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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) da Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos.
O Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos enquadra-se no
Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
(PEIRVRA), no Eixo 2 – Proteção e Valorização do Património Natural e Paisagístico,
através da ação RA7.1 – Requalificação e Valorização das Pateiras de Fermentelos e de
Frossos, o qual tem como objetivo a requalificação e valorização dos principais sistemas
lagunares adjacentes à Ria de Aveiro, com vista à conservação dos seus valores naturais
e promoção da sua vivência.
O presente projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) (Processo de AIA n.º 2775), que terminou a 27 de abril de 2015,
com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao
cumprimento de um conjunto de medidas a considerar no Projeto de Execução e à
verificação de um conjunto de condições expressas na DIA (ver Anexo A.1), para
desenvolvimento em fase de Projeto de Execução.
No âmbito do cumprimento da DIA foi já feita uma primeira entrega, em abril de 2016,
relativa aos “Elementos a Apresentar para Análise e Emissão de Parecer
Previamente à Entrega do RECAPE”, com emissão de parecer pela Autoridade de AIA
em 19 de dezembro de 2017 (ver parecer no Anexo A.2), concluindo que os elementos
entregues se encontram “em conformidade com a DIA e que foi, globalmente, adequado
e suficientemente justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto
relativamente à fase de anteprojeto, no sentido do cumprimento efetivo das
condicionantes impostas pela DIA”.
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Nesta sequência o presente documento vem dar cumprimento ao definido nas restantes
secções da DIA, bem como ainda no Parecer da Autoridade de AIA aos Elementos
Prévios do RECAPE, anteriormente entregues e sobre o quais se teceram alguns
comentários específicos para o projeto.

2.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

O proponente do projeto é a Polis Litoral Ria de Aveiro (PLRA) – Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A. – em Liquidação), com sede no
Parque de Exposições de Aveiro – Rua D. Manuel de Almeida Trindade, 3810 - 488
Aveiro, com o telefone 234 891 070 e o endereço de correio eletrónico
geral@polisriadeaveiro.pt.

3.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE

A elaboração do RECAPE esteve a cargo da empresa AGRI-PRO AMBIENTE
Consultores, S. A., a qual reuniu para o efeito uma equipa técnica especializada, cuja
constituição se apresenta no Quadro I. 1.
Quadro I. 1 – Equipa Técnica Responsável pelo RECAPE
Área de Intervenção

2

Técnico

Formação

Direção Técnica

Fátima Teixeira

Geógrafa

Aspetos socioeconómicos

Elisabete Raimundo

Engenheira Biofísica

Fatores Biológicos
Planos de Monitorização

Susana Baptista
David da Fonte

Biólogos

Recursos Hídricos
Plano de Monitorização

Carla Queirós

Engenheira Química,
Mestrado em Engenharia
do Ambiente

Plano
de
Monitorização
(projeto fundos e margens da
Pateira)

Paula Mendes

Engenheira do Ambiente
(Proman)

Património Arqueológico

Cândida Simplício

Arqueóloga subaquática

Produção de Elementos
Cartográficos

Jorge Inácio
Tiago Ferreira
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4.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro.
A elaboração do RECAPE, e face à não publicação ainda de portaria regulamentadora,
seguiu o definido na secção IV deste novo decreto-lei relativo ao procedimento de
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao
documento orientador da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “Normas Técnicas
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade
Ambiental com o Projeto de Execução” de projetos não abrangidos pelo regime LUA.
Teve-se também em conta o definido no anexo do documento “Conteúdo tipo de um
Estudo de Impacte Ambiental” do documento “Critérios para a fase de conformidade em
AIA” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como o Caderno de Encargos da
IP para a elaboração de RECAPE.
Para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foi considerado o documento “Critérios
de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo
ex-IPPAMB (Instituto de Promoção Ambiental), atual APA – Agência Portuguesa do
Ambiente, considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008.

5.

OBJETIVO DO RECAPE

O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) tem
por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o Projeto de Execução obedece às
condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida a 27 de abril de 2015,
pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e apresentada no Anexo A.1 deste RECAPE,
bem como ainda aos comentários e observações feitas pela Comissão de Avaliação aos
“Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE”, no seu parecer de 19 de Dezembro de
2017, e que é apresentado no Anexo A.2 deste RECAPE.
Neste contexto, o Relatório que se agora apresenta procura descrever e justificar a
conformidade ambiental do projeto e o cumprimento das condições impostas para a sua
análise pela Autoridade de AIA e a emissão da correspondente Declaração de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE).

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

3

Vol.II – Relatório Técnico

6.

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE

O RECAPE é composto por dois volumes, correspondendo:
 O VOLUME I ao Resumo Não Técnico
O Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida as principais
informações que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação junto do
público.
Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar para
o seu controlo ambiental.
 O VOLUME II ao Relatório Técnico, correspondente ao presente documento,
subdividido nos seguintes capítulos:


Capítulo I – Introdução
Faz a identificação do projeto, da entidade proponente e dos responsáveis
pelo RECAPE e o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo.



Capítulo II – Antecedentes
Apresenta os antecedentes do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental e dos condicionamentos estabelecidos na DIA.



Capítulo III – Descrição do Projeto
i.

Descreve as características técnicas principais do projeto.

ii. Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto.


Capítulo IV – Conformidade com a DIA
i.

Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se
julgaram necessários para assegurar a conformidade do Projeto de
Execução com as Condicionantes apresentadas na DIA.

ii. Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas
na DIA, bem como descreve os programas de monitorização a
implementar nas várias fases de projeto.
As medidas definidas na DIA são respondidas uma a uma
detalhadamente e conforme a ordem apresentada. Os projetos e estudos
complementares são apresentados em anexo.
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Capítulo V – Conclusões
Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução.



Anexos
Onde se apresentam todos os relatórios técnicos e outros elementos de
projeto considerados necessários para o esclarecimento de aspetos
descritos no Relatório Técnico.
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES

1.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

De acordo com a legislação em vigor relativa ao regime jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos
significativos no ambiente, o presente Projeto enquadra-se pelas suas características e
localização, enquadra-se na tipologia de projetos referida na alínea n) do ponto 10 do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, retificado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e do Decreto-Lei
157-B/2017, de 11 de dezembro, e que respeita mais precisamente a:
– Alínea n) - “Dragagens, exceto as previstas na alínea c) do ponto 2, na alínea f) do
ponto 10 e as dragagens de manutenção das condições de navegabilidade que
não ultrapassem cotas de fundo anteriormente atingidas”, em áreas sensíveis.
Quanto ao projeto de reabilitação do açude de Águeda, embora não se integre em
nenhuma das alíneas do Anexo I ou Anexo II do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, atendendo ao artigo 3º do referido Decreto, foi decisão do proponente integrar
o projeto na presente avaliação de impacte ambiental.
O projeto em avaliação foi assim sujeito, em fase de Anteprojeto e nos termos da
legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o
Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Projeto Requalificação e Valorização da Pateira
de Fermentelos (Processo de AIA n.º 2775) sido entregue na Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA), a 27 junho de 2014.
A Agência Portuguesa do Ambiente, na sua qualidade de autoridade de AIA, e dando
cumprimento ao estipulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de
outubro e respetivas alterações, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), constituída
por representantes da:
•

Agência Portuguesa do Ambiente e respetiva Administração da Região
Hidrográfica do Centro (APA, I.P.);

•

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.);

•

Direção-Geral do Património Cultural (DGCP);

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, I.P.);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRCentro);

•

Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).
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Foram ainda solicitados pareceres específicos a entidades externas à Comissão de
Avaliação (CA) designadamente: Direção-geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP
Distribuição e REN - Redes Energéticas Nacionais, Câmara Municipal de Águeda,
Câmara Municipal de Aveiro, Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Capitania do Porto
de Aveiro, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
(DGRM), Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM), Direção Regional
de Economia do Centro (DRE Centro), Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de
Aveiro (SIMRIA) – atualmente Águas do Centro Litoral (AdCL) e Administração Regional
de Saúde do Centro (ARS Centro).
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, em cumprimento do disposto ao abrigo
do n.º 8, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e na Portaria
n.º 330/2001, de 2 de abril, foi considerada necessária a apresentação de elementos
adicionais de forma a clarificar questões relacionadas com a descrição do projeto e os
fatores ambientais, como a geologia, geomorfologia e recursos minerais, os recursos
hídricos, qualidade da água e dos sedimentos e hidromorfologia, regime sedimentar e
hidrodinâmica, ambiente sonoro, paisagem, os fatores biológicos e ecológicos.
Em conformidade com os elementos adicionais solicitados (Ofícios da APA – Agência
Portuguesa do Ambiente de 11 de setembro e 30 de outubro de 2014 com as referências
S47301-201409-DAIA.DAP e S54410-201410-DAIA.DAP, respetivamente), foram
submetidos pelo proponente, sob a forma de Aditamento ao EIA, a 22 dezembro de 2014.
Após a sua análise foi dada conformidade ao EIA, tendo no entanto sido ainda solicitada
a apresentação de elementos complementares (Ofício com a referência S000307201501-DAIA.DAP, de 12 de janeiro de 2015) para esclarecimento de aspetos
relacionados com o descritor Paisagem, os quais foram entregues a 20 de janeiro de
2015.
O EIA foi de seguida submetido a Consulta Pública, a qual decorreu durante 20 dias
úteis, de 8 de janeiro a 4 de fevereiro de 2015.
Foram realizadas visitas técnicas ao local do projeto, tendo estado presentes os
representantes da CA (APA, DGPC, ICNF, LNEG, CCDR-Centro e CEABN), do
proponente, da equipa que elaborou o EIA e do projetista.
A apreciação ambiental do projeto com base no EIA e respetivos Aditamentos e
considerando ainda as informações recolhidas durante a visita ao local e a participação
pública, foi realizada pela CA tendo em conta as diferentes valências das entidades que a
integram. Assim, a APA/ARH Centro emitiram parecer sobre Recursos Hídricos
Superficiais, Qualidade da Água e dos Sedimentos e Hidromorfologia, Regime
Sedimentar e Hidrodinâmica, o ICNF sobre Fatores Biológicos e Ecológicos, a CCDRCCDR-Centro sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território e
Socioeconomia, a DGPC sobre Património Cultural, o LNEG sobre Geologia,
Geomorfologia e Recursos Minerais e o CEABN sobre a Paisagem.
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Foram realizadas reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do
EIA, analisar e avaliar os impactes das alternativas propostas, analisar os contributos
setoriais das várias entidades da CA e os pareceres solicitados a entidades externas,
definir os fatores ambientais determinantes/relevantes para a avaliação ambiental do
projeto e analisar os resultados da Consulta Pública.
No decorrer dos esclarecimentos apresentados e após apreciação dos mesmos pela CA,
e tendo por base o Parecer Final da CA e o Relatório da Consulta Pública, foi emitida a
Proposta de Declaração de Impacte Ambiental a 27 de março de 2015, na sequência da
qual se seguiu um período de audiência dos interessados, ao abrigo do Código do
Procedimento Administrativo.
Em 27 de abril de 2015 foi emitida pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a Declaração de Impacte Ambiental referente
Processo de AIA n.º 2775, favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto
medidas a considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto
condições expressas na DIA.

da
ao
de
de

No Anexo A.1 apresenta-se cópia da DIA, incluindo o seu anexo relativo às
condicionantes e medidas a concretizar / adotar.
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2.

