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resumo 
 

 

Num cenário em que cada vez mais estão presentes as consequências das 
alterações climáticas, torna-se importante delinear estratégias de mitigação e 
adaptação a essas mesmas alterações que são responsáveis, cada vez mais, 
pela degradação dos ecossistemas. 

O Baixo Vouga Lagunar é um agrossistema extremamente vulnerável em que 
a gestão correta da água e do solo, por parte dos agricultores, é fundamental 
para manter as características da zona. 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar o contributo ambiental das 
produções agrícolas em zonas húmidas – o caso da orizicultura do Baixo 
Vouga Lagunar, e teve como base a recolha bibliográfica e análise 
documental. 

As recentes evidências científicas sobre a importância do “Carbono Azul” 
vieram reforçar a importância da defesa deste agrossistema único no nosso 
país, já que o Baixo Vouga Lagunar está inserido numa zona costeira húmida 
de grande importância, possuindo diversos terrenos agrícolas ricos em 
carbono. 

Verifica-se que o incentivo à produção agrícola, nomeadamente à orizicultura 
surge como estratégia de manutenção deste território, que tem vindo a ser 
abandonado progressivamente devido às baixas produções unitárias, 
consequências da gestão deficitária do Baixo Vouga Lagunar. Entende-se que 
a orizicultura desempenha não só um papel fundamental na conservação da 
biodiversidade como também pode ser usada como estratégia para atingir os 
diversos objetivos de neutralidade carbónica até 2050 em que Portugal está 
comprometido. 
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In a scenario where the consequences of climate change are increasing, it 
becomes important to outline strategies to mitigate and adapt to these same 
changes that are responsible for the degradation of ecosystems. 

Baixo Vouga Lagunar is an extremely vulnerable agro-system in which the 
correct management of water and soil by farmers is essential to maintain the 
characteristics of the area. 

The main objective of this work is to identify the environmental contribution of 
agricultural production in wetlands - the case of rice farming in Baixo Vouga 
Lagunar, and was based on bibliographic collection and document analysis. 

Recent scientific evidence on the importance of “Blue Carbon” has reinforced 
the relevance of defending this unique agro-system in our country, since the 
Baixo Vouga Lagunar is located in a humid coastal zone of great relevance, 
with several agricultural lands rich in carbon. 

The incentive for agricultural production, especially rice cultivation, appears as 
a strategy for maintaining this territory, which has been progressively 
abandoned due to low unit productions, consequences of the deficient 
management of the Baixo Vouga Lagunar. It is realized that rice farming plays 
not only a key role in the conservation of biodiversity but also can be used as a 
strategy to achieve the various carbon neutral goals by 2050 that Portugal is 
committed to. 
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1. Introdução 

 

1.1. Relevância do tema 

 

Nos últimos 50 anos, a humanidade mudou os ecossistemas de uma forma 

mais rápida e intensiva do que em comparação com qualquer outro período da 

história (MEA, 2005). Esta mudança deveu-se ao crescimento exponencial da 

população e ao impulso da intensidade da atividade económica, que aumentou 

assim a sua necessidade de alimento, água potável, recursos e combustíveis 

(MEA, 2005). 

Uma das consequências do aumento populacional e da intensidade da 

atividade económica é o aumento de gases com efeito de estufa (GEE) na 

atmosfera que afetam o equilíbrio do nosso planeta (Sapkota e White, 2020). 

Gases como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) 

têm um papel fundamental no aquecimento global, e segundo o sexto Relatório de 

Avaliação do IPCC (AR6), as emissões globais de GEE continuaram a aumentar 

no período de 2010-2019, pelo que os níveis de 2019 foram cerca de 12% mais 

altos do que em 2010 e cerca de 54% mais altos que em 1990 (IPCC, 2022). 

As zonas húmidas são afetadas direta e indiretamente pelo 

desenvolvimento populacional e pelas atividades económicas causando a 

degradação de rios, lagos, pântanos e outras zonas húmidas interiores (incluindo 

perda de espécies ou redução de população nestes sistemas) através do 

aumento da procura de terras e água para a agricultura, do desenvolvimento de 

infraestruturas, conversão de terras, poluição, sobre-exploração e introdução de 

espécies exóticas invasoras (MEA, 2005). 

Alguns estudos, como o de Sapkota e White (2020), mostram que poderá 

ser menos dispendioso e mais sustentável utilizar os ecossistemas terrestres, 

como por exemplo as zonas húmidas, para sequestrar o carbono da atmosfera, 

do que medidas artificiais de sequestro de carbono ou instalação de tecnologias 

de redução de emissões para as indústrias. 

As zonas húmidas e nomeadamente as costeiras, providenciam vários 

serviços ecossistémicos de grande importância como é o caso do sequestro e 
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armazenamento de carbono (Sapkota e White, 2020). Estudos recentes têm vindo 

a mostrar a importância do sequestro do carbono pelos ecossistemas oceânicos e 

costeiros e são frequentemente referidos como “Carbono Azul” (Macreadie et al., 

2019). 

É ainda importante referir que as zonas húmidas, como por exemplo as 

margens dos rios, possuem as condições ideais para o cultivo de arroz. Em 

Portugal, o arroz é cultivado atual e maioritariamente por submersão ao longo das 

margens dos rios, nomeadamente no Vale do Mondego, os vales centrais do Tejo 

e Sorraia, e no Vale do Sado, mais a Sul (Castelo, 2009); a estes devendo 

acrescentar-se, o vale do Cértima e,  ancestral e historicamente, o vale do Vouga 

que no  período pós II Guerra Mundial atingiu uma significativa área de produção 

de sete centenas de hectares (hoje reduzidos a apenas cerca de duas dezenas 

de hectares) (Crespo, 2022). Estas zonas são consideradas uma zona húmida 

artificial e são o habitat de várias espécies de fauna e flora que procuram estas 

zonas para abrigo, alimentação, reprodução e nidificação (Figueiredo, 2011). 

No âmbito da unidade curricular “Estágio/Projeto/Dissertação” do Mestrado 

Integrado em Engenharia do Ambiente, foi realizado este projeto que tem como 

tema o “Contributo ambiental das produções agrícolas em zonas húmidas – o 

caso da orizicultura do Baixo Vouga Lagunar” orientado pela Professora Doutora 

Filomena Martins e co-orientada pelo Engenheiro João Paulo V. V. Magalhães 

Crespo, Chefe da Delegação de Aveiro da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro (DRAPC). 

Este projeto tem como objetivo principal mostrar o contributo ambiental da 

orizicultura no Baixo Vouga Lagunar (BVL) dado que tem vindo a desaparecer, 

enquanto agroecossistema1, devido à falta de gestão que se prolonga há vários 

anos aliada ao baixo rendimento da cultura, procurando encontrarem-se apoios e 

incentivos objetivamente dirigidos a esta cultura nestas condições específicas de 

atividade produtiva. 

Verifica-se portanto, que a gestão incorreta da atividade agrícola nas zonas 

húmidas pode ter impactos a vários níveis, podendo desta forma alterar as 

características ecológicas da região e resultando em perdas para as populações 
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que dependem destas zonas (RAMSAR, 2014). Cumulativamente a falta de 

gestão dessas áreas, e em especial na região do BVL, pode resultar igualmente 

em perdas para o rendimento das populações, assistindo-se ao abandono 

progressivo dos campos e práticas agrícolas. Neste caso, verifica-se que as 

atividades agrícolas são importantes para manter as características ecológicas e 

o seu uso sustentável (Crespo, 2022). 

Uma análise atenta da evolução do último decénio agrícola (“inquéritos às 

explorações agrícolas” de 2009 e 2019, publicado pelo INE), relativamente à SAU 

- Superfície Agrícola Útil, permite concluir que no concelho de Estarreja, onde se 

localiza a maior área do Baixo Vouga Lagunar, houve uma perda de cerca de 

18% da sua área de SAU, correspondendo a cerca de 500 ha principalmente 

devido à crescente salinização dos solos agrícolas e, consequentemente, o seu 

abandono pelos agricultores/explorações agrícolas (Crespo, 2022). 

 

 

1.2. Objetivos 

 

Devido à falta de gestão do território, o BVL enquanto agroecossistema tende 

a desaparecer. Visto que este se localiza na latitude mais a norte de Portugal 

onde ainda vai sendo cultivado o arroz, planta característica das zonas húmidas, 

desenvolveu-se este projeto em que os principais objetivos são: 

• Mostrar a importância dos serviços ecossistémicos prestados pelas zonas 

húmidas, no caso do BVL; 

• Evidenciar a importância, para os ecossistemas e a biodiversidade, da 

cultura do arroz nos campos agrícolas do BVL; 

• Demonstrar a importância em procurar assegurar um rendimento 

compensador e motivador para a manutenção e incremento da atual área 

da cultura do arroz neste território; 

• Contribuir ambientalmente para a justificação da importância da 

manutenção e incremento da área de arroz no BVL, para tanto e se 

 
1 Sistema biológico e de recursos naturais gerido pelo homem com o objetivo principal de produzir 
alimentos , bem como outros valores não alimentares e serviços ambientais (MEA, 2005) 
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necessário, com um apoio direto e compensador do rendimento dos 

orizicultores do Vouga, enquadrável em medida específica da PAC 

(Política Agrícola Comum) assente no pacto ecológico europeu (“Green 

Deal”). 

 

 

1.3. Metodologia 

 

Para a realização deste projeto, inicialmente foi concretizado um 

levantamento e análise bibliográfica com base em palavras chave previamente 

definidas, tais como: zonas húmidas; Baixo Vouga Lagunar; Ria de Aveiro; 

Serviços ecossistémicos das zonas húmidas; carbono azul; agricultura em zonas 

húmidas. 

 Posteriormente selecionaram-se as fontes primárias (que consistiram 

essencialmente na análise do “Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar”, realizado pela Universidade 

de Aveiro em 2001 e no trabalho sobre “Monitorização da Flora e Vegetação dos 

Sistemas Húmidos do Baixo Vouga Lagunar” realizado por Rosa Maria Pinho em 

2010) de seguida fez-se uma avaliação das fontes secundárias. Por fim, realizou-

se uma leitura crítica de todas as fontes bibliográficas escolhidas e retirou-se a 

informação considerada fulcral para a realização deste projeto. 

