios sazonais que durante períodos de chuva torrencial se encarregam de levar até à laguna 

os vestígios que ainda perduram desde essa época. 

A laguna tem uma dinâmica interna bastante complexa. As trocas de água são determinadas pela 

diferença do nível entre o interior da laguna, que não tem variações apreciáveis, e o mar aberto (García 

e Muñoz-Vera 2015 apud Martinez-Alvarez et al, 2011)  

Outras intervenções humanas tiveram influência na laguna. No âmbito desta dissertação interessa referir 

a dragagem feita no início da década de 70, de um dos canais de comunicação com o Mediterrâneo- “El 

Estacio” para garantir a navegabilidade e funcionamento da marina. O aumento da capacidade de troca 

de água resultou na ligeira atenuação das temperaturas extremas e uma acentuada redução da salinidade.  

Esta dragagem foi necessária dado o processo de assoreamento que o local experimenta, estimado em 

30cm/século desde 1890 até à atualidade (García e Muñoz-Vera 2015 apud Pérez-Ruzafa et al, 1987). 

Este valor é muito contrastante com os 40 mm/século desde a idade média até 1890. Este facto revela a 

influência antrópica nestes sistemas (García e Muñoz-Vera 2015 apud Pérez-Ruzafa et al., 1987). 

Esta alteração da ligação com o mar teve uma tremenda interferência na biodiversidade local, pois 

favoreceu a penetração e a implantação de novas espécies de fitoplâncton, peixe e marisco (García e 

Muñoz-Vera 2015 apud Pérez-Ruzafa et al, 1987). 

Em 2007 foram recolhidas amostras de sedimentos com 10 cm de profundidade. Parâmetros como 

tamanho das partículas, mineralogia, presença de metais pesados e presença de matéria orgânica foram 

analisados para tentar descrever a origem dos sedimentos e poluição (García e Muñoz-Vera, 2015). 

Para uma melhor descrição dos resultados dividiram as diferentes áreas da laguna de acordo com a 

Figura 2.11. 

As amostras que apresentaram texturas arenosas foram encontradas, sobretudo, em zonas lavadas pelas 

correntes, nomeadamente a zona 1 e 2 com correntes paralelas à costa. Assim os processos de 

ressuspensão parecem sobrepor-se aos de sedimentação. Já nos pontos 5, 7, 8 e 9 parece existir um 

equilíbrio entre os dois fenómenos dado que a influência das marés é moderada. Finalmente quando o 

processo ressuspensão diminui de intensidade permite uma deposição seletiva nessas zonas. 

O mineral greenalite é apontado como o mais representativo da exploração de Cartagena - La Union. 

Durante este estudo foi encontrado em vários locais da laguna o que atesta o que havia já sido referido 

anteriormente - a presença de resíduos da antiga exploração mineira. Nos pontos 7, 4 e 5 foram 

encontradas as maiores concentrações destes resíduos, nos pontos 3 e 6 uma presença inferior e nos 

restantes pontos quantidades muito baixas. 

O local onde aflui a maior parte do caudal fluvial que transporta os resíduos mineiros, o ponto 2, e onde 

seria de esperar uma alta concentração deste material mostrou pouca presença do mesmo. Segundo os 

autores do estudo a forte ressuspensão parece transportar os sedimentos para locais mais afastados, 

nomeadamente os pontos 3, 4, 5 e 6. 
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Figura 2.11 - Configuração da laguna de Mar Menor com os seus afluentes e os locais de  
recolha de amostras em 2007 (Adaptado de Garcia e Muñoz-Vera, 2015) 

A localização de resíduos nos pontos 6 e 9 não se compadece com o padrão de distribuição na área 

lagunar. No entanto pode ser explicada, segundo os autores, pela dragagem de 1986 que transferiu 

sedimentos de outros locais para aquela zona ou suas imediações e ainda pela utilização de resíduos 

mineiros para construção de estruturas costeiras. 

Desta forma os autores do estudo apresentaram resultados que atestam a complexidade dos processos 

que regem estes corpos pelo que o seu comportamento não é facilmente previsível. A Figura 2.12 

representa de uma forma simplificada a distribuição dos resíduos mineiros na laguna. 

 

Figura 2.12 - Mapa da distribuição de resíduos mineiros na laguna. Quanto mais escura a camada maior o índice 

de concentração (Adaptado de Garcia e Muñoz-Vera, 2015) 
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Referem ainda que, desde o século XIV até ao início do século XX, o comportamento sedimentar foi 

estável com claras zonas de lavagem e zonas de sedimentação. A partir desse período, eventualmente 

por causas antropogénicas, as dinâmicas sedimentares dentro da laguna variaram muito. Esta variação 

de estabilidade pode estar relacionada com a proximidade de áreas com influência humana (alteração 

dos fundos, construções de infraestruturas, etc). 

Outro resultado interessante prende-se com a matéria orgânica. Foi percetível uma mudança recente que 

aponta para uma mudança ecológica desde a segunda metade do século XX, novamente coincidente com 

uma forte evolução da poluição, agricultura, etc. 

Os autores do documento concluem que os sedimentos das áreas mais poluídas da laguna não devem ser 

removidos. Devem ser abandonadas algumas práticas comuns em anos passados, como a dragagem dos 

fundos da laguna e deposição em outros locais ou o uso de resíduos mineiros para a construção de 

infraestruturas nas zonas costeiras. 

 

2.2.5. LAGUNA DE VENEZA 

A laguna de Veneza será talvez a mais conhecida do mundo. Situa-se no nordeste de Itália na região de 

Vêneto e estende-se ao longo da costa entre as bocas dos rios Sile e Brenta. 

A área da lagoa é de aproximadamente 550 km² e tem uma profundidade média de aproximadamente 

1 m é separada do mar por uma faixa de 60 km de ilhas barreira. A água dentro da laguna é regida por 

uma maré semidiurna com uma amplitude de 1  m (climate-adapt.eea.europa.eu/). 

Apesar da sua notoriedade também se encontra num grave estado de desequilíbrio. Sendo conhecido 

como um sistema instável e com um balanço hidrogeológico específico, apresenta um risco de destruição 

no caso de não serem tomadas medidas preventivas. 

A laguna tem sofrido ao longo dos séculos alterações morfológicas que a têm dotado de características 

próximas de uma baía. As atividades humanas tiveram impactes ambientais significativos, na quantidade 

de água que entra na laguna e consequentemente em fenómenos de cheias.  

Entre os fatores apontados para o estado da laguna os mais frequentes são (Adriano et al., 2005 e Taylor 

e Francis, 2006): 

 o desvio dos rios afluentes; 

 a construção de esporões nas embocaduras; 

 a redução do escoamento na laguna (algumas partes aterradas para criar campos e zonas 

industriais)  

 a dragagem do maior canal de entrada para permitir grandes navios; 

 apanha de moluscos.  

Com esta série de eventos parece óbvio que o abastecimento fluvial de sedimentos foi removido da 

laguna. Além disso após a construção dos esporões as embocaduras foram movidas algumas centenas 

de metros em direção ao mar reduzindo a quantidade de sedimentos ressuspensos pela rebentação das 

ondas na “surf zone” que seriam capazes de atingir a embocadura durante a enchente. Pelo contrário no 

interior da laguna ocorreu o processo de ressuspensão de sedimentos, desde 1900, causado pelo 

desaparecimento da cobertura de macroalgas e pela apanha de moluscos utilizando técnicas de dragagem 

(Adriano et al., 2005). 
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Adriano et al. (2005) refere que as áreas povoadas por algas marinhas apresentaram períodos alternados 

entre processos de erosão e sedimentação dependendo do ciclo de crescimento das plantas. A 

sedimentação opôs-se à erosão durante o inverno quando o número de folhas e a sua altura era fortemente 

reduzido. 

A menor afluência de sedimentos em conjunto com o aumento da área da secção de escoamento das 

ligações ao mar conduziu a uma maior troca hídrica com o mar e consequente erosão do leito da laguna 

que tem experimentado uma perda de sedimentos ao longo do tempo estimada em 500,000m3 ano. A 

perda de zonas de pântano, aprofundamento dos bancos de areia e assoreamento dos canais são 

evidências da transformação morfológica da laguna.  

Num quadro mais abrangente existem mais dois fenómenos que tornam a situação da região muito 

sensível e que têm levado a cidade de Veneza a diminuir o seu desnível face ao mar. Em primeiro lugar 

o próprio subsolo da cidade tem vindo a ceder ao longo dos anos (subsidência), sendo a bombagem de 

aquíferos destacada de entre outros como a principal causa. A cidade rebaixou já cerca 23cm desde 

1900. A isto ainda é preciso associar a contribuição do incontornável aumento do NMAM (eustasia). 

Todos estes fenómenos atuando em conjunto colocam a cidade em risco constante da “acqua alta”. Estes 

eventos de cheia ocorrem frequentemente na cidade e tiveram o seu expoente máximo nas cheias 

dramáticas de 1966, sendo que a partir desse momento surgiu um processo de consciencialização da 

sociedade e das autoridades para procurar uma solução para o problema. 

Para tentar fazer face a isto em 1973 a first Special Law Interventions to safeguard Venice, e 

caracterizava a proteção da laguna como um objetivo de interesse nacional foi promulgada. Esta lei deu 

origem ao projeto MOSE (Experimental Electromechanical Module). Este projeto preconiza o 

desenvolvimento de infraestruturas capazes de proteger a cidade de Veneza e a Laguna das cheias 

através do isolamento, de forma artificial e temporária, a ligação da laguna ao mar Adriático. 

Para atingir esse objetivo foram contruídas 78 comportas basculantes, divididas em 4 séries com um 

comprimento total de 1,6 km e um peso de 300 toneladas, instaladas nas três ligações ao mar- Lido, 

Malamocco e Chioggia- que irão assim isolar a Laguna do mar Adriático durante as marés superiores a 

110 cm. A maior entrada, Lido, foi dividida em duas séries, com a criação de uma ilha artificial 

“Novíssima” entre elas. Esta ilha também irá acomodar os edifícios técnicos que irão monitorizar o 

sistema. 

As comportas encontram-se ligadas a estruturas de betão com dobradiças (42 toneladas cada), que 

delimitam as comportas e permitem movimentá-las. Foi levado a cabo um complexo processo de 

nivelamento e reforço dos fundos para sustentação das estruturas que assentam em 12500 estacas 

cravadas. A Figura 2.13 apresenta a secção transversal tipo da estrutura. 

A elevação das comportas será conseguida através da bombagem de ar comprimido para o seu interior 

quando a maré for superior ao estipulado. Desta forma será formada uma barreira à superfície da água 

que bloqueia a ligação do mar com a laguna. Quando a maré desce, as comportas são preenchidas com 

água e retornam à posição inicial. 

O MOSE será ativado em caso de marés superiores a 1,10 m, o que acontece normalmente entre 5 a 7 

vezes por ano. Com este sistema pode alcançar-se um desnível de até 2 m entre o mar e a laguna. Além 

disso é possível a ativação das comportas por questões ambientais e morfológicas para reduzir a perda 

para o mar após ressuspensão de sedimentos. 

O projeto ainda contempla o reforço das zonas costeiras, o aumento das cotas dos cais e dos pavimentos 

da cidade, a reconstrução de esporões, o isolamento das fontes poluentes e a proteção dos habitats. 
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Figura 2.13 - Secção transversal da estrutura: 1. Comporta; 2. Articulação; 3. Estrutura de suporte;  

4. Galleria de instalação; e 5. Estacas (mosevenezia.eu) 

Este plano, que se encontra até hoje em processo de construção, não tem sido unânime. Várias 

instituições têm-se manifestado contra a sua implementação por variados motivos. No presente trabalho 

apenas serão feitas referências a questões técnicas. 

 Em (ejatlas.org) pode ler-se que o projeto afeta o delicado e instável balanço hidrológico e o 

ecossistema único da laguna. O grande sistema estrutural monolítico não é gradual, 

experimental e reversível, como requisitado pela “Lei Especial para a Salvaguarda de Veneza”. 

 No caso do limite ser excedido entre 100 a 250 vezes por ano a laguna será transformada numa 

bacia fechada e a poluição tornar-se-á mortal (todos os esgotos da cidade afluem à laguna, e a 

depuração é feita através das trocas de maré (ejatlas.org). 

 Movimentos locais e associações dizem que qualquer intervenção na laguna deve ser constante, 

pequena e difundida, tentando eliminar as causas da água alta e não as consequências, com o 

objetivo de restabelecer o ecossistema da laguna. 

 Na realidade ninguém sabe a que ritmo o nível das águas do mar irá subir pelo que no pior dos 

cenários- um avanço superior ao esperado- o projeto MOSE pode tornar-se obsoleto 

(science.howstuffworks.com). 

 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sistemas lagunares descritos anteriormente são representativos da vulnerabilidade associada a este 

tipo de locais. Nestes casos de estudo a alteração das condições morfológicas ou ambientais teve impacto 

na estrutura a longo-prazo. Para a alteração dessas condições contribuíram vários fatores, estando a 

maior parte, direta ou indiretamente, relacionada com intervenções antropogénica. 

Tendo em conta a importância que possuem e a sua localização nevrálgica numa área cada vez mais 

pressionada, torna-se impreterível atuar de forma a manter estes sistemas. Muitas vezes os interesses 

económicos chocam com o conceito da não interferência humana como é  exemplo a artificialização das 

embocaduras. De toda a documentação consultada durante este trabalho, tornou-se claro que existem 

problemas comuns a muitos destes locais. O primeiro de todos, a poluição. Sendo estes locais sistemas 
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parcialmente fechados e onde afluem cursos de água em maior ou menor escala é muito comum a 

acumulação de resíduos de águas residuais ou de outras fontes. Este fenómeno tem simultaneamente 

uma solução muito simples e muito complexa que passa por eliminar o problema na origem, ou seja, 

eliminar as fontes de poluição. No entanto esta tarefa não se afigura fácil dada a dificuldade de controlar 

as descargas em áreas urbanizadas ou industrializadas. Esta questão ficou bem patente no caso de estudo 

da laguna de Mar Menor que durante anos recebeu efluentes contaminados com resíduos industriais e 

cujos vestígios ainda permanecem na sua composição. Mais adiante será visto que este é também um 

dos maiores problemas da Barrinha de Esmoriz. As descargas poluentes a montante tiveram 

consequências na constituição do corpo lagunar pelo que a transposição de sedimentos exigiu cuidados 

especiais durante a fase de projeto. No presente trabalho será apresentado todo o processo que tornou 

possível a materialização do conceito de realimentação artificial de praias com recurso a material 

dragado de um sistema lagunar. 

Outro tema transversal a estes sistemas é a dinâmica dos sedimentos. Foi possível constatar que grande 

parte dos locais sofre de taxas de sedimentação elevada que põe em causa o seu equilíbrio e a sua 

sustentabilidade. No paradigma atual parece sensato que quando a solução passa pela dragagem do 

material excedente, sempre que possível, o mesmo possa ser utilizado para benefício da alimentação 

artificial de praias. Este tipo se solução também já foi discutida por exemplo a respeito da dragagem de 

portos através de sistemas de by-pass. Contudo os impactes causados pelas atividades humanas 

desenvolvidas nestes sistemas podem desencadear uma tendência contrária, como é o caso da Laguna 

de Veneza que tem seguido o processo inverso da generalidade das lagunas costeiras. Assim foi possível 

verificar que existem casos raros de uma erosão exacerbada dos leitos destes sistemas.  

Ainda relacionado com a dinâmica sedimentar também ficou clara a variabilidade das embocaduras. 

Sofrendo influência de inúmeros fatores, estes locais de ligação ao mar assumem contornos ainda muito 

imprevisíveis. Por este motivo, em muitos locais, sobretudo onde existe tráfego de embarcações, é 

comum a sua artificialização. Esta opção parece ser eficiente levantando, no entanto, dúvidas acerca da 

interferência na dinâmica intrínseca aos sistemas e nas áreas adjacentes, além de implicar uma constante 

manutenção através de dragagens. Em Portugal, apesar de não ser corrente a utilização de esporões para 

fixação da embocadura, as barras são mantidas de forma antrópica sobretudo através do controlo do 

fecho e da abertura de ligação ao mar. A Barrinha de Esmoriz é um desses casos. Nos anos mais recentes 

a migração da embocadura não representou um problema grave uma vez que as zonas urbanizadas  

encontram-se relativamente afastadas. No entanto, por questões ambientais, a sua fixação foi igualmente 

exigida. A nível mundial com o crescente índice de urbanização cada vez mais estes sistemas tendem a 

ficar confinados a uma área muito restrita pelo que são necessárias soluções para controlo da ligação 

sob pena de ser colocada em risco toda a sua envolvente. Neste sentido a laguna de Óbidos apresentou-

se como um exemplo revelador da variabilidade da configuração destes locais assim como a dificuldade 

de encontrar uma solução efetiva a longo-prazo. 
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3.1. ENQUADRAMENTO 

A Barrinha de Esmoriz (Figura 3.1), também denominada Lagoa de Paramos, encontra-se dividida entre 

as freguesias de Esmoriz (Ovar) e de Paramos (Espinho) o que justifica as duas toponímias. 

Trata-se de uma laguna costeira de água salobra, assente sobre areias do Quaternário e apresenta a sua 

maior dimensão paralela à linha de costa, com uma extensão de 1,5 km face a uma extensão de 1 km na 

perpendicular. A área do plano de água é variável, sendo cerca de 0,8 km2 (ECOSSISTEMA, 2010). 

A região onde se encontra é ocupada essencialmente por depósitos de praias antigas dispostos em 

escadaria voltada para o mar, aluviões associados às principais linhas de água e areias de dunas 

(ECOSSISTEMA, 2010). 

Encontra-se localizada numa zona costeira densamente povoada, a cerca de 2,5 km a sul da área urbana 

da cidade de Espinho e imediatamente a norte da zona balnear de Esmoriz. As formações dunares 

apresentam-se atualmente muito desgastadas por ações erosivas, consequência da forte intervenção 

antrópica, ocorrida principalmente nas últimas décadas e também pelo trecho litoral que ocupa, 

caracterizado por uma forte taxa de recuo. No passado estas formações chegaram a ter mais de 30 m de 

altura (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

Figura 3.1 - Vista da Barrinha de Esmoriz a partir do dique fusível (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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Nas imediações da laguna estão implantadas algumas estruturas importantes que devem ser tidas em 

consideração. Entre essas, destacam-se o regimento de engenharia nº 3 de Espinho (a norte), a linha 

férrea (a nascente) e o aeródromo de Paramos (a norte). No interior da área lagunar apenas se verifica a 

presença de um oleoduto que liga Leixões a Ovar e os encontros de uma ponte que outrora ligava as 

duas margens, cuja data de construção é desconhecida. 

A laguna comunica com o mar de forma intermitente, em resultado da abertura periódica da sua barra 

artificializada através da criação de um dique fusível. A abertura é efetuada por ação antrópica, 

recorrendo a meios mecânicos. Depois de aberta, a barra tende a fechar ao fim de algum tempo, 

principalmente devido ao efeito das correntes oceânicas, predominantemente de norte 

(ECOSSISTEMA, 2010). Na figura 3.2 é visível a zona do dique fusível que garante a comunicação 

com o mar. 

 

Figura 3.2 - Vista do dique fusível da Barrinha de Esmoriz a partir da zona norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Conforme referido anteriormente, a Barrinha de Esmoriz pertence a dois territórios administrativos 

locais e regionais, o que configura um caso particular representando a linha de separação administrativa 

entre áreas de atuação de diversas entidades. Marca a fronteira física entre as freguesias Paramos e 

Esmoriz e, por conseguinte, dos concelhos de Espinho e Ovar. Nesse sentido, estas quatro entidades são 

parte interessada no seu processo de requalificação. O local tem enquadramento administrativo na 

nomenclatura das unidades territoriais para fins Estatísticos (NUTS) (DL 46/89, de 15/2, alterado pelo 

DL 317/99, de 11/8 e pelo DL 244/2002, de 5/11) indicado no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Enquadramento administrativo da Barrinha de Esmoriz 

Freguesia Paramos  Esmoriz 

Concelho Espinho  Ovar 

Distrito Aveiro Aveiro 

NUTS II Norte Centro 

NUTSIII 
PT11A Área Metropolitana 

do Porto 
PT16D Região de Aveiro 
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De acordo com o que se pode ler no seu site, a APA, I.P “tem como missão propor, desenvolver e 

acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, 

de forma articulada com outras políticas setoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas 

que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização do 

ambiente bem como a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos”. Deste modo, a APA, 

IP apresenta-se como a entidade responsável pela promoção, elaboração, alteração e revisão dos planos 

especiais de ordenamento na área de jurisdição, nomeadamente, planos de ordenamento da orla costeira, 

planos de ordenamento dos estuários e planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas; 

Esta instituição resulta da fusão de nove organismos em 2012, entre eles as administrações de Região 

Hidrográfica, I. P. Na Figura 3.3 encontra-se representada a área de jurisdição da extinta da ARH do 

centro, I.P. 

 

Figura 3.3 - Área de jurisdição ARH do centro, I.P.  

(Plano de atividades da Administração da Região Hidrográfica do Centro IP, 2011) 

O Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro havia estipulado que toda a região hidrográfica 4 (RH4) 

ficasse a cargo da ARH do Centro IP. A ARH do Norte delegou competências na ARH do Centro I.P 

relativas ao planeamento e à gestão da área designada por Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos uma 

vez que representa a fronteira entre as duas áreas de intervenção (Plano de atividade 2011 da 

Administração da Região Hidrográfica do Centro IP). 

No ano 2000 foi criado o Programa Polis para fazer face ao processo de expansão dos centros urbanos 

que muitas vezes decorreu de forma rápida e desconexa. Este programa constituiu uma estratégia de 

intervenção assente na requalificação urbana e valorização ambiental (Pestana et al., 2009) 

No seguimento desta iniciativa e reconhecendo a importância estratégica das zonas costeiras, entendeu-

se necessária a realização de um conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco 

bem como de áreas naturais degradadas situadas no litoral. Esta iniciativa foi designada de Programa 

Polis Litoral - Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira, tendo sido 

lançado em junho de 2008. Este programa resulta de uma sociedade entre o estado e as autarquias locais 

(Câmaras Municipais) que tem como objetivo elaborar planos de pormenor que servem de instrumentos 

de gestão territorial assim como materializar os projetos e ações definidos (Pestana et al., 2009) 
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Para a intervenção de requalificação e valorização da Ria de Aveiro foi constituída a Polis Litoral Ria 

de Aveiro – Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro S.A. Esta dispõe de um 

conselho consultivo constituído por várias entidades com relevância e responsabilidades neste território 

incluindo os municípios de Mira e Espinho que não fazem parte da CIRA (Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro) (polisriadeaveiro.pt). 

A área de intervenção da sociedade tem cerca de 37000 ha, numa extensão de 60 km na orla costeira, 

140 km de frente lagunar e 24 km de frente ribeirinha do Vouga. Abrange os concelhos de Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Espinho, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever 

do Vouga e Vagos (polisriadeaveiro.pt). 

Para delimitação da área de intervenção (Figura 3.4) foi adotado o regulamento do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Ovar — Marinha Grande (POOC), alargando-o para o interior de forma 

a abranger a Ria de Aveiro, segundo os limites definidos para a Zona de Proteção Especial da Ria de 

Aveiro (polisriadeaveiro.pt). 

