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Introdução 

Situado na margem norte do Rio Mondego a montante da ponte rodoviária, o 

Estudo de Impacto Ambiental do projecto de construção do Terminal Papeleiro 

do Porto da Figueira da Foz, procura avaliar os impactos positivos e negativos 

da construção de uma plataforma de acostagem, com aproximadamente 300m 

de comprimento, bem como a realização de dragagens de rebaixamento de 

fundos, de forma a tornar acessível a referida plataforma a embarcações de 

elevado calado, permitindo assim proceder-se à carga e descarga de bens. 

Constituindo um factor permanente de transformação geográfica, o Projecto 

de Construção do Terminal Papeleiro, requer a elaboração de trabalhos que 

podem colocar em risco património arqueológico subaquático, sobretudo 

através da destruição e remoção da estratigrafia milenar existente nos 

sedimentos do Mondego, tendo necessariamente impactos negativos nos 

contextos arqueológicos, agora soterrado pelo contínuo assoreamento do Rio 

Mondego. 

Para além dos materiais líticos localizados, por Santos Rocha, em zonas 

contíguas à área de impacto do Projecto, atribuídos pelo autor ao Paleolítico e 

Neolítico, e que representam a ocupação das margens ribeirinhas por 

populações humanas desde a Pré-história. O Rio Mondego é por excelência 

uma das mais importantes vias de comunicação e penetração no hinterland do 

ocidente peninsular desde a Idade do Ferro - entreposto comercial fenício de 

Santa Olaia -, e a sua desembocadura, uma área por definição muito sensível, 

nomeadamente do ponto de vista do património cultural.  

Esta via de comunicação fluvial constituiu, com efeito, segundo J. Alarcão, 

“...um das mais importantes portos do litoral atlântico...,...subjacente ás 

importações da época romana.”, cuja utilização se prolongou pela Idade Média 

e se manteve até aos dias de hoje.   

Dado o potencial arqueológico do local de implantação do Terminal Papeleiro 

e tendo em conta as condicionantes existentes no meio subaquático,  

nomeadamente a fraca visibilidade (1 a 1,5 m) e a elevada extensão da área a 



 4 

prospectar (aproximadamente 300.000 m2), o C.N.A.N.S definiu a metodologia 

de prospecção de forma a melhor caracterizar a realidade arqueológica do 

local, tendo como objectivo uma correcta avaliação que legitime a 

subsequente tomada de medidas de minimização de impactos sobre o 

património arqueológico. Neste sentido, o recurso à utilização de meios 

geofísicos, analisados os factores de aplicabilidade, eficiência e custos, 

demonstrou ser a m etodologia mais adequada, cujas anomalias detectadas 

foram posteriormente confirmadas por mergulho. 

Desta forma, foram definidos os seguintes paços metodológicos para a 

elaboração deste estudo: 
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Metodologia  

Aquisição de dados - Magnetometria 

O magnetómetro utilizado foi o G-877 da Geometrics (magnetómetro de 

precessão protónica). Para a ligação do “peixe” à embarcação, foi utilizado um 

multi-cabo reforçado de Kevlar com 50m. 

A saída do cabo foi efectuada a bombordo, num total de 35m de cabo solto. 

A zona a prospectar apresentava alguns problemas logísticos tais como: 

• A profundidade variava desde os 10m (a oeste) até aos 1.5m (a este), 

valores para altura de preia-mar; 

• A ponte que produzia uma anomalia magnética significativa; 

• As Redes de pesca instalada na zona a prospectar dificultavam as 

operações 

• As fortes correntes tornaram difícil execução de uma grelha regular. 

Na tentativa de superar estes problemas, o magnetómetro foi acoplado a dois 

flutuadores, ficando imerso cerca de -1m, evitando-se deste modo possíveis 

embates no fundo. Os perfis foram efectuados contornando redes de pesca 

durante a mudança de maré (de preia-mar para baixa-mar). 

A aquisição de dados foi efectuada com uma velocidade média de 3 nós, o 

tempo de leitura (ciclo) do magnetómetro foi estabelecido para 1s. O software 

de aquisição foi o MagLog TM, que permite em tempo real visualizar os dados 

adquiridos e a localização dos perfis efectuados. 

 

 Fig.1 – Perfis de aquisição de dados de magnetometria. 
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Aquisição de dados - Sonar de Varrimento Lateral 

O Sonar de Varrimento Lateral utilizado foi o Klein 3000, com as seguintes 

características: 

• Emissão em duas frequências independentes, 130KHz  e 445KHz; 

• Consola de aquisição com DSP integrado; 

• Cabo ligação “peixe” – consola. 