CONDICIONAMENTOS E COMPROMISSOS ESTABELECIDOS NA DIA PARA O
PROJETO DE EXECUÇÃO

Na fase de Anteprojeto foram desenvolvidos dois cenários alternativos para a intervenção
de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos que incluíam em ambos os
casos, ações de desassoreamento com deposição associada dos sedimentos nas
margens da Pateira e a reconstrução do açude no rio Águeda. A decisão da DIA recaiu
no seguinte cenário de dragagem a desenvolver no Projeto de Execução,
condicionado nas restantes componentes do projeto a:
Dragagem
3. Adotar o cenário 2 de dragagem
Deposição de dragados
4. Excluir a área OB2
5. Garantir a manutenção do contínuo fluvial das linhas de água que intersetam as áreas de
deposição FER1 e FER2, através da construção de motas ou diques.
6. Nas áreas arborizadas, caso haja deposição de dragados (devidamente justificada), a mesma
não deverá ultrapassar substancialmente a espessura de sedimentos que se realiza naturalmente
nas alturas de maior cheia.
7. A deslocação da tubagem de repulsão que encaminhará o material dragado para os locais de
depósito, não deve atravessar nem afetar locais de ocorrência do habitat natural prioritário 91E0,
nem biótopos relevantes de utilização faunística.
Reconstrução do açude do rio Águeda
8. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de construção do açude, qualquer que seja a
solução construtiva a adotar, deve ser assegurada /garantida a sua total transposição pela
fauna, quer no período estival quando o açude está em funcionamento, quer nas épocas de
migração das principais espécies migradores, não podendo constituir obstáculo, pela criação de
qualquer ressalto hidráulico, à livre circulação piscícola.
9.Garantir o caudal ecológico.

A DIA refere ainda que:
1. A fase de construção do projeto deve ocorrer entre o início do mês de fevereiro e 15 de julho,
face ao elevado valor conservacionista de espécies da avifauna e da ictiofauna presentes.
2. Não afetar as áreas de ocorrência de habitats naturais, bem como as áreas de ocorrência de
biótopos de utilização faunística (nomeadamente caniçais, prados-juncais, zonas de paúl,
comunidades de macrófitas, zonas ripícolas), nem com as intervenções de dragagem e de
construção do açude, nem com as ações de deposição de materiais dragados. A aprovação das
áreas de intervenção de dragagem, de construção do açude e de deposição dos materiais
dragados, fica condicionada aos resultados de estudos detalhado e rigoroso que identifique,
cartografe e descreva os valores florísticos e de vegetação presentes (habitats naturais da diretiva
habitats e biótopos de utilização faunística) na área do projeto.
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No âmbito da secção da DIA relativa aos Elementos a Apresentar Previamente à
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, refere-se também ainda
o seguinte:
1. Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores florísticos e de
vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e biótopos de utilização faunística),
que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser comprovada com a
apresentação de um projeto de restabelecimento / recuperação / recriação do Habitat Natural
prioritário 91E0 após a fase de construção, nas zonas de reconstrução do açude, de desvio do
curso de água (construção da derivação em canal pela margem direita e construção da
ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos dispositivos de transposição da
ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima.
2. Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira resultantes das
intervenções de dragagem e de construção do açude promovem a manutenção/melhoria da
disponibilidade de habitats de utilização faunística, nomeadamente para nidificação, alimentação,
repouso e abrigo das espécies de aves alvo de orientações de gestão para a ZPE da Ria de
Aveiro, e, promovem a continuidade fluvial, reprodução e crescimento para as espécies ícticas de
elevado valor conservacionista.
3. Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do açude no rio
Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal fluvial é necessária,
também, para a manutenção/melhoria do estado de conservação dos ecossistemas presentes e
da biodiversidade. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de construção do açude, deve ser
apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução construtiva que permita assegurar a total
transponibilidade nas épocas de migração da ictiofauna, quer quando o açude está operacional,
quer quando não está, sendo que para tal, devem ser, também, identificadas e caracterizadas as
espécies ícticas presentes.
4. Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser apresentadas soluções de
revestimento de integração paisagística, com recurso a materiais (e técnicas) locais e naturais,
para o edifício de posto de controlo e os encontros do açude nas duas margens.
5. Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2. Devem ser
ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a afetação do Habitat Prioritário
91E0.
6. Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o processo de secagem
dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais.

Os elementos prévios solicitados foram apresentados de forma individualizada e
entregues em 22 de abril 2016 (Estudo Elemento n.º 1; Estudo Elementos n.º 2, 3, 4
e 5; Estudo Elemento n.º 6), tendo o parecer da Autoridade de AIA, rececionado a 19 de
Dezembro de 2017, considerado que os mesmos estão em conformidade com a DIA e
concluindo que ocorreram alterações e ajustamentos face ao Anteprojeto, com os quais
concorda.
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.

DECISÕES DA DIA PARA PROJETO DE EXECUÇÃO

Na fase de Anteprojeto foram desenvolvidos dois cenários alternativos para a intervenção
de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos que incluíam em ambos os
casos, ações de desassoreamento com deposição associada dos sedimentos nas
margens da Pateira e a reconstrução do açude no rio Águeda.
Conforme referido nos capítulos anteriores, do procedimento de AIA a que o projeto foi
sujeito, resultou uma DIA favorável condicionada, que elencou um conjunto de
Condicionantes para o Projeto de Execução.
Decorrente das condicionantes da DIA, na fase inicial do projeto de execução, foram
realizadas as alterações solicitadas e apresentadas à Autoridade de AIA em abril de 2016
através do documento “Elementos a Apresentar Previamente à Entrega do RECAPE”
(Elementos n.º 1 ao n.º 6), as quais tiveram parecer favorável da Autoridade de AIA em
dezembro de 2017, conforme a seguir se identifica.

1.1

Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução. Parecer da CA

No âmbito da secção da DIA relativa aos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação
da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução e da análise aos elementos entregues
em 22 abril de 2016 e do consequente Parecer emitido pela CA a 27 outubro de 2017, foi
observado o seguinte:
Elemento 1. Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores
florísticos e de vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e biótopos de
utilização faunística), que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser
comprovada com a apresentação de um projeto de restabelecimento / recuperação /
recriação do Habitat Natural prioritário 91E0 após a fase de construção, nas zonas de
reconstrução do açude, de desvio do curso de água (construção da derivação em canal pela
margem direita e construção da ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos
dispositivos de transposição da ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima.
Considera-se ser de aceitar a proposta de alterações introduzidas no projeto relativamente à
fase de anteprojeto, havendo, apenas, a observar o seguinte:
i)

Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais
com terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os dragados às
áreas de deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER5.
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ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local
de reconstrução do açude, considera-se que:
•

Não deverá proceder-se a aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o
corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico,
quer no controlo inicial quer no controlo de seguimento.

•

O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da
plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no
arranque de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da
rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 10 ano.