Para além da parte teórica que consistiu na recolha bibliográfica e análise 

documental – tendo sido esta a base deste projeto, existiu também uma parte 

empírica onde foram realizadas duas visitas de campo (26 março 2021 e 14 de 

maio de 2021) e entrevistas aos responsáveis pelas produções de arroz nos 

campos das freguesias de Salreu e Canelas, do concelho de Estarreja, pelo que 

foi possível tirar alguns apontamentos em formato escrito. Estas visitas e recolha 

de informação tiveram como objetivo proporcionar uma visão mais prática do 

tema e compreender a importância da cultura do arroz no BVL. Foram também 

obtidas várias informações, diversas e dispersas sobre a realidade social vivida 

neste território, que serviram para enriquecer ainda mais este projeto. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 

 

No Capítulo 1 efetua-se uma introdução com a relevância do tema, assim 

como os objetivos deste projeto. É ainda realizada uma descrição da metodologia 

usada e a estrutura do projeto.  

No Capitulo 2 é realizada o Estado de Arte onde são apresentados e 

discutidos os conceitos de ecossistemas e os seus serviços, seguidamente da de 

zonas húmidas, assim como a sua importância. Foi também realizada uma 

análise à evolução das alterações climáticas, no mundo e em Portugal, assim 

como ao que está a ser feito para minimizar os efeitos das mesmas, 

nomeadamente: o Acordo de Paris, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

2050, o Pacto Ecológico Europeu e ainda a Política Agrícola Comum. Foi ainda 

abordada a Agricultura em Zonas húmidas assim como a orizicultura nestas 

zonas. 

No Capítulo 3 foi analisado o caso de estudo que é o Baixo Vouga 

Lagunar (BVL). Foi realizada uma caracterização da área, nomeadamente da Ria 

de Aveiro, a localização geográfica do BVL, o tipo de paisagem que é composto, o 

clima, a geologia e solos, e o uso do solo. De seguida realizou-se o contexto 

histórico desta zona, a sua importância ecológica e a orizicultura. Por fim 

realizaram-se os resultados e as conclusões de toda esta secção. 

No Capítulo 4 procedeu-se às conclusões gerais do contributo ambiental 

da agricultura em zonas húmidas no caso do Baixo Vouga Lagunar. 
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2. Estado de Arte 

 

2.1 Ecossistemas e Serviços Ecossistémicos 

 

Um ecossistema é definido como uma unidade funcional onde vários tipos 

de comunidades (plantas, animais e microrganismos) interagem com o meio que 

os rodeia (meio abiótico) por isso, toda a vida existente no planeta Terra depende 

dos ecossistemas e dos serviços que estes fornecem (MEA, 2005). Por sua vez, 

os serviços prestados pelos ecossistemas designam-se como serviços 

ecossistémicos e traduzem os benefícios que os seres humanos retiram dos 

ecossistemas direta e indiretamente. 

O Millennium Ecosystem Assessment (MEA)2, sugeriu quatro categorias 

para definir os serviços ecossistémicos: 

• Serviços de produção – Produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas como alimentação, água potável, madeira e fibras; 

• Serviços de regulação – Mantêm biofisicamente possível a vida no 

planeta fornecendo benefícios como a purificação da água, 

polinização de culturas, controlo de cheias e regulação climática; 

• Serviços culturais – tornam o planeta num lugar agradável 

providenciando espaços recreativos, educacionais e estéticos onde 

é ainda possível encontrar inspiração espiritual; 

• Serviços de suporte – cria todas as condições e processos de que a 

sociedade e os outros serviços dependem diretamente, ou seja, 

todos os ciclos físicos, químicos e biológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Programa de pesquisa sobre mudanças ambientais que foi lançado em 2001 pelas Nações Unidas. Este 
programa avalia o impacto humano nos ecossistemas 
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2.2 Zonas Húmidas e a sua importância 

 

As zonas húmidas incluem alguns dos ecossistemas mais produtivos e 

sensíveis do mundo, como por exemplo as zonas estuarinas, pântanos, 

manguezais e recifes (MEA, 2005). Estas zonas fornecem ainda água e 

produtividade primária a inúmeras espécies de animais e plantas que dependem 

destas zonas para sobreviver, sendo o habitat de pássaros, mamíferos, répteis, 

anfíbios, espécies de peixes e invertebrados. As zonas húmidas são ainda 

importantes depósitos de material genético vegetal, como por exemplo o arroz, 

que é a dieta básica de mais de metade da humanidade (RAMSAR, 2016). 

Na literatura analisada foi possível encontrar vários tipos de classificação 

das zonas húmidas, porém para melhor compreensão, a convenção RAMSAR 

decidiu adotar um sistema de classificação próprio dos vários tipos de zonas 

húmidas que existem, incluindo assim 42 tipos de zonas, agrupados em três 

categorias: 

 

• Zonas húmidas marinhas/costeiras (figura 1) – zonas húmidas de água 

salgada ou salobra onde se incluem os estuários, sapais, lagoas costeiras, 

pântanos marinhos, mangais, falésias rochosas, entre outros; 

 

 

Figura 1 – Zona húmida marinha/costeira - Fajã da Caldeira do Santo Cristo – Açores. 

Fonte: Nataly Adrian https://natalyadrian.com/2016/04/03/faja-da-caldeira-do-santo-cristo/ 
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• Zonas húmidas interiores/continentais (figura 2) – zonas húmidas de água 

doce. Incluem lagos, rios, ribeiros, pauis, pântanos, turfeiras; 

 

 

Figura 2 – Zona húmida continental - Paul da Tornada , Tornada, Caldas da Rainha 

Fonte: http://www.associacao-pato.org/paul-de-tornada.html 

 

• Zonas húmidas artificiais/feitas pelo homem (figura 3) - zonas húmidas 

criadas pelo ser humano por exemplo as salinas, arrozais, albufeiras, 

canais e tanques de aquacultura. 

 

 

Figura 3 – Zona húmida artificial – Covão dos Conchos, Serra da Estrela 

Fonte: https://pixabay.com/photos/portugal-star-saw-cov%c3%a3o-dos-conchos-2425575/ 
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Em relação às zonas húmidas costeiras, cerca de 80% são constituídas por  

planícies de marés (tidal flats), sapais e recifes de corais, sendo o restante 

ocupado por áreas de mangais e tapetes de ervas marinhas. Sobre as zonas 

húmidas costeiras é ainda importante salientar que nos últimos anos têm sido 

desenvolvidos diversos estudos que comprovam que estes ecossistemas 

desempenham um papel importante no sequestro de Carbono em comparação 

com ecossistemas terrestres, pelo que são usualmente designadas como 

Carbono Azul (McLeod et al., 2011) 

 Seguem-se as zonas húmidas interiores/continentais onde cerca de 80% 

da sua área é constituída por turfeiras, pântanos e pauis em solos aluviais e lagos 

naturais. Por fim, as zonas húmidas artificiais/feitas pelo homem constituem cerca 

de 12% de todas as zonas húmidas mundiais e são constituídas maioritariamente 

por arrozais e albufeiras. Enquanto as zonas húmidas naturais tem vindo a 

diminuir, as zonas húmidas artificiais tem vindo a aumentar ao longo dos anos 

(RAMSAR, 2018). 

Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e 

o Millennium Ecosystem Assessment (2005), as zonas húmidas, tanto de água 

doce como de água salgada, procurando e devendo manter-se o seu recíproco 

equilíbrio relativo, sustentam a humanidade e a natureza através da prestação de 

vários serviços ecossistémicos: 

- Fornecem a maior parte da água doce – a água para abastecimento 

humano é proveniente de uma variedade de zonas húmidas interiores como por 

exemplo lagos, rios, pântanos e aquíferos; 

- Filtram poluentes e águas residuais – as zonas húmidas, em especial os 

pântanos, têm um papel importante na filtração de águas: alguns pântanos têm a 

capacidade de reduzir a concentração de nitrato até 80%; 

- Alimentação – a agricultura e aquicultura; 

- Proporcionam um “lar” à natureza – 40% das espécies mundiais vivem e 

reproduzem-se em zonas húmidas; os recifes de coral abrigam 25% de todas as 

espécies; 

- Proteção contra inundações e tempestades; 

- Regulação do clima. 
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Na tabela 1, é apresentada uma síntese dos serviços ecossistémicos 

prestados em especial pelas zonas húmidas. 

 

Tabela 1 - Serviços ecossistémicos 

Fonte: Adaptado de MEA, 2005b 

S
e

rv
iç

o
s

 E
c

o
s

s
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té
m
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o

s
 

Produção 

Alimentos Peixes, animais selvagens, frutas e sementes 

Água Potável 
Armazenamento e retenção de água para uso 

doméstico, industrial e na agricultura 

Fibras e Combustível Troncos de madeira, lenha, turfa, forragens 

Bioquímicos Extração de medicamentos e outros materiais da biota 

Materiais Genéticos 
Genes para a resistência a patógenos de plantas, 

espécies ornamentais, etc 

Regulação 

Regulação Clima 

Fonte e sumidouro de gases com efeito de estufa, 

influenciam a temperatura local e regional, precipitação 

e outros processos climáticos 

Regulação água (fluxos 

hidrológicos) 
Recarga/descarga de águas subterrâneas 

Purificação de água e 

tratamento de resíduos 

Retenção, recuperação e remoção de nutrientes em 

excesso e outros poluentes 

Regulação de Erosão Retenção de solos e sedimentos 

Regulação de perigos 

naturais 
Controle de cheias, proteção contra tempestades 

Polinização Habitat para polinizadores 

Cultural 

Espiritual e Inspirador 

Fonte de inspiração; muitas religiões atribuem valores 

espirituais e religiosos a aspetos de ecossistemas 

pantanosos 

Recreacional Oportunidade para atividades recreativas 

Estético 
Muitas pessoas encontram beleza ou valor estético em 

aspetos dos ecossistemas húmidos 

Educacional Oportunidade para educação formal e informal e treinos 
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Suporte 

Formação solo 
Retenção de sedimentos e acumulação de matéria 

orgânica 

Ciclo de nutrientes 
Armazenamento, reciclagem, processamento e 

aquisição de nutrientes 

 

 

2.2.1 Convenção RAMSAR 

 

Em 1971 surgiu a Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância 

Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, geralmente 

conhecida como Convenção RAMSAR, que consiste num tratado 

intergovernamental adotado na cidade Iraniana de Ramsar (RAMSAR, 2016). 