Como foi anteriormente referido, a profundidade da zona variava entre 1.5m e 

os 10m. Desta forma optou-se por acoplar o sonar a bombordo da 

embarcação, a cerca de 1m de profundidade, ficando a cerca de 0.5m abaixo 

do plano do casco da embarcação. 

A primeira fase da aquisição de sonar foi efectuada com um alcance de 25m. 

Ou seja 25m para estibordo e 25 para bombordo. Com este parâmetro não foi 

possível efectuar a cobertura total da área de intervenção devido às redes de 

pesca presentes no local e devido às correntes, que impossibilitaram a 

execução das rotas pré-estabelecidas. O que levou a uma segunda fase onde 

se escolheu um alcance de 37m (total de cobertura de 74m). 

Para o registo de dados utilizou-se o software SonarPro7.4 Beta, que permitiu 

visualizar os dados em tempo real, tal como a cobertura efectuada, tendo o 

registo sido feito em formato *.sdf e *.xtf. 

 

 

 Fig.2 – Área coberta pelo Side Scan Sonar. 
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Fontes de alimentação  

As fontes de energia utilizadas foram baterias de 12V (45Ah a 60Ah) com 

conversores 12V/220V e 12V/130V e ainda um gerador AC 220V e DC 12V. 

Na embarcação utilizada foram instalados dois computadores para se efectuar 

o registo dos dados. Utilizou-se para a aquisição de dados de magnetometria 

e de sonar (1ª fase) um GPS Garmin 176 e para a segunda fase de sonar o 

mesmo GPS, mas com o sistema de correcção (sistema aberto a 1 de Abril de 

2003), funcionado no modo DGPS, com um erro de posicionamento médio de 

0.5m. 

 

Processamento e interpretação de dados  

Relativamente aos dados de magnetometria, o processamento efectuado pode 

ser descrito brevemente por: 

• Importação dos dados por linha; 

• Análise individuais das linhas; 

• Eliminação de anomalias com origem em deficiências de acoplamento de 

massas e outras origens; 

• Integração das linhas individuais e interpolação dos dados das linhas; 

• Conversão das coordenadas da imagem final obtida para o sistema de 

coordenadas UTM, 1983 Fuso 29. 

 

 

 Fig. 3 – Anomalias magnéticas detectadas. 
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Fig. 4 – Projecção das anomalias magnéticas detectadas 

 

O processamento de dados de sonar foi efectuado com uma suite de software 

da TritonElics, Inc. De um modo geral: 

• Utilizou-se o formato *.xtf para visualizar os dados; 

• Foram efectuados ajustes nos ganhos, correcções de espectros; 

• Foram efectuadas correcções de: velocidade “pitch”, “roll”, “heading” e 

“slant range”; 

• Foi feita a suavização da navegação, interpolação das posições do 

DGPS; 

• Foi feita a escolha da dimensão de pixel necessária à realização de um o 

mosaico global, tendo em consideração que para 445KHz, o 

comprimento de onda é aproximadamente 0.003m, que a aquisição foi 

efectuada com velocidades compreendidas entre os 2.5nós e os 3.5nós, 

o que se traduziu numa amostragem espacial aproximada de 0.07m, 

para o alcance escolhido. Foi então seleccionada uma dimensão para o 

pixel de 0.03*0.03m, a projecção de saída foi UTM 1983, Fuso 29. 

 



 9 

 

 Fig. 5 – Mapa da área de intervenção do projecto. 

 

Definição de alvos 

Após a obtenção das imagens finais de magnetometria e de sonar ambas foram 

integradas no software ArcView. A esta informação adicionou-se o 

ortofotomapa local. Foram então designados alvos de interesse e definidos 

troços de prospecção visual. 

 

 

Fig. 6 – Dados magnéticos e de sonar para definição de alvos. 
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Trabalho de Campo 

Magnetometria 

Os trabalhos de campo de aquisição de dados magnetométricos foram 

efectuados nos dias 22 e 23 de Março de 2003, sendo a equipa const ituída 

pelos seguintes elementos; Dr. Hélder Hermozilha Tareco e Dr. António Rino 

Licenciados na Universidade de Aveiro, Dr. Jean Yves Blot do Centro Nacional 

de Arqueologia Náutica e Subaquática, Dr. Paulo Oliveira do Instituto 

Português de Arqueologia. 

 

Sonar de Varrimento Lateral 

Os trabalhos de campo de aquisição de dados de sonar de varrimento lateral 

foram efectuados nos dias 29 de Março e 3 de Abril de 2003, sendo a equipa 

constituída pelos seguintes elementos; Dr. Hélder Hermozilha Tareco e Dr. 