Elemento 2. Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira
resultantes das intervenções de dragagem e de construção do açude promovem a
manutenção/melhoria da disponibilidade de habitats de utilização faunística, nomeadamente
para nidificação, alimentação, repouso e abrigo das espécies de aves alvo de orientações de
gestão para a ZPE da Ria de Aveiro, e, promovem a continuidade fluvial, reprodução e
crescimento para as espécies ícticas de elevado valor conservacionista.
Considera-se que o documento apresentado justifica plenamente a necessidade das
intervenções, referentes à dragagem e construção do açude, para a reversão dos
comprovados efeitos de redução da área aquática e colmatação natural da lagoa e melhoria
do habitat das espécies presentes. A implantação do açude no rio Águeda, devido a sua
concessão e curto período de utilização (julho a setembro), apesar de acarretar impactes
negativos, considera-se que os impactes sejam pouco relevantes na ictiofauna, sendo
minimizados pela implantação de um mecanismo de transposição para ser utilizado no
período de julho a setembro. Para os restantes meses, de migração das espécies, o açude
encontra-se rebatido e a circulação processa-se livremente.
Elemento 3. Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do
açude no rio Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal fluvial é
necessária, também, para a manutenção/melhoria do estado de conservação dos
ecossistemas presentes e da biodiversidade. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de
construção do açude, deve ser apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução
construtiva que permita assegurar a total transponibilidade nas épocas de migração da
ictiofauna, quer quando o açude está operacional, quer quando não está, sendo que para tal,
devem ser, também, identificadas e caracterizadas as espécies ícticas presentes.
Constata-se que a solução apresentada, consistindo num açude de borracha insuflável, com
uma altura de 1,30 m, para funcionar apenas nos meses de julho, agosto e setembro,
complementado por uma rampa de passagem para as espécies ícticas durante esse período,
vem substituir a título definitivo a provisória e precária barreira de aterro que todos os anos no
início do período estival é colocada no local. Aquela barreira de aterro, reposta anualmente,
destinava-se a derivar parte do caudal do rio Águeda para a Pateira de Fermentelos
aumentando a quantidade de água e, consequentemente, elevação do nível da mesma,
garantindo melhores condições ambientais na pateira, maiores disponibilidades hídricas para
a rega tradicional e melhores condições às atividades lúdicas associadas ao usufruto do
plano de água.
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Considera-se que a solução agora apresentada demonstra, de forma clara e inequívoca, a
necessidade da sua implementação. Porquanto o espelho de água e a profundidade da
Pateira, sendo bastante variáveis ao longo do ano, reduzem-se em cerca de metade nos
meses de julho, agosto e setembro, tornando-se necessário induzir a estabilização do nível
da Pateira. Por outro lado, do ponto de vista da conservação da fauna aquática, a construção
do açude, com o aumento da coluna de água até cerca de 50 cm, irá permitir que se
mantenha uma área alagada mais extensa no período estival, criando condições ideais para a
conservação da fauna aquática, por disponibilizar maiores áreas de habitat adequado, e
diminuirá a adequação dos habitats para as espécies exóticas invasoras.
Relativamente a solução proposta para a transposição da ictiofauna, no açude do rio Águeda,
para funcionar nos meses de julho, agosto e setembro (fora do período de migração das
espécies), do tipo rampa, em blocos de pedra encastrados num fundo revestido a
enrocamento, considera-se a mais adequada às espécies em presença e a altura do
obstáculo, em tudo idêntica aos recentes dispositivos implantados nos açudes do 'rio
Mondego, entre o Açude-Ponte de Coimbra e a barragem da Raiva.
Elemento 4. Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser
apresentadas soluções de revestimento de integração paisagística, com recurso a materiais
(e técnicas) locais e naturais, para o edifício de posto de controlo e os encontros do açude
nas duas margens.
Considera-se que a solução apresentada, de revestimento com enrocamento,
complementado com "gabiões" tipo saco e duas camadas de Bio e postes de madeira tratada,
em fiada, e o edifício de comando forrado a painéis de madeira, contribuirá para a integração
na paisagem.
O Parecer da entidade ISA refere contudo que “consideram-se as soluções descritas
adequadas, no entanto quanto ao revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos
em betão, o documento em avaliação é omisso, não sendo possível depreender se serão ou
não considerados e quais as razões. Assim, e para o Elemento 4, para os encontros do
açude, deve ser apresentada a solução de revestimento a implementar.”
Elemento 5. Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2.
Devem ser ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a afetação do
Habitat Prioritário 91E0.
Constata-se que na solução agora apresentada se procedeu a redefinição das áreas de
dragagem, ficando a área de dragagem DGS2 limitada ao aprofundamento de um canal
estreito, com cerca de 15 metros de largura, para não interferir com o habitat 91E0, dando
resposta às preocupações suscitadas. Para deposição dos dragados foram eliminadas as
áreas OB1 e OB2, tendo sido criados 3 novos locais de deposição na zona sul da pateira e
junto à margem esquerda (FER3, FER4 e FER5), solução devidamente justificada e que se
aceita.
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Elemento 6. Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o
processo de secagem dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais.
Foi apresentado um projeto constituído por peças escritas e desenhadas, consistindo aquelas
no enquadramento, modo de execução, equipamento, deposição dos sedimentos dragados e
sistema de drenagem, dimensionamento do sistema de drenagem dos caudais líquidos
excedentes e dos caudais pluviais e estas nas plantas de localização das intervenções e
deposição dos sedimentos, para cada uma das áreas de deposição.
A deposição dos sedimentos processa-se através de linhas de repulsão, com a instalação de
difusores/aspersores, em diversos locais, permitindo a saída controlada do sedimento, bem
como a seleção da descarga de cada difusor por meio de válvulas de seccionamento. Para o
escoamento dos caudais, resultantes dessas deposições, encontram-se previstos diques e
valas, longitudinais e transversais, devidamente dimensionados. Os caminhos, situados a
cotas que possam ser galgadas, encontram-se protegidos com diques e valas e as valas
existentes prevê-se que sejam limpas e regularizadas. Sempre que necessário encontram-se
previstas passagens hidráulicas, através de tubos sob o pavimento. Para os poços existentes
foi contemplada uma faixa de proteção, com uma largura média de 10 m, rodeada de diques.
Nesta fase foram assim efetuados os ajustamentos necessários ao projeto, de forma a dar
cumprimento ao exigido na DIA, nomeadamente no que se refere aos locais de deposição
dos sedimentos dragados.

1.2

Conclusão Quanto aos Aspetos a Considerar no Projeto de Execução Final

De acordo com o teor do Parecer da Autoridade de AIA, foram observados em síntese os
seguintes aspetos para a presente fase de RECAPE e projeto de execução final:
•

Elementos n.º 1 e n.º 3:

1.

Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais
com terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os dragados às
áreas de deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER5.

2.

Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local
de reconstrução do açude:


Não aplicar de glifosato por pincelagem no tronco após o corte da acácia,
utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, quer no controlo
inicial quer no controlo de seguimento.



Efetuar o controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano
(ano da plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir
no arranque de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da
rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 1º ano.

3.

Justificar, o melhor possível, as opções construtivas apresentadas para o dispositivo
de transposição da ictiofauna, no que respeita à dimensão dos blocos, ao declive da
rampa e ao espaçamento entre blocos.
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•

Elemento n.º 4:


Apresentar, no que se refere à integração das estruturas construídas para os
encontros do açude a solução e a respetiva fundamentação para o revestimento a
efetuar (revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em betão).

Como se verifica trata-se no essencial de medidas a considerar na fase de construção, as
quais foram incorporadas no caderno de encargos para obra, e sobre os aspetos da
integração do açude e do faseamento construtivo, os mesmos são devidamente
respondidos na descrição de projeto que se faz seguidamente, mais especificamente no
ponto 2.2.3.
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2.

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO FINAL

2.1

Áreas de intervenção na Pateira de Fermentelos Anteprojeto vs Projeto de
Execução

Face às condicionantes definidas na DIA para o Projeto de Execução, bem como à
realização dos estudos solicitados em fase prévia do RECAPE, resultaram ajustamentos
das áreas de dragagem e de deposição, de forma a minimizar a afetação de habitats e
biótopos importantes do ponto de vista da conservação da natureza, bem como, a
seleção de novas áreas de deposição para substituição da área OB2 eliminada.
Deste modo, as áreas de deposição e de dragagem definidas do Projeto de Execução
são as que se apresentam no Quadro III. 1, por comparação com as do Anteprojeto. Na
FIG. III. 1 apresentam-se também essas mesmas áreas sobrepostas para visualização,
sendo que a justificação mais detalhada à sua alteração é seguidamente apresentada.
Quadro III. 1 – Elementos Constituintes do Anteprojeto versus Projeto de Execução
DESIGNAÇÃO
DRAGAGEM DA
PATEIRA DE
FERMENTELOS

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO
ANTEPROJETO(1)

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO
PROJETO DE EXECUÇÃO

Desassoreamento da Zona Norte (DGN1)

Desassoreamento da Zona Norte (DGN1)

Desassoreamento da Zona Sul (DGS1)

Desassoreamento da Zona Sul (DGS1)

Desassoreamento da Zona Sul (DGS2)

Desassoreamento da Zona Sul (DGS2)

Deposição de sedimentos Zona Norte (OR1)
DEPOSIÇÃO DOS
SEDIMENTOS
DRAGADOS

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER1)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER2)
Deposição de sedimentos Zona Sul (OB1)
Deposição de sedimentos Zona Sul (OB2)

RECONSTRUÇÃO DO
AÇUDE NO RIO
ÁGUEDA

Açude com comporta insuflável em borracha
(Solução 1)

Deposição de sedimentos Zona Norte (OR1)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER1)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER2)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER3)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER4)
Deposição de sedimentos Zona Sul (FER5)
Açude com comporta insuflável em borracha
(que se baseia na solução 1 do Anteprojeto)

Açude com comporta de prancha em madeira
e encontros em betão (Solução 2)

(1) Considerando o Cenário 2 de dragagem que veio a ser o aprovado pela DIA

2.2

Solução de Desassoreamento e Locais de Deposição dos Dragados

No Anexo C apresentam-se os elementos do Projeto de Execução referentes à
intervenção na Pateira de Fermentelos, os quais são seguidamente descritos, em
síntese, em termos dos seus principais aspetos:
- Memória Descritiva e Justificativa;
- Peças Desenhadas;
- Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução
- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
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2.2.1

Dragagem

Relativamente às áreas de dragagem, estas foram como já apresentado em fase prévia
do projeto de execução e aprovado pela Autoridade de AIA, redefinidas de forma a
minimizar as interferências com habitats e vegetação com valor natural (Elemento n.º 1
da DIA – Estudo de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores Florísticos e de
Vegetação Presentes na Pateira de Fermentelos), tendo resultado uma nova
configuração para a área DGN1, por eliminação da área central da mesma, e para a
área DGS2, a qual ficou limitada ao aprofundamento de um canal estreito (cerca de 15 m
de largura).
Com efeito, e de acordo com os levantamentos efetuados para os estudos do Elemento
n.º 1 – Estudo de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores Florísticos e de
Vegetação Presentes na Pateira de Fermentelos, na zona central da DGN1 agora
excluída da dragagem, aparecem espécies do habitat 3150 – lagos eutróficos naturais,
pelo que embora estas espécies já não tenham sido identificadas numa segunda visita,
considerou-se mais prudente eliminar essa zona da dragagem, uma vez que a ceifa que
podem ter sofrido não as impede de voltar a aparecer. No caso da DGS2, por se inserir
numa zona com formações de macrófitas com salgueiros, limitou-se a dragagem à zona
do canal e sem qualquer interferência também, com o habitat 91E0 pt3 que é marginal.
A área DGS1 mantém-se no essencial como no Anteprojeto.
Desta redefinição das manchas, a atual área de dragagem é de 600 396 m2 face aos
695 922 m2, previstos em Anteprojeto.
Pressupõe-se a dragagem à cota 3,30 m (NM), tal como previsto em Anteprojeto, sendo o
volume atualmente envolvido de 209 546 m3, face aos 249 714 m3, previstos em
Anteprojeto.