 

Figura 3.4 - Área intervenção Polis Ria de Aveiro (polisriadeaveiro.pt) 

O projeto de requalificação e valorização do “sítio” da Barrinha de Esmoriz enquadra-se no plano 

estratégico da intervenção, requalificação e valorização da Ria de Aveiro, associado ao eixo 2- Proteção 

e valorização do património natural e paisagístico e mais concretamente da ação RA7.3 – Requalificação 

e Valorização dos sistemas aquáticos degradados com vista à conservação dos seus valores naturais e 

promoção da sua vivência (polisriadeaveiro.pt). 

Este plano indica em que matérias incidir no estudo para a requalificação da Barrinha de Esmoriz/Lagoa 

de Paramos e numa futura obra (polisriadeaveiro.pt): 

 caracterização da qualidade da água e dos sedimentos na Barrinha; 
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 avaliação da necessidade de demolição do “dique” que impede a ligação da Barrinha do mar 

e/ou substituição por sistema mais adequado, com recurso aos dados disponíveis relativos à 

dinâmica costeira e da Barrinha e ainda da necessidade de execução de um canal de 

comunicação entre a Barrinha e o mar; 

 identificação das ações a realizar para a recuperação do sistema aquático (volume de sedimentos 

a dragar e destino final adequado face ao grau de contaminação encontrado); 

 requalificação das margens e definição de percursos e zonas de estada e lazer. 

Para a fase de projeto e obra propõe: 

 executar ações de desassoreamento com vista à recuperação do sistema aquático e à deposição 

dos dragados em destino final adequado; 

 proceder à limpeza e valorização do coberto vegetal das margens, recuperando a vegetação 

ribeirinha autóctone e habitats naturais contíguos; 

 definir percursos pedonais e cicláveis, com pontos de paragem e de observação de aves, e com 

a instalação de equipamentos e mobiliário de apoio apropriados. 

No que se refere ao planeamento e ordenamento do território, os instrumentos principais aplicáveis à 

Barrinha de Esmoriz são os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho e 

Ovar-Marinha Grande. Em ambos é referenciada a Barrinha de Esmoriz, mas de uma forma muito breve. 

O POOC Ovar-Marinha Grande define a Barrinha como uma área natural de nível III. Nestas áreas são 

interditas as seguintes atividades:  

 colheita de espécies da fauna silvestre; 

 corte e colheita de espécies vegetais espontâneas; 

 introdução de espécies exóticas; 

 alteração do coberto vegetal, exceto quando decorrente das práticas normais da gestão agrícola 

e florestal. 

O POOC de Caminha-Espinho inclui a área na classe APC (Área Proteção Costeira) e nas categorias 1.2 

– Áreas de Vegetação Rasteira e Arbustiva e 1.6 – Zonas Húmidas. 

Em 2014, com a publicação da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (LBPSOTU) - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio - foi alterado o sistema de 

gestão territorial. 

De acordo com a nova lei de bases, os planos especiais (onde se incluem os POOC) passam a ser 

designados Programas da Orla Costeira (POC), mantendo o seu âmbito nacional, mas assumindo um 

nível mais programático, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e de valores 

naturais, através de princípios e normas orientadoras e de gestão. 

Atualmente decorre a revisão da quase totalidade dos POOC do continente, a qual resultará na 

elaboração de cinco Programas para a Orla Costeira (POC), tendo sido determinado, por despacho do 

membro do Governo responsável, o ajustamento dos seus limites aos das 5 regiões hidrográficas 

(apambiente.pt). 

A área de estudo pertence ao SIC (Sítio de Importância Comunitária) Barrinha de Esmoriz 

(PTCON0018) da Rede Natura 2000 e à área importante para as Aves (Important Bird Area) Barrinha 

de Esmoriz/Lagoa de Paramos. 
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Em termos de instrumentos financeiros, existem, no âmbito do assim designado programa Portugal 2020 

oportunidades para a Barrinha de Esmoriz. Portugal 2020 constitui um acordo de parceria assinado entre 

Portugal e a Comissão Europeia em 2014, que conjuga a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP e no qual se definem os 

princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial 

para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. A aplicação dos Fundos da União Europeia nesse 

período, deverá estar em forte sintonia com as prioridades enunciadas no Plano Nacional de Reformas 

(PNR) e na Estratégia Europa 2020. 

O acordo Portugal 2020 encontra-se subdivido em 16 programas, entre os quais o Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – Po Seur que tem como prioridade o crescimento 

sustentável, respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono assente numa 

utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência, face aos riscos climáticos e às 

catástrofes naturais. 

Este programa tem por finalidade o cumprimento de três objetivos, denominados os três eixos de 

investimento: 

 Eixo I - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 

sectores; 

 Eixo II - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

 Eixo III - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

O projeto de requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz promove a proteção do litoral e das 

suas populações face a riscos, especialmente de erosão costeira. Nesse sentido enquadra-se no segundo 

eixo do acordo Portugal 2020. A figura 3.5 mostra os painéis informativos presentes numa das frentes 

de obra. 

 

Figura 3.5 - Placares informativos na frente de obra a 28 de outubro de 2016 (Fotografia; Cristiano Teixeira) 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

3.2.1. HIDROLOGIA 

A bacia hidrográfica da Barrinha de Esmoriz situa-se integralmente no distrito de Aveiro, distribuída 

entre os concelhos de Espinho, Ovar e Santa Maria da Feira (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Bacia hidrográfica afluente à Barrinha de Esmoriz e divisão nas três sub-bacias  

(ECOSSISTEMA 2010) 

A alimentação da laguna é assegurada pelas duas ribeiras que nela desaguam. A laguna é o destino final 

do Rio de Lamas, no lado de Espinho e da Vala de Maceda, no lado de Esmoriz. Se analisadas as 

contribuições destes cursos de água de forma isolada, a bacia principal pode ser decomposta em duas 

sub-bacias correspondentes aos dois cursos de água resultando, desta forma, na sub-bacia do rio de 

Lamas e na sub-bacia da Vala da Maceda.  

O rio de Lamas (Figura 3.7) inicia-se cerca da cota 240 m próximo do local de Vergada. O seu 

comprimento é de cerca de 9,9 km e o declive médio do talvegue 2,4%. No seu percurso, recebe dois 

afluentes principais, ambos na sua margem esquerda: a ribeira dos Lameiros e a ribeira da Azenha 

(ECOSSISTEMA, 2010). 

A Vala de Maceda (Figura 3.8) inicia-se cerca da cota 70 m próximo do local de Cavadas. O seu 

comprimento é de cerca de 10,2 km e o declive médio do talvegue 0,7%. No seu percurso, recebe na 

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

(ECOSSISTEMA, 2010). 

No Estudo para a Requalificação e Valorização da Barrinha de Esmoriz, (ECOSSISTEMA, 2010) foram 

caracterizadas as sub-bacias e foi feito um estudo hidrológico bastante completo deste sistema. No 

Quadro 3.2 são indicadas as principais características da bacia hidrográfica afluente à Barrinha de 

Esmoriz. 
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Figura 3.7 - Rio de Lamas perto da confluência com a Barrinha (Fotografia: Cristiano Teixeira). 

 

Figura 3.8 - Vala da Maceda perto da confluência com a Barrinha (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Quadro 3.2 - Características principais da bacia hidrográfica afluente à Barrinha de Esmoriz  
(adaptado de Ecossistema, 2010) 

Área da bacia hidrográfica (km2) 85,5 

Área da sub-bacia hidrográfica de Rio de Lamas (km2) 25,4 

Área da sub-bacia hidrográfica da Vala de Maceda (km2) 51,4 

Altura média da sub-bacia hidrográfica de Rio de Lamas (m) 121,6 

Altura média da sub-bacia hidrográfica da Vala de Maceda (m) 85,0 

Desenvolvimento do curso de água da sub-bacia do Rio de Lamas(km) 9,9 

Desenvolvimento do curso de água da sub-bacia da Vala de Maceda (km) 10,2 

Declive médio de Rio de Lamas (%) 3,0 

Declive médio da Vala de Maceda (%) 3,0 
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Na Figura 3.9 e na Figura 3.10, são apresentados os diagramas de cheia afluentes para períodos de 

retorno de 2 e 100 anos, respetivamente. Estes diagramas foram determinados com base em modelos de 

transformação de precipitação em escoamento (ECOSSITEMA, 2010). Os tempos de concentração para 

cada um dos respetivos cursos de água foram determinados utilizando métodos propostos por vários 

autores sendo que, na análise de cheias, foram iguais ao menor dos tempos de concentração de modo a 

assegurar a contribuição de toda a bacia hidrográfica para o escoamento na secção terminal 

(ECOSSISTEMA, 2010).  

 

Figura 3.9 - Hidrogramas de cheias afluentes, correspondente a um período de retorno de 2 anos 

(ECOSSISTEMA, 2010) 

 

Figura 3.10 - Hidrogramas de cheias afluentes, correspondente a um período de retorno de 100 anos 

(ECOSSISTEMA, 2010) 

O caudal médio afluente à bacia hidrográfica é de 1,2 m3/s, correspondente a um volume anual de 38,58 

hm3. Este valor reduz-se a 0,55 m3/s (17,45 hm3) em ano seco e atinge 1,73 m3/s (54,43 hm3) em ano 

húmido. As perdas por evaporação foram estimadas em 0,09 hm3 e 0,38 hm3, para os níveis de água de 

1,5 m e 2,0 m, respetivamente. O Quadro 3.3 apresenta de uma forma mais completa os caudais afluentes 

à bacia hidrográfica na secção da Barrinha de Esmoriz. 

Desde 2004, a ligação da Barrinha de Esmoriz ao mar é controlada por um dique fusível sendo a sua 

abertura efetuada por ação antrópica, recorrendo a meios mecânicos. O processo de decisão de 

construção deste dique e as alterações e intervenções sofridas ao longo dos anos são apresentados de 

forma mais detalhada no final deste capítulo, no parágrafo 3.5. 
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Quadro 3.3 - Caudal total afluente à bacia hidrográfica na secção da Barrinha de Esmoriz (adaptado de 
ECOSSISTEMA, 2010) 

 Caudal total afluente à bacia hidrográfica da Barrinha de Esmoriz (m3/s) 

 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set anual 

Ano 
Médio 

1,46 1,89 2,08 2,07 1,87 1,43 1,13 1,11 0,51 0,20 0,25 0,64 1,2 

Ano 
Seco 

0,48 0,55 1,15 1,07 0,38 0,65 0,34 0,79 0,40 0,06 0,22 0,54 0,6 

Ano 
Húmido 

2,47 4,07 2,52 3,01 1,13 0,49 3,10 1,54 0,31 0,13 0,15 1,74 1,7 

 

3.2.2. ECOLOGIA 

Conforme referido anteriormente, a área de estudo pertence ao SIC (Sítio de Importância Comunitária) 

Barrinha de Esmoriz (PTCON0018) da Rede Natura 2000 e à Área de Importância para as Aves Barrinha 

de Esmoriz/Lagoa de Paramos. 

De acordo com o instituto da conservação da natureza e biodiversidade, o local é caracterizado como 

uma lagoa costeira de água salobra, um habitat prioritário, originado pela deposição de areia junto à foz 

de uma pequena linha de água, com a formação de um cordão dunar que é aberto sazonalmente para 

renovação de água. A laguna tem ainda associada uma área de floresta sub-higrófila de árvores 

caducifólias, habitat que em Portugal se distribui de forma pontual e maioritariamente na Beira Litoral. 

Tratando-se de uma zona muito específica de transição entre o domínio terrestre e o oceânico, 

compreende vários ecossistemas que, para maior simplicidade de consulta, são apresentados no Quadro 

3.4, tendo por base a ficha constante no instituto da conservação da natureza e biodiversidade. 

Quadro 3.4 - Habitats constituintes da Barrinha de Esmoriz segundo o plano sectorial da rede natura 2000 

1150 Lagunas costeiras 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão litoral com dunas brancas (Ammophila arenaria)  

2130 Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

91E0 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

91F0 

Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior) ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion 

minoris) 

92A0 Florestas galerias de Salix alba e Populus alba 
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No que concerne às espécies locais, destaca-se a presença de Jasione lusitânica, um endemismo ibérico 

dos areais do litoral Noroeste e que, devido à sua reduzida e fragmentada área de ocupação, se encontra 

significativamente ameaçada. Este é um dos dois sítios onde está representada.  

É ainda um dos poucos locais de ocorrência confirmada da lampreia-de-riacho (Lampetra planeri). 

Ainda é referida a presença de Spiranthes aestivalis e Discoglossus galgonoi.  

No mesmo documento são apontados como fatores de ameaça: 

 a pressão turística; 

 a pressão urbanística; 

 a elevada poluição dos cursos de água, especialmente no Rio de Lamas 

 as obras de proteção costeira; 

 a invasão por espécies exóticas, acácia (Acacia spp.) e chorão (Carobrotus sp.); 

 o trânsito de maquinaria pesada (exercícios militares); 

 a abertura do dique fusível e a alteração brusca do nível e salinidade da água. 

As orientações de gestão constantes na ficha constante no instituto da conservação da natureza e 

biodiversidade são as seguintes: 

 Melhorar a qualidade da água - a despoluição da Barrinha e das linhas de água que nela 

desaguam deve ser efetuada em concomitância com o necessário reforço do tratamento dos 

efluentes industriais a montante; 

 As intervenções associadas à manutenção da lagoa (entre outras, as dragagens e a abertura da 

“barra”) deverão ser previamente sujeitas a uma avaliação de impacte ambiental, que permita 

planificar a futura gestão do Sítio; 

 Recuperar o sistema dunar, assegurando a sua preservação através do ordenamento de acessos 

pedonais e da interdição do acesso a veículos; 

 Recuperação da vegetação ripícola das margens da lagoa e eliminar as espécies exóticas 

infestantes. 

Na ficha do IBA (Important Bird and Biodiversity Area) respeitante a este local é referido, entre outros, 

que a Barrinha tem grande importância para os passeriformes migradores transarianos, particularmente 

durante a migração outonal. Pelos motivos supracitados as espécies registadas no documento são 

apresentadas no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 - Espécies passeriformes na Barrinha de Esmoriz segundo IBA (código PT036) 

Espécie Época Ano 

Ixobrychus minutus (Garça-pequena) Nidificante 1996 

Ardea purpurea (Garça-vermelha) Presente 1996 

Circus aeruginosus (Tartaranhão-ruivo-dos-pauis) Residente 1996 

Himantopus himantopus (Perna-longa) Nidificante 1996 

Luscinia svecica (Pisco-de-peito-azul) Invernante 1996 
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Destacam ainda a nidificação do Borrelho-de-coleira-interrompida e de passeriformes de caniçal como 

o Rouxinol-grande-dos-caniços e o Rouxinol-dos-caniços (Ficha IBA).  

Acrescentam que as flutuações importantes do nível de água prejudicam a reprodução das aves que 

nidificam na Barrinha e apontam como principais ameaças (Ficha IBA): 

 o abandono/redução da gestão do terreno; 

 a introdução de espécies exóticas; 

 a colmatação de zonas húmidas; 

 a industrialização/urbanização; 

 as infraestruturas existentes, designadamente o aeródromo de Paramos; 

 as atividades de recreio/turismo; 

 a poluição. 

Optou-se aqui pela referenciação das espécies citadas por estas duas organizações uma vez que são 

referências a nível nacional na proteção de zonas com elevado valor ambiental. Esta pequena amostra 

está muito aquém da vasta diversidade do local, mas, por si só, é suficiente para comprovar a sua 

importância e fragilidade. Não sendo possível neste documento uma descrição de todo o ecossistema e 

da vastíssima quantidade de espécies nele presentes, fica esta nota clara da singularidade da área e do 

especial cuidado que se requer quando se traça um plano de intervenção.  

Tendo em conta o contexto deste trabalho, interessa sobretudo caracterizar a vegetação invasora nos 

locais dunares e lagunares e ainda avaliar a necessidade de medidas corretivas. Também nesta vertente 

a Barrinha de Esmoriz se assume como um sistema em desequilibro. Ao longo dos anos o local 

experimentou o alastramento de algumas espécies exóticas que põe em causa o normal desenvolvimento 

das espécies autóctones. 

O caso mais significativo refere-se às acácias (Acacia Longifólia e Acacia Melanoxylon). Estas 

desenvolvem-se em grandes extensões, formando pequenos bosques por vezes muito densos, 

substituindo quer as antigas áreas de Pinhal quer a vegetação ripícola nativa. Na Figura 3.11 e na Figura 

3.12, apresentam-se as duas espécies de acácias. 

 

Figura 3.11 - Acacia Longifólia (habitas.org.uk) 
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Figura 3.12 - Acacia Melanoxylon (apstas.com) 

A Spartina versicolor (Figura 3.13) tem ocupado sobretudo áreas de juncal em zonas húmidas, onde o 

encharcamento do solo não é permanente.  

 

Figura 3.13 - Spartina versicolor (actaplantarum.org) 

No que respeita às dunas, o caso é semelhante ao que se tem vindo a conhecer ao longo da costa 

portuguesa. Uma vasta área do cordão dunar encontra-se coberta pelo chorão-das-areias (Carpobrotus 

edulis), representado na Figura 3.14. 

Por último realça-se a presença da erva das pampas (Cortaderia selloana) que se encontra bastante 

dispersa. Na Figura 3.15 é possível ver um exemplar desta espécie bastante comum no nosso país. 

 

Figura 3.14 - Carpobrotus edulis (hiveminer.com) 
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Figura 3.15 - Cortaderia selloana (omcseeds.com) 

No Estudo para a Requalificação e Valorização da Barrinha de Esmoriz (2010) é feita uma comparação 

da situação face a 1994, tendo sido concluído que houve um agravamento das condições existentes, que 

contribuiu para um estado de desequilíbrio ainda maior. Designadamente foi concluído nesse estudo 

que: 

 houve uma acentuada regressão dos Juncais a favor da expansão do Caniçal e de espécies 

exóticas; 

 houve uma acentuada expansão de espécies exóticas, com destaque para as acácias, que 

alastraram continuamente por toda a zona sul da Barrinha, penetrando fortemente no meio 

palustre; 

 houve uma acentuadíssima regressão das áreas de pinhal que, atualmente, no interior da área de 

estudo deixaram de ser cartografáveis; designadamente o pinheiro-bravo foi substituído por uma 

área de eucalipto e por uma extensa área de Acacia longifólia, verificando-se ser uma espécie já 

pouco abundante e encontram-se os exemplares restantes decrépitos; 

 parece ter ocorrido uma expansão do bosque ripícola na zona nascente da Barrinha, isto apesar 

de atualmente se verificarem no terreno vários abates e terraplenagens sobre esta formação 

vegetal; 

 na zona sul, junto à praia de Esmoriz, verificou-se uma expansão significativa da vegetação 

dunar como resultado de uma operação de requalificação dunar através da instalação de 

paliçadas e passadiços; 

 na zona norte verifica-se uma regressão acentuada da área ocupada por vegetação dunar na zona 

adjacente ao atual dique e, um pouco mais a norte. Nesse local houve uma redução da vegetação 

dunar em cerca de 40% da área; esta redução deveu-se à ocupação dessa zona por um campo de 

golfe e à implantação da pista de aeromodelismo de Paramos.  

Na Figura 3.16 encontra-se representado de uma forma esquemática a distribuição das formações 

vegetais cartografadas no estudo de 2010. 
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Figura 3.16 - Formações vegetais cartografadas em outubro de 2010 (ECOSSISTEMA, 2010) 

No mesmo estudo apontam-se as linhas de ação a serem seguidas na requalificação do local para 

conservar e recuperar a vegetação ripícola. Esta vegetação é especialmente importante para espécies 

protegidas como a Lampetra planeri (lampreia-de-riacho). Afirma-se que a remoção das espécies 

exóticas é fundamental para o restabelecimento do equilíbrio do local. Nesse sentido, indica-se, de forma 

pormenorizada, um processo de neutralização das diferentes espécies invasoras que deve ser seguido. 

Refere-se ainda que as ações de controlo deverão ser desenvolvidas fora do período de frutificação, 

evitando assim o alastramento de sementes para outros locais. Para o sucesso da intervenção, esta deve 

ser contínua no tempo, monitorizando o efeito da intervenção inicial e garantindo a erradicação das 

espécies. 
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3.2.3. HISTÓRICO DA POLUIÇÃO 

O enorme desenvolvimento urbano e sobretudo industrial dos concelhos limítrofes da Barrinha  teve 

consequências nefastas para o ecossistema aqui em estudo. Além da pressão urbanística nas áreas 

adjacentes à laguna, as descargas de águas residuais industriais na Vala de Maceda e no Rio de Lamas 

sempre foram motivo de preocupação local. Desta forma, é possível afirmar-se que a evolução da 

poluição na Barrinha de Esmoriz é proporcional à evolução da indústria transformadora nas margens 

dos seus afluentes.  

A notória má qualidade da água (Figura 3.17) tem sido alvo de grande discussão não só a nível local, 

mas também a nível nacional. No entanto esta atenção mediática nunca culminou numa ação efetiva de 

base que pusesse termo ao problema. A poluição aquática, que é inequivocamente o fator de degradação 

mais grave, fez desaparecer grande parte das espécies piscícolas, bem como, répteis, anfíbios e aves que 

dependiam destes para a sua alimentação. 

O descuido continuado que tem existido no controlo da qualidade da água no troço balnear Paramos-

Esmoriz, tem tido consequências sociais negativas, quer para banhistas, quer para comerciantes. Várias 

vezes o dique-fusível que sustenta a massa de água foi rompido por ação antrópica ou dinâmica oceânica, 

resultando na descarga da água acumulada na laguna para as praias. As análises de controlo de qualidade 

da água balnear obrigaram, em diversas ocasiões, ao hastear da bandeira vermelha. A Figura 3.18 é 

elucidativa de um destes episódios. 

A abertura desta barreira e consequente descida do nível das águas no interior da Barrinha por iniciativa 

humana, nem sempre ocorreu de forma clara. Muitas vezes foram desconhecidos os promotores e os 

motivos que justificaram tal iniciativa. Esta incerteza tem criado na zona uma névoa de desconfiança e 

um longo historial de troca de acusações entre os munícipes vizinhos. 

A bacia hidrográfica afluente à Barrinha de Esmoriz pode ser dividida em dois subsistemas. Estes 

subsistemas correspondem à sub-bacia do rio de Lamas, afluente à margem norte do meio lagunar e à 

sub-bacia da Vala da Maceda, afluente à margem sul. Em conjunto, estas duas sub-bacias encontram a 

sua área distribuída por três concelhos: Espinho, Ovar e Santa Maria da Feira, conforme se apresenta na 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.17 - Espelho de água do interior da Barrinha de Esmoriz em 2012  

(cusquicesdeesmoriz.blogspot.pt) 
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Figura 3.18 - Situação recorrente na região após descarga na Barrinha de Esmoriz (Jornal de Noticias, 2016) 

 

Figura 3.19 - Bacia hidrográfica afluente à laguna (ECOSSISTEMA, 2010) 

Na Figura 3.19 é percetível que concelho de Espinho contribui com uma área pequena na configuração 

da bacia hidrográfica em estudo. Parte substancial do território da freguesia de Paramos e uma parte 

pouco significativa de Silvalde drenam no canal norte afluente à Barrinha. O concelho de Ovar por 

intermédio das freguesias de Cortegaça, Esmoriz, Maceda e Arada detêm uma área drenante extensa 

para a Ribeira de Cortegaça e posteriormente para a Vala de Maceda  

Durante muitos anos a indústria de Santa Maria da Feira foi apontada como a principal fonte poluente 

da barrinha, mas esta responsabilização nem sempre foi bem acolhida por algumas entidades, sobretudo 

ligadas ao concelho. Na realidade não existe uma forma objetiva de qualificar e quantificar as fontes 

poluidoras de forma rigorosa pelo simples facto de estas descargas existirem de forma clandestina e 

evidentemente não serem alvo de registos.  
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“É a partir deste concelho que se verificam as maiores descargas de efluentes industriais 

(transformação de cortiça e de celulose) e ultimamente de efluentes resultantes da atividade pecuária 

local (pocilgas e vacarias)“ (Fidalgo, 1990). 