António Rino, Licenciados da Universidade de Aveiro, Dr. Paulo Oliveira do 

Instituto Português de Arqueologia e o signatário (RR) do Centro Nacional de 

Arqueologia Náutica e Subaquática. 

 

Confirmação de alvos (anomalias) – cronologia dos trabalhos 

A confirmação de alvos foi efectuada através de mergulho utilizando-se a 

técnica de prospecção arqueológica radial com auxilio de detector de metais. 

Para a verificação das anomalias de sonar de varrimento lateral efectuou-se 

prospecção arqueológica visual com registo fotográfico, utilizando-se uma 

máquina fotográfica digital e submergível Sony P-9 e uma máquina fotográfica 

analógica submergível Nikkonos V, de modo a registar, quando visíveis, os 

alvos previamente estabelecidos. De referir que alguns dos trajectos e pontos 

não estão representados fotograficamente devido à inexistência de visibilidade 

para a obtenção de registo fotográfico. 

Os trabalhos de campo (mergulho) de verificação de alvos foram efectuados 

nos dias 05 de Junho, 25 e 26 de Agosto de 2003, sendo a equipa constituída 

pelos seguintes elementos; Dr. Pedro Caleja, do Centro Nacional de 
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Arqueologia Náutica e Subaquática, Dr. João G. Alves, do CNANS, Dr. Flávio 

Calippo, estagiário do CNANS e o signatário do CNANS. 

 

 

Fig. 7 – Implantação dos troços prospectados - sistema de coordenadas 

utilizado - UTM – Fuso 29 

 

As zonas em seguida apresentadas correspondem a áreas pré-definidas com 

base na natureza e proximidade das anomalias, possibilitando assim uma 

melhor gestão da prospecção subaquática através da instalação de cabos guia 

para orientação dos mergulhadores, sendo cada uma delas constituída por 

vários pontos assinalando a posição individual de cada anomalia (Mapa -

Anexo I) 
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Zona 1 (anomalias magnéticas) 

Quinta-feira 05 de Junho de 2003 

Logística: Ariane 

Apoio de superfície: João G. Alves 

Mergulhador: Pedro Caleja 

 

Ponto 1 - (anomalia magnética) - Long: 513528,83 -  Lat: 4443933,65 

Inicio do mergulho: 13h09. 

Fim do mergulho: 13h26. 

Técnica de verificação: radial a volta do ponto GPS com detector de metais. 

Profundidade: - 4,6m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 2 - (anomalia magnética) - Long: 513590,67 - Lat: 4443963,09 

Inicio do mergulho: 13h33 

Fim do mergulho: 13h48 

Profundidade: - 3,1m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 3 - (anomalia magnética) - Long: 513611,38 - Lat: 4443984,98 

Inicio do mergulho: 13h55 

Fim do mergulho: 14h04 

Profundidade:- 3,2m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 4 - (anomalia magnética) - Long: 513654,88 - Lat: 4443963,98 

Inicio do mergulho: 14h10 

Fim do mergulho: 14h26 

Profundidade: - 4,0m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 
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Ponto 5 - (anomalia magnética) - Long: 513704,29 – Lat: 4443995,19 

Inicio do mergulho: 14h31 

Fim do mergulho: 14h46 

Profundidade: - 3,3 m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 6 - (anomalia magnética) - Long: 513720,56 - Lat: 4443998,15 

Inicio do mergulho: 14h53 

Fim do mergulho: 15h10 

Profundidade: - 3,4m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 7 - (anomalia magnética) -  Long: 513762,28 - Lat: 4443962,94 

Inicio do mergulho: 15h17 

Fim do mergulho: 15h30 

Profundidade: - 3,3m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 8 - (anomalia magnética) - Long: 513789,80 - Lat: 4443962,94 

Inicio do mergulho: 15h36 

Fim do mergulho: 15h50 

Profundidade: - 4,1m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 

 

Ponto 9 - (anomalia magnética) - Long: 513934,04 - Lat: 4443963,39 

Inicio do mergulho: 15h57 

Fim do mergulho: 16h11 

Profundidade: - 3,1m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 
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Ponto 10 - (anomalia magnética) - Long: 514085,53 - Lat: 4443993,71 

Inicio do mergulho: 16h16 

Fim do mergulho: 16h30 

Profundidade: - 3,5m 

Descrição: nenhuma anomalia foi detectada com o detector de metais. 
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Zona 2 (anomalias de sonar de varrimento lateral) 

Técnica: O mergulhador foi rebocado pela embarcação que percorre uma rota 

pré-estabelecida.  