2.2.2

Deposição dos Dragados

2.2.2.1 Locais de deposição
No que respeita às áreas de deposição, e como já apresentado em fase prévia do projeto
de execução e aprovado pela Autoridade de AIA, foram eliminadas as áreas OB1 e
OB2, tendo sido identificadas novas áreas em substituição destas, como será explicado
seguidamente. Saliente-se que a eliminação da área OB2 é uma imposição da DIA e, em
relação à OB1, a sua eliminação deveu-se a critérios técnicos e ambientais.
Com efeito, estando as áreas a dragar no setor sul da Pateira mais próximas da margem
esquerda (DGS1 e DGS2), considerou-se que fazia todo o sentido, em termos
operacionais e de custos, que as áreas de deposição se situassem nessa margem,
eliminando, também com isso a necessidade de atravessamento pela tubagem de
repulsão, de uma zona onde estão presentes formações de macrófitas com salgueiros e
bosques paludosos 91E0pt3 (salgueiral). A própria mancha de deposição OB1, embora
não apresentasse, em grande parte da sua área, formações de vegetação com valor
relevante do ponto de vista da conservação da natureza, tem contudo importância pela
presença de habitats de alimentação de aves aquáticas.
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Na sequência desta eliminação, e tendo por base a não afetação de habitats ou biótopos
de interesse para a conservação da natureza, foram selecionadas 3 novos locais de
deposição na zona sul da Pateira (FER3, FER4 e FER5) substituindo os anteriores.
Estes novos locais situam-se assim junto à margem esquerda, apresentando no total
cerca de 12 ha de área e servirão para a deposição de parte do sedimento dragado na
área DGS1 e da totalidade do sedimento dragado na DGS2.
As áreas OR1, FER1 e FER2 foram mantidas, mas com algumas alterações em
termos de dimensão, em relação à fase de Anteprojeto.
Assim, a mancha OR1 foi reduzida para cerca de metade da área prevista em
Anteprojeto, por se ter considerado que, do ponto de vista técnico e de custos da
operação, não era vantajosa a deposição do sedimento numa área tão vasta. Embora a
altura de deposição de sedimento seja mais elevada nesta nova configuração (14 cm
face aos 7 cm em Anteprojeto), considera-se que não está comprometida a facilidade de
secagem do material, face aos cuidados colocados na drenagem das áreas de
deposição, conforme projeto elaborado e entregue previamente à CA em abril de 2016 e
por estar aprovado.
A mancha de deposição FER1 sofreu também uma redução em termos de área,
principalmente devido à necessidade de exclusão de uma zona marginal à Pateira, onde
ocorre vegetação com valor do ponto de vista da conservação da natureza (formações de
macrófitas com salgueiros).
Por último, a mancha de deposição FER2 apresenta também uma área um pouco
menor, devido à necessidade de exclusão de algumas zonas onde ocorrem ocupações
sensíveis (como poços, quintais, vinha, olival, etc.), conforme se avaliou em pormenor no
âmbito da elaboração do projeto de drenagem dos terrenos, para resposta ao
Elemento n.º 6, prévio ao RECAPE.

2.2.2.2 Dimensionamento Geral do Sistema de Drenagem
Para o dimensionamento do sistema de drenagem dos locais de deposição considerou-se
que o caudal máximo a drenar seria igual ao caudal liquido dragado, isto é entre 75 a
85% do caudal da draga, tendo-se adotado o valor 80%.
Quadro III. 2 – Dimensionamento do Caudal de Drenagem
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Área de deposição

Caudal da draga
3
(m /h)

Caudal a escoar
(l/s)

OR1

1 500

333

FER1 a FER4

1 500

333

FER5

500

111
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As valas de drenagem foram calculadas através da fórmula de Manning, tendo-se
admitido os seguintes pressupostos:
•

Ks =20

•

Inclinação mínima da vala = 0,0010

•

Forma da vala: trapezoidal com taludes 1:1

Para estes pressupostos, conservativos, ter-se-á, para várias situações de inclinação
longitudinal das valas e de largura de base, as seguintes condições (Quadro III. 3). Da
leitura do quadro verifica-se que o caudal total é escoado em boas condições, tendo as
valas capacidade para acomodar caudais superiores.
Como já foi referido, as zonas de deposição em causa apresentam uma fraca rede
hidrográfica natural, estando apenas num caso (FER4) identificada na carta 1:25000,
uma pequena linha de água com bacia contributiva também muito pequena.

FIG. III. 2 – Localização da bacia hidrográfica na FER4

As características desta bacia e os caudais pluviais são as seguintes:
2

Área total (m )

100000

Cota máxima aprox. (m)

17

Cota mínima aprox. (m)

4

Comprimento da linha de água (m)

500

Inclinação média da bacia (%)

2,6

Tempo de concentração (min)

9,5

Período de retorno (anos)
Intensidade da chuva (l/s.ha)

2
141,2

Caudal de ponta (l/s)
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Quadro III. 3 – Cálculos das Valas de Drenagem
Caudal da
draga
(m3/h)

Caudal a
escoar
(m3/h)

Caudal da
draga
(l/s)

Inclinação
longitudinal
(m/m)

Inclinação
taludes
(…/1)

Base da
vala
(m)

H total
(m)

H util
(m)

Área
molhada
(m2)

Raio
hidráulico
(m)

Caudal
escoado
Q
(m3/h)

Caudal
escoado
Q
(l/s)

B
(m)

Velocidade
(m/s)

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,6

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,6

0,6

0,4

0,400

2,042

1795,4

498,74

1,90

1,25

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,7

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,7

0,6

0,4

0,400

2,042

1795,4

498,74

1,90

1,25

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,8

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,8

0,6

0,4

0,400

2,042

1795,4

498,74

1,90

1,25

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,6

0,7

0,5

0,550

2,403

2246,5

624,02

2,10

1,13

1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,6

0,7

0,5

0,550

2,403

2751,4

764,27

2,10

1,39

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,7

0,7

0,5

0,550

2,403

2246,5

624,02

2,10

1,13
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1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,7

0,7

0,5

0,550

2,403

2751,4

764,27

2,10

1,39

1500

1200,0

333,3

0,0010

1

0,8

0,7

0,5

0,550

2,403

2246,5

624,02

2,10

1,13

1500

1200,0

333,3

0,0015

1

0,8

0,7

0,5

0,550

2,403

2751,4

764,27

2,10

1,39

500

400,0

111,1

0,0010

1

0,6

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

500

400,0

111,1

0,0015

1

0,6

0,6

0,4

0,400

2,042

1795,4

498,74

1,90

1,25

500

400,0

111,1

0,0010

1

0,7

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

500

400,0

111,1

0,0015

1

0,7

0,6

0,4

0,400

2,042

1795,4

498,74

1,90

1,25

500

400,0

111,1

0,0010

1

0,8

0,6

0,4

0,400

2,042

1466,0

407,22

1,90

1,02

500
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Verifica-se, assim, que os caudais excedentes a drenar são da mesma ordem de
grandeza dos caudais pluviais, não sendo por isso de esperar agravamento nas
condições de escoamento natural. Para o caso particular da FER 4 acima analisado não
foram previstas medidas de drenagem, prevendo-se que os caudais gerados escoem
livremente para a lagoa, mantendo-se as condições naturais da linha de água que a
atravessa (FIG. III. 3).

FIG. III. 3 – Linha de água (a verde), representada de acordo com a carta militar, na FER4

2.2.3

Açude no rio Águeda

Relativamente ao açude no rio Águeda, mantém-se a sua execução com uma solução
que se baseia na Solução 1 do Anteprojeto: açude com comporta insuflável de borracha,
com a consideração do definido na Condicionantes 8 da DIA e tendo em conta os
trabalhos desenvolvidos no estudo do Elemento n.º 3 (Reconstrução do Açude) dos
Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução, entregue em abril de 2016 à CA e por estar aprovado.
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2.2.3.1 Conceção geral
A solução escolhida dá resposta às condicionantes colocadas na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), concretamente as seguintes:
•

8 - Regime de caudais ecológicos.

•

15 - Projeto dos dispositivos de passagem para peixes e de passagem para
enguias.

•

19 - Plano de Recuperação paisagística para as áreas afetadas que inclua uma
proposta de integração paisagística do açude. A proposta de recuperação
paisagística das margens do rio na zona de construção do açude deve contemplar
técnicas de engenharia natural.

Esta solução de açude permite, fora do período em que está insuflado, uma desobstrução
total da secção de vazão, com reposição do escoamento natural, o que representa uma
vantagem importante para minimização de impactes ambientais.
Na peça desenhada PRA.RA7.LOC.PE.PL-101 apresenta-se a localização do açude,
bem como das respetivas estruturas complementares e de apoio (edifício de comando)
(ver Anexo C.2).
A solução técnica passa assim pela instalação de um açude de borracha, insuflável com
ar, que permite funcionar como uma barragem de crista de água, que quando insuflada
(neste caso por injeção de ar no seu interior), eleva-se, retendo a água; quando
desinsuflada (por libertação do ar no seu interior) recolhe completamente até à fundação,
abrindo completamente o rio para o seu fluxo de água normal.
Este equipamento é constituído essencialmente por quatro partes: (i) o corpo, feito de
uma câmara-de-ar em borracha; (ii) uma estrutura de ancoragem em betão; (iii) um
edifício de comando e controlo onde se inserem equipamentos eletromecânicos e
equipamentos elétricos, tais como o compressor de ar e mecanismos automáticos de
insuflação e desinsuflação e (iv) um sistema de tubagens de entrada/saída de ar.
Na foto seguinte apresenta-se um exemplo deste tipo de açudes, mais concretamente o
açude do Rio Lis em Leiria.