Independentemente da maior ou menor responsabilidade de cada um dos concelhos, Santa Maria da 

Feira é indiscutivelmente um dos intervenientes neste processo prolongado de contaminação de um meio 

lagunar valioso. Este facto é sustentado por várias razões, entre as quais: 

 detém uma área drenante para a laguna bastante significativa; 

 trata-se de um concelho muito industrializado; 

 não beneficiou, durante largos anos, de um sistema de drenagem de águas residuais domésticas 

e industriais. 

Ainda que não existam registos publicados sobre esta matéria, pode ser feita uma descrição do tipo de 

ocupação do solo nas áreas que drenam para a Barrinha, sendo este um problema que se vem arrastando 

há vários anos. Já em 1992 foi elaborado um trabalho sobre a Barrinha de Esmoriz onde foram 

apresentados alguns dados acerca da indústria presente na região. Com esse propósito foram utilizados 

dados de instituições como a repartição de finanças e foi feita uma visita ao local. 

Santa Maria da Feira, situada no eixo industrial Porto-Oliveira de Azeméis, possuía uma rede industrial 

já há muito tempo estabelecida, podendo salientar-se as indústrias têxteis, curtumes e calçado, cortiça, 

metalúrgica e metalomecânica, papel e agropecuária. No ano de 1986/1987 existiam 1304 empresas 

deste ramo de atividade registadas na repartição de finanças do concelho (Pinto et al., 1992). 

Segundo Pinto et al. (1992) Ovar possuía, já à data, uma rede de abastecimento de água e sistema de 

drenagem do tipo separativo, no entanto, nesse ano não estaria operacional devido à recente conclusão 

da Estação de tratamento de Águas Residuais de Esmoriz que apenas se encontrava a funcionar a 10% 

das suas potencialidades efetivas. Após a entrada em funcionamento em pleno da ETAR, a questão das 

cargas poluentes nos cursos de água sofreu melhorias não se tendo atingido, no entanto, as condições 

desejáveis. O efluente final era lançado para a Vala de Maceda que sofria as consequências diretas das 

descargas, pelo que, na zona a jusante da ETAR a água apresentava uma enorme deterioração conforme 

escreveu Silva Dias (2000). 

Para contornar o problema foi oficialmente desativada em 2005 a ETAR de Esmoriz/Cortegaça. Passou 

a ser utilizado um sistema elevatório para transporte de águas residuais, que compreende uma estação 

elevatória e cinco quilómetros de condutas para recolha de todos os esgotos gerados na parte Norte do 

concelho de Ovar, encaminhamento para a ETAR de Paramos e posterior rejeição no mar através do 

exutor submarino de Espinho. Esta operação permitiu desviar do sistema afluente à barrinha o caudal 

proveniente da antiga estação e, deste modo, melhorar a qualidade da água nos canais afluentes à laguna. 

Do mesmo modo também não existem dados acerca de descargas poluentes no Rio de Lamas; apenas 

relatos da população. Pinto et al. (1992) referiram, já nessa data, a existência deste problema e 

procuraram identificar as indústrias presentes no local que poderiam ou não, efetuar descargas poluentes. 

Os mesmos aquando da sua visita ao local estimaram que o número de indústrias na zona ascendia a 

trinta. Ainda que esta informação careça de comprovação ficou claro que aqui existiam indústrias de 

várias áreas. 

Atualmente estes concelhos contam com sistemas de águas residuais mais desenvolvidos. No caso de 

Santa Maria da Feira foram reunidos esforços para reverter a situação e é visível um grande 

desenvolvimento nas duas últimas décadas. 
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Para uma melhor perceção da atual estrutura de drenagem de águas residuais do concelho, a rede pode 

ser decomposta em duas componentes. 

Numa primeira fase, que consiste na recolha de caudais de águas residuais- “sistema em baixa”, desde 

janeiro de 2000 que a exploração e gestão dos serviços saneamento no concelho foi concessionada à 

INDAQUA FEIRA, S.A. por um período de 50 anos.  

“Tendo como objetivo servir a totalidade do Concelho, que tem uma população de cerca de 139 mil 

habitantes, o contrato de concessão previu um plano de investimentos, a cargo da Concessionária, de 

cerca de 100 milhões de euros em infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, incluindo 

projeto, fiscalização e construção” (indaquafeira.pt) Depois de pequenas vicissitudes ocorridas ao longo 

dos anos posteriores ao acordo de concessão, surge um marco importante na evolução do sistema de 

drenagem da região: a entrada de um novo interveniente na gestão da rede de saneamento do concelho. 

Em 2006 foi assinado um acordo tripartido entre SIMRIA, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

e Indaqua para uma atuação concertada entre as várias entidades e cujo objetivo era eliminar 

definitivamente o problema da poluição que havia assombrado a região durante anos. 

A SIMRIA, criada para desviar os efluentes domésticos e industriais da Ria de Aveiro, já contava com 

a colaboração do município de Ovar. Devido à sua capacidade técnica e bons resultados foi indicada 

pelo ministério do ambiente para conduzir um processo semelhante na Barrinha de Esmoriz. O 

município de Espinho desde logo se associou ao projeto. No caso de Santa Maria da Feira, como o 

município já havia entregado a gestão do sistema a um operador privado, o processo foi mais demorado, 

chegando, no entanto, as instituições a um acordo. Nasce desta forma as Águas do Centro Litoral e 

termina o projeto SIMRIA, pelo menos com essa designação. 

“A AdCL é detentora de um capital social de 40.225.811 euros, e é participada pela Águas de Portugal, 

SGPS, S.A. e pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, 

Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã, Marinha 

Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, 

Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Vagos e Vila Nova de Poiares.” (aguadocentrolitoral.pt). 

A evolução do sistema de drenagem de águas residuais em baixa do concelho pode ser vista na Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20 - Evolução do sistema em baixa de águas residuais  
de Santa Maria da Feira (indaquafeira.pt) 
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No sítio da internet da empresa INDAQUA FEIRA, S.A. (2016) pode ler-se que, com a execução das 

novas infraestruturas, a taxa de cobertura do sistema público de águas residuais passou de 15% (antes 

da concessão) para 90% (na atualidade) A Figura 3.21 mostra a evolução do número de utentes de 

saneamento desde o início da concessão. 

 

Figura 3.21 - Evolução do numero de utentes desde o inicio da concessão (Relatório e contas Indaqua Feira, 

2015) 

O sistema em alta, responsável pelo encaminhamento e tratamento das águas residuais da rede, neste 

caso encontra-se subdividido em três subsistemas (Figura 3.22). Não se enquadrando no âmbito deste 

trabalho a descrição detalhada do funcionamento dos sistemas, apresenta-se uma imagem simplificada 

e de carácter generalista do funcionamento atual do sistema em alta. 

 

Figura 3.22 - Sistema de drenagem em alta de águas residuais do concelho de Santa Maria da Feira  

De acordo com a Memória Descritiva – Infraestruturas de Abastecimento de água e Saneamento da 

Divisão de Serviços Básicos e Ambiente da Câmara Municipal de Espinho- atualmente o sistema tem 

um nível de cobertura de 85%. A taxa de adesão é de 88% e a taxa de atendimento é de cerca de 75% 

da população total do município. Este sistema encontra-se representado na Figura 3.23. 
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Figura 3.23 - Sistema de drenagem de águas residuais do concelho de Espinho (Adaptado da rede de 

saneamento do concelho de Espinho, 2013) 

Segundo a mesma fonte, existe a necessidade de se proceder à expansão da rede de saneamento em 

algumas zonas do concelho, numa extensão aproximada de 8175 m (Figura 3.24). No entanto, à exceção 

de algumas ruas e numa extensão aproximada de 3 km, na maioria dos casos a extensão da rede coletora, 

serviria apenas 2 ou 3 habitações, sendo que, nesses casos, também é necessário instalar estações 

elevatórias e respetivas condutas elevatórias devido à orografia dos terrenos, pondo em causa a 

viabilidade económica e financeira do plano. 

 

Figura 3.24 - Plano expansão do sistema de drenagem de águas residuais do concelho de Espinho  

(adaptado da rede de saneamento do concelho de Espinho, 2013) 
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Em funcionamento desde 1998, a ETAR de Espinho foi projetada para satisfazer as necessidades de 

tratamento dos efluentes provenientes dos concelhos de Espinho e de parte dos concelhos de Ovar e 

Santa Maria da Feira. A estrutura foi dimensionada para servir uma população de 100000 habitantes 

equivalentes no ano 2006 (ano horizonte utilizado no seu dimensionamento), tendo uma capacidade de 

tratamento diário de 18300 m3. Posteriormente foram feitas obras de remodelação e ampliação e a 

infraestrutura ficou dimensionada para servir uma população de 194232 habitantes equivalentes no ano 

horizonte (2030) em época alta. Os trabalhos foram concluídos em 2007. Desta forma, pode assumir-se 

que Espinho conta com uma estação de tratamento de águas residuais moderna e funcional. 

Também em Ovar, a rede de saneamento tem vindo a ser ampliada até à atualidade, parte de um processo 

contínuo característico deste tipo de sistema. Em 2010, o município de Ovar deliberou a sua integração 

no Sistema de Águas da região de Aveiro que conta com um nível atual de cobertura do serviço de 

saneamento de águas residuais de 70% - sendo que, em alguns municípios, os níveis de cobertura são 

muito deficientes, não atingindo os 30%, como é o caso de Sever do Vouga e Vagos (adra.pt). No entanto 

ainda persistem registos de focos de poluição pontual, conforme se pode ler no Relatório Ambiental 

Avaliação Ambiental Estratégica PDM Ovar, 2013 (Figura 3.25). 

 

Figura 3.25 - Tipologia de problemas associados às linhas de água no concelho de Ovar em 2013  
(Adaptado de Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica PDM Ovar, 2013) 

Os dados disponibilizados pelas empresas apontam para uma enorme evolução do panorama local, 

resultado da articulação entre instituições, criação de infraestruturas e organização do sistema. Apesar 

da clara melhoria face ao quadro anterior ainda existe margem de progressão. A estrutura encontra-se 

bastante desenvolvida; no entanto, é essencial a consciencialização de toda a população para a 

importância da adesão ao sistema pois continuam a existir relatos de descargas ilegais nos cursos de 

águas e consequentes focos de poluição. 

“A situação hoje é claramente melhor. Há poucas fontes poluidoras, mas não estão todas eliminadas. 

Há gente que não está ligada à rede de saneamento”, lembra o presidente da câmara de Ovar ao Jornal 

o público” (publico.pt, 2014). 

 

3.2.4. QUALIDADE AMBIENTAL 

3.2.4.1. Qualidade da água 

Com toda a informação apresentada no parágrafo anterior em relação à má qualidade da água que 

compõe os trechos afluentes à Barrinha, não é surpreendente o estado degradação que a massa hídrica 

da laguna tem vindo a apresentar e ainda apresenta.  
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Ao longo das últimas décadas uma simples visita ao local bastava para qualquer pessoa atestar o grau 

de deterioração alcançado no espelho de água. Existem inúmeros testemunhos acerca da coloração da 

água contida no interior da laguna; o seu odor e a quantidade de matéria em suspensão que demonstram 

de forma inequívoca que o ecossistema da Barrinha estava seriamente fragilizado. 

Este assunto, sobejamente conhecido da comunidade científica, conduziu à análise química e física da 

massa de água e dos sedimentos várias vezes. Algumas dessas iniciativas serão apresentadas 

seguidamente. 

Não tendo formação na área, recorremos a transcrições de análises e posteriores considerações feitas por 

técnicos responsáveis que se entendem como caracterizadoras da situação. Por este motivo, considera-

se dispensável repetidas referências à fonte da informação. Também importa registar que, no presente 

trabalho, serão focadas as conclusões resultantes das análises e não o processo que conduziu às mesmas. 

Para uma descrição técnica dos procedimentos e metodologias utilizadas na recolha e no tratamento das 

amostras, aconselha-se a leitura na íntegra dos trabalhos. 

Um dessas caracterizações foi elaborada pela professora Auxiliar do instituto de zoologia “Dr Augusto 

Nobre” da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Maria Leonor Fidalgo, a pedido de 

responsáveis do Centro de Saúde de Espinho. Em Note About The Ecological Conditions of 

Esmoriz/Paramos Lagoon faz uma breve caracterização ecológica da Barrinha de Esmoriz. 

Após a descrição do método de recolha das amostras e posterior análise, a autora do estudo apresenta os 

resultados relativos às variáveis que considera mais reveladoras da situação ecológica da laguna. 

A Figura 3.26 apresenta os resultados obtidos pela responsável do estudo para diferentes variáveis e 

para os três dias de recolha das amostras. 

 

Figura 3.26 - Resultados referentes às determinações feitas na água e no sedimento (Fidalgo, 1990) 
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Fidalgo (1990) concluiu que: 

 A acentuada detioração da qualidade da água na Barrinha ficou bem evidenciada por alguns 

valores baixos de oxigénio e por valores altos de carência bioquímica em oxigénio, sólidos em 

suspensão, condutividade, anónia, nitritos, fosfatos, fósforo total, bactérias saprófitas viáveis; 

bactérias coliformes (totais e fecal), estreptococos fecais e ainda por valores elevados de azoto 

e fósforo no sedimento; 

 Os valores do índice do estado trófico (TSI)  [7], calculados com base nos valores de fósforo 

total, variaram entre 80 e 89, apontando para uma situação de eutrofia. Por seu lado, os valores 

de TSI calculados com base na concentração de clorofila a variaram entre 37 e 49, indicando 

uma situação de oligotrofia; 

 A abundância de coliformes (totais e fecais) e de estreptococos fecais ultrapassou largamente 

o valor máximo admissível pelos Estados membros da Comunidade Económica Europeia para 

águas de banho; 

 Com base no conhecimento que possuímos sobre a Barrinha estamos céticos quando à eficácia 

da dragagem se não forem controlados os fatores externos responsáveis pela sua poluição.  

Entre os anos de 2000 e 2001 foi realizada uma caracterização analítica da água superficial da Barrinha 

e afluentes (FBO Consultores, 2002) por forma a conhecer a natureza e a origem dos poluentes presentes. 

A análise foi feita em função dos objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 

constantes do anexo XXI do DL nº 236/98, de 1 de agosto.  

As amostras foram recolhidas em locais estratégicos que permitissem caracterizar o estado da massa de 

água não só na laguna, mas também a montante das confluências dos seus afluentes. 

Da análise efetuada, concluiu-se que a água que compõe este sistema húmido apresentava valores 

superiores aos Valores Máximos Admissíveis legislados para os seguintes parâmetros: 

 Cloretos: no ponto localizado na margem norte da embocadura; 

 Fósforo no ponto imediatamente a montante da confluência da Barrinha com a ribeira de 

Paramos; 

 Azoto Kjeldahl nas quatro amostras recolhidas; 

 Azoto amoniacal nos pontos imediatamente a montante da confluência da Barrinha com a 

ribeira de Paramos e com a vala de Maceda e no ponto localizado na zona central da Barrinha; 

 Foi ainda registado um valor de CQO elevado no ponto imediatamente a montante da 

confluência da Barrinha com a ribeira de Paramos o que pode, eventualmente, ser resultante 

de descargas de efluente industrial. 

Em 2010, no âmbito do estudo para a requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz pela empresa 

ECOSSISTEMA, foi novamente efetuada uma caracterização físico-química, mas desta vez com 

parâmetros um pouco diferentes visto ter objetivos distintos da anterior. As amostras de água foram 

recolhidas tanto no interior da laguna como nos dois canais afluentes principais conforme se pode ver 

na Figura 3.27. 

Foram apresentados os resultados no relatório elaborado pela empresa responsável tendo também como 

base a comparação com os objetivos de qualidade definidos no anexo XXI do DL nº 236/98, de 1 de 

agosto, e pelas Normas de Qualidade Ambiental definidas no anexo III do DL nº 103/2010 de 24 de 

setembro. 
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Figura 3.27 - Localização dos pontos de amostragem de água (ECOSSISTEMA, 2010) 

Os autores do estudo concluíram que: 

 Para todas as amostras recolhidas a totalidade dos parâmetros analisados apresenta 

concentrações com teores abaixo dos valores limite indicados na legislação; 

 Para os pontos de amostragem 1, 2 e 9, a percentagem de saturação em oxigénio é muito baixa, 

inferior a 50% o que indica a pouca oxigenação da massa de água; 

 Os resultados obtidos para as determinações do teor em Cádmio e em Mercúrio não são 

conclusivos pois os valores determinados são inferiores ao Limite de Quantificação 

apresentado, que é superior ao objetivo de qualidade estabelecido; 

 As amostras recolhidas nos pontos localizados no interior da Barrinha apresentam valores de 

concentração da mesma ordem de grandeza. De referir que no dia de recolha das amostras a 

Barrinha se encontrava aberta ao mar e a massa de água amostrada apresentava elevado teor 

de salinidade o que indiciava tratar-se de água do mar; 

 Nos pontos de amostragem localizados nas valas afluentes à Barrinha, verifica-se que embora 

o teor determinado nos parâmetros analisados seja inferior aos valores legislados, o ponto 9, 

ribeira de Paramos, apresenta teores em COT, turvação, SST e Níquel, superiores aos 

verificados no ponto 10, vala de Maceda, contrariamente à percentagem de saturação em 

Oxigénio que é bastante inferior (22,5% no ponto P9 e 82,7% no ponto P10); 
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 Para o parâmetro Oxigénio Dissolvido, verifica-se que 3 das amostras recolhidas apresentaram 

taxas de saturação muito baixas. As amostras referentes ao interior da Barrinha apresentavam 

valores próximo de 50%, e a amostra recolhida na ribeira de Paramos apresentava uma taxa 

de saturação ainda mais baixa, ou seja, inferior a 22,5%, podendo-se concluir pela existência 

de deficiente oxigenação na massa de água referente aos pontos amostrados; 

 As condições de amostragem não refletem o período mais crítico no que respeita à 

concentração de poluentes no meio hídrico, pois as recolhas foram efetuadas em situação de 

maré baixa, após a abertura da Barrinha ao mar. 

Neste mesmo estudo foi feita uma comparação entre os resultados obtidos e os resultados de 2002 pela 

empresa FBO Consultores. 

Apenas foram considerados os parâmetros analíticos comuns aos dois estudos realizados. Há ainda que 

ressalvar que a recolha de amostras de água no canal central da Barrinha não foi efetuada nas mesmas 

condições. Em 2010 as amostragens foram recolhidas em situação de maré-baixa com a barra aberta ao 

mar e em 2002 em situação de barra fechada. 

 A massa de água apresenta valores de concentração da mesma ordem de grandeza dos 

resultados obtidos por FBO, 2002; 

 Em ambos os casos, verifica-se que o teor em metais se encontra abaixo dos valores de objetivo 

de qualidade legislados; 

 Um dos fatores considerado como limitante para a qualidade da massa de água estudada é o 

teor em oxigénio presente. Apesar deste parâmetro não ter sido avaliado em 2002, através do 

teor de concentração obtida na determinação de CBO5 e de CQO pode-se inferir que as taxas 

de oxigenação da água eram reduzidas. 

No estudo de requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz, e ainda no domínio da qualidade das 

águas, foi feito um reconhecimento biológico através da análise de quatro elementos conforme definido 

no anexo V do DL nº 77/2006 de 30 de março.  

 Composição, abundância e biomassa do fitoplâncton; 

 Composição e abundância da restante flora aquática (macrófitas); 

 Composição e abundância dos macro-invertebrados bentónicos; 

 Composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola. 

Desse reconhecimento inferem que a estrutura ecológica da ictiofauna da Barrinha está muito 

desequilibrada com alterações significativas de composição específica, estrutura etária, abundância e 

ocorrência de espécies exóticas. Estas alterações indicam que o sistema está sob forte pressão ambiental, 

decorrente de um grande conjunto de fatores de pressão, de onde se salienta a constante alteração do 

estado hidrológico da Barrinha, a frequente entrada de água salgada e a baixa qualidade das águas que 

transpõe o dique. 

Atendendo a que o estado da massa de água é definido em função do pior dos Estados, Ecológico ou 

Químico e, após referência à complexa tarefa de adoção dos critérios de classificação, os autores do 

estudo concluíram que: 

 Na generalidade dos elementos biológicos, verifica-se que a estrutura ecológica se encontra 

muito desequilibrada com alterações significativas de composição específica que, de uma forma 

global indicam que o sistema se encontra sob forte pressão ambiental. De uma forma global 
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verifica-se que as comunidades se afastam significativamente do que seriam as comunidades 

originais existindo muitas espécies exóticas que em alguns casos são muito abundantes, 

comunidades com composição específica muito pobre quer em espécies quer em indivíduos, 

espécies típicas de meios poluídos, etc; 

 Em relação aos parâmetros físico-químicos gerais e específicos destaca-se a existência de uma 

deficiente oxigenação nos pontos localizados no interior da Barrinha e na ribeira de Paramos, 

o que inevitavelmente tem reflexos no tipo de comunidades, nomeadamente de macro-

invertebrados encontradas. O oxigénio será assim, o elemento limitante condicionador da 

atribuição do estado de qualidade da água neste local; 

 Estes resultados comprovam, o que historicamente, em termos qualitativos, tem sido 

referenciado sobre a qualidade ambiental da Barrinha, que é conhecida como sendo um meio 

aquático muito poluído que recebe poluentes industriais e domésticos através das linhas de 

água afluentes. Por outro lado, o funcionamento hidrodinâmico da Barrinha (o fechar e abrir 

da ‘barra’) com as alterações significativas e variáveis ao longo do ano do nível da água e da 

salinidade no seu interior, traduzem-se, tal como anteriormente referido, em pressões 

adicionais sobre a comunidade faunística e florística. 

Os locais de amostragem assim como os resultados estão representados, de uma forma simplificada, na 

Figura 3.28. 

 

Figura 3.28 - Estado ecológico Barrinha de Esmoriz (ECOSSISTEMA, 2010) 
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3.2.4.2 Qualidade dos sedimentos 

No estudo de requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz foram igualmente avaliadas as 

características e a composição do material a dragar segundo o disposto no anexo III da Portaria 

1450/2007 de 12 de novembro, que define que as análises devem ser representativas da coluna de 

sedimentos a dragar, ou seja, desde a superfície até à cota de dragagem. Seguindo um procedimento de 

recolha meticulosa em vários locais onde seria expectável a futura dragagem de sedimentos (Figura 

3.29) e, de acordo com as normas em vigor (que se dispensa a sua descrição exaustiva no presente 

trabalho), foram obtidos resultados e comparado o estudo similar efetuado em junho de 2001 e março 

de 2002 (FBO Consultores, 2002). 