Mergulhador: Pedro Caleja 

Inicio do mergulho: 16h35 

Fim do mergulho: 17h30 

Pontos percorridos: 

Pontos Longitude Latitude 

1 514187.67 4443993.00 

2 514196.44 4443990.00 

3 514203.98 4444010.22 

4 514222.00 4443991.00 

5 514257.33 4443979.95 

6 514267.79 4443965.39 

7 514276.15 4443936.11 

8 514300.95 4443931.03 

9 514294.98 4443911.24 

10 514331.95 4443908.55 

11 514363.47 4443914.30 

12 514373.55 4443908.47 

 

Descrição: As anomalias principais neste percurso consistem em 

enrocamentos concentrados a volta de postes visíveis a superfície,  que 

servem para sinalização do canal de navegação e a variações de níveis 

sedimentares observados devidas a trabalhos de dragagens anteriores 
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Zona 3 (anomalias de sonar de varrimento lateral) 

Segunda-Feira 25 de Agosto de 2003 

Logística: Argos 

Apoio de superfície: João G. Alves 

Técnica: O mergulhador foi rebocado pela embarcação que percorre uma rota 

pré-estabelecida. 

 

Mergulhador: Pedro Caleja 

Inicio do mergulho: 17h40 

Fim do mergulho: 18h25 

Pontos percorridos: 

 

Ponto Longitude Latitude 

1 514 389,01 4443 916,17 

2 514 389,01 4443 926,85 

3 514 368,62 4443 921,17 

4 514 355,55 4443 919,75 

5 514 333,67 4443 921,10 

6 514 326,65 4443 921,17 

7 514 332,32 4443 934,47 

8 514 302,82 4443 962,18 

 

Descrição: As anomalias principais neste percurso consistem em 

enrocamentos concentrados a volta de postos visíveis a superfície,  que 

servem para sinalização do canal de navegação sem qualquer interesse 

arqueológico. 
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Zona 4 (anomalias magnéticas) 

Terça-Feira 26 de Agosto de 2003 

Logística: Argos 

Apoio de superfície: João G. Alves 

Técnica de verificação: prospecção radial em torno do ponto GPS com 

detector de metais. 

 

Ponto 1 - (anomalia magnética) - Long: 513 764,13 - Lat: 4443 917,77 

Mergulhador: Ricardo Rodrigo 

Inicio do mergulho: 16h30 

Fim do mergulho: 18h00 

Profundidade: - 2,5 m  

 

Descrição: Zona arenosa sem nada de visível a superfície. Nenhuma anomalia 

magnética detectada. Provável lixo móvel. 

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 4, ponto 1 
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Ponto 2 - (anomalia magnética) - Long: 513 854,59 - Lat: 4443 902,28 

Mergulhador: Ricardo Rodrigo 

Inicio do mergulho: 14h37 

Fim do mergulho: 14h46 

Profundidade: - 3,5m às 14h37 

 

Descrição: Zona arenosa sem nada visível à superfície. Foi detectada uma 

anomalia magnética que, após escavação, revelou ter origem num fragmento 

de metal sem interesse arqueológico. 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 4, ponto 2 
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Ponto 3 - (anomalia magnética) - Long: 513874,66 - Lat: 4443872,36 

Mergulhador: Ricardo Rodrigo 

Inicio do mergulho: 14h56 

Fim do mergulho: 15h05 

Profundidade: - 3,6m às 14h56 

Descrição: Nenhuma anomalia magnética foi detectada. Provável lixo móvel. 

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 4, ponto 3 
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Zona 5 (anomalias magnéticas e de sonar de varrimento lateral) 

Terça-Feira 26 de Agosto de 2003 

Logística: Argos 

Apoio de superfície: João G. Alves 

Técnica: prospecção radial em torno do ponto GPS, com  reconhecimento 

visual e electomagnático. 

 

Ponto 1 - (anomalia magnética) - Long: 513369,00 - Lat: 4443997,10 

Mergulhador: Ricardo Rodrigo 

Inicio do mergulho: 15h15 

Fim do mergulho: 15h34 

Profundidade:- 7m às 15h15 

 

Descrição: trata-se de um fundo plano onde foi detectada a presença de uma 

anomalia metálica mas não aflorando o fundo, nem correspondendo a qualquer 

indício visível ou alcançável por escavação. 