 Segundo o artigo 1.1 da Convenção RAMSAR (RAMSAR, 2016), as zonas 

húmidas são definidas como: 

«áreas de sapal, paul, turfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou 

temporária, com água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo 

águas marinhas até seis metros de profundidade na maré baixa e zonas costeiras 

e ribeirinhas.» 

Além disso, segundo o artigo 2.1 podem ainda ser incluídas nas zonas húmidas: 

 «zonas ribeirinhas e costeiras adjacentes às zonas húmidas, e ilhas ou corpos de 

água marinha com profundidade superior a seis metros na maré baixa dentro das 

zonas húmidas». 

A convenção entrou em vigor em 1975 e atualmente (2022) conta com 

cerca de 2445 sítios RAMSAR, que abrangem uma área de 2.5 milhões de km2.  

Os sítios RAMSAR são selecionados com base no seu significado 

internacional em relação à ecologia, botânica, zoologia, limnologia e hidrologia 

(ANEXO I). Esta classificação cria uma rede representativa dos mais diversos 

tipos de zonas húmidas que existem e desempenham um importante papel em 

termos sociais, económicos, culturais e até religiosos (RAMSAR, 2016). 

De acordo com o ICNF, Portugal assinou a convenção sobre zonas 

húmidas em 1980 (Decreto-Lei n.º 101/80, de 9 de outubro) e ratificou-a a 24 de 

novembro desse mesmo ano. 
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Atualmente (2022) conta com cerca de 31 Sítios Ramsar que cobrem uma 

área de cerca de 132 487 ha, desses 31 Sítios cerca de 18 são em Portugal 

Continental e 13 nos Açores.  

Segundo o Decreto-Lei n.º101/80 de 9 de outubro, as partes integrantes 

concordaram em: 

• Selecionar as zonas húmidas fundamentando a sua seleção na sua 

importância internacional em termos ecológicos, botânicos, zoológicos, 

limnológicos ou hidrológicos; 

•  Elaborar e executar planos de modo a promover a conservação de zonas 

húmidas incluídas na lista de sítios RAMSAR, e quando possível, promover 

a sua exploração racional; 

• Promover a conservação de zonas húmidas e de aves aquáticas 

estabelecendo reservas naturais nestas zonas, quer estas estejam, ou não 

incluídas nos Sítios RAMSAR e providenciar a sua proteção apropriada. 

 

 Os sítios RAMSAR são reconhecidos a partir de critérios de 

representatividade  do ecossistema, de valores faunísticos e florísticos e da sua 

importância para a conservação de aves aquáticas e peixes (ICNF, 2020). 

 

 

2.3 Alterações Climáticas 

 

A partir de 1950 o aquecimento global tornou-se cada vez mais evidente 

com o aumento das ondas de calor e de frio que se tornaram mais frequentes e 

intensas (IPCC, 2014). Segundo dados do Painel Intergovernamental sobre 

mudanças climáticas3 (IPCC), que são mostrados pelos gráficos da figura 4, a 

atmosfera e o oceano aqueceram [gráfico (a)], o nível médio da agua do mar 

aumentou consideravelmente [gráfico (b)], e as concentrações de gases com 

efeito de estufa (GEE) e emissões de CO2 aumentaram drasticamente [gráficos 

(c) e (d)]. 

 
3 Organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas pela iniciativa do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Organização Meteorológica Mundial 
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Figura 4 - (a) Evolução da temperatura média do solo e oceano,  (b) alteração do nível médio do mar, (c) 

concentrações médias de GEE e (d) emissões de CO2 antropogénico. 

Fonte: IPCC, 2014 

 

Fazendo uma análise das alterações climáticas em Portugal e segundo 

dados do Inventário Nacional de Emissões de 2021, verifica-se que Portugal 

atingiu em 2005 o seu pico de emissões nacionais de GEE (Gases com Efeito de 

Estufa) onde se verificou um aumento de 44% em relação a 1990 (figura 5), a 

partir daí tem-se vindo a registar um decréscimo significativo e sustentado devido 

ao aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis (eólica e 

hídrica) (APA, 2021) e implementação de medidas de eficiência energética (APA, 

2021). Estas medidas foram implementadas no âmbito do 2º período do Protocolo 

de Quioto (2013 – 2020) em que Portugal se comprometeu a limitar, neste espaço 

temporal, o aumento das emissões de GEE. De acordo com os dados obtidos, as 
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emissões respeitam as metas acordadas (APA, 2021). Em 2017 é observado 

novamente um pico nas emissões devido aos incêndios florestais ocorridos nesse 

ano (APA, 2021). 

 

 

Figura 5 – Evolução das emissões nacionais de Gases com Efeito de Estufa (GEEs). 

Fonte: APA, 2021 

 

Em Portugal e de acordo com a mais recente atualização do Inventário 

Nacional de Emissões de 2021 (relativo ao ano 2019), pode verificar-se que o 

setor que produz maiores emissões de GEE é o da energia (figura 6), que inclui a 

produção de energia e os transportes (APA, 2021). 

 

Figura 6 – Emissões GEE por setor em 2019. 

Fonte: APA, 2021 
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2.4 Acordo de Paris 

 

O acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima adotado por 196 partes (signatário da 

convenção) na COP 21 (21.ª sessão da Conferência das Partes) em Paris, em 12 

de dezembro de 2015 e entrou em vigor em 4 de novembro de 2016.  

Com o Acordo de Paris ficou explícito que é necessário o contributo de 

todos os países para limitar o aquecimento global, pelo que foi assumida a 

necessidade urgente de proceder à descarbonização das economias. Este acordo 

é considerado o principal compromisso assumido para travar o aquecimento 

global (APA, 2021). 

Para tanto definindo-se os pontos chave para limitar o aquecimento global: 

• um objetivo a longo prazo - foi estabelecido o limitar o aumento da 

temperatura média global a níveis inferiores a 2ºC, de preferência 

1,5ºC em comparação com os níveis pré-industriais; 

• contributos – antes e durante a conferência de Paris, os países 

apresentaram planos de ação nacionais abrangentes (designados 

CDN – contributos determinados a nível nacional) no domínio das 

alterações climáticas de modo a reduzirem as suas emissões; 

• ambição – os governos acordaram em apresentar os seus planos de 

ação de cinco em cinco anos, estabelecendo metas cada vez mais 

ambiciosas; 

• transparência – os países concordaram em apresentar relatórios aos 

outros governos e ao público sobre o seu desempenho no alcance 

das suas metas, para assegurar a transparência e a supervisão; 

• solidariedade – os Estados-Membros da UE e outros países 

desenvolvidos continuarão a prestar financiamento à luta contra as 

alterações climáticas para ajudar os países em desenvolvimento a 

reduzirem as emissões e a criarem resiliência aos efeitos das 

alterações climáticas. 
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Na COP26 (26.ª reunião da Conferência das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas) realizada a 1 de novembro de 2021 em Glasgow, Reino 

Unido, foi feita uma análise dos progressos realizados relativamente aos 

compromissos assumidos no Acordo de Paris e chegou-se à conclusão que são 

necessários mais esforços para atingir a meta dos 1,5ºC. 

 

 

2.5 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

 

Portugal assumiu em 2016, na 22ª Conferência das Partes da Convenção 

das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em Marraquexe, o objetivo de 

atingir a Neutralidade Carbónica até 2050, de modo a cumprir as metas do acordo 

de Paris (UNFCCC, 2019). 

 Na Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas, no dia 23 de Setembro 

de 2019, Portugal submeteu (um ano antes do prazo) o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado em Conselho de Ministros 

n.º107/2019, de 1 de julho. 

O RNC 2050 identifica os principais vetores de descarbonização em todos 

os setores da economia, as opções de políticas e medidas e a trajetória de 

redução de emissões para atingir este fim, em diferentes cenários de 

desenvolvimento socioeconómico. Caberá ao setor da energia o maior contributo 

para a redução de emissões, nomeadamente a produção de eletricidade e os 

transportes, contudo, é esperada a contribuição de todos os outros setores na 

diminuição das emissões, aumentado a eficiência, escolhendo tecnologias 

inovadoras de modo a promover melhorias em especial na agricultura, na gestão 

de resíduos e na indústria (Resolução do Conselho de Ministros No 107/2019, 

2019). 

 

 

 

 

 



 

17 
 

2.6 Pacto Ecológico Europeu 

 

A 11 de dezembro de 2019, a Comissão Europeia apresentou o Pacto 

Ecológico Europeu: “Green Deal”. A presidente da Comissão Europeia, Ursula 

von der Leyen definiu este pacto como “… a nossa nova estratégia de 

crescimento. Ajudar-nos-á a reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, a criar 

emprego.” (EC, 2019). 

O Pacto Ecológico Europeu é um pacote de medidas que tem como 

objetivo principal tornar a Europa climaticamente neutra até 2050 protegendo o 

ambiente enquanto se incentiva a adoção de tecnologias verdes e soluções 

sustentáveis de modo a tornar a economia da União Europeia (UE) sustentável. É 

esperado ainda que seja uma estratégia de crescimento da UE. 

Em dezembro de 2020, o Conselho Europeu confirmou o seu compromisso 

relativamente à transição ecológica da UE tendo sido aprovada uma nova meta 

vinculativa da EU que consiste numa redução interna líquida de pelo menos 55% 

das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com os 

valores de 1990. Esta meta tornar-se-ia mais tarde na Lei Europeia em matéria de 

Clima (EC, 2019). 

 

 

2.6.1 Lei Europeia do Clima 

 

A Lei Europeia do Clima foi proposta pela Comissão Europeia a 4 de março 

de 2020, com o objetivo de tornar numa obrigação jurídica o objetivo da 

neutralidade climática até 2050 para a economia e sociedade europeias, que até 

à data apenas tinha sido uma promessa política estabelecida no Pacto Ecológico 

Europeu  

A Lei Europeia do Clima foi publicada a 9 de julho de 2021 no Jornal Oficial 

da União Europeia e entrou em vigor a 29 de julho de 2021. Com a 

implementação desta lei, as instituições europeias e os Estados-Membros ficam 

obrigados a tomar as medidas necessárias a nível nacional e da UE para cumprir 

a meta de emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa em 2050, de 
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forma irreversível e gradual e a meta intermédia de reduzir até 2030 as emissões 

líquidas de GEE em pelo menos 55%, em comparação com os níveis de 1990. 