 

Figura 3.29 - Localização dos pontos de amostragem de sedimentos (ECOSSISTEMA, 2010) 

Depois de previamente classificados os sedimentos consoante as suas condições, a portaria nº 1450/2007 

de 12 de novembro do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Ordenamento 

Regional, associa ainda a cada uma das Classes de Qualidade uma forma de eliminação dos materiais 

dragados, assim definidas: 

 Classe 1: material dragado limpo – pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais 

sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas; 

 Classe 2: material dragado com contaminação vestigiária – pode ser imerso no meio aquático 

tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo; 
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 Classe 3: material dragado ligeiramente contaminado – pode ser utilizado para terraplenos ou 

no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de deposição e monitorização 

posterior do mesmo; 

 Classe 4: material dragado contaminado - preposição em terra, em local impermeabilizado, com 

a recomendação de posterior cobertura de solos impermeáveis; 

 Classe 5: material muito contaminado – idealmente não deverá ser dragado e em caso 

imperativo, deverão os dragados ser encaminhados para tratamento prévio e ou deposição em 

aterro de resíduos devidamente autorizado sendo proibida a sua imersão. 

Depois da recolha e posterior análise das amostras de sedimentos os responsáveis (ECOSSISTEMA 

2010) escrevem no estudo de requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz: 

 A maioria das amostras analisadas apresentam grau de contaminação que determina a sua 

integração nas classes 1 e 2, com exceção de 5 amostras que apresentam grau de contaminação 

que conduz à sua integração na classe 3; 

 Os parâmetros que estão na origem da integração de 5 amostras na classe 3 são os compostos 

bifenilos policlorados (PCB). Esta contaminação verifica-se em 3 amostras, recolhidas na 

camada mais superficial (de 0 a 40 cm) dos pontos 5, 6 e 7 e em 2 amostras recolhidas nas 

camadas intermédia e mais profunda (de 40 a 120 cm) do ponto 1; 

 As amostras superficiais recolhidas nos pontos 6 e 7 apresentam ainda um grau de 

contaminação em Cobre (Cu) que determina a sua integração na classe 3; 

 Todas as amostras analisadas, com exceção da amostra recolhida no ponto 4, apresentam grau 

de contaminação na camada superficial, que as inclui na classe 2; 

 Os parâmetros que originam este grau de contaminação são fundamentalmente os metais; 

 As amostras recolhidas a camada mais superficial (de 0 a 40 cm) dos pontos 5, 6 e 7, 

apresentam graus de contaminação em PAH que as integram na Classe 2. 

A mesma fonte refere ainda, a título de comparação com o estudo de junho de 2001 e Março de 2002 

(FBO Consultores), que verifica uma consistência nos dados obtidos, nomeadamente no que se refere a: 

 As Classes de Qualidade nas quais os materiais analisados se integram são predominantemente 

as Classes 1 e 2; 

 Os materiais classificados como classe 3, apresentam concentrações mais elevadas em 

compostos bifenilos policlorados (gamas de concentração entre 25 e 100 μg/kg); 

 As amostras de sedimento integradas na classe 3, são amostras recolhidas predominantemente 

nas camadas superficiais dos perfis de dragado em análise; 

 A avaliação do estado químico dos sedimentos no âmbito do presente estudo não conduziu à 

classificação de nenhuma amostra como material muito contaminado, contrariamente à 

situação verificada em 2002, em que 4 amostras do total avaliado apresentavam teores em PCB 

e Pb o que as integrava na classe 4. 

Com vista ao cumprimento das recomendações previstas na DIA, no âmbito do Projeto de Execução do 

Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz foram desenvolvidos alguns 

estudos específicos entre os quais um novo estudo de caracterização dos sedimentos nas áreas a dragar 

da Barrinha de Esmoriz. 
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Com esse fim foi realizada uma nova campanha de recolha e de caraterização da qualidade dos 

sedimentos na Barrinha de Esmoriz no dia 24 de setembro de 2014. 

Para posterior avaliação das condições físico-químicas foram recolhidos sedimentos em 12 locais de 

amostragem distribuídos ao longo da área a ser alvo de dragagem (Figura 3.30). Obtiveram-se carotes 

com 2 m no máximo e subdivididos em amostras de 40 ou 50 cm 

 

Figura 3.30 - Estações de Monitorização da Qualidade dos Sedimentos na Barrinha de Esmoriz  

em 2010 e em 2014 (RECAP, 2014) 

De um ponto de vista textural, a maioria das amostras podiam ser enquadradas na tipologia arenosa, 

representando 46% da amostragem e Franco-Arenosa que constitui 35% das amostras. 

Em relação ao grau de contaminação dos sedimentos, verificou-se que 43 amostras de sedimentos se 

inseriam na Classe 1. Por outro lado, apenas 3 amostras de sedimentos foram inseridas na Classe 2, duas 

que excediam o limite legal de zinco e uma de cobre, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

novembro. 

Com os novos dados obtidos, foi escrito no RECAP: 

“Face aos resultados da nova campanha de caracterização dos sedimentos presentes nas áreas da 

lagoa que serão alvo de dragagem no âmbito do presente Projeto de Execução, conclui-se que o 

material dragado poderá ter como destino o enchimento de praias e a deposição no mar, contribuindo 

deste modo como medida de mitigação dos efeitos da erosão costeira que se têm feito sentir com 

particular relevância no trecho do litoral onde se insere a Barrinha.” 

Comparando os resultados obtidos no estudo de 2014 com os resultados da campanha realizada em 2010, 

fica evidente uma franca evolução da qualidade dos sedimentos da Barrinha de Esmoriz. 

Das doze estações de monitorização utilizadas na campanha de 2014, seis foram coincidentes com a 

campanha de 2010. 

Para demonstrar de forma sistematizada o cruzamento dos dados das duas prospeções, apresenta-se em 

seguida o Quadro 3.6. Este quadro reúne exclusivamente os pontos onde houve uma alteração da 

classificação da qualidade dos sedimentos e apresenta a respetiva modificação.  
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Quadro 3.6 - Evolução da classificação dos sedimentos entre 2010 e 2014 (Adaptado de RECAP, 2014) 

Designação da Amostra Classificação dos Sedimentos 

2010 2014 2010 2014 

4 (80 – 120 cm) E – 3 (80 – 120 cm) Classe 2 Classe 1 

5 (0 – 40 cm) G – 1 (0 – 40 cm) Classe 3 Classe 1 

7 (0 – 40 cm) I – 1 (0 – 40 cm) Classe 3 Classe 1 

7 (40 – 80 cm) I – 2 (40 – 80 cm) Classe 2 Classe 1 

7 (80 – 120 cm) I – 3 (80 – 120 cm) Classe 2 Classe 1 

6 (0 – 40 cm) J – 1 (0 – 40 cm) Classe 3 Classe 1 

6 (40 – 80 cm) J – 2 (40 – 80 cm) Classe 2 Classe 1 

6 (80 – 120 cm) J – 3 (80 – 120 cm) Classe 2 Classe 1 

8 (0 – 40 cm) L – 1 (0 – 40 cm) Classe 2 Classe 1 

Através da análise dos dados constantes no Quadro 3.6, verifica-se que as maiores variações na 

qualidade dos sedimentos foram registadas nas amostras superficiais recolhidas nos pontos G, I e J. 

Nestes pontos os sedimentos deixaram de estar enquadrados na classe 3 para passarem a figurar a 

Classe 1. 

Segundo os autores do estudo esta melhoria pode ser explicada por uma conjugação de fatores entre os 

quais: 

 Nos últimos anos com o advento da crise económica, registou-se uma diminuição da atividade 

industrial. Sendo estas amostras recolhidas na zona interior da laguna sofrem influência direta 

da qualidade de água das linhas afluentes; 

 A melhoria da rede de saneamento e de tratamento dos efluentes a montante conduziu a que a 

água afluente à Barrinha tendesse a melhorar a sua qualidade; 

 O efeito dos temporais que se registaram nos dois últimos anos, contribuiu para a entrada de 

grandes volumes de água do mar e consequente arrastamento de areias da deriva litoral, da praia 

e duna para o interior da lagoa. Esta ideia á suportada pelos resultados granulométricos aos 

sedimentos que indicam um aumento da percentagem de areia nos 3 pontos referidos e nas várias 

profundidades. 

 

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste parágrafo de caracterização geral, foram apenas apresentados excertos de um trabalho 

muito vasto para a tentativa de caracterização das águas e sedimentos da Barrinha de Esmoriz. As 

avaliações feitas nesses estudos assentaram nos regulamentos existentes para este tipo de intervenções 

que, de outra forma, ficariam à mercê de parâmetros subjetivos. 

Com base nos resultados obtidos ficou comprovado, de um ponto de vista científico, aquilo que as 

populações residentes vinham a afirmar há muito tempo: as más condições ambientais da Lagoa de 

Paramos. O estado em que se encontrava o meio lagunar resultou de um longo período de descuido face 

a uma situação plenamente divulgada, no entanto demasiadamente complexa para uma ação concreta e 

assertiva. Este comportamento talvez resulte do facto de que o problema ter raízes geograficamente 

dispersas, cujas responsabilidades recaem em várias instituições.   
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É patente que ao longo dos anos tem existido uma mobilização de esforços dessas mesmas entidades 

para controlar o lançamento descontrolado de produtos tóxicos nos afluentes da laguna. Trabalho este 

que, apesar de ter mudado a realidade do sistema de drenagem de águas residuais, ainda não está 

terminado, pois ainda hoje se fazem descargas poluentes nos canais pertencentes à bacia hidrográfica. 

O planeamento e a execução de estruturas que permitam o contínuo desenvolvimento do sistema e, 

sobretudo, o sentido de responsabilidade da população para aderir à rede existente, irão determinar o 

sucesso do programa de requalificação da Barrinha. A requalificação do sítio da Barrinha de Esmoriz 

irá mitigar os impactes sofridos na zona; no entanto, isso por si só, não parece suficiente se não existir 

um plano concertado para eliminar a fonte do problema que se encontra a montante da área de 

intervenção. 

Também importa referir que, ao longo de décadas de deposição de poluentes, as camadas sedimentadas 

do fundo da Barrinha apresentam vestígios das substâncias afluídas. Apesar dos estudos apontarem para 

a possibilidade de utilização dos sedimentos para alimentação artificial das praias e sistemas lagunares, 

considerando que as amostras foram recolhidas em locais pontuais da laguna, é impossível caracterizar 

toda a área envolvida de forma precisa. Também merece atenção a referência feita aquando do estudo 

de 2002 Barrinha de Esmoriz que revela que os sedimentos apresentavam genericamente um aspeto 

degradado devido à presença de matéria orgânica em decomposição. Só aquando da dragagem será 

possível verificar a homogeneidade das características dos sedimentos e a sua perfeita integração na 

zona de praia. 

 

3.3. EROSÃO COSTEIRA 

3.3.1. ENQUADRAMENTO 

A Barrinha de Esmoriz encontra-se localizada numa extensão do litoral português particularmente débil 

face ao fenómeno de erosão que se faz sentir um pouco por toda a costa arenosa atlântica. Este fenómeno 

natural resulta do balanço negativo entre o volume de sedimentos retirados das praias durante os 

períodos de temporal e a areia remobilizada pela corrente de deriva litoral em períodos de menor energia 

marítima. As causas do fenómeno de erosão costeira têm sido amplamente discutidas e documentadas 

pela comunidade mundial em virtude de não se tratar de um problema exclusivo da costa portuguesa. 

Por esse motivo não será feita uma descrição dessa problemática neste trabalho; serão abordadas apenas 

as suas consequências no trecho que influencia diretamente a dinâmica da Lagoa de Paramos. 

As múltiplas obras de defesa costeira presentes no trecho Espinho-Cortegaça são a representação do 

esforço das últimas décadas no sentido de proteger o plano terrestre do avanço oceânico. Como resultado 

destas ações, numa extensão de onze quilómetros, o litoral revela-se fortemente artificializado, existindo 

um extenso campo de esporões e enrocamentos longitudinais. 

Foi na cidade de Espinho que se verificaram, de forma bem documentada, os primeiros fenómenos de 

intensa erosão costeira. Os primeiros registos do avanço do mar datam de 1869, seguidos de episódios 

regulares nos anos posteriores. Não obstante, é possível a existência de eventos anteriores, todavia, não 

documentados. 

Face aos danos causados pela investida marítima, foi nomeada, a 9 de março de 1898, uma comissão 

que tinha como objetivo "investigar as causas que têm determinado nos últimos anos a considerável 

erosão da praia de Espinho, e indicar as obras de defesa que porventura possam obstar à continuação da 

ação destruidora das vagas". Apesar de não concluir acerca das causas do problema indica a implantação 

de um prisma de enrocamentos ao longo da escarpa, a título experimental. Esta medida foi aprovada, 

mas nunca implementada. 
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Foi esta linha de raciocínio que determinou a implementação das primeiras estruturas modernas de 

defesa costeira em Portugal no início do século XX. Corria o ano de 1908 quando foram construídas 

duas estruturas de defesa frontal - “muralha assente em estacas” - para proteger a cidade de Espinho. 

Estruturas essas que foram destruídas pelo mar em 1911. Este fracasso levou a que o Eng. von Hafe, um 

dos maiores críticos da solução inicial fosse autorizado a construir dois esporões de ensaio formados 

por estacas ligadas por pranchões. Esta medida revelou-se eficaz e naturalmente bem acolhida pela 

comunidade. Inicia-se desta forma um novo processo de defesa da cidade de Espinho face ao avanço do 

mar. 

Durante o século XX coexistiram dois cenários que tornaram imperativa uma ação de defesa da costa. 

Ao mesmo tempo que se verificava o aumento da magnitude dos processos causadores da erosão 

costeira, a ocupação da faixa litoral foi crescendo de forma exponencial. 

Estava assim criado o paradigma que vigora até à atualidade. A solução das grandes obras de engenharia 

costeira não tem caráter definitivo; no entanto, não é viável retirar a frente urbanizada de costa para 

locais de risco inferior.  

A Barrinha de Esmoriz encontra-se localizada entre dois núcleos urbanos- Espinho e Esmoriz- locais 

onde foi necessária a construção de obras pesadas de engenharia costeira. Por esse motivo a configuração 

atual da linha de costa imediatamente a jusante da Barrinha sofreu uma evolução que não pode ser 

dissociada do efeito das intervenções feitas tanto a norte como a sul. 

 

3.3.2. EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA E DA ÁREA DA LAGUNA 

Como já foi referido no capítulo 1, as zonas de transição são reconhecidas pelo carácter mutável da 

ligação com o mar. Além da dinâmica inerente a este tipo de ecossistema o local sofre grande influência 

do processo de erosão e das obras de engenharia costeira nas suas imediações. 

Assim, para a caracterização da zona de fonteira entre os ambientes lagunar e marítimo da Barrinha de 

Esmoriz, importa descrever a evolução da linha da costa. Entre Espinho e o Cabo Mondego o litoral é 

exclusivamente do tipo arenoso, propriedade esta que impulsiona o fenómeno de erosão. 

Encontram-se disponíveis na literatura estudos que tentaram estimar o recuo da linha de costa no trecho 

Espinho-Cortegaça. Um desses estudos- “Estudo sintético de diagnóstico da geomorfologia e da 

dinâmica sedimentar dos troços costeiros entre Espinho e Nazaré”- de Dias, Ferreira & Pereira (1994) 

indicou valores plausíveis para a translação da linha de costa para o interior do continente. Valores que 

são apresentados seguidamente no Quadro 3.7. 

Em 2012 foi elaborada uma representação aproximada do desenvolvimento recente da linha de costa 

entre a zona sul de Espinho e a Zona de Esmoriz entre 1958 e 2007. Para tal foi aplicada a vectorização 

de fotografias aéreas e de ortofotomapas de diferentes voos. Seguidamente serão apresentadas as 

imagens ilustrativas do resultado final do levantamento de dados que permitem perceber a restruturação 

do local.  

A Figura 3.31 é elucidativa da configuração da área envolvente da Barrinha de Esmoriz no ano de 1958. 

O traçado a vermelho delimita o areal da praia no ano a que corresponde a figura, enquanto que o traçado 

a azul representa a linha de costa em 2007. Fica evidente o grande recuo da frente litoral neste período. 

Confrontando a geometria atual da massa de água com a Figura 3.31, é notória a presença de um braço 

da laguna direcionado a Sul em 1958 que atualmente não existe.  
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Quadro 3.7 - Taxa de variação média anual da linha de costa entre Espinho e Cortegaça  
(Adaptado de Dias, Ferreira e Pereira, 1994) 

 1870/1954 1954/1990 1984/1990 

Em frente a 
Espinho 

-3.8 -0.7 0 

Praia de 
Paramos 

-3.3 -6 0 

Praia de 
Esmoriz 

-1.6 -3.7 -8 

Praia de 
Cortegaça 

-0.9 -3.6 +2 

 

Figura 3.31 - Cartografia da praia de Esmoriz Norte entre o ano de 1958 (vermelho) e  

o ano de 2007 (azul) (Malafaia, 2012) 

Para o ano de 1974 o autor desenvolveu a Figura 3.32. Por meio de tratamento de dados verificou o 

aumento da área construída face ao ano de 1958. A linha de costa em 1974, demarcada a verde, sofreu 

um recuo, com contornos irregulares, face ao ano de 1958.  

A Barrinha de Esmoriz sofreu um decréscimo da sua área relativamente ao ano base.  

Também é notório que a geometria do braço sul da Barrinha foi alterada devido ao estreitamento do 

canal e migração para este. 
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Figura 3.32 - Cartografia da praia de Esmoriz Norte entre o ano de 1974 (verde) e  

o ano de 1958 (vermelho) (Malafaia, 2012) 

No esquema representativo da situação de 1995 (Figura 3.33), é notório o desenvolvimento urbano, 

sobretudo o prolongamento do edificado para norte a partir da zona de Esmoriz. Tal comportamento 

beneficiou da colmatação da parte sul do braço da massa hídrica, ficando este encurtado face ao que 

acontecia anteriormente.  

Na década de 80 foi construído um esporão a norte da Barrinha, um segundo esporão enraizado na praia 

de Esmoriz e ainda uma parede de enrocamento. Como seria de esperar o areal a barlamar do esporão 

de Esmoriz revela uma maior solidez. Em contrapartida a sotamar do esporão de Paramos verifica-se a 

retração da restinga e um recuo generalizado da linha de costa entre os dois esporões. Desta forma, com 

a erosão da linha de costa, as dunas primárias e arribas foram afastadas para o interior, desgastando a 

vegetação que, por se encontrar perto das águas salgadas, já era de si frágil.  

A Figura 3.34 retrata o panorama local no ano de 2007. A linha de costa manteve-se relativamente 

constante, sofrendo poucas alterações relativamente ao ano de 1995. 

Também o nível de urbanização não foi alvo de flutuações significativas. 

A grande alteração é referente à massa de água. A área do corpo lagunar decresceu novamente, tendência 

que se demonstrou ininterrupta desde o ano base. Também o limite do braço da laguna sofreu um 

afastamento da zona urbanizada, registando uma deslocação novamente para norte. 
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Figura 3.33 - Cartografia da praia de Esmoriz Norte entre o ano de 1995 (castanho) e  

o ano de 1958 (vermelho) (Malafaia, 2012) 

 

Figura 3.34 - Cartografia da praia de Esmoriz Norte entre o ano de 2007 (azul) e  

o ano de 1958 (vermelho) (Malafaia, 2012) 
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No último mapa (Figura 3.35) consegue-se observar de um ponto vista geral as áreas de Paramos, 

Esmoriz Norte e Esmoriz Sul e a respetiva evolução da linha de costa. 

O único local onde se verifica um ganho de areal foi a norte da zona de Espinho sul, o que pode ser 

explicado pela presença de um esporão não retilíneo e respetiva acumulação sedimentar a barlamar. 

Na restante extensão verifica-se um recuo da linha de costa sendo a Barrinha de Esmoriz a zona mais 

preocupante e onde existe uma perda de 218 metros. Este valor vai ao encontro das estimativas feitas 

por Dias, Ferreira & Pereira 1994. Se for efetuado um cálculo muito simples, admitindo que a zona da 

embocadura da Barrinha de Esmoriz se situa aproximadamente a meio de um trecho retilíneo entre a 

praia de Paramos e a praia de Esmoriz, e que a variação da linha de costa se processou de forma 

proporcional entre os dois pontos, a linha de costa recuou aproximadamente 200 metros entre 1958 e 

1990. 

 

Figura 3.35 - Recuo da linha de costa entre 1958 e 2007 com os  

valores aproximados (metros) (Malafaia, 2012) 

Entre as conclusões do trabalho, o autor apresenta duas particularmente interessantes para o tema aqui 

abordado. A primeira prende-se com a urbanização do local. O autor refere que, desde o ano de 1958 

até ao ano de 2007, a área construída aumentou 111%, tendo-se registado um aumento de 117 hectares 

na malha urbana, no período de 1974 a 1995. 

Também afirma que a Barrinha de Esmoriz sofreu uma redução de 37% da sua área ao longo do período 

em estudo correspondente a 0.62 km2 e apresenta um gráfico representativo disso mesmo (Figura 3.36). 

A rede viária da área em estudo aumentou 37%, mais um número que atesta a forte pressão urbanística 

na região. 
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Figura 3.36 - Redução da área da Barrinha de Esmoriz entre 1958 e 2007 (Malafaia, 2012) 

Esta comparação é um bom indicador da evolução global da Barrinha; contudo, é importante precisar 

que a área ocupada pelo espelho de água é condicionada pela geometria da Barrinha, pela precipitação 

e pelo tempo decorrido desde a última abertura da lagoa ao mar. No estudo não foram apresentados 

esses dados. De qualquer modo é possível traçar em linhas gerais a evolução da zona ressalvando que o 

grau de precisão é limitado. O autor também não faz referência à fase em que se encontrava a maré 

quando as fotografias foram tiradas. 

 

3.3.3. PROJETO HIDROTÉCNICA PORTUGUESA 

Na tentativa de solucionar os problemas observados na orla costeira entre Leixões e o Cabo Mondego a 

direção-geral de portos (Figura 3.37) apresentou, em 1981, uma proposta integral que recorria a mais de 

50 esporões, na sua maioria muito longos que iriam desta forma fixar a linha de costa (Figura 3.38).  

Era admitida a perda de sedimentos a sotamar, justificada pela acreção dos mesmos a barlamar, levando 

assim a uma nova configuração da frente costeira. Era ainda indicada a realimentação artificial como 

meio complementar de reforço. Este plano, que não foi executado, levaria assim a uma completa 

artificialização da costa. 

Em relação à Barrinha de Esmoriz a solução preconizada passava pela artificialização da ligação ao mar, 

recorrendo a um canal de embocadura que funcionava simultaneamente como esporão (Figura 3.39). 

A Figura 3.40 mostra a secção transversal do canal de embocadura artificializado. 