 

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz -Terminal Papeleiro - zona 5 ponto 1 
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Ponto 2 – (SVL) - Long: 513 403,4 - Lat: 4443 968,00 

Mergulhador: Ricardo Rodrigo 

Inicio do mergulho: 15h37 

Fim do mergulho: 15h53 

Profundidade: - 8m às 15h37 

 

Descrição: Verificada uma descida acentuada do fundo, escarpa com cerca de 

3m, correspondendo ao limite do talude provavelmente resultante da 

passagem de uma draga. 

 

 

 

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 5 ponto 2 
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Zona 6 (anomalias de sonar de varrimento lateral) 

Terça-Feira 26 de Agosto de 2003 

Logística: Argos 

Apoio de superfície: João G. Alves 

Técnica: prospecção radial visual em torno do posicionamento GPS. 

 

Ponto 1 - (SVL)- Long: 513368,00 - Lat: 4443823,15 

Mergulhador: Flávio Calippo 

Inicio do mergulho: 16h20 

Fim do mergulho: 16h35 

Profundidade: - 5,2m às 16h20 

 

Descrição: Verificada uma descida acentuada do fundo, escarpa com cerca de 

3m, correspondendo ao limite do talude provavelmente resultante da 

passagem de uma draga.  

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 6 ponto 1 
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Ponto 2 –(SVL)- Long: 513 380,19 - Lat: 4443 814,18 

Mergulhador: Flávio Calippo 

Inicio do mergulho: 16h20 

Fim do mergulho: 16h35 

Profundidade: - 5,2m às 16h20 

 

Descrição: Verificou-se a presença de uma manga plástica de grande 

dimensão. 

 

Fotos Figueira da Foz Terminal Papeleiro - Zona 6 ponto 2 

 

 

 

 

 

Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 6 ponto 2 
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Zona 7 (anomalias magnéticas e de sonar de varrimento lateral) 

Terça-Feira 26 de Agosto de 2003 

Logística: Argos 

Apoio de superfície: João G. Alves 

 

Técnica: Após a escolha de um ponto central foi efectuada num raio de 20m a 

verificação visual e electromagnética. 

Pontos SVL: 

Pontos Longitude Latitude 

1 513 458,19 4443 821,89 

2 513 460,71 4443 824,5 

3 513 464,53 4443 823,29 

4 513 471,05 4443 817,82 

5 513 473,91 4443 817,99 

6 513 475,48 4443 816,08 

7 513 481,47 4443 816,6 

8 513 469,66 4443 805,92 

9 513 465,49 4443 809,13 

10 513 465,84 4443 799,32 

11 513 460,8 4443 804,36 

12 513 447,95 4443 803,92 

13 513 442,13 4443 801,92 

 

Descrição: Esta zona e constituída por uma grande concentração de anomalias 

num raio de 20m, não permitindo a sua correcta diferenciação. 

Mergulhador: Flávio Calippo 

Inicio do mergulho: 16h45 

Fim do mergulho: 17h05 

Profundidade: - 3,5m as 16h45 
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Descrição: Zona de concentração de rochas devido a protecção dos pilares da 

ponte. Verificou-se ainda a existência de dois canos metálicos profundamente 

enterrados. Zona sem qualquer interesse arqueológico mas com eventual 

interesse para o planeamento das dragagens. 

 

 

 

 

 

 

Fotos sub. - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 7, canos metálicos. 
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Fotos subaquáticas - Figueira da Foz - Terminal Papeleiro - zona 7, rochas. 
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Conclusão 

No decurso da avaliação arqueológica efectuada através de mergulho, nos 

pontos correspondentes aos alvos pré-estabelecidos por métodos de 

geofísicos, não foi verificada a existência de quaisquer contextos ou achados 

arqueológicos que possam condicionar a execução da obra. No entanto, tendo 

em conta que esta prospecção incidiu sobretudos nas camadas superficiais da 

zona a dragar e que esta dragagem prevê atingir os -7m de profundidade, 

torna-se necessário assegurar o acompanhamento arqueológico permanente 

de todos os trabalhos de dragagem ou remoção de terras que vão para além 

das cotas -4m do ZH. 

Esta medida justifica-se devido à incapacidade, mesmo com métodos de 

prospecção geofísica, de se detectarem eventuais contextos arqueológicos a 

profundidades superiores a -4 m do ZH e actualmente soterradas por 

sedimento.  

Assim, devido ao assoreamento do Rio Mondego, as camadas sedimentares 

não prospectadas, entre os -4m e os -7m ZH, podem naturalmente conter 

vestígios de património arqueológico só passíveis de identificação durante o 

decurso dos próprios trabalhos. 
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