De acordo com o regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 30 de Junho de 2021 que cria o regime Para alcançar a 

neutralidade climática e que altera os Regulamentos (CE) No 401/2009 e (UE) 

2018/1999 («Lei Europeia Em Matéria de Clima»), é criado um Conselho 

Consultivo Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas, que prestará 

aconselhamento científico independente e apresentará relatórios sobre as 

medidas da UE em matéria de clima. Para além disso é ainda prevista uma meta 

climática intermédia para 2040, a fixar nos próximos anos. 

Para além de implicar a transformação da indústria da UE, este aumento 

da ambição em matéria de clima irá também: 

• estimular o crescimento económico sustentável; 

• criar emprego; 

• gerar benefícios sanitários e ambientais para os cidadãos da UE; 

• contribuir para a competitividade a longo prazo da economia da UE no 

mundo, ao promover a inovação em tecnologias verdes. 

 
 

2.6.2 Estratégia “do prado ao prato” 

 

Em maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou a estratégia "do prado 

ao prato" (“farm to fork”) como uma das ações principais do Pacto Ecológico 

Europeu que visa contribuir para a transição do atual sistema alimentar da UE 

para um modelo sustentável de modo a gerar novas oportunidades de negócio 

com um impacto positivo nas receitas dos operadores do setor agroalimentar. 

Segundo a Comissão os principais objetivos desta estratégia são: 

• assegurar alimentos suficientes, a preços acessíveis e nutritivos dentro dos 

limites do planeta; 

• reduzir para metade a utilização de pesticidas e fertilizantes e a venda de 

agentes antimicrobianos; 
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• aumentar a percentagem de terras agrícolas consagradas à agricultura 

biológica; 

• promover um consumo alimentar e regimes alimentares saudáveis mais 

sustentáveis; 

• reduzir as perdas e o desperdício alimentares; 

• combater a fraude alimentar ao longo da cadeia de abastecimento; 

• promover o bem-estar dos animais. 

 

Esta estratégia é a oportunidade de tornar o sistema alimentar da Europa 

sustentável pelo que está alinhada com a Estratégia de Biodiversidade da UE 

para 2030, tendo as duas propostas sido apresentadas como complementares. 

 
 

2.6.3 Estratégia de Biodiversidade para 2030 

 

De acordo com a Comissão Europeia, a estratégia de biodiversidade para 

2030 tem como objetivo colocar a biodiversidade da Europa numa trajetória de 

recuperação até 2030 em beneficio das pessoas, do clima e do planeta. 

Com esta estratégia, a UE pretende alargar as zonas da Rede Natura 2000 

atuais, protegendo as zonas com elevado valor em termos climáticos e de 

biodiversidade, ao mesmo tempo que restaura os ecossistemas degradados até 

2030. 

 Segundo a Comissão, os principais objetivos desta estratégia são: 

• Transformar pelo menos 30 % das terras e dos mares da Europa em áreas 

protegidas geridas de forma eficaz; 

• Restaurar, em toda a UE, ecossistemas degradados que se encontrem em 

mau estado, e reduzir as pressões exercidas sobre a biodiversidade 

através de um  plano abrangente de restauração da natureza da UE; 

• Permitir uma mudança transformadora de modo a melhorar a governança 

da biodiversidade. 
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2.7 Política Agrícola Comum 

 

A política agrícola (PAC) consiste numa parceria entre o setor agrícola e a 

sociedade e entre os agricultores europeus e a Europa que foi criada em 1962 e 

tem como base jurídica os Artigos 38.º a 44.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE) assinado por 27 países em 13 de dezembro 2007, em 

vigor desde 1 de dezembro 2009. 

Ao longo dos anos a PAC foi acompanhando as necessidades dos 

cidadãos e as oscilações do mercado, pelo que a 1 julho de 2018 foram 

apresentadas pela Comissão Europeia propostas legislativas relativas ao futuro 

da PAC (EC, 2022). 

Segundo a Comissão Europeia, as propostas legislativas apresentadas têm 

o objetivo de impulsionar um setor agrícola sustentável e competitivo que possa 

contribuir para o Pacto Ecológico Europeu e têm como objetivos gerais os 

seguintes pontos: 

• assegurar aos agricultores um tratamento equitativo e um futuro 

económico estável; 

• definir objetivos mais ambiciosos no domínio do ambiente e da ação 

climática; 

• salvaguardar a posição dos agricultores no centro da sociedade 

europeia. 

 

A 2 de dezembro de 2021 foi formalmente adotado o acordo sobre a 

reforma da Politica Agrícola Comum (PAC). A legislação deverá entrar em vigor 

em 2023 abrindo caminho para uma PAC mais justa. 

Um dos requisitos obrigatórios na reforma da PAC inclui a preservação dos 

solos ricos em carbono através da proteção das zonas húmidas e turfeiras visto 

que as zonas húmidas são utilizadas muitas vezes para fins agrícolas como é o 

caso dos arrozais (GPP, 2020). 
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2.8 Agricultura em Zonas Húmidas 

 

A agricultura tem sido desenvolvida em vários tipos de zonas húmidas pelo 

que através de vários estudos foi possível constatar que a agricultura extensiva é 

a que constitui uma menor ameaça a estas zonas podendo ainda contribuir para a 

biodiversidade (Verhoeven e Setter, 2010). 

As zonas húmidas são consideradas infraestruturas naturais valiosas para 

a agricultura, ao proporcionarem água de boa qualidade e solos férteis, pelo que 

existem vários casos de utilização de zonas húmidas para agricultura, como por 

exemplo os ecossistemas de zonas húmidas parcialmente convertidas, mas que 

conservam diversos serviços ecossistémicos que contribuem para a produção 

agrícola. São exemplos, as pequenas zonas húmidas sazonais africanas (como 

“dambos”, “bas fonds”, “inland valleys”), as vastas planícies de inundação onde se 

pratica agricultura e aquacultura sazonal, os arrozais e as zonas pantanosas 

costeiras de pastoreio (RAMSAR, 2014). 

Por exemplo os arrozais de Kabukuri-numa, no Japão, são cultivados com 

métodos orgânicos e geridos para atrair as aves aquáticas invernantes. No 

inverno, depois da colheita, os arrozais são mantidos inundados para que as aves 

silvestres possam lá invernar. Por sua vez, os excrementos das aves constituem 

um fertilizante natural, que enriquece o solo para a cultura seguinte de arroz 

silvestre, controlando ainda as ervas daninhas e as pragas (RAMSAR, 2014). 

De acordo com a Convenção Ramsar, é possível encontrar benefícios 

mútuos para a agricultura e para as zonas húmidas, através da adoção de 

soluções locais, utilizando conhecimentos e práticas locais pelo que as soluções 

mais eficazes são aquelas que encontram um equilíbrio na combinação de 

abordagens entre as práticas agrícolas que contribuem para reduzir os impactos 

nas zonas húmidas. 
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2.8.1 Arrozais 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma das culturas mais produzidas e 

consumidas no mundo constituindo o alimento básico de mais de metade da 

população mundial, em especial das populações mais populosas como a Ásia, 

África e América Latina (GPP e GLOBALAGRIMAR, 2016). 

Este cereal pode ser produzido em diferentes condições climáticas, desde 

zonas com precipitação > 5100 mm até zonas com precipitação anual < 100 mm 

(Figueiredo et al., 2013). Contudo, as maiores produtividades de arroz são obtidas 

nas regiões temperadas, com temperaturas médias de 13 – 20 °C na primavera, 

durante o crescimento, e uma temperatura mínima de 19°C na fase de maturação 

do grão, no outono (Figueiredo et al., 2013). 

Segundo dados da FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), relativamente ao ano de 2018, os maiores produtores mundiais foram a 

China (214 M toneladas), a Índia (172 M toneladas) e a Indonésia (83 M 

toneladas) (figura 7). 

 

 

Figura 7 – Produção arroz no mundo, em toneladas, em 2018. 

Fonte: UN Food and Agriculture Organization (FAO) 

 

Em relação à Europa, os dados da FAO, relativamente ao ano de 2018, 

indicam a Itália como maior produtor de arroz com 1,51 M toneladas, seguindo-se 
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a Rússia com 1,04 M toneladas, a Espanha com 808,167 toneladas, a Grécia com 

222,690 toneladas e Portugal com 160,648 toneladas (figura 8). 

 

 

Figura 8 – Produção arroz na Europa, em toneladas, em 2018. 

Fonte: UN Food and Agriculture Organization (FAO) 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o consumo de arroz per 

capita dos portugueses, nos últimos 10 anos é cerca de 15 kg/hab e de acordo 

com a Comissão Europeia, a média do consumo de arroz, na Europa (EU-27) é 

cerca de 6 kg/hab (figura 9). Pode-se assim constatar que Portugal é um dos 

maiores consumidores europeus deste cereal. 

 

 

Figura 9 – Produção e importação de arroz na União Europeia (UE-27), em milhões de toneladas, e consumo 
humano, em kg per capita. 

Fonte: EC, 2020 
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O valor da área semeada, em Portugal, na análise entre os anos de 2016 e 

2020, tem oscilado entre os 25 e os 30 mil hectares por ano (figura 10) a que 

corresponde uma produção média anual de cerca 160 mil toneladas (figura 11) 

(INE, 2019), apurando-se assim um valor médio de produção na ordem de 5818 

kg arroz/ha de área cultivada. 

 

 

Figura 10 – Área de arroz. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Produção Vegetal 

 
Figura 11 – Produção de arroz. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Produção Vegetal 
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De acordo com o relatório de Estatísticas Agrícolas de 2020, o consumo 

humano de arroz branco manteve-se estabilizado nas 153 mil toneladas ano, o 

que corresponde a um consumo médio per capita de 14,9 kg de arroz. 

Pela análise da figura 12, pode concluir-se que a produção de arroz em 

Portugal, nos anos em análise, satisfaz o consumo humano, sendo o grau de 

autoaprovisionamento de arroz branco da última campanha de 119,2%. 

 

 

Figura 12 – Balanço do aprovisionamento do arroz branco. 