 

Figura 3.37 - Legenda da proposta (cortesia Professor Fernando Veloso Gomes) 
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Figura 3.38 - Planta da intervenção proposta pela direção-geral de portos em 1981  

(cortesia Professor Fernando Veloso Gomes) 

 

Figura 3.39 - Planta dos esporões localizados na embocadura da Barrinha de Esmoriz (cortesia Professor 

Fernando Veloso Gomes) 
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3.40 - Geometria da secção transversal (cortesia Professor Fernando Veloso Gomes) 

Nas peças do projeto (Figura 3.41) é possível verificar o recuo da embocadura natural entre 1952 e 1976, 

confirmando, mais uma vez, o caráter dinâmico do local. Ainda não se encontrava definida a 

permanência do braço Sul da Barrinha ou a sua colmatação. 

 

Figura 3.41 - Evolução do canal da embocadura entre 1952 e 1976 e geometria da secção transversal (cortesia 

Professor Fernando Veloso Gomes) 

(Dias, Ferreira & Pereira, 1994) em estudo sintético de diagnóstico da morfologia e da dinâmica 

sedimentar dos troços costeiros entre Espinho e Nazaré apontam falhas a este plano: 

 A concretização deste plano levaria, também, certamente, à construção de várias estruturas 

longitudinais, como se verifica na zona de Espinho, onde algumas das obras propostas foram 

construídas;  

  A execução do plano daria uma falsa sensação de segurança, conduzindo, certamente, a mais 

intensa ocupação da franja costeira e, consequentemente, a forte ampliação das zonas sujeitas 

a riscos elevados e muitos elevados; 

 Muito provavelmente, também, a curto-médio prazo, verificar-se-ia a cedência de muitas das 

estruturas (devido à atuação de temporais, a compactação do substrato, a mobilidade do fundo 

arenoso, a aumento da refletividade da praia, etc.), existindo a tendência para as reconstruir 

de forma ampliada e mais maciça, ou para as substituir por estruturas maiores e "mais 

seguras", como tem sido notório nos “exemplos” de Espinho e Costa Nova, onde já se 

construíram várias gerações de esporões e paredões, cada vez mais fortes e maiores; 
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 O resultado final seria a completa artificialização de quase toda a linha de costa, com as 

consequências profundamente negativas inerentes a tal facto; 

 No entanto, se a opção politicamente adotada for a de seguir uma estratégia de "proteção", o 

que não se preconiza neste relatório, o plano aludido constitui uma excelente base de trabalho. 

Mais recentemente, com o progresso do conhecimento na área, também se afigura que tal plano 

debilitaria o processo de deriva litoral induzido pelos esporões longos. Estas estruturas quando muito 

alongadas provocam defleção e aceleração das correntes litorais, promovendo o transporte de areias para 

maiores profundidades e a consequente perda desses sedimentos.  

Esta proposta também parece não ter em conta a questão da má qualidade da água no interior da laguna. 

Uma ligação constante ao mar poderia não ser viável pois atualmente existe um processo efetivo de 

controlo da qualidade da água nas praias.  

 

3.3.4. GOOGLE EARTH 

Mais recentemente surge uma nova ferramenta que permite igualmente analisar a evolução morfológica 

do local com imagens de qualidade superior e com acesso muito facilitado. O google earth permite, de 

uma forma muito simples, visualizar e extrair imagens históricas do local. Na Figura 3.42 são 

apresentadas as imagens históricas presentes no programa. 

 

Figura 3.42 - Variação da geometria da ligação da Barrinha com o mar 7/9/2003 – 16/5/2004 – 30/10/2006 – 

11/10/2009 – 18/7/2010 – 10/4/2011 – 7/6/2011 – 26/7/2011 - 22/6/2012 – 11/5/2013 – 2016 (Google Earth) 

A análise das imagens permite rapidamente atestar alguns padrões e comportamentos do sistema. Em 

primeiro lugar é visível que em 2011 e 2013 a dinâmica do local rompeu o cordão dunar norte junto ao 

encontro. Mais adiante será visto que este fenómeno foi descrito pelos autores do projeto inicial do dique 

fusível, que referiram que aquelas zonas se representavam como as de maior fragilidade da estrutura.  

Outro aspeto importante é a variação da geometria da embocadura - um traço característico destes locais. 

É visível nas imagens a mutabilidade da ligação que apresentou pequenas translações e meandrizações. 

No caso em estudo, este facto não requer especial atenção dada a distância relativamente segura a que 

se encontram as edificações. No entanto, é um sinal de alerta para o risco decorrente do desenvolvimento 

urbano nas imediações das embocaduras. Neste campo também importa relembrar a obra de defesa 

longitudinal de Esmoriz e o processo de assoreamento e colmatação do canal Sul que fomentaram o 

afastamento da embocadura da zona urbana. 
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É igualmente visível um enorme aumento da área do espelho de água com o dique fusível fechado face 

à situação de dique aberto. Na situação em que a ligação ao mar está aberta, o espelho de água mais a 

jusante da Barrinha resume-se a um canal relativamente estreito e alongado o que sugere que existe 

erosão do canal principal e, consequentemente, a formação de um canal preferencial de escoamento 

causado pela abertura recorrente do dique fusível.  

 

3.4. ASSOREAMENTO 

Na caracterização da evolução de linha de costa, no parágrafo 3.3.2 foi referido que o corpo lagunar 

sofreu uma redução significativa do espelho de água nas últimas décadas (Malafaia, 2012). Este 

fenómeno resulta de um processo de assoreamento que a laguna tem vindo a experimentar. 

No Estudo para a Requalificação e Valorização da Barrinha de Esmoriz (ECOSSISTEMA, 2010) foram 

comparadas as curvas de volumes armazenados em função da cota 3 m (NMM - Nível Médio do Mar). 

Estas curvas foram estimadas utilizando levantamentos topo-hidrográficos realizados durante o verão, 

nos anos de 1994 e 2010. Partindo do princípio que a diferença entre os volumes de água associados a 

determinada cota representa a variação dos volumes sólidos do corpo de água, chegaram à conclusão 

que durante o período em análise (1994 e 2010) a laguna foi alvo de um assoreamento de 130.000 m3 

para a zona com cotas inferiores a 3 m (NMM).  

Os responsáveis do estudo decidiram agrupar as zonas da Barrinha que partilhavam taxas de 

erosão/acreção semelhantes. Para esse efeito definiram 3 zonas distintas como se pode verificar na 

Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 - Zonamento da Barrinha de Esmoriz de acordo com a evolução  

sofrida entre 1994 e 2010 (ECOSSISTEMA, 2010) 

A zona A, de forma geral, apresentou uma taxa média de erosão vertical de -2 cm/ano, havendo zonas 

próximas das margens onde se verificaram taxas de -6,8 cm/ano. Esta tendência parece estar inerente à 

criação de canais preferenciais de escoamento formados por correntes de elevada velocidade que se 

fazem sentir quando o dique é aberto ao mar.  
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Dado que estes fenómenos de abertura e fecho da ligação com o mar têm estado bastante presentes nos 

últimos anos, não se prevê que as taxas de erosão vertical aumentem no futuro, uma vez que a morfologia 

do fundo do canal principal já terá atingido uma situação próxima do equilíbrio do sistema. 

As zonas da Barrinha que apresentam taxas de assoreamento mais elevadas estão localizadas na zona 

terminal das linhas de água afluentes. Na área B, tal como na área C, a deposição de areias transportadas 

das dunas a norte por via eólica contribui para o fenómeno do assoreamento. O valor médio obtido para 

toda a área foi de +3,0 cm/ano; no entanto existem zonas singulares com valores extremos de +9,4 

cm/ano e de +7,1 cm/ano, correspondentes ao Rio Maior e à Vala de Maceda, respetivamente. 

Nas zonas de inundação associadas ao canal principal em ambas as margens e na zona mais interior da 

lagoa (zona C), revelam-se taxas de assoreamento inferiores a +3,0 cm/ano, com uma taxa média 

próxima de 1 cm/ano. 

A tarefa de calcular o balanço de volume sólido num corpo de água está sempre associada a uma margem 

de erro elevada. Isto deve-se não só à enorme variedade de fatores que influenciam o fenómeno, mas 

também porque a diferença de volumes afluídos e drenados representam uma pequena parte dos volumes 

totais que fazem parte do processo. Ainda assim, por meio de levantamentos topo-hidrográficos, fica 

claro que ao longo dos últimos séculos a Barrinha de Esmoriz tem sido alvo de um progressivo 

assoreamento.  

No Estudo para a Requalificação e Valorização da Barrinha de Esmoriz (ECOSSISTEMA, 2010) é 

apresentada uma estimativa de redução de 69 % do espelho de água entre 1958 (93 ha) e 2003 (29 ha). 

Já no estudo de (Malafaia, 2012) foi estimada uma perda de cerca de 49% da área entre 1958 e 2007. 

Tal diferença pode justificar-se pelas diversas condições iniciais da Barrinha durante os vários 

momentos de recolha de dados. 

Ainda no domínio do processo de assoreamento interessa lembrar a presença de um canal natural de 

ligação com o mar no início do século XX e até aos anos 70. Este canal tinha uma extensão de cerca de 

1 km no sentido Norte-Sul e atravessava a praia de Esmoriz. Na figura 3.44, que apresenta a geometria 

da Barrinha de Esmoriz no ano de 1898, é visível a presença do canal que denominam “regueirão”. 

 

Figura 3.44 - Planta da Barrinha em 1898 onde se pode ver o “regueirão (Pinto et al.,, 1992) 

Também nesta zona ocorreu um fenómeno de sedimentação que levou à total eliminação do canal. O 

forte recuo da praia na segunda metade do século XX (250 m em média, entre 1947 e 1996) terá sido 

acompanhado pelo arrastamento de areias para a face nascente do cordão dunar que separava a lagoa do 

mar, contribuindo assim para a perda de área e assoreamento da Barrinha (ECOSSISTEMA, 2010). 
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De acordo com o mesmo estudo, no caso da não intervenção na Barrinha de Esmoriz, a curto prazo 

prevê-se que o processo de assoreamento continue a dominar esta laguna costeira. As zonas mais 

afetadas serão as zonas de inundação adjacentes aos afluentes, Rio de Lamas e vala de Maceda. Nos 

últimos anos a diminuição de área da lagoa causada pelo recuo da praia parece ter estabilizado pois a 

largura da praia, neste mesmo período de tempo, sofreu um incremento ou pelo menos manteve-se 

estável. 

 

3.5. DIQUE FUSÍVEL 

A Resolução de Conselho de Ministros nº 176/2003 de 10 de novembro, atestou a Barrinha de 

Esmoriz/Lagoa de Paramos como uma área crítica de recuperação ambiental que carecia de intervenções 

urgentes, declarou o interesse público das intervenções a efetuar e criou uma Estrutura de Coordenação 

e Controlo das Intervenções na Área Crítica da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos (ECC) 

(CoPraNet, 2005). 

No seguimento desta Resolução foi concebido um plano de atuação que previa uma intervenção de 

carácter imediato e provisório para controlar as descargas da laguna para o mar e ainda uma intervenção 

a longo prazo para eliminar o problema na sua origem e também descontaminar o leito da Barrinha. 

No que concerne aos problemas ambientais esse assunto já se encontra abordado noutros capítulos pelo 

que, em seguida, será apenas descrita a opção tomada para controlar a ligação ao mar e, 

consequentemente, a qualidade das águas balneares de Esmoriz. 

No seguimento do plano de ação em 2004, foi construído um dique fusível de areia com a colocação de 

tubos drenantes suportados por uma duna artificial na ligação o meio lagunar com o oceano. 

Esta alternativa apresentou-se como a mais óbvia para atingir o objetivo proposto e ajustar-se às 

restrições do caso de estudo. Tratava-se de uma solução a curto prazo, de carácter provisório e sem a 

necessidade de estudos e avaliações inerentes a soluções pesadas e fixas de engenharia costeira. Era 

expectável que fosse capaz de suportar o meio agreste que as cheias e a ação do mar e do vento 

provocam, que permitisse uma abertura e encerramento controlado da ligação ao mar, sem destruição e 

reconstrução permanente de toda a obra (CoPraNet, 2005). 

Assim, o dique, com 30m de extensão, foi instalado entre dois sistemas dunares situados na direção 

norte e sul. Os componentes mais caracterizadores do projeto são os seus encontros materializados por 

cercaduras periféricas - “pipas”- em tudo semelhantes dos dois lados, constituídas por cortinas de estacas 

de madeira envolvidas por cabos de aço de 20 mm de diâmetro e presas por pregos (CoPraNet, 2005). 

As Figuras 3.45 e 3.46 mostram os pormenores do projeto. 

Durante o Inverno, período em que não há atividade balnear nas praias, a ligação da Barrinha ao mar 

faz-se naturalmente entre os encontros que garantem um escoamento direto, evitando a meandrização 

das águas e garantindo uma auto-limpeza da lagoa, uma vez que o escoamento das águas, sob a 

influência das marés, passou a fazer-se mais frequentemente nos dois sentidos (CoPraNet, 2005). 

Quando não há pluviosidade, o mar tem tendência a encerrar a ligação. Contudo esta solução facilita o 

processo de abertura, já que o local de intervenção está muito mais confinado (CoPraNet, 2005). Na 

Figura 3.47 podem ser vistos os encontros durante a fase de construção. 

Com a experiência adquirida na gestão da obra, os responsáveis propuseram algumas correções 

necessárias que a seu tempo foram executadas (CoPraNet, 2005). 
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Figura 3.45 - Desenhos de pormenor do projeto do dique fusível (CoPraNet, 2005) 

 

 

Figura 3.46 - Vista em 3D do projeto (CoPraNet, 2005) 

 

Figura 3.47 - Vista dos encontros de madeira na fase de construção (CoPraNet, 2005) 
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Figura 3.48 - Locais de maior fragilidade da obra, na zona de transição ente o encontro em madeira e o dique de 

areia assim como as tubagens iniciais para regularização de pequenos caudais (CoPraNet, 2005) 

As referidas modificações foram as seguintes: 

1. Inicialmente o projeto previa a gestão do nível da laguna com o auxílio de tubos, para gerir 

pequenos caudais. Mais tarde foram reconhecidas enormes dificuldades na sua utilização, face 

ao permanente assoreamento destes componentes, quer por ação eólica quer hidráulica. 

Atendendo a que a gestão a partir do dique fusível é suficiente e eficaz, optou-se pela não 

utilização desta ferramenta auxiliar; 

2. Outra alteração foi a localização do dique fusível. Uma vez que o processo envolve o trabalho 

de máquinas pesadas no leito, geralmente constituído por material lodoso e fino, poderia 

ameaçar a integridade do equipamento. Atendendo a que o mar fechava naturalmente a laguna 

na praia, a gestão do dique fusível passou a ocorrer onde o mar naturalmente encerra a laguna 

e não entre os encontros da obra, sem que se tenha prejudicado a eficácia da gestão da ligação; 

3. O problema identificado desde o início como o mais complexo, prende-se com a 

descontinuidade entre os elementos fixos da obra nos encontros de madeira e o dique de areia 

(Figura 3.48). Tal descontinuidade, por efeito dos ventos e da marola (pequena agitação das 

águas decorrentes de ventos e reflexo do espraiamento da onda do mar), criou localmente um 

ponto de fragilidade no dique. Por este mesmo motivo a secção transversal neste ponto de 

transição sofreu uma alteração face ao inicialmente programado com colocação de sacos de 

areia com recurso a geotêxteis. 

Com estas modificações face ao projeto inicial o primeiro encontro do dique, é definido por sobreposição 

de sacos de areia, de secção trapezoidal, com cerca de 4 m de altura e 15 m de largura, desenvolvendo-

se ao longo de aproximadamente 650 m (ECOSSISTEMA, 2010). 

O encontro direito é equivalente ao da margem esquerda diferenciando-se na largura (5 m) e no seu 

desenvolvimento (aproximadamente 280 m) (ECOSSISTEMA, 2010). 

Esta solução tem perdurado até ao presente e com um balanço positivo visto ter cumprido a função para 

a qual foi delineada. Para que tal fosse possível, com uma periocidade aproximadamente anual, foram 

realizadas intervenções no dique que passaram maioritariamente pela reposição de areia e gestão do 

mesmo durante a época balnear. 
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Contudo, importa não esquecer o caráter provisório da solução. Ainda que tenha sido alvo de trabalhos 

de manutenção, os encontros apresentam, atualmente, fragilidades. As estacas, que se encontram por 

vezes submersas e por vezes a seco, apresentam uma degradação já bastante avançada. Os materiais 

metálicos utilizados para reforço do dique apresentam oxidação e ferrugem estando na sua generalidade 

quebrados. Também a camada de areia que recobre a estrutura de geossacos apresenta zonas de falha. 

O mau estado dos componentes da estrutura é visível nas Figuras 3.49 a 3.53. 

 

Figura 3.49 - Encontro da margem direita (ECOSSISTEMA, 2010) 

 

Figura 3.50 - Encontro da margem esquerda (ECOSSISTEMA, 2010) 

 

Figura 3.51 - Encontro da margem esquerda em 2 outubro de 2016 (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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Figura 3.52 - Encontro da margem direita e pormenor de parte do encontro esquerdo já sem  

recobrimento em 28 outubro de 2016 (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 3.53 - Mau estado do encontro da margem direita em 2 outubro 2016 (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

O nível da água no interior da laguna é influenciado pelos caudais dos seus afluentes, pela troca hídrica 

com o mar (direta ou por percolação) e pela evaporação. Na maior parte do tempo a Barrinha encontra-

se isolada do mar, funcionando assim como uma lagoa interior. Nesta situação o nível da água mantém-

se entre as cotas 1,5 m e 2,0 m atingindo excecionalmente 2,5 m (ECOSSISTEMA 2010). Na Figura 

3.54 pode ver-se a variação do nível da água no interior da laguna em função do volume armazenado. 

 

Figura 3.54 - Gráfico de variação de volume com o nível de água (NA, referido ao ZH) (ECOSSISTEMA 2010) 
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Como referido anteriormente, o bloqueio da ligação da Barrinha ao mar apresenta-se como única solução 

viável, tendo em conta a má qualidade da água e todos os inconvenientes causados nas áreas 

circundantes. 

De outra forma, para que haja renovação de água na Barrinha, a comunicação com o mar deveria ser 

livre. Acresce ainda o facto de existir risco de inundação nalgumas habitações e vias de comunicação a 

montante quando o nível da água se encontra acima dos 3,2 m (ECOSSISTEMA, 2010). Esta será, 

porventura, a motivação para a abertura não programada do dique. 
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4.1. ENQUADRAMENTO À NECESSIDADE DO PROJETO 

O estado de degradação da laguna costeira da Barrinha de Esmoriz a nível biológico e hidromorfológico 

já exigia há muito uma intervenção de fundo. No entanto apenas foram realizadas ações pontuais de 

reconstrução do dique fusível que se mostraram claramente insuficientes face ao quadro apresentado. 

Após sucessivos adiamentos, surge, em 2013, o projeto de requalificação e valorização do “Sítio” da 

Barrinha de Esmoriz por iniciativa da Polis Litoral da Ria de Aveiro. 

O projeto de requalificação e valorização do “sítio” da Barrinha de Esmoriz, enquadra--se na alínea n) 

do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, referente a “Dragagens, exceto 

as previstas na alínea c) do ponto 2, na alínea f) do ponto 10 e as dragagens de manutenção das 

condições de navegabilidade que não ultrapassem cotas de fundo anteriormente atingidas” em áreas 

sensíveis. 

O projeto seguiu os procedimentos exigidos nos termos da legislação em vigor pelo que o anteprojeto 

foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

relativo ao projeto requalificação e valorização do “sítio” da Barrinha de Esmoriz sido entregue na 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) a 24 de janeiro de 2014. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de autoridade de AIA, dando cumprimento 

ao estipulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro, nomeou uma Comissão 

de Avaliação (CA) e solicitou ainda pareceres a entidades externas. 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) terminou a 6 de outubro de 2014 com a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, condicionada ao cumprimento de um 

conjunto de medidas a considerar no projeto de execução e à verificação de um conjunto de condições 

expressas na DIA. 

É, deste modo, que surge o projeto de execução da requalificação e da valorização do “sítio” da Barrinha 

de Esmoriz. Este documento constitui a principal fonte de informação para a descrição das soluções 

encontradas, utilizada neste trabalho. Também foi consultado o Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAP) do projeto. 

No seguimento do que havia sido indicado nos estudos precedentes, a requalificação da laguna e área 

envolvente incidirá sobre quatro áreas distintas: 
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1. Execução de ações de dragagem na laguna para reverter a situação atual de assoreamento do 

meio lagunar; 

2. Intervenção de reabilitação do dique fusível e consolidação dunar visto que os problemas 

ambientais não foram totalmente suprimidos e o antigo fusível já atingiu um estado de 

degradação avançado; 

3. Requalificação das margens da Barrinha através do controlo das espécies exóticas infestantes e 

conservação / recuperação da vegetação ripícola e requalificação da vegetação dunar; 

4. Intervenções na área envolvente da Barrinha, ao nível das infraestruturas que incluem dois 

pórticos, um observatório de aves, um pequeno cais flutuante, uma ponte de atravessamento da 

Barrinha e três pontes curvas, percursos mistos, três parques de estacionamento e mobiliário 

urbano/sinalético. 

No presente trabalho não será abordado este último tópico por se tratar de um tema transversal da 

engenharia civil, não diretamente associada ao tema específico da reabilitação de um sistema lagunar 

costeiro.  

Em seguida apresentam-se as soluções contantes do projeto de execução, assim como as respetivas 

justificações. Posteriormente será feita uma descrição da fase de obra de forma a verificar se essas 

soluções se adequam ao local e a apresentar as metodologias utilizadas no terreno  

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA 

4.2.1. DESASSOREAMENTO DO CORPO LAGUNAR E TRATAMENTO DAS MARGENS 

No desassoreamento da Barrinha de Esmoriz serão dragados 272000 m3 de sedimentos, dos quais 

264000 m3 do corpo central da lagoa e os restantes 8000 m3 das margens. Nas margens será previamente 

removido o substrato afeto a vegetação de acácia e de spartina, que resulta num rebaixamento da cota. 

A área onde serão efetuadas dragagens encontra-se indicada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Área onde serão efetuadas dragagens (a azul) (adaptado de RECAP, 2014) 
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O corpo central da lagoa será dragado até à cota 0,4 m ou 2,4 m (ZH). As margens terão taludes com 

inclinação 1V:5H a partir da cota do corpo central, exceto na proximidade das duas linhas de água que 

afluem nas extremidades norte e sul da laguna. A profundidade da dragagem é variável, não 

ultrapassando em nenhum local os 2 m. A área total afetada pela intervenção de dragagem é de 0,21 km2 

tendo sido necessário estabelecer uma zona especial de proteção no canal principal da laguna, conforme 

pode ser visto, de forma simplificada, na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2- Área alvo de dragagem com zona de proteção estabelecida na fase de projeto de execução 
(adaptado de RECAP, 2014) 

Na zona central da laguna existiu, outrora, uma ponte pedonal que ligou as duas margens. Não existe 

informação relativa a esta estrutura, apenas breves referências da sua existência. Mais recentemente, em 

1984, foi construído um oleoduto pertencente à NATO que liga a refinaria de Leça da Palmeira à base 

aérea de Maceda. O traçado do oleoduto pode ser visto na Figura 4.3. A tubagem atravessa o corpo 

central da laguna a dois metros para nascente dos encontros da ponte. Face à presença do oleoduto na 

área de dragagem da Barrinha de Esmoriz aliada à necessidade de se garantir a estabilidade dos antigos 

encontros, cujo estado de conservação e estabilidade não é conhecido com rigor, e ainda à 

impossibilidade de realização de uma prospeção geofísica com resultados credíveis, optou-se por criar 

uma zona de resguardo de 25 metros para leste e 18 metros para oeste da antiga ponte pedonal, medidos 

a partir do seu eixo.  