Foto 1 – Açude com comporta insuflável do rio Lis, Leiria
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Ao contrário da posição do antigo açude, manifestamente enviesada, a presente solução
procurou ajustar a perpendicularidade do açude e o paralelismo da margem ao eixo do
rio, para atingir os objetivos do projeto, nomeadamente o ajuste com a passagem para
peixes.
A fundação é composta por um maciço de betão armado apoiado, de secção retangular,
com uma altura máxima de 1,0 m, uma largura de 4,25 m e um desenvolvimento em
planta de cerca de 27 m. De referir ainda que a laje de soleira do açude será dotada de
uma depressão a jusante com 0,90 m de largura e 0,20 m de altura que possibilitará,
futuramente, a instalação de equipamento adicional que permite monitorizar os
movimentos da ictiofauna durante o período em que o açude não esteja insuflado.
O açude terá o coroamento à cota 4,1 m e, com base no leito do rio no local de
implantação, terá uma altura de 1,3 m, o que corresponde aproximadamente ao mesmo
valor do diâmetro da câmara-de-ar de borracha.
No que respeita ao nível de auto-desinsuflação, ou seja, ao nível que é atingido sempre
que o caudal ultrapassa determinados valores e o açude é desinsuflado
automaticamente, considerou-se a cota 4,36, correspondente a 0,26 m de água acima do
NPA, ou seja, a uma altura de água de 1,56 m.
A câmara insuflável deverá obturar uma secção trapezoidal com 22,0 m de largura na
base e 23,0 m de largura à cota do NPA, para uma altura de água de 1,3 m, sendo fixada
sobre uma soleira em betão à cota 2,80, devendo ser dimensionada para suportar uma
pressão interna de cerca de 14 kPa.
De seguida apresentam-se os valores chave para o açude com comporta insuflável.
•

Cota de soleira (m)

2,80

•

Cota do nível de pleno armazenamento (NPA) (m)

4,10

•

Altura do açude (m)

1,30

•

Largura da base da secção trapezoidal (m)

24,30

•

Cota de auto-desinsuflação automática (m)

4,36

•

Altura de água à cota de auto-desinsuflação automática (m) 1,56

2.2.3.2 Descrição Estrutural
a)

Açude em Betão

O açude com comporta insuflável é composto por uma estrutura de comporta flexível em
manga de borracha, que, cheia de ar, fica ancorada ao fundo do rio através de uma base
em betão armado. Essa base em betão armado terá uma geometria em “U”, como é
visível na figura seguinte.
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FIG. III. 4 – Dimensões Genéricas da Base em “U” do açude

FIG. III. 5 – Corte Transversal da solução de Açude com comporta insuflável

Lateralmente à soleira, a montante e jusante, preconizam-se
preconizam se dois septos com
co 0,70 m de
altura e 0,25 m de espessura, estruturalmente ligados à soleira do açude. Pretende-se
Pretende
com estes elementos minimizar as perdas de água por percolação entre as duas faces do
açude. Para além disso, estes septos irão funcionar como “dentes” que irão
ir contribuir em
termos de forças estabilizantes ao deslizamento.
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Tendo em conta a natureza do leito existente no local de implantação do açude,
considerou-se prudente a adoção de uma estacaria de madeira de pinho verde com
diâmetro médio de 18 cm e comprimento entre 3,0 m e 6,0 m. As estacas serão
encastradas na base da soleira de fundação cerca de 0,15 m.
No Anexo C são apresentados os cálculos justificativos para a estrutura de betão do
açude.
b)

Muros de Suporte

Para além da estrutura em “U” de betão armado que constitui o açude, existem dois
muros de suporte em ambas as margens do rio. Estes muros irão apresentar uma
geometria diferente consoante a margem do rio, como é visível na figura seguinte:

FIG. III. 6 – Planta da estrutura em betão do açude com comporta insuflável

c)

Edifício de Comando

O funcionamento do açude será controlado por um sistema automático de insuflação e
desinsuflação. O sistema de controlo, os compressores de ar, as válvulas e as tubagens
de cada açude, entre outros equipamentos necessários, serão instalados no interior de
um pequeno edifício de comando. Este edifício terá uma forma retangular com cerca de
4,7 m de comprimento, 3,70 m de largura e 7,00 m de altura. Exteriormente as paredes
de alvenaria (tijolo simples ou blocos de betão) são revestidas com tábuas de madeira de
pinho tratado para se enquadrar com a envolvente em que se insere. Ao nível da viga de
fundação, será feito um revestimento a pedra natural (1 cm) com intuito de, em caso de
cheia, proteger o revestimento de madeira. Para a cobertura serão utilizadas telhas
cerâmicas tipo lusa de cor vermelha natural.
Será instalado um sistema de controlo equipado com um autómato programável para
comando e controlo, podendo ser operado no modo manual e automático.
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O açude será ainda dotado de um sistema de controlo da pressão interior no corpo de
borracha que permitirá ajustar a pressão no seu interior para valores pré-definidos,
pré
de
forma automática.
Um dos fatores que justificam este sistema
sistema de controlo de pressão será a ação dos raios
UV que provocarão um aumento de temperatura no interior da câmara e,
consequentemente, o aumento da pressão no seu interior, nomeadamente nas alturas
em que o nível de água no açude não seja o máximo.
No interior
terior do edifício será também instalado um mecanismo de segurança composto por
um tanque de alívio de pressão que estará ligado à tubagem de tomada de pressão
proveniente do açude.

FIG. III. 7 – Edifício de Comando

No Anexo C são apresentados os cálculos justificativos
ustificativos para esta estrutura.

2.2.3.3 Modo de Funcionamento
O funcionamento do açude será totalmente automático, comandado por um autómato
programado, controlando os níveis de água exigidos a montante do mesmo e de pressão
no interior da câmara insuflável. O enchimento ou esvaziamento total ou parcial da
câmara faz-se
se em função dos níveis de água e de pressão, à custa do fornecimento de ar
ou esvaziamento da câmara, sendo o seu controlo processado automaticamente, com
recurso
so a compressores. No caso de galgamento da câmara insuflável, ocorrerá o
esvaziamento automático da mesma quando a carga sobre ela atingir um determinado
valor (1,56 m de altura de água - valor indicativo) correspondente à cota 4,36.
Fora de operação, o que ocorre normalmente durante o período de Inverno em que os
caudais afluentes são suficientemente grandes para galgarem o açude, a câmara
insuflável estará totalmente vazia, ficando a câmara de borracha completamente
espalmada no fundo e às espaldas da estrutura
estrutura de betão, de forma a garantir que a
secção trapezoidal fique totalmente livre e sem qualquer obstrução aos caudais afluentes.
Quando o açude estiver sujeito à sua carga normal (altura de água a montante igual a
1,3 m) a pressão no interior da câmara de borracha atingirá cerca de 14 kPa.
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2.2.3.4 Regime hidrológico na secção do açude
De acordo com o projeto em anexo (ver memórias no Anexo C.1) admite-se que o valor
do caudal proveniente da Pateira seja de aproximadamente 25,0 m3/s. Para esta
situação, a cota da água a jusante do açude rondará os 5,25 m.
Para caudais com períodos de retorno de 2 anos, a probabilidade de inundação das
margens é substancialmente elevada, atingindo-se cotas de cerca de 6,4 m, na curva de
vazão, conforme é comprovado pelo registo histórico de variadas inundações de margens
que, nos casos mais extremos, chegam a alcançar arruamentos e edificações nas
povoações limítrofes da Pateira.
Já para condições extremas de cheia, para caudais com períodos de retorno superiores,
deverá ocorrer extenso alagamento de margens, tanto da Pateira, como na secção do
açude.
O estudo realizado analisou também o caudal afluente à Pateira de Fermentelos em
situação de açude insuflado (período de estiagem em que se pretende manter o espelho de
água) e nível na lagoa abaixo do nível de pleno armazenamento.
Tendo por base a série de dados disponíveis no SNIRH, na seção do açude em
Requeixo, e com base na estatística da variável Q-caudal médio diário (m3/s), no período
1934-11-15 a 1984-09-30 (49.91 anos), verifica-se que, mesmo para os designados “anos
húmidos”, nos meses de junho a outubro, as afluências ao açude são de fraca magnitude,
quando comparadas com as demais. Os caudais médios diários neste período, em média
(q50%), situam-se no intervalo 0.25 - 7.0 m3/s.

2.2.3.5 Caudal Ecológico e Gestão do Açude
O regime mínimo proposto e aprovado pela Autoridade de AIA, conforme parecer ao
RECAPE Prévio, é baseado no método do INAG (DSP, 2002), no que respeita a anos
médios ou húmidos. No entanto, dada a excessiva complexidade de aplicação do referido
método, o mesmo foi fortemente simplificado, mantendo-se, no entanto, a premissa de
base de impor regimes que mimetizem as variações sazonais do escoamento natural. Para
anos secos, propôs-se uma metodologia que permitirá, por um lado, identificar situações de
seca em tempo real e, por outro, ajustar para baixo, concomitantemente, o programa de
referência válido para anos médios e húmidos.
No caso do açude em Requeixo, para o qual foi obtido o regime fluvial através
caracterização de Q-caudal médio diário (m3/s) no período 1934-11-15 a 1984-09-30, os
respetivos percentis, para a hipótese de anos secos, médios e húmidos, são os indicados
no quadro abaixo. Estes caudais constituem, portanto, estimativas dos caudais
ecológicos a assegurar na secção do açude de Requeixo em anos húmidos, médios e
secos, segundo o referido método.
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Quadro III. 4 – Caudal Ecológico Mensal, para Anos Húmidos, Médios e Secos
3

Caudal Ecológico, Qe (m /s)
(segundo método do INAG (DSP, 2002, Alves e Bernardo)
(Açude de Requeixo)
Mês

Qα, húmido

Qα, médio

Qα, seco

Outubro

1,02

0,87

0,46

Novembro

4,06

3,38

1,72

Dezembro

8,23

5,18

3,75

Janeiro

30,41

12,08

5,75

Fevereiro

21,57

7,38

3,87

Março

19,69

5,63

2,88

Abril

13,64

4,58

2,03

Maio

6,71

2,88

1,86

Junho

2,85

1,62

0,38

Julho

0,91

0,51

0,19

Agosto

0,30

0,17

0,01

Setembro

0,27

0,27

0,11

De acordo com o regime de funcionamento previsto para o açude, este só estará
insuflado nos meses de julho a setembro, dependendo do ano hidrológico, e se a cota de
água na Pateira estiver abaixo de 4,1 m e se as afluências forem suficientes para o
funcionamento da passagem para peixes. Deste modo, a questão de caudais ecológicos
só se colocará nestas condições.
Os caudais escoados na secção do açude são, durante a maior parte do tempo, os
caudais naturais afluentes à Pateira. As condições que ditam o enchimento do açude
correspondem a caudais fluviais inferiores a cerca de 0,25 a 0,28 m3/s.
Conforme a geometria prevista para a passagem de peixes, nas condições de açude
insuflado (crista à cota 4,1) haverá cerca de 0,4 m de altura de água derivado, que
corresponde ao caudal de cerca de 0,28 m3/s. Deste modo, e na inexistência de órgãos
de controlo de escoamento na passagem de peixes, o caudal ecológico está assegurado
para as condições de meses de estiagem em ano seco.
Na fase de funcionamento do açude é essencial existir monitorização que permita avaliar a
evolução do ecossistema e das espécies, introduzindo acertos na gestão do açude ou
mesmo nos dispositivos, de modo a melhorar o seu funcionamento se tal se verificar
necessário ou possível.
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2.2.3.6 Dispositivos para passagem de peixes
Na solução projetada para o dispositivo adotou-se o tipo de rampa preconizada por
Larinier et al. (2006), adjacente ao açude a construir no rio Águeda.
Na rampa são assim previstos blocos de pedras, que promovem turbulência e,
consequentemente, a dissipação de energia do escoamento e redução da velocidade.
Estes blocos estabelecem zonas de remanso do escoamento e permitem o descanso dos
peixes que efetuam o trânsito do dispositivo. Os blocos dispõem-se em filas, com eixos
desencontrados, encastrados num fundo revestido a enrocamento.
Face às espécies piscícolas migratórias presentes na área em estudo e que,
potencialmente, utilizarão a passagem de peixes, há que ter em consideração
determinados fatores na conceção das passagens, tais como, a velocidade máxima de
natação, a altura mínima de água que será necessário assegurar nas passagens
naturalizadas a construir de forma a potenciar a transposição dos açudes pela ictiofauna
migradora, e a potência máxima dissipada.
No dimensionamento das rampas para peixes foram tidos em consideração os valores de
referência, identificados por Larinier et al. (2006), para distribuição uniforme de blocos
perturbantes (“enrochements régulièrement repartis”), conforme se apresenta no quadro
seguinte. Esses valores são propostos para uma rampa com declive de fundo constante.
Quadro III. 5 – Critérios de Dimensionamento por Tipo De Espécie – Valores de Referência
(Larinier et al., 2006)
Taxa
P. marinus e S. trutta trutta