Fonte: INE, I.P., Balanços de aprovisionamento de produtos vegetais 

 

Embora o arroz em Portugal já fosse cultivado nas regiões do Sul (como 

herança dos muçulmanos), esta só começou a ser documentada no século XVIII 

nas zonas limítrofes do estuário do Tejo (Novarroz, 2018). 

Como já foi referido atrás, em Portugal, o arroz é cultivado em submersão 

em terrenos aluvionares (terras muito férteis, baixas e inundáveis de forma natural 

ou que permitem a introdução de água por gravidade), situados principalmente ao 

longo das margens dos rios, sendo que a maior parte da produção deste cereal 

está localizada nos estuários dos rios Mondego, Tejo, Sado e Sorraia (Castelo, 

2009). 

No caso do Baixo Vouga Lagunar (BVL), este local apresenta-se como 

sendo o território de latitude mais a norte em Portugal, onde é cultivado arroz. 
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3. Caso de Estudo: Baixo Vouga Lagunar 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

3.1.1. Ria de Aveiro 

 

A Ria de Aveiro caracteriza-se por ser uma laguna costeira pouco 

profunda, situada na costa ocidental atlântica de Portugal, possuindo uma 

superfície aproximada de 45 km2 (AMBIECO/PLRA, 2011).  A ligação ao oceano 

Atlântico é feita por uma barra artificial constituindo um ecossistema de formação 

geológica recente, estando dependente do oceano, da linha costeira e dos cursos 

de água que ali desaguam (Sumares, 2013). 

O processo de formação da ria de Aveiro começou por volta do século X. 

O mar atingia os concelhos de Estarreja e Aveiro  deixando submersos os de 

Ovar, Murtosa e Mira, constituindo assim um raso golfo marinho (Sumares, 2013). 

Mais tarde, no século XVI, deu-se um recuo por parte do mar e um crescente 

processo de sedimentação pelo rio Vouga e outros cursos de água menores, 

dando origem a um complexo ecossistema estuarino constituído por ilhas, sapais 

e áreas de lodo (Sumares, 2013). Porém, as constantes deslocações dos 

sedimentos para sul comprometiam a navegabilidade e salubridade visto que os 

deslocamentos de areias davam origem ao fecho da barra, impedindo a 

circulação de embarcações, causando ainda cheias e águas paradas (Sumares, 

2013). Só no início do século XIX, mais concretamente no ano de 1808, é que foi 

construída uma barra artificial que veio melhorar as condições da Ria de Aveiro e 

consequentemente da vida da população envolvente da laguna “Ria” de Aveiro 

(figura 13). 
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Figura 13 – Fases da formação da ria de Aveiro. 

Fonte: In Amorim Girão, “Geografia de Portugal”, 1941, p. 104. 

 

Verifica-se que a configuração atual da “Ria” de Aveiro se deve 

maioritariamente à ação do homem que a foi modificando ao longo dos anos 

através da criação de salinas, drenagem de áreas de sapal, abertura de esteiros e 

dragagens dos canais para tornar possível a navegação (Nemus, 2010). 

A “Ria” de Aveiro é uma das maiores zonas húmidas e também a mais 

expressiva e biologicamente mais significativa de Portugal (Pinho, 2010) e apesar 

de preencher alguns dos requisitos (ANEXO I) para estar incluída na Lista de 

Zonas Húmidas de Importância Internacional protegidas pela convenção 

RAMSAR, tais como: suporta espécies importantes para a manutenção da 

biodiversidade da região biogeográfica (critério 3) e albergar várias espécies (em 

particular de avifauna) durante uma etapa crítica do seu ciclo biológico, 

oferecendo refúgio e alimentação durante condições adversas (critério 4), a “Ria” 

de Aveiro não consta da lista de sítios RAMSAR. 

Para ser considerada sitio RAMSAR, não basta reunir as características da 

convenção, é necessário ser apresentada uma proposta para esta área integrar 

esta lista, mantendo-se a atividade socioeconómica que a caracteriza, suporte ou 

complemento de vida das populações, em especial dos agricultores, enquanto 
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verdadeiros gestores do território. Pela literatura analisada não foram encontradas 

evidências que Portugal tenha apresentado alguma proposta neste sentido. 

 
 

3.1.2. Baixo Vouga Lagunar 

 

3.1.2.1. Localização Geográfica 

 
 

Geograficamente, o BVL localiza-se na foz do Rio Vouga (Sítio da Rede 

Natura 2000 – código: PTCON0026), no concelho de Aveiro (figura 14). 

 

 

Figura 14 – Localização Baixo Vouga Lagunar 
Fonte: Andresen et al., 2001 

 

O BVL tem 2934 ha é limitado a norte pelo Esteiro de Estarreja, a sul pelo 

Rio Vouga, a jusante por Angeja, a nascente pela EN 109 e a poente por um eixo 

na direção de Vilarinho/Esteiro de Estarreja (Andresen et al., 2001). Abrange as 

freguesias de Cacia, do município de Aveiro (13% da área do BVL), de Angeja do 

município de Albergaria-a-Velha (33% da área do BVL) e as freguesias de 
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Beduíno, Canelas, Fermelã e Salreu, pertencentes ao município de Estarreja 

(54% da área do BVL) (Crespo, 2017) 

Esta área encontra-se abrangida pelo estatuto conferido ao abrigo de 

Reserva Ecológica Nacional (REN) (Anexo II) e da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) (Anexo III) correspondendo apenas a 6% da Zona de Proteção Especial da 

Ria de Aveiro (ZPE da Ria de Aveiro, PTZPE0004) (Anexo IV), (Decreto-Lei nº 

384-B/99 de 23 de Setembro), classificada ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 

79/409/CEE). 

 

 

3.1.2.2. Paisagem 

 
 

O BVL constitui um agrossistema inserido na “Ria” de Aveiro onde integra 

os campos agrícolas do Baixo Vouga que se distinguem pela sua diversidade e 

especificidade (Andresen et al., 2001). É uma zona única que resulta da interação 

dos vários sistemas pelos quais é composto: “Bocage4”, zonas húmidas e campo 

aberto. Esta interação é o suporte fundamental à biodiversidade existente no local 

pelo que cada sistema, interagindo com os demais, é gerido de forma diferente e 

onde a água tem um papel fundamental. 

No mapa da figura 15 pode-se observar a localização das diferentes 

unidades de paisagem existentes no BVL. 

 
4 Campos agrícolas compartimentados por sebes e valas, plantadas e geridas pelos agricultores (Magalhães 
Crespo, 2001) 
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Figura 15 – Unidade Paisagem BVL, 1995 

Fonte: Andresen et al., 2001 

 

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar (2001), o campo aberto 

ocorre em duas zonas distintas, na zona Norte (perímetros de Beduido e Salreu) e 

na zona Sudoeste (perímetros da Murraceira, Polder Piloto e no Rio das Mós ao 

longo do troço final do Rio Fontão). Enquanto que na zona mais a norte 

predomina a sucessão cultural anual do milho (cultura Primavera/Verão) e 

consociação forrageira (cultura de Outono/Inverno), na zona mais a Sudoeste 

predominam as pastagens naturais e semeadas que resultam de programas de 

recuperação dos solos que possuem maiores teores de salinidade, funcionando 

como uma “barreira” à entrada da água salgada na zona do “Bocage”. Algumas 

destas pastagens localizam-se nos antigos campos de cultura de arroz (Andresen 

et al., 2001). Resumidamente, o campo aberto corresponde a parcelas agrícolas 

mais extensas sem vegetação arboreo-arbustiva (Melo, 2018). 
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Em relação ao “Bocage”, este localiza-se predominante a sul do esteiro de 

Canelas e do rio Jardim, ocupando os perímetros de Canelas, Fermelã, Angeja, 

Rio das Mós e Ilha Nova e é caracterizado pela divisão dos terrenos/parcelas 

através de sebes arbóreo-arbustiva. A forma como é feita esta divisão de terrenos 

torna-se única na paisagem portuguesa não só pela rede de sebes mas também 

pelo conjunto notável de infraestruturas constituídas por obras hidráulicas (valas, 

esteiros, motas, pontos de amarração e comportas), a rede de caminhos e 

também como é realizado todo o processo de manutenção da rede de sebes 

(Andresen et al., 2001). O “Bocage” deve as suas características à intervenção 

dos agricultores que geriram o terreno não só de acordo com as condições 

específicas da zona, mas também devido à principal atividade que é a pecuária, 

tendo este sistema como funções a proteção do gado e das culturas dos ventos 

dominantes, local de descanso do gado, em especial da raça bovina Marinhoa 

(que tem o seu solar existencial neste território do BVL) e à recria de equinos, 

fixação dos taludes das valas e caminhos e delimitação das propriedade (Crespo 

et al., 2008). 

Por fim, os sistemas húmidos correspondem a áreas inundadas com 

caráter semipermanente ou por áreas em que o solo está saturado por água 

(Melo, 2018). Estes locais são dominados pelo caniço (Phragmites australis) nas 

áreas mais a montante e o junco (Juncus sp) nas áreas mais a jusante. Para além 

do sistema de proteção contra marés, conhecidas localmente como “praias de 

junco”, existem ainda outras espécies como o castanhó (Scirpus sp.) e a bajunça 

(Cyperus sp.). Esta vegetação é característica de ecossistemas costeiros de 

transição sendo também utilizada para feno, camas para o gado e pastoreio já 

que são regularmente cortadas. Deste modo, estas atividades são responsáveis 

por influenciar a paisagem e imprimir um padrão geométrico a estas zonas 

húmidas (Andresen et al., 2001). Os arrozais estão inseridos e são parte 

integrante destes sistemas húmidos. 
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3.1.2.3. Clima 

 

O BVL é influenciado pela proximidade da costa porque fica situado numa 

zona de transição entre o clima Atlântico e o Pré-Atlântico (Andresen et al., 2001; 

Pinho, 2010). 

A proximidade da costa atlântica protege esta zona no inverno dos ventos 

secos e frios provenientes do interior da península ibérica, enquanto que no verão 

das vagas de calor continental (Andresen et al., 2001). 

Analisando a figura 16, refente a dados do IPMA desde 1981 a 2010 da 

estação meteorológica localizada na Universidade de Aveiro, relativamente a 

valores médios registados, verifica-se que a temperatura máxima não ultrapassa 

geralmente os 25ºC e a mínima não desce abaixo dos 5ºC, pelo que se conclui 

que possui um clima ameno. O mês mais quente diz respeito a Agosto enquanto o 

mais frio a Janeiro. 