 No projeto é indicado que as dragagens serão realizadas por dragas de sucção e repulsão de 

pequeno porte, do tipo watermaster ou similiar, indicadas como as mais adequadas e eficientes 

em meio lagunar (Figura 4.4). A opção é justificada pela sua versatilidade, possuindo um 

conjunto de características físicas e operacionais de grande adaptabilidade a um meio como a 

Barrinha de Esmoriz, nomeadamente:não ressuspendem quantidades significativas de 

sedimentos, sendo estes aspirados, juntamente com água, por ação do sistema de sucção; 

 têm dimensão reduzida permitindo o transporte integral em camião e operação em áreas 

confinadas; 

 são autopropulsoras; 

 em seco têm estacas traseiras extensíveis e articuladas bem como possuem patas dianteiras de 

braços rotativos articulados com 3 membros; 

 podem operar com qualquer altura de lâmina de água; 
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 a lança frontal pode ser equipada com ferramentas de diversos tipos nomeadamente com 

desagregador hidráulico e bomba de sucção; 

 têm alcance de repulsão da ordem dos 1200 metros em tubagens de pequeno diâmetro, 

facilmente manuseáveis. 

 

Figura 4.3 -Traçado do oleoduto (a roxo) e zona de proteção (a azul) (adaptado de RECAP, 2014) 

 

Figura 4.4 - Draga Watermaster modelo classic V em operação (Brochura Classic V da empresa WaterMaster) 

Este tipo de dragas incorpora uma tecnologia de visualização tridimensional de deteção de obstáculos 

(Obstacles Avoidance Sonar - OAS). A utilização desta tecnologia vem no seguimento da indicação da 

declaração de impacte ambiental em virtude de existirem documentos que apontam para a possível 

existência no local de vestígios, em particular relacionados com arqueologia náutica, tais como restos 

de embarcações ou de armações de pesca.  

O projeto de execução indica que as dragas previstas apresentam um rendimento médio diário da ordem 

dos 1000 m3, sendo a proporção água/material dragado no processo de repulsão estimado, em 

percentagem, entre 80/20 e 70/80.  

 

4.2.2. REFORÇO DO PERFIL DAS PRAIAS CONTÍGUAS POR ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE AREIAS 

Conforme referido em capítulos anteriores, a zona costeira adjacente à Barrinha de Esmoriz tem 

experimentado um intenso fenómeno de erosão. As estruturas pesadas de defesa costeira criadas 

permitiram reduzir a velocidade a que ocorre este fenómeno, contudo são necessárias ações 

complementares de reforço do perfil das praias contíguas à Barrinha para compensar o défice sedimentar 

observado. Estas praias apresentam, em preia-mar, uma largura muito reduzida ou mesmo inexistente.  



Estudo e acompanhamento da obra na Barrinha de Esmoriz 

 

77 

Nesta circunstância, a utilização dos sedimentos dragados para a realimentação artificial de praia, revela-

se como uma solução óbvia, dependente, contudo, dos resultados das análises de qualidade. Esta 

alternativa só se tornou efetivamente viável depois de efetuadas as últimas análises aos sedimentos a 

dragar, que caracterizaram a sua totalidade como compatíveis para o reforço das praias e deposição no 

mar, situação que não acontecia aquando do estudo de 2010. Por esta razão, na fase de anteprojeto, 

estavam contempladas áreas de deposição de material dragado contaminado. 

A partir do topo do esporão norte serão depositados no mar 50000 m3 de materiais dragados. Esta 

deposição, direcionada para norte, será feita a partir da saída da tubagem superficial colocada ao longo 

do esporão. 

A norte da barra, na praia subaérea entre o esporão norte e a capela de São João de Paramos, serão 

depositados 15000 m3 de sedimentos. A área de deposição terá um comprimento de 250 m e uma largura 

de 30 m e a cota máxima de 4 m (NMAM), com um perfil tipo representado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Esquema do reforço de praia a norte e perfil tipo (Adaptado de RECAP, 2014) 

Na zona sul, na praia subaérea entre o esporão sul e o esporão seguinte serão depositados 107000 m3 de 

sedimentos. A área de deposição terá um comprimento de 800 m e uma largura de 10 m. Os sedimentos 

serão colocados à cota máxima de 3 m (NMAM). Na figura 4.6 é visível a área de deposição assim como 

o perfil tipo da praia alvo de realimentação. 

 

Figura 4.6 - Esquema do reforço de praia a sul e perfil tipo (Adaptado de RECAP, 2014) 

A partir do topo do esporão sul, na direção sul, serão depositados no mar 100500 m3 de sedimentos 

dragados, dos quais 8500 m3 correspondem aos solos do substrato de 0,5 m das áreas de vegetação de 

acácia e de spartina. 

Nos dois casos a realimentação será feita através de repulsão a partir de uma tubagem superficial com 

diâmetro igual a 250 mm. Essa realimentação desenvolver-se-á numa fase inicial perpendicularmente à 

praia, de modo a minimizar a afetação da duna, infletindo depois para os locais de deposição passando 

a desenvolver-se paralelamente à linha de costa. Conforme mencionado, a tubagem de alimentação 

encontra-se colocada superficialmente ao longo da praia e dos esporões, o que garante uma melhor 

verificação do seu estado de manutenção no decurso da obra e permite, em caso de fugas acidentais, 

uma rápida intervenção. 
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A tubagem de transporte dos materiais dragados a partir da zona central da Barrinha desenvolver-se-á 

inicialmente ao longo da margem esquerda, reduzindo assim a interferência com a área envolvente. 

Em fase de projeto, foi indicado que a deposição no setor norte deveria ser efetuada antes da deposição 

no setor sul, reduzindo assim eventuais perturbações sobre as zonas balneares adjacentes, 

nomeadamente a praia de Esmoriz, a sul. Desse modo, seriam inicialmente dragadas as areias do setor 

oeste da Barrinha de Esmoriz, nomeadamente as da vizinhança da embocadura, que apresentem uma 

granulometria e uma cor compatíveis com a da areia de praia e que serão conduzidas por uma tubagem 

até à zona de deposição no setor norte.  

Nas zonas mais próximas dos esporões, o sistema de transporte de material dragado será dotado de 

dispositivos que permitem flexibilizar a operação de repulsão, nomeadamente para permitir a alteração 

do posicionamento da descarga, para as praias ou para os esporões, em função das características desse 

mesmo material. 

O traçado da tubagem foi estabelecido de modo a não afetar o sistema dunar e a minimizar as 

perturbações sobre as concessões balneares e respetivos utilizadores, permitindo a circulação dos 

banhistas até aos apoios de praia existentes. Igualmente, as operações de dragagem estão restringidas 

durante a época balnear. 

Nas operações em terra prevê-se a utilização de bulldozers para estabelecer a configuração final dos 

depósitos de dragados nos subsetores de praia subaérea, onde estes materiais serão colocados. Estes 

equipamentos mecânicos poderão ainda dar apoio a outros trabalhos, como o manuseamento das 

tubagens. 

Outra característica do projeto é a utilização de estações de bombagem intermédias (boosters). Estes 

equipamentos são necessários por limitação da capacidade de repulsão das dragas anfíbias, uma vez que 

a maior distância entre a mancha de empréstimo e os locais de deposição ascende aos 2100 metros e a 

capacidade de repulsão da draga é na ordem dos 1200 metros. Na Figura 4.7 encontra-se esquematizado 

o traçado das tubagens delineado em fase de projeto. 

 

Figura 4.7 - Traçado das tubagens e estações de bombagem intermédia  

em fase de projeto (Adaptado de RECAP, 2014) 
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4.2.3. RECONSTRUÇÃO DO DIQUE FUSÍVEL 

A reabilitação do dique fusível tem como objetivo principal a manutenção do seu atual funcionamento 

com reposição e reforço do sistema dunar. Este sistema impede a comunicação hidráulica permanente 

da Barrinha com o mar. Depois do processo de avaliação do anteprojeto, na declaração de impacte 

ambiental foi recomendado: 

 reavaliar a cota fixa do dique fusível que, em anteprojeto, se encontrava nos 3,5 m, de forma a 

garantir que o mesmo contribua para a preservação da lagoa costeira de água salobra;  

 na fase de exploração a solução construtiva deve permitir baixar a cota de coroamento, 

relativamente à zona do núcleo resistente, caso a monitorização o considere necessário; 

 reavaliar a cota inferior do dique fusível. 

Face ao recomendado na declaração de impacte ambiental, a cota do coroamento do núcleo resistente 

do dique fusível foi alterada para +3,0 m (ZH). Essa alteração visa garantir as orientações de gestão para 

a conservação do SIC Barrinha de Esmoriz, constantes do Plano Setorial da Rede Natura 2000 

(PSRN2000), que indicam a gestão da salinidade da água das lagoas costeiras como uma questão fulcral, 

devendo a intervenção humana ser reduzida e devendo privilegiar a dinâmica geomorfológica natural. 

A cota estabelecida permite uma maior entrada de água do mar, contribuindo desta forma para a 

preservação da Barrinha como uma lagoa costeira de água salobra. 

Os valores característicos extremos das marés são em preia-mar máxima (+3,9 m (ZH)) e em baixa-mar 

mínima (+0,4 m (ZH)), sendo o nível +3,0 m (ZH) excedido em cerca de 16% do tempo. Acresce que, 

mesmo com maré inferior à cota de soleira do dique, o espraiamento das ondas pode galgar o dique em 

toda a extensão. A manutenção da cota de coroamento em +3,5 m (ZH), conforme previsto no 

anteprojeto, tenderia a acentuar as características dulçaquícolas da lagoa, dado que as operações de 

dragagem a realizar conduzirão a um aumento do volume de água armazenada na lagoa. De igual modo, 

aquela cota permitiria uma menor entrada de água do mar, uma vez que nesta situação apenas era 

previsível a entrada de água salgada em aproximadamente 2,5% do ano. 

O coroamento do dique fusível à cota +3,0 m (ZH) corresponde assim, no essencial, à manutenção das 

condições de funcionamento atual da lagoa, garantindo que esta mantenha as características de lagoa 

costeira de água salobra. 

Para acautelar o risco de afogamento do escoamento na secção do dique-fusível foi feita a simulação 

considerando que as condições de vazão se aproximarão das condições impostas por um descarregador 

de soleira espessa do tipo Bélanger com uma altura de água a jusante de 1,90 m (ZT) tendo-se verificado 

que as condições de jusante não provocam o afogamento do descarregador (Figura 4.8). 

Para garantir que a zona do núcleo resistente do dique fusível permita, na fase de exploração, baixar 

facilmente a cota de coroamento sem grandes encargos, foi colocada uma camada de “geossacos” cheios 

com areia. O dimensionamento dos “geossacos” garante a estabilidade da estrutura face aos agentes 

determinantes designadamente a ação da agitação marítima, as correntes de maré e a ação hidrostática 

quando a Barrinha se encontra no seu nível de pleno enchimento. No passado, ocorreram episódios de 

instabilização do dique por efeito do arrastamento de “geossacos” com 1 m3 para o interior da Barrinha. 

Com a solução construtiva adotada, caso a monitorização da recuperação dos ecossistemas aquáticos e 

da qualidade da água indiquem ser necessário baixar a cota de coroamento do núcleo resistente, tal 

poderá ser realizado de forma relativamente simples removendo a camada de “geossacos”, o que 

permitirá um abaixamento da cota até 1,5 m. O carácter reversível da solução e a possibilidade de o 

abaixamento da cota na zona do núcleo resistente poder ser realizada facilmente com recurso aos 

mesmos equipamentos que servem para construir o dique, vai ao encontro da solicitação da DIA. 
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Figura 4.8 - Tipo de descarregador utilizado no dimensionamento e  

curva de vazão (Adaptado de RECAP, 2014) 

A cota inferior do dique fusível, que no anteprojeto era de + 2,3 m (ZH), no projeto de execução foi 

rebaixada em 0,8 m, passando para a cota + 1,5 m dado que os fundos existentes são próximos do valor 

inicialmente previsto. Por outro lado, sendo a zona fusível constituída por “geossacos” com um volume 

aproximado de 20 m3 de areia e pesando, portanto, algumas toneladas, não é expectável que os mesmos 

possam vir a ser instabilizados, quer por ação das ondas, quer pelo efeito das correntes. 

O projeto de execução prevê intervenções, não só na zona do dique fusível, mas também nas dunas 

adjacentes. O reforço do sistema dunar norte terá uma extensão de 100 m materializado num núcleo em 

“geossacos” cheios de areia com o restante recobrimento da duna em areia e restantes 80 m, necessários 

para remate a norte da duna com a topografia existente, realizados integralmente em areia. O sistema 

dunar sul contará com uma secção em tudo igual a norte, no entanto, numa extensão de 55 m e restantes 

25 m em areia para remate da duna sul com a topografia existente. 

A substituição da cabeça e construção do encontro norte será materializada através de uma cortina de 

estacas com travessas em madeira fundadas e cintagem do perímetro com barras em aço inox, com 

recobrimento interior com geotêxtil e enchimento com areia. 

As características da solução técnica apresentada encontram-se detalhadas no Quadro 4.1 (cotas em 

relação ao zero hidrográfico). 

A obra terá início com os trabalhos preparatórios, nomeadamente a mobilização de equipamento e 

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, cujo destino final estará de acordo com a legislação 

vigente. 

A sequência construtiva proposta prevê iniciar a obra de norte para sul, enraizando o dique a partir do 

troço de duna norte que ainda se encontra no local. Neste trecho inicial, com cerca de 80 m, a duna 

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

ao troço de 100 m 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 “geossacos” de areia inferiores. Para que este trabalho possa ser executado 

convenientemente, será necessário 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. 
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Quadro 4.1 - Características da solução técnica em relação ao ZH 

Reforços dunares 

3 geossistemas cheios com areia, do tipo tubos-geotêxtil, os dois da base com 10 m de 
comprimento e o superior com 5 m de comprimento; sacos com altura de 1,5 m e largura de 
3,5 m 

Cota de coroamento do núcleo: +5,5 m 

Largura do coroamento do núcleo: 5,0 m 

Taludes do núcleo: 1V:2H 

Cota da base de fundação do núcleo: +1,0 m 

Cota de coroamento do recobrimento em areia: +7,0 m 

Recobrimento: em areia, coroamento com largura 4,0 m 

Taludes de recobrimento em areia: 1V:2H 

Encontros 

Cortina de estacas com travessas em madeira, fundadas à cota -2,8  

Cercadura integral de diâmetro 5,0 m 

Travessas de madeira de 8,8 m, fundadas à cota aproximada -2,8 

Recobrimento interior em tela geotêxtil, enchimento de areia e cintagem do encontro com 
barra de aço inox 80x10 mm 

Cintagem do perímetro com barra de aço inox 80 x 10 mm, recobrimento interior com 
geotêxtil e enchimento com areia 

Reconstrução dique fusível 

1 fiada de sacos cheios de areia, do tipo tubo-geotêxtil, com 5,0 m de comprimento, 1,5 m de 
altura e 3,5 m de largura 

Cota de coroamento do núcleo / soleira não-erodível: 3,0 m 

Largura do coroamento do núcleo: 5,0 m 

Taludes do núcleo: 1V:2H 

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

Cota de coroamento do recobrimento em areia: 5,2 m 

Recobrimento em areia, coroamento com largura 4,0 m 

Taludes do recobrimento em areia: 1V:2H 

A constituição do núcleo em sacos de areia será realizada no sentido ascendente, com a colocação inicial 

do saco inferior de 10 m de comprimento. 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 posicionamento dever ser de tal modo que a maior dimensão 

do saco seja perpendicular ao eixo da duna, e em alçado a colocação dos sacos das diferentes camadas 

ocorra em quincôncio, devendo cumprir-se nas dunas a altura total de 4,5 m das 3 camadas de sacos, de 

modo a assegurar a cota de topo dos sacos +5,5 m. 

A operação de enchimento será realizada por bombeamento de mistura de areia e água, sendo 

recomendada uma mistura máxima de 20% areia e 80% água. A altura do saco de areia durante a 

operação de enchimento não deve ultrapassar a altura prevista de 1,5 m, devendo esta ser verificada de 

forma contínua. 

Durante o enchimento, será 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 serão então devidamente costurados.  
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O processo sequencial de avanço do perfil de duna será completado com a camada de recobrimento em 

areia de modo a obter-se o perfil final pretendido de duna robustecida. O projeto de execução ainda 

refere que uma vez atingido o encontro norte, deverá realizar-se a demolição deste e a remoção da 

cercadura, cabos e demais elementos, dando-se o destino final e a eliminação de acordo com a legislação 

vigente.  

O processo construtivo a sul, incluindo a reconsolidação dunar e o novo encontro, será em tudo idêntico 

ao processo seguido a norte, sendo preferível que se realize de sul para norte, portanto enraizando na 

duna existente a sul e daí progredindo para norte. 

Quanto à zona do dique fusível, local de maior hidrodinâmica, será feito de modo análogo por 

ensecadeira do trecho entre os encontros norte e sul, preferivelmente na sua totalidade ou então por 

troços. 

O recobrimento final, caso necessário, será realizado com areias provenientes dos prismas de 

ensecadeira, bem como com areias do interior da Barrinha, consistindo este na prática no fechamento 

do dique-fusível, uma operação similar à realizada nos anos anteriores. 

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). 

 

4.2.4. REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA BARRINHA E DO CORDÃO DUNAR 

A requalificação das margens e do cordão dunar da Barrinha assenta em três tipos de intervenção: 

 controlo de plantas invasoras, nomeadamente das acácias, da Spartina versicolor, do chorão e 

da erva-das-pampas; 

 plantação da zona marginal da Barrinha com o objetivo de recuperação da vegetação natural; 

 conservação e recuperação da vegetação dunar através de intervenções na envolvente da 

Barrinha. 

Na figura 4.9 encontra-se esquematizado a localização das manchas das espécies a ser removidas 

assim como os locais previstos para a sua deposição temporária. 

 

Figura 4.9 - Localização das espécies a remover e locais destinados à sua  

deposição (Adaptado de RECAP, 2014) 



Estudo e acompanhamento da obra na Barrinha de Esmoriz 

 

83 

O controlo das plantas invasoras implica um processo contínuo para assegurar o sucesso da intervenção; 

nesse sentido, poderá ser dividido em dois períodos distintos, um período inicial de seis meses e um 

segundo período correspondente à implementação do plano de manutenção para o controlo de plantas 

invasoras, dividido em dois subperíodos, um de dois anos e outro de oito anos. 

A presença indesejada destas espécies não se verifica apenas na zona de estudo, mas em vários locais 

do território nacional pelo que os resultados conseguidos neste projeto podem servir de base para ações 

futuras. 

Seguidamente será apresentada de forma sucinta a metodologia a utilizar para eliminação das quatro 

espécies invasoras neste ecossistema.  

No primeiro ano, as ações propostas para o controlo das acácias são de três tipos: 

 nos exemplares de altura superior a 1,5 m proceder ao corte raso do tronco e aplicação imediata 

de glifosato sobre a zona de corte. 

 nos exemplares de altura igual ou inferior a 1,5 m, o glifosato deve ser aplicado por aspersão, 

sobre as folhas. 

 no único local onde as acácias ocorrem dentro do plano de água da Barrinha propõe-se o 

abaixamento da cota de fundo, por escavação do solo. Nestes locais preconiza-se o corte raso 

da vegetação existente e, após o corte, a dragagem de cerca de 50 cm de sedimento, o qual deve 

ter como destino o do restante sedimento retirado da Barrinha e lançado ao mar no topo do 

esporão Sul.  

Tendo em conta que na generalidade das manchas de acácia existem exemplares de dimensão maior e 

menor do que 1,5 m, é proposta que as duas primeiras metodologias de intervenção acima descritas 

(corte raso e aspersão) sejam implementadas nas mesmas manchas. 

Esta ação será complementada com as ações de recuperação da vegetação ripícola, as quais permitirão 

aumentar o ensombramento, contribuindo assim para o controlo da regeneração natural das acácias. Este 

efeito ajusta-se às áreas em que os módulos de plantação preveem o uso de espécies perenifólicas, como 

a Tamargueira (Tamarix africana) e os pinheiros (Pinus pinaster e P. pinea). 

O material lenhoso resultante do corte será guardado durante pelo menos 5 a 6 meses, no terreno e 

posteriormente espalhado. Este material deve ser armazenado em pilhas nos locais assinalados nos 

desenhos do projeto de execução que correspondem a zonas atualmente ocupadas por povoamentos 

estremes de acácias 

No segundo, quarto, sétimo e décimo ano, as intervenções no controlo das acácias visam: 

 remover as plantas jovens que germinaram desde o ano anterior; 

 efetuar uma segunda aplicação de glifosato nas plantas que no ano anterior tinham sofrido corte 

e aplicação de glifosato por pincelagem; 

 remover as plantas onde foi aplicado glifosato, mas que não morreram com a primeira 

intervenção. 

A área de aplicação deverá ser a mesma que foi intervencionada no primeiro ano. Esta área deve ser 

percorrida, aplicando o herbicida em todos os exemplares de acácia vivos. 

As intervenções previstas para o controle da erva-das-pampas no primeiro ano são as seguintes: 

 corte de todas as plantas, rente ao solo, com meios mecânicos, seguida do arranque dos rizomas, 

uma vez que os tecidos que promovem o crescimento das folhas estão debaixo do solo; 
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 proceder à plantação do terreno com freixo (Fraxinus angustifolia) e salgueiro preto (Salix 

atrocinerea), espécies autóctones, em elevada densidade e proporção de 1:1 por forma a que o 

crescimento da erva-das-pampas seja diminuído por competição. Os materiais resultantes 

devem ter o mesmo destino da restante matéria vegetal. 

No segundo ano, prevê-se que, de maio a junho, o terreno seja vistoriado, por forma a identificar os 

exemplares que recuperaram a partir dos rizomas. Estes exemplares serão sujeitos a aspersão de 

glifosato, nas folhas. No projeto de execução não se previu a repetição deste procedimento para além do 

segundo ano, uma vez que é expectável que essa intervenção seja suficiente. 

O controlo do chorão, que ocorre de forma pouco densa e dispersa em toda a área de dunas, será efetuado 

através da remoção manual dos exemplares da espécie, tendo o cuidado de retirar não apenas a parte 

aérea, mas também a raiz. A remoção manual tem por objetivo preservar a restante vegetação dunar e a 

própria duna. 

As plantas removidas serão transportadas para as áreas de secagem, identificadas nos elementos do 

projeto, que correspondem a locais onde os povoamentos de chorão são estremes ou quase estremes, ou 

locais suficientemente próximos do mar para não estarem sujeitos a risco de invasão. 