Velocidade
máxima (m/s)

Altura
mínima de
água (m)

Potência máxima
dissipada
3
(Watt/m )

2,5

0,40

500-600

A. alosa e A. fallax

2,0

0,40

300-450

S. trutta fario

2,0

0,30

500-600

Ciprinídeos reófilicos

2,0

0,30

300-450

Espécies de pequenas dimensões

1,5

0,20

200-300

O dimensionamento da passagem foi efetuado para atender às condições hidrológicas do
período de estiagem, de final de Junho a Setembro, em que o açude estará insuflado, de
modo a garantir o período migratório da generalidade das espécies migratórias
presentes.
Devido às condições geométricas locais e às condições hidráulicas, a rampa adotada
apresenta um declive muito suave. As alturas de água a jusante do açude são ditadas
pelos níveis correspondentes à curva de vazão da estação hidrométrica de Requeixo,
publicada por INAG (2013).
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Verificou-se que as condições hidráulicas de funcionamento correspondiam aos limites
preconizados para o funcionamento adequado das passagens de peixes, anteriormente
referidas. Constatou-se, também, que a gama de funcionamento da passagem era
relativamente limitada porque as condições de escoamento com cotas da superfície livre
superiores a 4,10 m, com galgamento da crista do açude de borracha, seriam bastante
limitadas temporalmente, pois para essas situações o açude deveria ser desinsuflado.
Assim, para alturas de escoamento na rampa superiores no máximo a cerca 0,5 m, o
trânsito da ictiofauna far-se-á maioritariamente pelo corpo do açude.
Os valores da velocidade máxima de escoamento admissíveis encontram-se entre 1,5 e
2,5 m.s-1, e a potência dissipada situa-se entre 200 e 600 W.m-3. Observa-se que as
características da passagem dimensionada, com uma rampa de declive médio de 0,9%,
se situam significativamente abaixo dos valores indicados.
A passagem para peixes projetada é assim basicamente constituída por um canal
trapezoidal escavado no terreno e revestido a enrocamento, com o declive médio de 0,009.
O canal encontra-se adoçado ao açude, separado por um muro-guia, de gravidade, em
betão, que se destina a orientar o escoamento e a promover o remate e encontro das
margens, nas zonas que não são em escavação (Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-001 no
estudo do Elemento n.º 3).
A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada junto ao açude,
na margem direita do rio. A rampa tem uma largura nominal, no rasto, de 5,0 m e um
desenvolvimento global de cerca de 20,0 m, dos quais cerca de 9,0 m constituem um
trecho retilíneo.
As transições, a montante e jusante, são ajustadas à morfologia do leito natural. O talude
das margens tem inclinação de 1,0/1,5 (V/H) e no coroamento, de encontro ao terreno
natural, apresenta um remate com uma solução de tratamento no domínio da engenharia
natural, idêntico ao considerado para a consolidação de margens, apresentado no Plano de
Recuperação Paisagística (ver resposta a Elemento n.º 4).
O canal dispõe de blocos em fiadas, e com eixos deslocados de modo a constituírem
macrorugosidades que promovem as condições de escoamento adequadas ao
funcionamento como rampa para a passagem da ictiofauna. As figuras seguintes
representam, respetivamente, os cortes longitudinal e transversal da passagem de
peixes.

FIG. III. 8 – Corte Longitudinal da Passagem de Peixes
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FIG. III. 9 – Corte Transversal da Passagem de Peixes

Os blocos paralelepipédicos a implantar nas rampas são de pedra, preferencialmente de
granito, e encontram-se encastrados no terreno de fundação e no revestimento de
enrocamento. A primeira fiada de blocos é encastrada num lintel de betão simples,
betonado de encontro ao terreno, destinado a consolidar a secção de entrada da rampa e
a incluir uma caleira, a toda a largura da rampa, para alojar um dispositivo de antena que
permite monitorizar a passagem de peixes. Esta pré-instalação possibilita que,
futuramente e com equipamento adicional, se monitorize a eficiência do dispositivo de
transposição.
Os blocos deverão ser constituídos por pedra sã, de constituição e texturas homogéneas,
resistente à água. As dimensões dos blocos, que se encontram nos desenhos, têm
espessura de aproximadamente 0,45 m, altura de 1,3 m e larguras variáveis de 0,5, 1,0 e
1,4 m.
Os blocos colocados sobre a rampa, para constituírem as macrorugosidades, deverão ser
posicionados alternadamente; as fiadas de blocos são equidistantes de cerca de 1,5 m. A
cota do fundo na secção de entrada da rampa é 3,70 m, sendo consolidada por um lintel
de betão simples.
O revestimento do fundo e das margens da rampa deverá ser de enrocamento, de pedra,
com uma dimensão média de cerca de 0,20 a 0,25 m. A espessura do enrocamento de
revestimento do fundo e das margens é de cerca 0,30 a 0,35 m.
Complementarmente, é necessário promover a reabilitação do trecho do rio a jusante do
açude, pois este encontra-se muito degradado e com detritos provenientes
essencialmente de anteriores soleiras construídas no leito. Simultaneamente, torna-se
necessário escavar um talvegue no leito, que assegure a ligação da zona final da
passagem de peixes a fundões com a cota aproximada de 2,80 m, situados cerca de
20,0 m a jusante, conforme identificado no Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-001 do estudo
do Elemento n.º 3.

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

35

Vol.II – Relatório Técnico

2.2.3.7 Integração Paisagística
O projeto de açude consiste no princípio de funcionamento da Solução 1 do Anteprojeto,
constituindo um açude de borracha insuflável, no qual se introduziram, nesta fase de
Projeto de Execução, alterações no dispositivo de transposição da ictiofauna.
Relativamente à sua inserção nas margens, mantem-se o mesmo tipo de encontros e a
necessidade do edifício do posto de controlo, os quais foram devidamente integrados em
temos paisagísticos, conforme o projeto de integração paisagística que se apresenta no
Anexo C.1.
Este plano pretende em especifico promover a integração e a recuperação paisagística
das áreas afetadas pela construção do açude, no sentido de restabelecer uma paisagem
equilibrada, contemplando um conjunto de medidas, das quais se podem destacar a
recuperação e consolidação das margens do rio e a integração paisagística do edifício de
posto de controlo.
O conceito de intervenção para as soluções de integração paisagística assenta em
princípios no domínio da Engenharia Natural, utilizando-se como material de construção
as plantas ou partes delas, em conjunto com outros materiais, como mantas orgânicas,
madeira, pedra, entre outros, e, sempre que possível, de origem local, promovendo-se
assim a melhoria global do sistema.
Na recuperação das margens do rio nos troços afetados pela construção do açude e do
dispositivo de passagem para peixes são aplicadas técnicas de natureza essencialmente
biofísica que promovam a estabilidade das margens, o reforço, a requalificação e a
recuperação da galeria ripícola (ao nível do estrato herbáceo, pois os níveis arbustivo e
arbóreo já foram contemplados no projeto de restabelecimento do Habitat Natural
Prioritário 91E0), promovendo-se simultaneamente um enquadramento paisagístico
harmonioso, face à envolvente.
Na consolidação e fixação das margens fluviais, a solução é mista, em que a margem
será revestida com enrocamento, na zona submersa e acima dela, serão colocadas duas
camadas de Rock Roll (“gabiões” tipo saco) e duas camadas de Bio Roll (tubos de
substrato vegetal, plantados) e postes de madeira tratada, em fiada. A zona superior
deste elemento de bioengenharia estabelece a concordância com os terrenos marginais e
plataformas estabelecidas.
Na fotografia seguinte mostra-se um exemplo de aplicação desta solução.

Foto 2 – Exemplo de consolidação da margem com aplicação de uma solução Rock Roll +
Bio Roll
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Relativamente ao edifício de posto de controlo (onde fica colocado o equipamento
mecânico de apoio ao açude insuflável), para diminuir o seu impacte visual e promover a
respetiva integração no local, o projeto teve em conta aspetos fundamentais como os
materiais a utilizar e respetiva cor, a dimensão e a localização.
No que respeita aos materiais, houve a preocupação de que os alçados exteriores do
edifício fossem forrados a painéis de madeira, conferindo-se assim ao edifício um aspeto
mais natural e enquadrado no meio envolvente.
O edifício tem, apenas, um piso, que é o Piso Térreo. Neste piso, à cota 6,5 m; será
colocado todo o equipamento de controlo do açude.
Embora a volumetria do edifício (piso térreo) não seja significativa (planta 4,00 m x
3,00 m e altura 4,00 m), considerou-se que a plantação, junto ao edifício, de alguns
exemplares arbóreos (conforme indicado na Peça Desenhada PRA.RA7.PAI.PE.PL-001
no Anexo C.2, de Crataegus monogyna (pilriteiro), com altura igual ou superior 1,0 m, iria
beneficiar a envolvente, do ponto de vista cénico.
No que se refere aos encontros do açude e de acordo com o solixitado pela Autoridade
de AIA aos elementos prévios esclarece-se que o muro guia de gravidade adoçado ao
açude é em betão, cofrado no local, e não carece de revestimento especial, uma vez que
outro material é desfavorável às condições de escoamento e potencia a acumulação de
detritos. Admite-se que na banqueta do enrocamento adjacente ao muro guia se possam
colocar tufos de vegetação de porte herbáceo, como medida de enquadramento
paisagístico da obra para reduzir a visibilidade da faixa do betão e do enrocamento da
escada de peixes.
Em relação aos maciços do açude considera-se não ser de introduzir materiais de
revestimento pois estes podem alterar a secção de vazão considerada no
dimensionamento. Contudo, sugere-se a integração paisagística dos maciços através da
pintura da superfície de betão em cor de “Terra brown” (RAL 8028), que deverá ser
também aplicada nas zonas do muro guia onde não está prevista o substrato vegetal.