 

Figura 16 – Médias da temperaturas média, máxima e mínima em Aveiro entre 1981 e 2010. 

Fonte: IPMA 

 

Relativamente à precipitação (figura 17), de acordo com os dados do 

IPMA, os meses de Junho, Julho e Agosto são os que apresentam menor 

precipitação enquanto os que apresentam maiores valores de precipitação são os 

meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro. 
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Figura 17 - Precipitação total no período de 1981- 2010. 

Fonte: IPMA 

 

 

Esta zona é portanto caracterizada por amplitudes térmicas ténues com 

uma estação seca (verão) e outra de precipitações varáveis (inverno) (Andresen 

et al., 2001), criando assim as condições favoráveis ao cultivo de arroz. 

De acordo com o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 

Climáticas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019), até ao final do 

século XXI a temperatura média deverá aumentar cerca de 3ºC na zona costeira 

existindo um aumento da frequência e intensidade de ondas de calor, e em 

relação à precipitação, apesar de ser incerto, prevê-se uma redução 

especialmente na primavera. Estas alterações têm vindo a ser atenuadas pela 

reserva de água a disponibilizar pela barragem de Ribeiradio construída no 

médio-Vouga, nos limites dos concelhos de Sever do Vouga e Oliveira de Frades. 

Da futura e coordenada regularização dos seus caudais, resultantes da produção 

de energia elétrica, necessidades de água a jusante, níveis de marés, abertura e 

fecho dos equipamentos hidromecânicos no interface com a ria de Aveiro, 

alicerçada numa permanente e regular monitorização de todo o sistema, é 

expectável a correta gestão da parte terminal de toda a bacia hidrográfica do rio 

Vouga. 
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3.1.2.4. Geologia e Solos 

 

A área do BVL está enquadrada na “Bacia sedimentar de Aveiro”, 

localizada na região setentrional da Orla Ocidental Meso-Cenozóica, ou seja, é 

uma região com “formações Quaternárias depositadas sobre um substrato de 

xistos argilosos ante-Ordovícicos.” (Andresen et al., 2001). 

Os solos do BVL são caracterizados por serem “solos ácidos, com 

excelente textura e uma estrutura que lhes permite uma boa drenagem interna e 

com matéria orgânica média ou elevada na camada superficial o que lhes confere 

um potencial elevado de fertilidade” (Pinho, 2010, p.16). De acordo com o Estudo 

de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola da Baixo Vouga 

Lagunar (2001), estes evoluíram a partir de material sedimentar de origem 

recente, pelo que a sua deposição pode ter ocorrido em ambiente estuarino 

(Andresen et al., 2001). 

Segundo Rogado e Perdigão (1986), a maior parte dos solos pertencem 

aos aluviossolos modernos, sujeitos a hidromorfismo mais ou menos intenso e por 

vezes também a halomorfismo. Os aluviossolos são solos incipientes 

hidromórficos constituídos por depósitos estratificados de aluviões que recebem 

sedimentos aluvionares (Andresen et al., 2001). 

De acordo com Cardoso (1965) e segundo a classificação portuguesa do 

SROA, os aluviossolos modernos subdividem-se nos grupos: não calcário, 

calcário, não calcário húmido.  Analisando a tabela 2 e a figura 18, podemos 

observar a classificação dos solos no BVL.  

 

Tabela 2 - Classificação de solos do BVL (de acordo com a classificação do SROA) 

Fonte: Melo, 2018 
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Figura 18 – Carta de Classificação de solos, adaptada de (Andresen et al., 2001). 

Fonte: Melo, 2018 

 

 

3.1.2.5. Uso do Solo 

 

De modo a analisar o uso do solo foi usado o recurso à Cartografia do Uso 

e Ocupação do Solo (COS)5. 

Na figura 19 pode observar-se o uso do solo no BVL e pode constatar-se 

que a vegetação herbácea natural e as culturas temporárias de sequeiro e 

regadio são as que apresentam maior expressão no território do BVL. 

 

 
5 O COS é um produto nacional com uma unidade mínima cartográfica de 1 ha e uma distância mínima 
entre linhas de 20 metros e constitui uma série temporal com cinco anos de referência (1995, 2007, 2010, 
2015 e 2015). Porém, neste caso irá ser usado uma série temporal de quatro anos de referencia (1995, 
2007, 2010 e 2015). 
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Figura 19 – Carta e Uso do Solo no BVL, adaptado dos dados disponibilizados pela DGT (2015) 

Fonte: Melo, 2018 

 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola da Baixo Vouga Lagunar realizado em 2001, o principal 

uso do solo no BVL eram as culturas anuais e plurianuais. Das culturas anuais 

podiam salientar-se o milho, o azevém e o arroz que nos últimos anos teria tido 

uma redução acentuada. Em relação às culturas plurianuais salientavam-se os 

prados naturais, os prados semeados e os incultos produtivos (vegetação 

herbácea natural, junco, caniço e flora espontânea). Nos últimos anos, e pela 

análise do Recenseamento Agrícola de 2019, verifica-se que o uso do solo no 

BVL não sofreu grandes alterações pelo que se mantêm as mesmas culturas. 
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3.2 Contexto Histórico do Baixo Vouga Lagunar 

 

O BVL foi delimitado no contexto do Projeto de Desenvolvimento Agrícola 

do Vouga (PDAV), que consistiu numa unidade criada na estrutura orgânica da 

então designada DGHEA - Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola 

(correspondendo atualmente à DGADR – Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural), em meados dos anos 80 do século XX. O potencial 

agrícola destes campos e a relevância das obras hidroagrícolas associadas levou 

ao estabelecimento do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga (AHV) na área do 

PDAV (Brito, 2017), repartindo-se então, por facilidade de sistematização dos 

trabalhos, por 11 blocos, com uma área inicial total prevista de intervenção de 

12.000 ha. 

A intervenção no bloco do BVL foi desde logo considerada prioritária pela 

DGHEA, dada a importância atribuída a esta região, com uma área de 3000 ha de 

solos agrícolas de elevada fertilidade a uma cota não superior a 10 m, 

pertencentes a 3800 proprietários e repartidos por 9300 prédios. Esta região é 

importante não só em termos agrícolas e sociais, mas também na 

minimização/contenção dos efeitos das cheias descontroladas e das marés de 

água salgada da Ria de Aveiro, pelo que o contributo do Homem neste complexo 

e vulnerável sistema foi também reconhecido e considerado fundamental para a 

gestão da água e do solo que são elementos chave para assegurar a manutenção 

deste sistema (Brito, 2017; Crespo et al., 2008). 

O Projeto de Desenvolvimento Agrícola no Bloco Baixo Vouga Lagunar tem 

então como objetivos principais, adaptados à realidade dos tempos atuais:  

• Defender os campos agrícolas contra o aumento progressivo do prisma 

das marés, dos efeitos destrutivos das cheias e da salinização dos solos;  

• Implantar um conjunto de melhorias ao nível de estruturas de rega, 

drenagem e viárias em áreas de campo agrícola (Andresen et al., 2001); 

 

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 

Desenvolvimento Agrícola da Baixo Vouga Lagunar (2001), ainda tendo presente 
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a sua adaptação à realidade dos tempos atuais, este pode ser dividido nas 

seguintes componentes: 

• Sistemas de Defesa contra as Marés - tem como objetivo impedir a invasão 

superficial de água salgada nos campos do BVL e o estabelecimento de 

uma zona salobra de interface entre os campos agrícolas interiores do BVL 

e a Ria (ANEXO V) 

• Sistemas Primários de Drenagem – tem como objetivo no Inverno, diminuir 

a frequência das cheias e minimizar os efeitos nefastos que estas 

provocam, e, no Verão, garantir a recarga de água doce subterrânea; 

• Estrutura verde principal – a instalação de uma estrutura verde de 

compartimentação da paisagem, constituída por sebes implantadas em 

áreas de domínio público (Andresen et al., 2001) 

 

 Em suma, os motivos que continuam a justificar este projeto são a  

inundação e encharcamento dos terrenos, a salinização e acidificação do solo, a 

criação de acessos e o abandono dos campos agrícolas pelos agricultores 

(Andresen et al., 2001). 

 

 
3.3 Importância ecológica do Baixo Vouga Lagunar 

 

O BVL é uma agrossistema recente que é gerido pelos agricultores, de 

acordo com os objetivos de produção e sustentação ecológica. É caracterizado 

por diversos habitats que interagem entre si, pelo que a água tem um papel 

fundamental (Brito, 2017). É ainda uma zona de elevado valor ecológico onde 

podem ser encontradas inúmeras espécies de fauna e flora, tais como a Águia-

Sapeira, a Garça-Real, a Lontra, etc, assim como toda a flora característica das 

paisagens que constituem o BVL. 

Estas espécies que habitam nestas zonas húmidas sofreram adaptações 

que permitiram o seu desenvolvimento em solos inundados, carentes de oxigénio, 

ou saturados em sais, tirando partido da abundância da água, da grande 

quantidade de nutrientes e grande produtividade associada a estes locais. As 
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zonas húmidas suportam assim cadeias alimentares complexas de grande 

diversidade de fauna e flora (Pinho, 2010). 

A flora dos sistemas húmidos é caraterizada por estar adaptada à 

salinidade das águas estuarinas e à submersão periódica durante a preia-mar, 

pelo que, os sapais, juncais e caniçais são biótopos de elevada produtividade que 

têm funções importantes nas transferências energéticas dos estuários, 

nomeadamente na transferência de matéria orgânica e energia, não só para as 

águas da laguna e através dela para a zona oceânica adjacente, como também 

para os agrossistemas nas margens da Ria (IDAD, 2008). 

De acordo com Pinho (2010), no que diz respeito à flora dos sistemas 

húmidos, na zona ocupada por sistemas húmidos no BVL ocorrem os seguintes 

Habitats da Diretiva 92/43/CEE6: 

• 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa: 

• 1140 pt1- Lodaçais e areais desprovidos de vegetação 

vascular; 

• 1310- Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais 

das zonas lodosas e arenosas 

• 1310 pt1- Vegetação pioneira anual estival e outonal de 

plantas suculentas de sapal baixo ou médio; 

• 1330- Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae); 

• 1420- Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos 

(Sarcocornetea fruticosi): 

• 1420 pt2- Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de 

Halimione portulacoides. 