As pilhas de secagem do chorão deverão ter cerca de 1,5 m de altura e o chorão deverá ser colocado 

nessas pilhas durante cerca de 2 meses. Após a secagem, o chorão poderá ser estilhaçado no terreno e 

posteriormente espalhado ou transportado a vazadouro autorizado para o efeito. 

No segundo, sexto e décimos anos, propõe-se que a área intervencionada no primeiro ano seja visitada, 

procedendo-se ao arranque manual de todos os exemplares de chorão detetados. 

Da análise da área de intervenção, constata-se que as populações de Spartina versicolor localizam-se 

em áreas sujeitas a dragagem. Visto que a dragagem irá até 50 cm de profundidade, este valor garante a 

remoção dos rizomas das plantas. 

No segundo ano e anos posteriores não se preveem ações de manutenção da Spartina versicolor porque 

não existe evidência que esta planta tenha condições para vir a tornar-se um problema ecológico grave 

para a Barrinha, uma vez que está classificada em Espanha como uma invasora que não está, atualmente, 

a ameaçar os ecossistemas naturais ou seminaturais.  

Além disso, esta espécie ocorre em muitos locais em baixa densidade e não se conhecem outros métodos 

eficazes de controlo que não obriguem a uma alteração da cota do fundo. As ações de controlo de 

espécies exóticas invasoras serão complementadas com as ações de recuperação da vegetação natural 

através da plantação de espécies ripícolas. 

Com este objetivo, foram selecionadas espécies autóctones, que se presume terem integrado a vegetação 

natural da Barrinha e que se indicam no Quadro 4.2.  

Sumariamente a intervenção pode ser dividida em 5 módulos de plantação considerados na 

requalificação das margens da Barrinha (Figura 4.10). O estudo das características que levaram à escolha 

das mesmas vai além da área de estudo deste trabalho, pelo que não será abordado. 
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Figura 4.10 - Esquema de plantação das espécies autóctones (Adaptado de RECAP, 2014) 

Quadro 4.2 - Espécies autóctones utilizadas (Adaptado de RECAP, 2014) 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 

• Árvores 
- Alnus glutinosa 
(Amieiro) – 
20%; 
- Fraxinus 
angustifolia 
(Freixo) – 20%; 
- Salix 
atrocinerea 
(Salgueiro-
preto) – 30%; 
• Arbustos 
- Craetaegus 
monogyna 
(Pilriteiro) – 
20%; 
- Sambucus 
nigra 
(Sabugueiro) – 
10%. 
 

• Árvores 
- Fraxinus 
angustifolia 
(Freixo) – 20%; 
- Salix 
atrocinerea 
(Salgueiro-
preto) – 30%; 
- Salix alba 
(Salgueiro-
branco) – 20%. 
• Arbustos 
- Craetaegus 
monogyna 
(Pilriteiro) – 
10%; 
- Sambucus 
nigra 
(Sabugueiro) – 
10%; 
- Frangula alnus 
(Sanguinho) – 
10%. 
 

Tamargueira 
(Tamarix 
africana). 

Pinheirobravo 
(Pinus pinaster) 
e Pinheiro-
manso (Pinus 
pinea) 

com Freixo 
(Fraxinus 
angustifolia) e 
Salgueiro-preto 
(Salix 
atrocinerea) 
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4.3. ALTERAÇÕES NO PROJETO NA SEQUÊNCIA DAS RECOMENDAÇÕES DA DIA 

Durante este trabalho foi feito o acompanhamento da intervenção no sistema lagunar costeiro da 

Barrinha de Esmoriz. Tratando-se de uma área sensível, importa destacar as alterações que foram 

introduzidas no projeto de forma a cumprir as recomendações da DIA. O Quadro 4.3 resume as 

principais alterações presentes no projeto de execução e a sua justificação. 

Quadro 4.3 - Principais alterações presentes no projeto de execução e justificação (Adaptado de RECAP, 2014) 

Intervenções Alteração Justificação da alteração 

Área de deposição de 
dragados 

No projeto de execução 
foram eliminadas as duas 
áreas previstas para a 
deposição das areias 
escavadas para formação da 
área de deposição de 
dragados. Como 
consequência também não 
foi necessário efetuar o 
estudo das escorrências da 
drenagem superficial e 
lixiviação subterrânea do 
depósito de dragados 
previstos na DIA 

Com as novas análises de 
caracterização da qualidade 
dos sedimentos foi eliminada 
a área de deposição de 
dragados pois os mesmo 
poderão ser conduzidos 
diretamente para as praias e 
topo dos esporões. 

Dique-Fusível 

No projeto de execução foi 
alterada a cota de 
coroamento do núcleo fixo 
do dique-fusível, que passou 
de + 3,5m (ZH) 
para + 3,0m (ZH). Por outro 
lado, em vez da reparação 
do dique e cordão dunar que 
estava prevista no 
anteprojeto passou a 
considerar-se a reconstrução 
total e alterou-se a solução 
construtiva de “big-bags” 
para “geossacos”. 

A alteração da cota de 
coroamento do núcleo fixo 
do dique fusível decorreu da 
condicionante da DIA que 
previa o estudo desta 
situação. A reconstrução 
total do dique fusível e dos 
cordões dunar norte e sul 
deveu-se à sua destruição 
durante as tempestades de 
2013. A utilização de 
“geossacos” com 20 e 40 m3 
de capacidade em vez dos 
sacos “big-bag” de 1 m3 
previstos no anteprojeto teve 
por objetivo tornar mais 
robusto o dique. 

Controlo de Espécies 
Invasoras 

O projeto de execução 
contemplou áreas de 
controlo de espécies 
exóticas infestantes distintas 
das definidas no 
anteprojeto. 
No caso das acácias e da 
spartina versicolor registou-
se um aumento da zona de 
intervenção essencialmente 
na margem Norte da 
Barrinha de Esmoriz. Quanto 
à erva-das- Pampas 
(Cortaderia selloana) 

A alteração das áreas de 
controlo de espécies 
exóticas infestantes decorreu 
dos novos levantamentos de 
campo realizados em 2014, 
no âmbito da elaboração do 
projeto de execução e que 
demonstraram algumas 
alterações face ao ano de 
2010, que tinha sido utilizado 
para o desenvolvimento do 
anteprojeto. Estas diferenças 
resultam da transposição de 
escala cartográfica, 
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Intervenções Alteração Justificação da alteração 

registou-se um aumento da 
área de intervenção com 
surgimento de novas zonas 
na parte este da Barrinha. 
Finalmente, em relação ao 
chorão (Carpobrotus edulis) 
verificou-se um aumento da 
extensão da área de 
remoção em particular o 
prolongamento ao longo da 
duna da praia a norte da 
Barrinha. 

naturalmente mais detalhada 
em projeto de execução, 
bem como de uma alteração 
real da área de ocupação 
nos últimos 4 anos. 

Requalificação das Margens 
da Barrinha 

No projeto de execução da 
requalificação das margens 
da Barrinha foi excluída a 
espécie Atriplex halimus 
(salgadeira). 

A razão que levou à 
exclusão da salgadeira foi a 
condicionante da DIA que 
estabelece “(…) o Plano de 
Recuperação / descrição de 
comunidades / habitats 
naturais, quer nas áreas de 
plantação do módulo de 
plantação 3 (…), deve ser 
norteado pela composição 
florística das comunidades 
vegetais / habitats que se 
pretende recriar(…)”, que foi 
entendida como devendo ser 
evitadas espécies que vivem 
naturalmente na Barrinha. 

 

4.4. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 

No parágrafo anterior foi feita uma descrição do projeto de execução nas três componentes que se 

entenderam de maior interesse para o assunto abordado. Assim, foi reunido um conjunto de dados que 

permite acompanhar e analisar a fase de obra de uma forma mais informada e objetiva  

No que respeita à realização das ações de dragagem e repulsão foi visto que o projeto de execução 

indicava que os trabalhos fossem iniciados a norte e só depois destes estarem completos se poderia dar 

início aos trabalhos a sul. No entanto, em fase de obra, optou-se por inverter a sequência dos trabalhos 

uma vez que a maior parte do volume a dragar seria depositado na zona sul. 

Assim, numa primeira fase, foram instaladas as tubagens e os órgãos de flexibilização de descarga na 

zona sul da Barrinha e na praia de Esmoriz. O traçado das tubagens foi igualmente alterado face ao que 

havia sido estipulado inicialmente. No projeto de execução o esquema de dragagens indicava a 

implementação das tubagens ao longo da margem esquerda da Barrinha; no entanto, em obra, o traçado 

sofreu uma translação para sul ficando assim na imediação da zona urbanizada. Esta decisão teve por 

base a redução da distância das bombagens. Também pesou o facto de este traçado estar dentro da zona 

de intervenção e não apresentar nenhum impedimento relacionado com possíveis impactes nas 

imediações. Na Figura 4.11 encontra-se esquematizado, de uma forma aproximada, o traçado das 

tubagens utilizado em obra. 
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Figura 4.11 - Alteração do traçado das tubagens utilizadas em obra (Adaptado de RECAP, 2014) 

Para o posicionamento das tubagens foi necessário remover previamente toda a vegetação nas 

imediações da zona urbanizada por forma a criar um corredor de circulação para os equipamentos e 

pessoal afeto à obra conforme se pode verificar na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.12 - Colocação das tubagens nas imediações da área urbanizada a sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Na Figura 4.12 é também visível que a localização das estações de bombagem foi retificada na fase da 

obra, face ao que estava previsto em fase de projeto. Com a redução da distância de bombagem foi 

possível colocar os dois órgãos mais próximos. Optou-se por colocar a primeira estação mais próxima 

da zona de dragagem para aumentar a energia disponível a montante e assim reduzir o esforço requerido 

à draga. Em consequência, a segunda estação de bombagem também foi colocada mais a montante do 

que inicialmente estava previsto. Importa notar que as estações de bombagem intermédias, causadoras 

de ruídos, não se localizam no perímetro imediatamente contiguo às habitações. 
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Durante o período de acompanhamento da obra estes dois equipamentos de bombagem apresentaram 

alguns problemas técnicos. A estação de bombagem de jusante (Figura 4.13), foi mesmo 

temporariamente substituída por outro equipamento semelhante devido a problemas ligados com 

sobreaquecimento. 

 

Figura 4.13 - Estação de bombagem de jusante devidamente vedada (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Também a estação de bombagem mais próxima do local de dragagem (Figura 4.14), em tudo semelhante 

à primeira, sofreu problemas técnicos pelo que teve de ser retirada para reparação. Durante um período 

limitado de tempo o sistema funcionou apenas com uma estação de bombagem intermédia. Este 

equipamento apresentou também uma fuga durante o decorrer da obra, mas que não colocou em causa 

a sua operacionalidade.  

 

 

Figura 4.14 - Estação de bombagem intermédia localizada a montante e curva de rendimentos 

(http://amorasub.pt/) 

Na draga utilizada em obra (Figura 4.15) foi acoplada uma bomba do tipo dragflow HY 85/160 B que 

se considerou mais apropriada aos trabalhos para aumentar a potência inicial do sistema e, 

consequentemente, a capacidade de bombar a mistura de água e sedimentos. Foi também aplicado um 

sonar de varrimento lateral e magnetómetro para cumprimento das indicações do projeto de execução. 

http://amorasub.pt/
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À semelhança do que aconteceu nas estações de bombagem intermédia, a draga também sofreu algumas 

avarias o que condicionou os trabalhos em alguns períodos. 

 

Figura 4.15 - Draga em operação na zona nascente da bacia secundária da laguna (Fotografia:Cristiano Teixeira) 

As tubagens de jusante foram instaladas como previsto no projeto de execução, ou seja, paralelamente 

à praia conforme se pode ver na  

Figura 4.16. Houve a necessidade de mover e fixar provisoriamente as tubagens a estruturas existente na 

marginal durante um período de maior agitação marítima de forma a garantir que estas não fossem 

afetadas. 

  

Figura 4.16 - Colocação das tubagens ao longo da praia de Esmoriz (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Também as tubagens do esporão (Figura 4.17) e os órgãos de flexibilização (Figura 4.18) foram 

colocados de acordo com o que havia sido indicado. No esporão sul as tubagens foram cravadas ao 

enrocamento visto que é expectável que neste local ocorram galgamentos. 
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Figura 4.17 - Tubagens ao longo do esporão sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

 

Figura 4.18 - Válvula para flexibilizar as operações de repulsão (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Para a realização dos trabalhos de dragagem seria aconselhável que o dique se encontrasse fechado pois 

o equipamento apresenta maior mobilidade e rendimento a trabalhar num plano de água com uma 

profundidade não inferior a 0,4 m. Na prática não foi possível assegurar estas condições na maior parte 

do tempo uma vez que prejudicava os trabalhos de reforço dunar. Uma altura de água superior no interior 

da Barrinha aumenta o caudal percolado na direção da ensecadeira e consequentemente é solicitada uma 

capacidade de bombagem superior. 

Por todos os imprevistos técnicos descritos anteriormente não foi possível acompanhar os trabalhos de 

dragagens na sua plenitude. Nesta fase inicial de ajuste do sistema foi dragada unicamente uma parte 

muito pequena da bacia secundária da laguna (corpo localizado a sudeste). Apenas foram depositados 

sedimentos na cabeça do esporão porque da análise visual ficou claro que estes apresentavam uma 

textura que não de adequava à realimentação do perfil de praia. Os sedimentos apresentavam uma cor 

escura e diâmetros muito reduzidos. De acordo com as análises efetuadas nos locais da Barrinha alvo de 

dragagem é expectável que os sedimentos de granulometria mais adequada à realimentação artificial de 

praias se encontrem mais próximos da zona do dique fusível. Na Figura 4.19 pode ver-se o lançamento 

de sedimentos no topo do esporão sul que foram dragados da bacia secundária da Barrinha.  
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Figura 4.19 - Lançamento de sedimentos no topo do esporão sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Apesar de não ter sido possível acompanhar o processo realimentação artificial de praia, já nesta fase é 

possível perceber que a solução preconizada no projeto de execução para a zona localizada a norte do 

esporão norte terá de ser reajustada. 

Com vista à proteção da ETAR de Paramos, da comunidade piscatória e das habitações contíguas à praia 

de Paramos o local foi alvo da construção de uma defesa longitudinal aderente com cerca de 480m de 

extensão, entre a capela de São João e o esporão sul da Praia de Paramos conforme se pode observar na 

Figura 4.20.  

 

Figura 4.20 - Defesa longitudinal da praia de Paramos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

O perfil transversal da estrutura é constituído por um núcleo em TOT revestido com um manto de 

proteção em enrocamento de 4 a 6 toneladas, com 2 metros de espessura e cota de coroamento + 8m ZH 

(mca-grupo.com). Atualmente apresenta um pequeno défice sedimentar no recobrimento da parte 

superior do perfil conforme se pode verificar na figura (Figura 4.20).  

Os trabalhos foram terminados em 2015 pelo que durante a execução do projeto de requalificação e 

valorização do “sítio” da Barrinha de Esmoriz esta obra não se encontrava implementada, logo não foi 

considerada a sua existência nos perfis de praia a intervencionar. Dada a vulnerabilidade do local os 

sedimentos a bombar serão de qualquer forma um contributo positivo para o controlo da erosão. Durante 
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a realização da presente dissertação ainda não tinha sido definido o local de depósito dos dragados tendo 

em consideração a nova realidade. Uma solução a considerar pode passar pelo reforço da zona inferior 

do perfil. Considera-se que, no caso dos sedimentos se enquadrarem ao local tanto a nível de textura 

como granulometria, poderiam ser utilizados, total ou parcialmente, para reforço da zona superior do 

perfil que apresenta um défice sedimentar. Esta ação retomaria a geometria inicial do perfil de praia 

aumentando o seu nível de proteção e prepararia o areal para a próxima época balnear. 

Em simultâneo com a realização dos trabalhos de dragagem e bombagem de sedimentos foram 

executados os trabalhos de reforço dunar noutra frente de obra. Num período inicial foram feitas as 

movimentações de areia necessárias de forma a criar uma ensecadeira no local de implementação do 

novo perfil de duna reforçado. Depois deste trabalho preparatório, que deixou a zona escavada a cotas 

inferiores ao plano de água da laguna, optou-se pela utilização de um sistema wellpoint (Figura 4.21) 

para drenagem da água no interior da estrutura.  

 

 

Figura 4.21 - Sistema de wellpoint na ensecadeira norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

No decorrer da obra esta solução mostrou-se incapaz de rebaixar o nível da água de forma a permitir os 

trabalhos em seco tendo sido necessária a utilização de uma bomba suplementar para reforço. 

Ainda no âmbito do processo de construção e manutenção da ensecadeira pode referir-se que os 

fenómenos de agitação marítima provocaram por uma vez o galgamento da mesma na zona norte. No 

entanto, e como seria de esperar, foi a zona da ligação mar que exigiu constantes medidas de reforço 

para manter a ensecadeira funcional.  

Para a remoção do encontro norte foi necessário reduzir a secção transversal do dique fusível. Numa 

tentativa de manter a parede da ensecadeira nesta zona foram utilizados “big bags” conforme mostra a 

Figura 4.22. 

Durante um período de maior agitação marítima esta estrutura foi parcialmente destruída pelo que a 

partir desse momento foi necessário um reforço constante através da deposição de areias que foram 

escavadas do interior da ensecadeira.  

Posteriormente, já com a ensecadeira a ocupar a área do encontro sul, foi aberta uma nova ligação ao 

mar no interior do antigo sistema dunar sul. A embocadura adotou uma configuração curvilínea uma 

vez que o local de encontro com o mar se manteve aproximadamente na zona inicial (a norte). A nova 

configuração da embocadura pode ser vista na Figura 4.23. 
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Figura 4.22 - Muro de suporte na zona sul da ensecadeira (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 4.23 - Configuração da embocadura após alteração da localização da aberta  

(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Esta nova configuração da embocadura propiciou a remoção das areias que materializavam a parede sul 

da embocadura pelo que foram tomadas medidas para procurar manter a ensecadeira durante a execução 

dos trabalhos. Para reforço da parede optou-se pela utilização de volumes de areia do interior da laguna 

que viriam a ser alvo de dragagem, contribuindo assim para a realização de dois objetivos em simultâneo 

conforme se ilustra na Figura 4.24 e na Figura 4.25. 

Todos os cuidados para manter a integridade da ensecadeira e os trabalhos para rebaixamento do nível 

de água no interior desta estrutura tiveram como objetivo final a colocação dos geotubos e do encontro 

norte do sistema dunar norte. Na Figura 4.26. pode ver-se a operação de enchimento de um geotubo da 

segunda camada de reforço dunar. 
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Figura 4.24 - Remoção e transporte de areia do interior da laguna para reforço da parede sul da ensecadeira 

(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 4.25 - Reforço da parede sul da ensecadeira com recurso a areias removidas do interior da laguna 

(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 4.26 - Trabalhos de enchimento dos geotubos (Fotografia; Cristiano Teixeira) 
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Em obra verificou-se que frequentemente a zona adjacente à manga de enchimento ficava 

completamente preenchida enquanto que as extremidades do geotubo ainda necessitavam de algum 

volume de sedimentos. Isto exigiu que fossem induzidos movimentos na parte superior do geotubo para 

uma distribuição homogénea do material no seu interior. 

No seguimento do processo construtivo passou-se á colocação do encontro norte. Para esse efeito, e ao 

contrário do que estava inicialmente programado no projeto de execução, optou-se por manter 

temporariamente a cercadura que fazia parte da antiga estrutura (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 - Cercadura da antiga estrutura (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Para a construção do novo encontro seria necessário a escavação de uma vala de grandes dimensões. A 

permanência da cercadura contribuiu para a contenção das areias durante este procedimento e 

consequentemente permitiu a utilização de uma vala de escavação mais reduzida. A Figura 4.28 mostra 

a obra numa fase intermédia onde já estavam colocadas as duas primeiras camadas de geotubos do 

sistema dunar norte assim como o respetivo encontro. 

 

Figura 4.28- Zona de ligação entre o sistema dunar e o encontro norte em fase de construção (Fotografia: 

Cristiano Teixeira) 
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No que concerne à remoção das espécies invasoras e plantação de novos exemplares os trabalhos 

decorreram de acordo com o que estava previsto em fase de projeto Na Figura 4.29 pode ver-se os 

trabalhos de remoção das acácias na zona norte da barrinha enquanto que a Figura 4.30 mostra um local 

de deposição do material lenhoso resultante na zona de Esmoriz, conforme indicado no projeto de 

execução. 

 

Figura 4.29 - Corte pelo tronco e transporte das acácias (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 4.30 - Local de deposição das acácias (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Ainda no cumprimento do projeto de execução o material foi estilhaçado nos locais de deposição e 

transportado para vazadouro autorizado para o efeito. O processo de estilhaçamento pode ser visto na 

Figura 4.31. 

A remoção do chorão foi efetuada manualmente tendo o cuidado de não retirar apenas a parte aérea, mas 

também a raiz conforme indicado no projeto de execução. Na figura 4.32 pode ver-se uma das áreas de 

secagem indicadas nos desenhos do mesmo documento. 
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Figura 4.31- Processo de estilhaçamento do material lenhoso resultante do corte das acácias  

(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

Figura 4.32 - Local de deposição do chorão (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

4.5. DISCUSSÃO 

Para o cumprimento dos objetivos propostos foi necessário, numa fase inicial, perceber todo o processo 

que deu origem ao projeto de execução, assim como os fundamentos que levaram a adotar as soluções 

preconizadas no mesmo. 

Posteriormente foi possível acompanhar em obra a materialização dessas soluções, a sua adequabilidade 

no local de implementação e ainda verificar as dificuldades que surgem no terreno. Nesta empreitada 

ficou evidente que muitas vezes o que é delineado em gabinete revela não ser a melhor alternativa, ou 

até mesmo uma alternativa exequível, pelo que foram realizadas diversas adaptações ao projeto inicial 

O que mais ressaltou durante o acompanhamento dos trabalhos foi precisamente a necessidade de 

adaptar as considerações iniciais à realidade e às restrições do local. A título de exemplo, pode ser 

referido a alteração do traçado das tubagens responsáveis pela bombagem dos sedimentos dragados, 

assim como a localização das estações de bombagem intermédia e a alteração da ordem da deposição de 

sedimentos, que, de acordo com o projeto de execução, teria o seu início a norte. 
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Sendo o licenciamento de uma empreitada pública, por norma, um processo moroso, resultado de todos 

os trâmites que necessita cumprir, as próprias condições do local podem sofrer alterações durante o 

período decorrente. Esse aspeto ficou espelhado na intervenção a realizar na praia subaérea de Paramos. 

Na fase de projeto foi apresentada uma proposta tendo em conta o perfil de praia à data do projeto. No 

entanto, no decorrer de um ano, o perfil de praia foi completamente alterado por uma obra de defesa 

longitudinal, pelo que a solução inicial já não se enquadra ao local e será necessário procurar outra 

alternativa. 