Corte tipo da integração paisagística do maciço do açude e do muro guia.
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2.2.3.8 Desvio provisório para a Construção do Açude
A obra do açude de Requeixo deve ser realizada obrigatoriamente durante o período de
estiagem, entre os meses de junho e outubro, período em que os caudais afluentes são
menores, e poderão ser facilmente desviados para permitir a execução da obra.
De acordo com os dados do SNIRH, para a estação hidrométrica da Ponte de Requeixo
(10F/02H), no período de nov/1934 a set/1984, é possível confirmar que os caudais
médios diários entre junho e outubro são baixos, mesmo em anos húmidos.
A análise estatística da variável Q-caudal médio diário (m3/s) para esse período, permite
verificar que, para q50%, os caudais médios diários na seção de construção do açude
poderão variar entre os seguintes valores:
•

Ano seco:

0,25 m³/s – 3,47 m³/s;

•

Ano médio:

0,44 m³/s – 4,94 m³/s;

•

Ano húmido: 0,55 m³/s – 6,96 m³/s.

Observa-se também que no período estival de junho a outubro, o mês de junho é o que
regista os valores médios de caudal mais elevados, enquanto o mês de agosto apresenta
os valores mais baixos.
A solução preconizada para a obra de desvio provisório consiste na construção de uma
ensecadeira em aterro, localizada imediatamente a montante do local de construção do
novo açude. No lado direito da ensecadeira, junto à margem direita do rio, deverão ser
instaladas 3 condutas em betão, com DN 1000 mm. As condutas devem ser instaladas na
zona do canal destinado à passagem de peixes, canal este que deverá ser escavado
previamente, para permitir a instalação das tubagens do desvio provisório.
A seção inicial das condutas deverá ficar envolvida pelo aterro da ensecadeira.
Após a construção do açude e instalação da comporta insuflável, a ensecadeira deve ser
removida, assim com as condutas, procedendo-se então à conclusão da obra de
passagem de peixes.

2.2.4

Síntese dos Elementos do Projeto de Execução

O Quadro III. 6 resume os elementos constituintes do Projeto de Execução, em termos de
áreas e volumes envolvidos e para comparação, colocaram-se também os do
Anteprojeto.
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Quadro III. 6 – Síntese dos Elementos de Projeto de Execução
Anteprojeto

Projeto de Execução

Área
(m2)

Volume
(m3)

Profundidade de
Escavação ou
Altura de
Deposição

DGN1

290 514

66 868,6

Até 0,70

262 029

62 714

Até 0,50

DGS1

346 357

145 611,6

Até 0,70

333 239

142 432

Até 0,60

Designação

Área
(m2)

Volume
(m3)

Profundidade de
Escavação ou
Altura de
Deposição

Dragagem

DGS2

59 051

37 233,8

Até 0,70

5 128

4 400

Até 0,60

695 922

249 714,0

-

600 396

209 546

-

OR1

876 500

66 868,6

440 000

62 714

0,14

FER1

248 000

86 461,4

0,35

137 000

48 884

0,36

FER2

169 000

59 150

0,35

162 000

57 465

0,35

FER3

-

-

-

59 000

22 535

0,39

FER4

-

-

-

41 000

13 548

0,33

FER5

-

-

-

22 000

4 400

0,20

OB1

240 800

31 304

0,13

-

-

-

OB2

37 300

5 929,8

0,13

-

-

-

1 571 600

249 714,0

-

465 000

209 546

-

Total

Deposição

Total
Açude
Rio Águeda

0,07

Açude com comporta insuflável de borracha
(baseada na Solução 1 do Anteprojeto)

Solução 1 / Solução 2

No Quadro III. 7 traduz-se a articulação entre as áreas de dragagem e as áreas de
deposição face à atual configuração do Projeto de Execução:
3

Quadro III. 7 – Volumes (m ) Depositados em Projeto de Execução, em Função da Origem
Origem

Volume
Dragado

Destino (Área de
Deposição)

Área útil de
deposição (ha)

Volume
(m3)

Espessura
média do
depósito (m)

DGN1

62 714

OR1

44,0

62 714

0,14

FER1

13,7

48 884

0,36

FER2

16,2

57 465

0,35

FER3

5,9

22 535

0,39

FER4

4,1

13 548

0,33

FER5

2,2

4 400

0,20

DGS1

DGS2

142 432

4 400

Na FIG. III. 10 apresentam-se as áreas de dragagem e de deposição consideradas em
fase de Projeto de Execução, nela se assinalando igualmente o local do açude no rio
Águeda.
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2.3

Trabalhos de Apoio à Realização do Projeto de Execução

Importa também referir que para além dos estudos que constituem os Elementos n.º 1 a
n.º 6, apresentados nos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação da
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, entregues em abril de 2016 à
Autoridade de AIA e por esta aprovados conforme Parecer de dezembro de 2017
(apresentado no Anexo A.2), o desenvolvimento do projeto teve ainda o apoio dos
seguintes trabalhos específicos, de modo a que a sua execução esteja devidamente
adequada à presente fase de projeto e que os locais de intervenção estejam devidamente
validados:
 Levantamento topográfico das áreas de deposição;
 Campanhas de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar e dos
solos nas áreas de deposição (para resposta às Medidas 9, 14 e 25 da DIA dos
Elementos a Entregar em Sede de RECAPE);
 Trabalhos arqueológicos (conforme solicitado nas Medidas 22, 23, 24 e 26 da DIA
dos Elementos a Entregar em Sede de RECAPE).
Estes elementos foram também já descritos nos seus aspetos essenciais à Autoridade de
AIA no RECAPE prévio de abril de 2016, para validação das próprias soluções de projeto
de execução então apresentadas, sendo agora de novo retomados e apresentados em
anexo ao presente RECAPE.

2.3.1

Levantamento Topográfico

O levantamento topográfico das áreas de deposição foi realizado com base na cobertura
aerofotográfica por Veículo Aéreo não Tripulado. Com base na cobertura aerofotográfica,
foi produzido o Modelo Digital de Terreno e os Ortofotomapas. Foi também realizada a
restituição dos layers cartográficos relativos a caminhos, valas de drenagem e linhas de
água, edificações agrícolas, muros, incluindo muros de divisão de propriedade e muros
de habitações e poços.
O Modelo Digital de Terreno, bem como os restantes produtos cartográficos serviram de
base ao Projeto de Execução da Deposição dos Sedimentos e da Drenagem das Áreas
de Deposição (Elemento n.º 6, prévio ao RECAPE), de modo a compatibilizar a sua
execução com todas as ocorrências existentes no terreno.

2.3.2

Campanhas de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar e
dos solos nas áreas de deposição

As campanhas de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar e dos solos
nas áreas de deposição (Elemento n.º 9 a apresentar em sede de RECAPE) constitui um
estudo autónomo que é incluído no presente RECAPE (Anexo D), validando
nomeadamente as áreas de deposição apresentadas em Projeto de Execução e
confirmando que as características das áreas de dragagem e de deposição não se
alteraram face ao identificado nos estudos prévios.
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A campanha de monitorização dos sedimentos da Pateira de Fermentelos realizada
envolveu a realização de ensaios laboratoriais de caracterização físico-química, tendo em
vista os seguintes objetivos principais:
 Classificação da qualidade e classificação dos sedimentos, ao abrigo do disposto
no Anexo II da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro;
 Obtenção de dados complementares de qualidade dos sedimentos, a utilizar no
estudo de avaliação da compatibilidade da sua deposição nas áreas previstas,
localizadas em terrenos agrícolas e florestais na envolvente da Pateira de
Fermentelos.
A consideração deste estudo, identificado na DIA, para desenvolvimento em projeto de
execução, revelou-se importante, de modo a comprovar que os locais de deposição têm
solos com características adequadas aos materiais a depositar ou que da sua deposição
não resultarão impactes negativos.
A amostragem envolveu a recolha de doze carotes (Quadro III. 8), em locais de
amostragem previamente definidos. O número de locais de amostragem cumpre os
requisitos estabelecidos no Anexo III, Tabela 1 - Número de estações de monitorização a
implementar por volume dragado, da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro e a sua
distribuição espacial, atende também à necessária representatividade das amostras a
obter, quer quanto à sua localização na área abrangida pela intervenção de dragagem,
quer em zonas onde o aprofundamento será maior (coluna de sedimento a dragar com
maior espessura), como pode ser comprovado pela análise do quadro seguinte.
O número de locais de amostragem foi também distribuído tendo em conta o volume a
dragar em cada uma das zonas (DGN1, DGS1 e DGS2). No total, foram recolhidas
20 amostras de sedimento.
Quadro III. 8 – Representatividade dos Carotes
Carote

Zona de
dragagem

Cota de
fundo NMM
(lev. 2011)

Cota de
dragagem
NMM

Aprofundamento
(m)

Comprimento
do core (m)

N.º de
amostras

PA01

DGN1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA02

DGN1

3,7

3,3

0,40

0,40

1

PA03

DGN1

3,5

3,3

0,20

0,20

1

PA04

DGS1

3,7

3,3

0,40

0,40

1

PA05

DGS1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA06

DGS1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA07

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA08

DGS1

3,6

3,3

0,30

0,30

1

PA09

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA10

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA11

DGS2

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA12

DGS2

3,9

3,3

0,60

0,60

2
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Sobre essas amostras foram realizados os ensaios físicos e químicos previstos,
nomeadamente os que permitem classificar o sedimento à luz dos critérios de qualidade
definidos na Tabela 2 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. Para além dos
parâmetros previstos neste diploma, foram analisados os seguintes compostos: massa
volúmica aparente compactada, pH, humidade, condutividade elétrica, matéria orgânica,
azoto, C/N, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro e manganês.
As principais conclusões quanto às caraterísticas dos sedimentos são as seguintes:
 No que se refere às características granulométricas dos sedimentos, verifica-se
que 80% das amostras analisadas são argilosas ou argilo-limosas e 15% francoargilosas ou franco-limosas, o que indica que o fundo da Pateira é constituído por
sedimento de granulometria fina a muito fina.
Na zona sul da Pateira, na transição da zona a dragar DGS1 para a DGS2, foi
obtida uma amostra de sedimento com teor elevado de areia, sendo classificado
como arenoso. Esta situação pode ter origem no facto de ser uma zona com
evidências claras de ter sido realizado um aterro, tendo em vista facilitar o acesso
ao plano de água.