 

 
6 A Diretiva 92/43/CEE, de 21 de Maio, do Conselho, visa a conservação da biodiversidade através da 
conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens do território da União Europeia. 
Vulgarmente conhecida como Diretiva Habitats, foi transposta por Portugal e harmonizada com a Diretiva 
79/409/CEE “Aves”, com vista ao estabelecimento da Rede Natura 2000. O diploma que assegura essa 
harmonização é o Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril (Pinho, 2010). 
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Figura 20 - Área ocupada pelos diversos habitats da Diretiva 92/42/CEE. 

Fonte: Pinho, 2010 

 

Estes habitats ocupam cerca de 9% da área do BVL, ou seja, 264 ha, e as 

espécies encontradas nos transectos dos sistemas húmidos ao longo dos 3 anos 

de monitorização (2004, 2005 e 2006), pertencem a 15 famílias, 36 géneros, 38 

espécies e 3 subespécies. Analisando a figura 20 verifica-se que o habitat com 

maior representatividade é o 1330 – Prados salgados atlânticos (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) (Pinho, 2010).  

Já no que diz respeito à flora do “Bocage”, existe uma elevada diversidade 

vegetal já que ao longo dos anos tem sido constituída por culturas em regime 

extensivo, em sucessão e/ou rotação cultural, e áreas de pastoreio extensivo em 

parcelas geralmente de reduzida dimensão (IDAD, 2008). 

Nas áreas de “Bocage” foram identificados cerca de 168 espécies vegetais 

nas parcelas monitorizadas pelo Programa de Monitorização da Fauna e Flora do 

Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar pelo que o tipo de 

ocupação do solo vai condicionar as espécies existentes (IDAD, 2008). Já o 

sistema de sebes e valas que delimitam as parcelas têm como funções: 

• Delimitação das parcelas de propriedade; 

• Abrigo para o gado e para as culturas; 

• Limite físico para o gado em pastoreio; 

• Proteção e fixação das margens de valas, motas e 

taludes; 



 

41 
 

• Drenagem e adução de água mantendo o nível freático 

próximo da superfície dos solos; 

• Produção de biomassa, nomeadamente para lenha 

(IDAD, 2008). 

 

Relativamente à população de anfíbios, no território do BVL foram 

identificadas cerca de 12 espécies, correspondendo a cerca de 70% das espécies 

existentes em território nacional e representativas das sete famílias de anfíbios 

existentes em Portugal (IDAD, 2008). 

Fazendo uma análise geral das paisagens que caraterizam o BVL, verifica-

se que estas desempenham vários serviços ecossistémicos/ambientais, tais 

como: 

• Conservação da riqueza de biodiversidade e habitats – através da 

aplicação de um modelo agrícola sustentável; 

• Manutenção dos processos ecológicos fundamentais; 

• Conservação do solo; 

• Adaptação e mitigação de impactes das alterações climáticas; 

• Aumento da qualidade do ar; 

• Aumento da qualidade da água; 

• Aumento da quantidade de água doce; 

• Conservação/Gestão de paisagens tradicionais; 

• Construção de paisagens qualificadas; 

• Aumento da área de oferta para recreio e turismo; 

• Criação ou reforço da identidade local; 

• Melhoria do bem-estar e da saúde pública; 

• Valorização económica do terreno; 

• Redução dos custos públicos em riscos ambientais como cheias, 

tratamento de água, erosão, deslizamentos, intrusão salina, etc.; 

• Agricultura complementar (DGT, 2013). 

 

De acordo com a Comissão Europeia, para manter a importância ecológica 

das zonas húmidas é importante que as mesmas estejam abrangidas por medidas 
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de proteção como é o caso da Rede Natura 2000 que constitui uma rede 

ecológica de âmbito europeu que visa assegurar a biodiversidade. A estratégia 

para a Biodiversidade vai de encontro a esse objetivo já que pretende a 

preservação e manutenção da biodiversidade na UE, lutando com o objetivo de 

travar a perda de biodiversidade e de serviços dos ecossistemas na UE. 

 

 
3.4 Orizicultura no Baixo Vouga Lagunar 

 

A orizicultura no BVL lagunar é realizada de forma tradicional pelo que o 

arroz é semeado à mão. Sistema este, que não evoluindo para um sistema de 

agricultura mecanizada e sustentável, inexoravelmente culminará com o 

desaparecimento da cultura do arroz no BVL e consequentemente, com a perda 

da importante biodiversidade associada a estes territórios/zonas húmidas. No 

inverno os campos ficam em repouso após a época de colheitas, na Primavera 

inicia-se um novo ciclo de cultivo e em abril começa-se a preparar os terrenos. 

Na altura do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento 

Agrícola da Baixo Vouga Lagunar (2001), existiam cerca de 105 produtores de 

arroz no perímetro de Salreu, pelo que alguns produtores mostravam interesse 

em manter futuramente esta cultura (Andresen et al., 2001). O cultivo do arroz era 

realizado nas áreas da freguesia de Salreu, nas proximidades do esteiro de 

Salreu, na margem direita do rio Jardim e na freguesia de Canelas, nas 

proximidades da margem esquerda do rio Jardim (Andresen et al., 2001). 

Porém, a área ocupada tem sofrido uma regressão significativa devido às 

baixas produções unitárias, para o que contribuem inúmeros fatores como a 

degradação dos sistemas de drenagem e de defesa contra o avanço das águas 

salgadas e consequente salinização dos solos, presença e alimentação de 

variadas espécies de avifauna (nidificantes ou migradoras), por nevoeiros na 

época de floração, ataques de lagostim, irregular e diminuta dimensão das 

propriedades e uma desajustada tecnologia de produção da cultura em si mesma 

(M. Crespo, 2022). 

Como se pode verificar na figura 21, a área de arroz semeada no BVL tem 

vindo a diminuir acentuadamente, contando apenas com cerca de 12 a 15 ha no 
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ano de 2020 entre área explorada por agricultores e área de produção de 

iniciativa da Junta de Freguesia de Salreu, esta última, representando cerca de 

1/3 do total da área, com o apoio de vários “mecenas” e “boas-vontades”, 

procurando contribuir para uma apelativa dinâmica envolvente sociocultural 

(Crespo, 2018). 

 

Ano 1947 1967 1985 1995 2018(*) 2020(*) 

Área 

Arroz (ha) 

BVL 

713 522 317 142 60 15 a 12 

Figura 21 – Área arroz semeada (há) no BVL  (*) Valor estimado de área semeada, baseado em informação 

local. 

Fonte: Magalhães Crespo, Téc. Sup. DRAPC, 24/07/2018 

 

Em 2021 segundo dados fornecidos pelos agricultores da região na visita 

de campo a 26 de Março de 2021, encontravam-se semeados cerca de 12 ha de 

arroz na região de Salreu e cerca de 6 ha na região de Canelas. Este número 

total de sementeira é muito semelhante ao estimado no corrente ano de 2022, 

cerca de 20 ha. Informação atualizada dá conta de uma muito deficiente 

germinação/vingamento da cultura, tendo como fator principal deste insucesso, há 

inoperacionalidade das infraestruturas hidráulicas, deterioradas ou inexistentes, 

de regulação das águas para os canteiros de arroz, bem como a avifauna em 

presença (alimentando-se diretamente ou destruindo as plantas na procura de 

alimento). Na região de Angeja não há conhecimento de se ter efetuado o cultivo 

de arroz. A variedade de arroz semeada em ambos os casos é o ariete (Carolino). 

Estas áreas de cultivo de arroz tendem a ser abandonadas, face ao rendimento 

negativo da produção com que os agricultores se vêm confrontados de há anos 

sucessivos até aos dias de hoje. 

A cultura do arroz não é só importante pelo produção do cereal em si, mas 

também pelos vários serviços ecossistémicos que estas áreas proporcionam, 

como por exemplo na riqueza de biodiversidade e habitats, conservação/gestão 

de paisagens tradicionais, conservação da identidade local, etc (DGT, 2013). 
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No BVL, os campos alagados de arroz são habitat para várias espécies de 

fauna (Águia Sapeira, Garça Vermelha, etc), são nomeadamente locais de 

reprodução e nidificação, oferecendo refugio às várias espécies de animais que 

habitam no agrossistema, contribuindo deste modo para aumentar a 

biodiversidade (Figueiredo et al., 2013). Podem ainda ser encontradas outras 

espécies como por exemplo o Peneireiro Comum, o Pato Negro, a Andorinha-do-

mar anã, a Garça Pequena, o Alfaiate, o Perna Longa e vários anfíbios (Crespo et 

al., 2008). 

Já os organismos aquáticos dos agrossistemas de arroz desempenham um 

papel importante no controlo biológico de doenças e pragas (Figueiredo et al., 

2013). No BVL os anfíbios alimentam-se maioritariamente de insetos ajudando 

assim no controlo destas populações (IDAD, 2008). 

Relativamente à Garça-Vermelha e Águia Sapeira, estas escolhem os 

campos de arroz para se alimentar já que os anfíbios e os pequenos insetos 

fazem parte da alimentação destas espécies (IDAD, 2008). Já a Garça Pequena e 

a Andorinha do mar-anã encontram nos arrozais o seu local de nidificação, 

enquanto o Alfaiate e o Pato Negro apenas escolhem estes locais para pernoitar 

(Crespo et al., 2008). 

 

 

3.5 Resultados e Conclusões 

 

Sendo o BVL caraterizado como um agrossistema, a agricultura 

desempenha um papel fundamental na manutenção/preservação dos habitats que 

constituem o suporte para a sobrevivência das espécies de aves existentes na 

área do BVL, pelo que, ao longo dos anos, os agricultores tiveram um papel 

fundamental em manter o equilíbrio nesta zona e na gestão das paisagens que 

caraterizam o BVL (Andresen et al., 2001). 