A nível técnico foram também percetíveis algumas dificuldades. Não tendo conhecimento de toda a 

logística associada à obtenção do equipamento afeto à obra foi, de qualquer forma, notória a delonga até 

que todo o material estivesse reunido e operacional por forma a iniciar os trabalhos de dragagem, o que 

pode ser um obstáculo no que toca ao cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Durante o período de acompanhamento de obra foi possível assistir à realização de várias tarefas em 

simultâneo, sendo que algumas destas requerem condições distintas. A realização das dragagens 

implicou o fecho da Barrinha para promover a subida do nível de água no interior da laguna. No que 

concerne à drenagem da ensecadeira norte e à cravação das microestacas de suporte da ponte pedonal 

que atravessará a laguna, este evento revelou-se como um inconveniente. Com a elevação do nível da 

água e consequente aumento do desnível hidrostático, a quantidade de água a drenar do interior da 

ensecadeira aumentou, agravando uma situação que já por si só apresentava algumas complicações. Em 

sentido inverso, a necessidade da abertura da laguna ao mar para o processo de cravação de microestacas 

inviabilizou a operação de dragagem nas condições desejáveis.  

Pelo que foi referido anteriormente entende-se como benéfico para este tipo de empreitadas, e se assim 

for possível, a escolha de uma sequência de trabalhos que permita o encadeamento das tarefas que 

exigem condições do plano de água semelhantes. Isto porque além do processo constante de fecho e 

abertura da barra foi ainda necessário um período de tempo significativo para a drenagem e sobretudo 

para o enchimento da laguna. 

Sendo a zona costeira um local de enorme dinamismo, acrescido ao facto de o mar apresentar muitas 

vezes um comportamento pouco previsível, constatou-se por uma vez o galgamento do setor norte da 

ensecadeira por efeito do espraiamento das ondas. Posteriormente, no inicio do mês de fevereiro, ocorreu 

um fenómeno de tempestade que afetou todo o território nacional, o que resultou na emissão de um 

alerta vermelho por parte do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) para sete distritos do continente, 

incluindo Porto e Aveiro. Por essa razão foram removidos temporariamente os equipamentos localizados 

na zona da ensecadeira norte visto que existia um elevado risco de galgamento por parte do mar. 

Esta é uma questão incontornável em trabalhos marítimos e que deve ser sempre encarado como um 

acontecimento de ocorrência muito provável. Sendo economicamente inviável a total proteção do espaço 

onde decorrem os trabalhos, considera-se sempre uma boa prática a adoção de medidas cautelares como 

a deposição do material e equipamento mais sensível a cotas superiores ou afastado dos caminhos de 

água mais prováveis. Nesta obra foi possível testemunhar este fenómeno recorrente trabalhos marítimos.  

Para a demolição do antigo encontro norte foi necessário reduzir a área da secção transversal da ligação 

ao mar, reforçando a margem encurtada com recurso a uma parede realizada em sacos cheios de areia. 

Esta medida levou a uma enorme mudança da geometria da embocadura. No espaço de uma semana a 

configuração do local mudou radicalmente, o que mostra que uma alteração das condições do 

escoamento tem grandes repercussões na configuração da ligação ao mar. Desta forma confirma-se o 

que havia sido referido em capítulos anteriores acerca do dinamismo destes locais. De forma análoga, e 

no mesmo período de tempo em que decorreu o galgamento da ensecadeira, a maior agitação do mar 

levou igualmente à destruição de parte da estrutura de contenção e consequente transporte dos sacos 
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destruídos para a interior laguna. À medida que o local dos trabalhos foi avançando de norte para sul foi 

necessário alterar a localização da zona da aberta, o que fez a geometria da embocadura evoluir ao longo 

do tempo. Foi notório que a embocadura manteve o seu local de contacto com o mar muito próximo da 

inicial. Esta condição levou a que a o canal contorna-se a ensecadeira e, nos períodos de maior nível de 

maré e sobretudo de agitação marítima, a parede sul da ensecadeira, já bastante robustecida, visse a sua 

espessura largamente reduzida. 

Não foi possível acompanhar as operações de dragagem de forma integral uma vez que o sistema não 

se encontrava em pleno funcionamento aquando da entrega deste trabalho. Inicialmente o 

acompanhamento das dragagens era um dos maiores propósitos deste tema uma vez que a solução 

adotada (utilização de estações de bombagem intermédia) nunca havia sido utilizada em Portugal. Seria 

interessante avaliar a eficiência da solução a longo-prazo em relação à operacionalidade do sistema no 

seu conjunto, a sua fiabilidade, a necessidade de manutenção, rendimentos atingidos, etc. 

Apesar de tudo, através dos relatos obtidos em obra na fase de ajustamento do sistema e também da 

bibliografia consultada foi possível verificar que este tipo de solução apresenta alguma suscetibilidade 

a avarias e requer algum tempo de preparação até se atingir o índice de desempenho pretendido. Num 

momento inicial o sistema é testado apenas com água para verificar que todos os seus componentes 

cumprem a função a que se destinam. Decorridos os testes iniciais passasse aos testes com uma mistura 

de água e sedimentos. Nesta fase preparatória ocorreram pequenas avarias como o sobreaquecimento de 

um booster, pequenas fugas ou mesmo pequenos problemas na draga. 

Da informação recolhida conclui-se que mesmo durante a execução dos trabalhos em pleno é frequente 

ajustar a quantidade de sedimentos na mistura de água de acordo com o comportamento dos seus 

componentes. São mesmo frequentes períodos de bombagem de água sem sedimentos quando se percebe 

a acumulação de uma grande quantidade de matéria sólida no interior das tubagens. 

Do mesmo modo não foi possível acompanhar em tempo útil o processo de alimentação artificial de 

praia. Não obstante, através de consulta bibliográfica, pode ser feita uma pequena análise da opção 

tomada em fase de projeto. Um dos aspetos apontados como determinantes para o sucesso deste tipo de 

medidas é a adequabilidade do material de empréstimo ao material natural da zona a alimentar. A 

utilização de material mais grosseiro fornece uma resistência maior contra a erosão induzida por 

tempestades, no entanto no caso do diâmetro médio do material empréstimo ser muito superior ao nativo 

a tendência é a formação de uma praia muito escarpada. Por outro lado, o uso de areia mais fina implica 

uma utilização de maiores volumes para atingir o mesmo resultado e produzirá uma praia com declives 

mais suaves. 

Apesar de não se conhecer a granulometria exata do material natural presente nas praias, este encontra-

se na mesma ordem de grandeza do material de reforço. Além dos resultados obtidos nas análises feitas 

aos sedimentos das áreas a dragar, a história recente do local evidencia que a maior parte do material 

assoreado na Barrinha de Esmoriz teve como origem as dunas adjacentes à praia, o que sustenta a ideia 

da adequabilidade dos sedimentos ao papel a que se destina.  

Numa ação de alimentação artificial de praia é uma prática corrente estabelecer-se a berma à mesma 

cota, ou a uma cota superior, em relação à berma natural do perfil de praia e ainda um declive do perfil 

próximo à situação natural. Este princípio assenta em observações de casos anteriores que mostraram 

que uma cota inferior à crista da berma natural propicia a formação de um cume no limite do enchimento 

do lado do mar. No caso de uma sobrelevação da cota o sistema tende a responder com a formação de 

uma escarpa ao longo do perfil intervencionado. Neste caso em concreto, o perfil de praia atingiu um 

nível de erosão tão elevado que faz com que a reconstrução do perfil de praia de acordo com 

configuração natural não seja exequível. A presença de obras de defesa costeira, tanto a norte como a 
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sul, implica desde logo a adoção de um perfil artificializado. Os perfis transversais de praia apresentados 

em projeto apresentam a berma a uma cota inferior face elevação da duna natural. Esta opção pode 

prender-se com o volume limitado de sedimentos disponíveis face ao volume que seria necessário para 

uma completa reconstrução do perfil. Na Figura 4.33 pode ver-se o perfil de praia imediatamente a sul 

do esporão sul numa situação próxima da preia-mar.  

 

Figura 4.33 - Perfil de praia a sul do esporão sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

Na praia de Paramos é visível que a zona localizada a nascente, nomeadamente o bairro dos pescadores 

e a ETAR de Espinho se encontram a cotas significativamente inferiores das dunas ainda existentes. 

Assim entende-se que uma sobrelevação da berma em relação à situação atual aumentaria o grau de 

proteção do local, mas em contrapartida levaria à criação de uma barreira física talvez pouco ajustada. 

De forma geral foi percetível um conjunto de condicionantes e restrições inerentes a este tipo de 

intervenção, não só na fase de obra, como foi descrito acima, mas também na fase de projeto. A 

sensibilidade destes locais a nível social, ambiental, histórico e biológico implicam um conjunto de 

medidas a tomar na execução dos trabalhos. Esse conjunto de medidas ficou bem patente na descrição 

que foi feita das recomendações apresentadas na declaração de impacte ambiental, ainda que neste 

documento apenas tenham sido referidas as indicações que se consideram mais relevantes. 
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5.1. CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho assentou em dois grandes pilares. Em primeiro lugar foi necessário um longo 

exercício de recolha e análise de dados para a caracterização do tema, tanto a nível global, uma vez que 

o problema aqui abordado é transversal, como ao nível do caso de estudo proposto. Posteriormente foi 

possível o acompanhamento em fase de obra da intervenção desse sistema lagunar específico – a 

Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos. Espera-se que este tipo de intervenção venha a ser bastante 

recorrente tendo em conta o estado de desequilíbrio em que se encontram grande parte das lagunas a 

nível mundial. 

Foi na fase da recolha de dados que, a vários níveis, se fez sentir uma maior dificuldade na elaboração 

deste trabalho. Logo à partida ficou evidente que este tema se encontra ainda pouco desenvolvido a nível 

nacional face a outros temas mais usuais da engenharia hidráulica como por exemplo o fenómeno de 

erosão costeira, aproveitamentos hidroelétricos, sistemas de abastecimento de água, etc. Grande parte 

da informação recolhida teve como origem documentos criados no estrangeiro. Os documentos 

redigidos em português que foram consultados, na sua maioria, resultam de trabalhos efetuados no 

Brasil. 

Outro grande problema encontrado foi a falta de informação técnica. A generalidade dos documentos 

acerca desta matéria apresentam descrições muito sucintas dos projetos, referenciando apenas aspetos 

como as motivações, a localização e duração da obra e o volume total dragado, no entanto não 

apresentam informação em relação ao tipo de dragas utilizadas, as cotas utilizadas, as dificuldades 

encontradas, etc. Os documentos que contêm esta informação resultam, na sua maioria, de artigos 

publicados a titulo pessoal e colocados em sítios da internet dedicados ao desenvolvimento cientifico.  

Ainda no que se refere à bibliografia, constatou-se que a maioria dos trabalhos académicos acerca deste 

tema tem como fundamento a aplicação de modelos hidrodinâmicos a casos de estudo em específico. 

Este tipo de abordagem é, sem duvida, uma mais-valia, uma vez que os softwares carecem de validação 

para que possam tornar-se definitivamente uma peça importante na tomada de decisões. Daquilo que foi 

apurado, as decisões tomadas ainda resultam sobretudo da experiencia e sensibilidade dos responsáveis 

na matéria, da análise das características do local e da tentativa de igualar as condições ao que se pensa 

ter existido no passado.   

Desse modo esta dissertação não se focou numa abordagem meramente académica de modelação e 

permitiu abordar uma outra vertente de um projeto, nomeadamente o processo de intervenção nestes 

sistemas. 
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Num quadro mais geral tornou-se claro o mau estado da maioria dos corpos lagunares. Considera-se 

como os três problemas mais recorrentemente destes sistemas: a poluição, a sua dinâmica natural e o 

processo de assoreamento que experimentam. 

Uma vez que são zonas constituintes da orla costeira, por norma, apresentam elevadas taxas de 

urbanização na sua envolvente. O facto de serem corpos semifechados com tempos de retenção elevados 

e onde afluem cursos de água de montante propiciam o fenómeno de poluição.  

Outro aspeto crucial é a elevada dinâmica das embocaduras. No cenário hipotético de não existir 

presença humana nas imediações dos sistemas lagunares a translação e alteração da secção transversal 

da ligação ao mar não traria grandes consequências uma vez que os sistemas por si só procurariam um 

estado de equilíbrio natural. Contudo essa não é a realidade com que nos debatemos atualmente pelo 

que esta característica intrínseca destes órgãos choca com os interesses económicos, uma vez que pode 

colocar em risco património edificado, ocupar áreas de recreio ou colocar em causa a circulação de 

embarcações de recreio que fazem uso do plano de água. Por esse motivo muitas vezes optou-se pela 

artificialização das embocaduras através da implementação de esporões. Esta solução, apesar de 

artificializada, sempre que pensada, dimensionada e implementada de forma correta obteve resultados 

positivos. Esta avaliação positiva da solução assume a necessidade de obras de manutenção e dragagem 

dos canais. 

Por último surge a questão do assoreamento gradual e consequente diminuição do volume de 

armazenamento de água disponível nestes reservatórios naturais. Como referido anteriormente estes 

sistemas por si só tendem a desaparecer a longo prazo por intermédio do mesmo processo que 

possibilitou a sua criação. Contudo a maioria destes sistemas apresenta taxas de sedimentação elevadas, 

muito além daquilo que seria de esperar do processo natural.  

Atendendo a que grande parte dos sistemas lagunares costeiros se encontram em desequilíbrio causado, 

sobretudo, por fenómenos origem antrópica e que a supressão destes ecossistemas representaria uma 

enorme perda de valor a vários níveis, revela-se ser necessário um esforço para aplicar estratégias de 

intervenção neste tipo de sistemas. 

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Neste trabalho procurou-se um enquadramento geral do tema a abordar e a análise e acompanhamento 

de uma intervenção de um caso de estudo específico. 

Esta abordagem de carácter abrangente implicou que os assuntos não pudessem ser estudados na sua 

totalidade. Cada um dos fatores intervenientes neste processo pode ser objeto de uma análise individual 

aprofundada. 

Como foi mencionado, é espectável que com o desenvolvimento dos softwares hidrodinâmicos estes 

assumam um papel mais relevante no sentido de perceber as dinâmicas próprias destes sistemas e quais 

as consequências de uma determinada intervenção em detrimento de outras. 

No caso da intervenção na Barrinha de Esmoriz, dado por concluído o trabalho de dragagem do corpo 

lagunar este apresentará uma geometria mais simplificada pelo que poderá apresentar-se como mais um 

caso de estudo para aplicação de um modelo numérico e para, posteriormente, comparar a evolução do 

sistema aos resultados obtidos. 

Da mesma forma os perfis de praia selecionados poderiam ser alvo de uma análise mais incisiva. Durante 

várias décadas as obras pesadas de engenharia costeira assumiram a responsabilidade de mitigar os 

efeitos da perda de grandes volumes de sedimentos. Atualmente verifica-se que estas estruturas, se 
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utilizadas de forma isolada, não se mostram suficientes para o controlo da situação. Assim a alimentação 

artificial de praias surge como uma solução complementar que apresenta um equilíbrio entre os 

resultados alcançados, os custos e os impactes ambientais. Este caso de estudo é uma oportunidade 

valiosíssima de acompanhar o reajuste que o perfil de praia sofrerá após o processo de alimentação 

artificial. O local apresenta muitas singularidades como a presença de uma cadeia de esporões, uma obra 

de defesa longitudinal no interior do perfil de praia e ainda uma obra de defesa longitudinal na parte 

superior de um perfil de praia numa situação de total erosão. Será igualmente possível verificar as 

repercussões do lançamento de sedimentos no topo dos esporões nas zonas situadas a sotamar dessas 

estruturas. 

A presença de vegetação invasora também não é um caso único do ecossistema Barrinha de Esmoriz. 

No projeto de execução foi contemplado um plano bem definido de controlo dessas espécies. Foi 

descriminada a escolha de espécies autóctones, a forma de plantação, o cronograma e os períodos de 

monitorização. Este assunto vai além do quadro comum da engenharia costeira e fluvial aproximando-

se do ramo da biologia mas poderá, com certeza, dar boas indicações sobre a eficácia do plano adotado. 

Naturalmente, sendo este sistema de dragagem uma solução inovadora no panorama nacional e visto 

não ter sido possível acompanhar os trabalhos na sua plenitude, seria interessante documentar a 

eficiência da solução por forma a ser possível, numa fase posterior, comparar esta alternativa a outras 

que têm a mesma finalidade. 

 

. 
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ANEXO I 

 
 
 

A1.1. PROCESSO DE DRAGAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE PERFIL DE PRAIA 

 

 

A. 1 - Plano superior da defesa longitudinal da praia de Paramos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 2 - Plano inferior da defesa longitudinal da praia de Paramos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 3 - Local de acesso da draga ao plano de água (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 4 - Cais flutuante para acesso à draga (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 5 - Tubagem para transporte da mistura de água e sedimentos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 6 - Zona de junta de ligação entre dois tramos da tubagem (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 7 - Tubagem enterrada à entrada da praia de Esmoriz (Fotografia: Cristiano Teixeira)  

 

A. 8 - Tubagem de ligação entre a bacia secundária da laguna e praia de Esmoriz (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 9 - Estação de bombagem intermédia de montante (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 10 - Estação de bombagem intermédia de jusante (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 11 - Bomba auto-ferrante para águas sujas modelo Sykes Velovac VC12/300D (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 12 - Estação de bombagem intermédia de montante em funcionamento (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 13 - Local de saída da estação de bombagem intermédia de jusante (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 14 - Bomba auto-ferrante para águas sujas, lodos, lamas, óleos, etc modelo Selwood S200 (de substituição) 
(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 15 - Tubagem para descarga dos sedimentos dragados na praia a sul do esporão sul (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

 

A. 16 - Tubagem de ligação à bacia secundária da laguna (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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A. 17 - Tubagem de ligação à bacia secundária da laguna após construção de passadiço (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

v  

A. 18 - Tubagens removidas da praia de Esmoriz devido a previsão de agitação marítima (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

 

A. 19 - Amarração provisória de tubagens removidas da praia de Esmoriz devido a previsão de agitação marítima 
(Fotografia: Cristiano Teixeira) 



Estudo e acompanhamento da obra na Barrinha de Esmoriz 

 

116 

 

A. 20 - Tubagem na bacia secundária da laguna em situação de baixa-mar e com o dique aberto (Fotografia: 
Cristiano Teixeira) 

 

A. 21 - Tubagem na bacia secundária da laguna com o dique fechado (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

A. 22 – Deposição de sedimentos no topo do esporão sul dragados na bacia secundária da Barrinha (Fotografia: 

Cristiano Teixeira)  
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ANEXO II 

 
 
 

A2.1. RECONSTRUÇÃO DO DIQUE FUSÍVEL E REFORÇO DO SISTEMA DUNAR 

 

 

B. 1 - Sistema dunar norte na sua configuração inicial (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 2 - Material de escavação resultante da construção da ensecadeira (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 3 - Vista da ensecadeira na zona do sistema dunar norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 4 - Muro de contenção da ensecadeira utilizando geossacos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 5 - Muro de contenção da ensecadeira utilizando geossacos e recobrimento em areia (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

 

B. 6 - Sistema de wellpoint para drenagem da ensecadeira (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 7 - Resíduos resultantes da remoção do antigo sistema dunar norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 8 - Resíduos resultantes da remoção do antigo encontro norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 9 - Cercadura do antigo encontro norte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 10 - Bombas utilizadas para drenagem da ensecadeira (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 11  -Zona norte da ensecadeira onde ocorreu o galgamento da estrutura por parte do mar (Fotografia: 
Cristiano Teixeira) 

 

B. 12 - Zona norte do interior da ensecadeira onde ocorreu o galgamento da estrutura por parte do mar 
(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 13 – Zona sul da ensecadeira com abertura para escoamento da água que galgou a estrutura (Fotografia: 

Cristiano Teixeira) 
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B. 14 - Zona interior da laguna, próxima ao dique fusível, após um período de forte agitação marítima (Fotografia: 
Cristiano Teixeira) 

 

B. 15 - Muro de suporte da ensecadeira na zona da embocadura após um período de forte agitação marítima 
(Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 16 - Encontro sul após um período de forte agitação marítima (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 17 - Encontro sul após um período de forte agitação marítima e pormenor dos elementos constituintes da 
antiga estrutura (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 18 - Vista da laguna a partir da zona norte após um período de forte agitação marítima (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

 

 

B. 19 - Equipamento de dragagem para enchimento dos geotubos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 20 - Tubagem utilizada para drenagem da ensecadeira (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 21 - Equipamento de regulação para enchimento dos geotubos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 22 - Zona norte da ensecadeira já com parte da segunda camada de geotubos posicionada (Fotografia: 
Cristiano Teixeira) 
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B. 23 - Zona sul da ensecadeira já com parte da segunda camada de geotubos posicionada (Fotografia: Cristiano 
Teixeira) 

 

B. 24 - Posicionamento do equipamento para enchimento do geotubo (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 25 - Processo de enchimento do geotubo (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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B. 26 - Captação da mistura de água e sedimentos para enchimento dos geotubos (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 27 - Prolongamento da ensecadeira para remoção do encontro sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 28 - Remoção de areia do interior da laguna para reforço da ensecadeira na zona da embocadura (Fotografia: 
Cristiano Teixeira) 
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B. 29 - Reforço do muro de suporte da ensecadeira na zona da embocadura (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 30 - Novo encontro norte já posicionado (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

B. 31 -Dique fechado para permitir a subida do nível de água no interior da Barrinha (Fotografia: Cristiano 

Teixeira) 
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B. 32 - Depósito dos elementos do futuro encontro sul (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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ANEXO III 

 
 
 
 

A3.1. CONFIGURAÇÃO DA ZONA DA EMBOCADURA 

 

C. 1 - Zona da embocadura antes da intervenção (2 de outubro de 2016) (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

C. 2 - Zona da embocadura e canal secundário antes da intervenção (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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C. 3 - Canal secundário da embocadura (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

C. 4 - Zona da embocadura após redução da secção transversal do dique (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

C. 5 - Nova configuração da embocadura após um período de forte agitação marítima (18 de Dezembro de 2016) 

(Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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C. 6 - Vista do canal secundário da embocadura após período de forte agitação marítima (18 de dezembro de 

2016) (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 
C. 7 - Zona do dique fusível após período de agitação marítima (18 de dezembro de 20016) (Fotografia: Cristiano 

Teixeira) 

 

C. 8 - Configuração da embocadura com situação de dique fechado (9 de janeiro de 2017) (Fotografia: Cristiano 

Teixeira) 
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C. 9 - Configuração da embocadura (1 de fevereiro de 2017) (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

C. 10 - Abertura da ligação ao mar no sistema dunar sul para demolição do encontro sul (Fotografia: Cristiano 

Teixeira) 

 

C. 11 – Configuração da embocadura (16 de fevereiro de 2017) (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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ANEXO IV 
 
 
 

A4.1. REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA BARRINHA E DO CORDÃO DUNAR 

 

 

D. 1 - Encontro sul da antiga ponte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

D. 2 - Vista a norte dos encontros da antiga ponte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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D. 3 - Proteção do encontro norte da antiga ponte (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

D. 4 – Plantação de amieiro na zona sul da Barrinha (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

D. 5 - Zona interior da Barrinha (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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D. 6 - Troço final da vala da maceda com vegetação invasora removida (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

D. 7 - Troço final do Rio Maior com vegetação invasora removida (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

D. 8 - Zona dunar da praia de Esmoriz com espécies invasoras removidas (Fotografia: Cristiano Teixeira) 
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D. 9 - Plantação de amieiro (Alnus glutinosa) na zona norte da barrinha (Fotografia: Cristiano Teixeira) 

 

 

D. 10 - Zonas de proteção dunar na praia de Paramos (Fotografia:Cristiano Teixeira) 
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