O incentivo à orizicultura no BVL aparece como uma das estratégias para a 

manutenção dos campos de cultivo do BVL já que têm vindo a ser abandonados 

progressivamente. O BVL apresenta algumas mais valias em comparação com 

outras zonas de cultivo, nomeadamente pelo motivo do BVL beneficiar, sem 
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custos, da água disponibilizada pelo açude do rio Vouga e demais cursos de água 

afluentes ao território. Criando deste modo um sistema de albufeira que alimenta 

os níveis freáticos dos terrenos adjacentes e abrangentes, disponibilizando a toda 

esta zona húmida água doce que, de outra forma, desaguaria na Ria de Aveiro e 

desta para o oceano Atlântico (Crespo, 2022) 

De acordo com Liu et al. (2021), apesar de a cultura do arroz se poder 

apresentar como uma fonte de gases com efeito de estufa (GEE), em 

comparação com outras culturas, é também a que apresenta maiores potenciais 

de mitigação desses mesmos gases, desde que seja feita uma correta gestão. 

Por exemplo, a drenagem no meio da estação e a irrigação intermitente podem 

prevenir o desenvolvimento de fortes condições anaeróbicas, reduzindo as 

emissões de CH4 em 53%.  

Segundo Nath e Lal (2017), pode-se ainda concluir que a adoção de 

agricultura de conservação (sistema de gestão que protege o solo, melhorando a 

sua qualidade, sem prejudicar a rentabilidade das explorações agrícolas) pode 

aumentar o rendimento da cultura de arroz, ao mesmo tempo que melhora a 

qualidade do solo e a capacidade de sumidouro de carbono. 

Estudos recentes mostram que os stocks médios de carbono orgânico (SOC) 

do solo em arrozais apesar de menores do que os de mangais, florestas e 

pântanos, são, porém, substancialmente maiores do que que os de pastagens e 

terras agrícolas (contém cerca de 20% mais de SOC por hectare) (Liu et al., 

2021). 

A crescente degradação do BVL é um entrave ao potencial biológico e ao 

desenvolvimento desta região pelo que o PDPBVL - Projeto de Defesa Primária 

do Baixo Vouga Lagunar, nas suas componentes de defesa contra as marés de 

água salgada e defesa e controlo de cheias, é fundamental para resolver os 

problemas associados à intrusão salina, e à destruição e inoperacionalidade das 

atuais infraestruturas existentes (diques, comportas, valas e caminhos). Ao 

mesmo tempo, o PDPBVL, visa otimizar os recursos naturais da zona, em 

especial da agricultura ao melhorar a produtividade agrícola dos solos e 

consequentemente os rendimentos dos agricultores e a sustentabilidade agrícola 

da área (Lopes & Andresen, 2009; Crespo, 2022). 
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O investimento na orizicultura deve ser entendido como uma estratégia 

para contrariar o abandono desta região sendo necessário incentivar o 

investimento nesta zona, daí a importância de encontrar um apoio ao rendimento 

compensatório que justifique a manutenção e recuperação de uma significativa 

área de cultivo de arroz, previsionável e desejável para valores da ordem dos 

250-300 ha – cerca de 10% da área do BVL  (Crespo, 2022). 

Para este desiderato procura-se contar com um apoio suplementar ao 

rendimento dos orizicultores do Baixo Vouga Lagunar, a consignar no modelo de 

arquitetura a desenhar-se na nova Política Agrícola Comum (2023-2027), já que a 

nova PAC pretende atribuir pagamentos específicos aos agricultores que adotem 

práticas sensíveis às questões do clima e respeitadoras da natureza. Este 

propósito vai de encontro ao objetivo do Pacto Ecológico Europeu, de defesa e 

preservação de solos ricos em carbono como é o caso do BVL. 

O investimento na orizicultura no BVL pode ainda ser enquadrado na 

Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente nos seguintes 

objetivos: 

• Objetivo 13 – Ação Climática – Adotar medidas urgentes para 

combater as alterações climáticas e seus impactos; 

• Objetivo 14 – Proteger a vida marinha - Conservar e usar de forma 

sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; 

• Objetivo 15 – Proteger a vida terrestre - Proteger, restaurar e 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e 

reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade. 

 

De acordo com a Comissão Europeia, a Estratégia de Biodiversidade, 

juntamente com a Estratégia do Prado ao Prato, inclui compromissos no sentido 

de reverter o declínio dos insetos polinizadores. Deste modo, é proposto que 10 

% das terras agrícolas sejam constituídas por «elementos paisagísticos altamente 

diversificados», por exemplo, sob a forma de sebes e faixas de flores, e que os 

efeitos ambientais do setor agrícola sejam significativamente reduzidos até 2030. 
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Este aspeto já é observado no BVL, pelo que é também um excelente exemplo de 

como é possível ter práticas agrícolas ajustadas e sustentáveis, em harmonia com 

a natureza. 
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4. Conclusões Gerais - Contributo Ambiental da Agricultura em 

zonas húmidas no Baixo Vouga Lagunar 

 

A realização deste projeto sobre o contributo ambiental da agricultura em 

zonas húmidas – o caso do Baixo Vouga Lagunar, permitiu chegar a algumas 

conclusões sobre a importância da agricultura e nomeadamente da orizicultura 

nesta zona. 

O ponto de partida será o PDPBVL - Projeto de Defesa Primária do Baixo 

Vouga Lagunar já que a entrada de água salgada no bloco aumenta a salinidade 

nos terrenos agrícolas o que põe em causa a prática agrícola, tendo como 

consequência a perda de solo arável, assim como a perda de biodiversidade já 

que se perde o equilíbrio entre as massas de água doce e água salgada. O 

aumento da intrusão salina irá afetar principalmente os serviços associados ao 

“Bocage” mas também aos pauis pelo aumento das áreas sob influência de água 

salgada, que correspondem a zonas húmidas costeiras e aos sapais sob a 

influência das marés (Rodrigues et al., 2016). 

O aprofundar dos estudos sobre stocks médios de carbono orgânico (SOC) 

do solo nos arrozais do BVL, ainda que variando consoante várias condições (pH, 

temperatura, tipo de fertilizante, etc), permitirão facilmente concluir que será da 

maior importância e interesse para esta região investir na orizicultura do Baixo 

Vouga Lagunar. Deste modo, e assim, Portugal contribuirá, também por esta via, 

para o cumprimento do seu compromisso assumido em atingir a neutralidade 

carbónica até 2050. 

Já os solos, sendo o maior reservatório terrestre de carbono, encontram na 

agricultura, e naturalmente também aqui, um importante e muito significativo 

aliado para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, através do aumento 

da matéria orgânica no solo e a diminuição de CO2 para atmosfera. 

A proteção das zonas húmidas costeiras, também conhecidas como 

ecossistemas de carbono azul, e onde o BVL está enquadrado, tem uma 

significativa importância acrescida já que os serviços ecossistémicos de 

sumidouros de carbono podem ser usados como aliados à mitigação das 

alterações climáticas. 
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No BVL estão pois reunidos vários aspetos ambientas de extrema 

importância no panorama atual que devem ser tomados em conta no rumo à 

neutralidade carbónica, já que este território, inserido e parte integrante de uma 

zona agrícola, é uma das zonas húmidas com maior importância e relevo no 

panorama nacional a preservar e defender-se. 

 Um crescente e empolgante “desafio” do estudo e conhecimento científico 

das “Zonas Húmidas”, que a todos compromete e responsabiliza, permitirá, 

seguramente, um melhor futuro que todos desejamos e valorizamos, para a nossa 

geração e gerações vindouras. 
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Anexos 
 

I. Critérios para Sítios RAMSAR 
 

Critérios para a identificação de Zonas Húmidas de Importância 
Internacional 

 
Critérios Grupo A – Sítios que compreendem tipos de zonas húmidas 
representativas, raras ou únicas 
 
Critério 1 : Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se tiver um exemplo representativo, raro ou exclusivo de um tipo de zona húmida 
natural ou quase natural encontrada dentro da região biogeográfica apropriada. 
 
Critérios Grupo B – Locais de Importância Internacional para Conservação da 
Diversidade Biológica 
 
Critérios baseados em espécies e comunidades ecológicas 
 
Critério 2: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se suporta espécies ou comunidades ecológicas vulneráveis, em perigo ou 
criticamente em perigo ou ameaçadas. 
 
Critério 3: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se suportar populações de espécies vegetais e/ou animais importantes para 
manter a diversidade biológica de uma determinada região biogeográfica. 
 
Critério 4: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se suportar espécies plantas e/ou animais quando estão em um estágio crítico de 
seu ciclo biológico, ou lhes oferece abrigo quando prevalecem condições 
adversas. 
 
Critérios específicos baseados em aves aquáticas 
 
Critério 5: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se 
sustentar uma população de 20.000 ou mais aves aquáticas. 
 
Critério 6: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se 
regular 1% dos indivíduos de uma população de uma espécie ou subespécie de 
aves 
aquáticas. 
 
Critérios específicos baseados em peixes 
 
Critério 7: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se suportar uma proporção significativa de subespécies, espécies ou famílias de 



 

B 
 

peixes indígenas, estágios do ciclo biológico, interações de espécies e/ou 
populações que são 
representativo dos benefícios e/ou valores das zonas húmidas e assim contribui 
caminho para a diversidade biológica do mundo. 
 
Critério 8: Uma zona húmida deve ser considerada de importância internacional 
se for uma fonte de importante alimento para os peixes, é uma área de desova, é 
uma área de desenvolvimento e crescimento e/ou uma rota migratória em que as 
unidades populacionais de peixes que existem dentro ou fora do pantanal 
dependem. 
 
Critérios específicos baseados noutras taxonomias 
 
Critério 9: Uma zona húmida deve ser considerada internacionalmente importante 
se sustentar habitualmente 1% dos indivíduos da população de uma espécie ou 
subespécie dependente de zonas húmidas que é uma espécie animal não aviária. 
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II. – Reserva Ecológica Nacional (REN) – Ria de Aveiro  
 

 
Figura 22 – REN – Ria de Aveiro 1:300.000 

Fonte: Andresen et al., 2001 
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III. Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Ria de Aveiro 
 

 
Figura 23 - RAN – Ria de Aveiro 1:300.000 

Fonte: Andresen et al., 2001 
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IV. Zona Proteção Especial (ZPE) – Ria de Aveiro 

 
 

 
Figura 24 - ZPE – Ria de Aveiro 1:200.000 

Fonte: Andresen et al., 2001 
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V. Sistema de Defesa Contra Marés 
 

 
Figura 25 - Sistema de Defesa Contra Marés PDAV 

Fonte: Andresen et al., 2001 
 