 Relativamente à classificação em função do nível de qualidade, a totalidade das
amostras enquadra-se na Classe 1, ou seja, trata-se de sedimento limpo, isento
de contaminação. Esta conclusão reporta-se ao teor nas amostras “tal qual”. Se
forem considerados os teores expressos em matéria seca, verifica-se que, em
relação aos metais pesados, a grande maioria das amostras enquadra-se na
Classe 1, surgindo pontualmente Classe 2, principalmente no que se refere ao
níquel (PA05sup, PA06prof, PA11 e PA12).
No que se refere à soma dos PAH e dos PCB, em alguns pontos de amostragem,
os teores observados, expressos em matéria seca, incluem os sedimentos na
Classe 2, não por valores efetivamente observados, mas porque os limites de
quantificação são superiores aos limites das respetivas Classe 1 de qualidade.
No caso dos PAH´s, as amostras da Classe 2 são PA1prof, PA2 e PA5 prof. Para
os PCB´s, as amostras da Classe 2 são PA1 (sup. e prof.), PA2, PA3, PA5 (sup. e
prof), PA6prof, PA7sup, PA8, PA9 (sup. e prof.), PA11prof e PA12 (sup. e prof.).
No caso do HCB, todas as amostras pertencem à Classe 2, pelas mesmas
razões. Salienta-se que, em qualquer das situações, os valores dos parâmetros
estão muito próximos dos limites da Classe 1.

 Quanto aos restantes parâmetros analisados, serão referidos em particular os que
avaliam a carga orgânica dos sedimentos. Verifica-se que, na generalidade, se
está perante um material de fundo com elevado conteúdo orgânico, traduzido,
nomeadamente, em valores altos de matéria orgânica e carbono orgânico total.
Em todas as amostras, o carbono presente é totalmente, ou quase totalmente, de
origem orgânica. As amostras com níveis mais baixos de matéria orgânica (PA10
e PA11 superficial) são provenientes da zona mais a sul da Pateira de
Fermentelos, concretamente da extremidade norte e parte central da DGS2.
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Para a avaliação das características dos solos e avaliação da compatibilidade dos
sedimentos para o fim a que se destinam, os trabalhos realizados envolveram quer
trabalhos de campo (recolha de amostras de solo) quer trabalhos de laboratório e de
gabinete, estes últimos de avaliação dos resultados dos ensaios realizados sobre as
amostras de solo e de sedimentos, tendo em vista avaliar a compatibilidade da deposição
de sedimentos dragados nas áreas previstas, localizadas em terrenos agrícolas e
florestais na envolvente da Pateira de Fermentelos (OR1, FER1, FER2, FER3, FER4 e
FER5).
A definição do número e localização dos pontos de amostragem de solos nas áreas
previstas para deposição dos sedimentos dragados baseou-se em procedimentos que
constituem boas práticas nesta matéria, tendo as áreas de deposição de maior dimensão
(área superior a 5 ha) sido subdivididas em sub-áreas, com dimensão entre cerca de 5 e
7 ha, de características relativamente homogéneas, nomeadamente em termos de
declive e ocupação cultural. O número de amostras por sub-área foi definido tendo em
conta o rácio de 10 amostras por cada 5 ha de terreno (ou 2 amostras por cada ha de
terreno). Em cada uma delas, os pontos de recolha de amostras foram selecionados
seguindo um traçado aproximadamente em ziguezague.
No total, foram recolhidas 175 amostras de solo, proporcionalmente repartidas pelas seis
grandes áreas previstas para a deposição dos sedimentos dragados, tal como indicado
no quadro seguinte.
Quadro III. 9 – Distribuição das Amostras por Áreas e Sub-áreas de Deposição
ha

N.º
amostras

N.º
amostras/ha

FER1A

1,4

3

2,2

FER1B

6,4

13

2,0

FER1C

6,1

12

2,0

Área

FER1

FER2

Sub-área

FER2A

5,6

11

2,0

FER2B

5,7

11

1,9

FER2C

5,8

11

1,9

5,8

12

2,1

4,4

9

2,1

2,2

5

2,2

OR1A

4,5

9

2,0

OR1B

5,1

10

1,9

OR1C

8,4

17

2,0

OR1D

7,1

14

2,0

OR1E

6,3

13

2,1

OR1F

4,7

9

1,9

OR1G

4,2

9

2,2

OR1H

3,6

7

2,0

87,3

175

2,0

FER3
FER4

-

FER5

OR1

Total
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A análise das amostras de solo envolveu a determinação dos parâmetros analíticos:
Terra fina, Textura de campo, pH (H2O), Matéria orgânica, Fósforo “assimilável”, Potássio
“assimilável”. Tendo em conta que se pretende valorizar o material dragado pela sua
aplicação em solos agrícolas e florestais, torna-se necessário cumprir os requisitos legais
estabelecidos quer na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, quer no Decreto-Lei
n.º 103/2015, de 15 de junho. Tendo por base este referencial legal, as principais
conclusões do estudo realizado são as seguintes:
 Os solos apresentam, na generalidade, pH Ácido (4,6 e 5,5) e Pouco Ácido (5,6 e
6,5); teores de matéria orgânica predominantemente Muito Altos (> 6,0%) e
Baixos (1,1 a 2,0%); fósforo extraível Muito Baixo ≤25 mg P2O5 kg-1) e Médio
(51-100 mg P2O5 kg-1) e Altos teores de potássio extraível, entre 101 e 200 mg
K2O kg-1.
 Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas aos
solos envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria
orgânica, teores de potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável
de argila.
 Considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas em Projeto
de Execução para a aplicação dos sedimentos dragados, estes poderão assim
apresentar interesse na melhoria ou manutenção das suas características de
fertilidade, podendo contribuir para o aumento no teor em matéria orgânica.
 A eventual aplicação aos solos dos sedimentos dragados deverá privilegiar
parcelas com uso florestal, com a monitorização da camada de solo resultante da
mistura dos sedimentos e do solo original.

2.3.3

Trabalhos Arqueológicos

Para a realização do projeto e no sentido de dar cumprimento às Medidas n.os 22, 23, 24
e 26 constantes da DIA, os quais se referem aos elementos a apresentar em fase de
RECAPE, foram realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas na lagoa e em
terrenos das áreas limítrofes, assim como, elaborada uma “sistematização da informação
e valorização do património etnográfico desaparecido e em desaparecimento” e cujo
relatório é assim entregue com o RECAPE conforme indicação da DIA (ver ANEXO E).
O trabalho de campo teve por objetivo a caracterização, do ponto de vista patrimonial,
das áreas lagunares e das margens sobre as quais persistiram lacunas no conhecimento
durante a elaboração do EIA devido às más condições dos terrenos e também a
caracterização de áreas que, não constando do projeto na fase de EIA, se inserem agora
em áreas de incidência do projeto de execução. Neste caso estão as áreas FER3, FER4
e FER5.
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Na DIA é referida ainda a necessidade de proceder a uma caracterização junto ao
topónimo Ponte Pedrinha. No entanto, estes trabalhos não foram contemplados no
presente estudo uma vez que o topónimo se localiza em área entretanto excluída do atual
projeto (o setor noroeste de OR1) tendo sido mesmo das poucas áreas que, durante a
elaboração do EIA, apresentaram boas condições para o trabalho de campo e onde foi
possível obter uma boa caracterização.
Pretendeu-se assim detetar eventual património presente nas áreas a afetar direta ou
indiretamente pela movimentação de sedimentos, nomeadamente nos fundos da lagoa e
nas áreas de depósito conforme projeto de execução, de forma a promover a sua
salvaguarda por meio de avaliação dos eventuais vestígios e proposta de medidas de
minimização, dando cumprimento à Circular com os Termos de Referência para o
Descritor Património em Estudos de Impacte Ambiental.
Nesse sentido,
metodologia:

para

o

desenvolvimento

deste

estudo

utilizou-se

a

seguinte

•

Definiu-se uma área de estudo assim como as áreas de incidência direta e indireta
do projeto;

•

Realizou-se uma atualização da pesquisa bibliográfica e documental sobre a área
de estudo de temática geomorfológica e histórico-arqueológica da região
envolvente da lagoa compreendendo as Freguesias de Requeixo (concelho de
Aveiro), Oiã (concelho de Oliveira do Bairro), Fermentelos, Espinhel e Óis da
Ribeira (concelho de Águeda) selecionando depois a informação respeitante à
área do projeto. Com esta informação foi efetuada uma síntese dos
conhecimentos sobre evolução geomorfológica e histórica da área em apreço.

•

Fez-se uma análise cartográfica no sentido de retirar informação toponímica e
fisiográfica, a qual incluiu a análise do levantamento topo-hidrográfico da lagoa.

•

Fez-se consulta de bases de dados oficiais de elementos patrimoniais;

•

Fez-se o contacto com as Câmaras Municipais de Aveiro, Águeda e Oliveira do
Bairro, Direção Regional da Cultura do Centro e Divisão de Arqueologia Náutica e
Subaquática da DGPC;

•

Realizou-se uma prospeção por amostragem de sedimentos, nas áreas a dragar e
procedeu-se a uma prospeção sistemática visual nas áreas de depósitos de
dragados;

•

Fez-se a análise do levantamento topo-hidrográfico;

•

Fez-se a identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos
patrimoniais detetados;

•

Fez-se uma avaliação do valor dos elementos
(arqueológicos, arquitetónicos ou etnográficos);

•

Fez-se uma avaliação do impacte do projeto nos elementos patrimoniais
inventariados face ao valor dos mesmos e às características do projeto;
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•

Indicaram-se as medidas de minimização;

•

Elaborou-se o Relatório Técnico Final de acordo com o atual Regulamento de
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro).

Do trabalho realizado concluiu-se que:
•

Na área submersa, após lavagem de sedimentos provenientes das 46 sondagens
na camada mais superficial, não foram detetados quaisquer elementos com valor
patrimonial ou quaisquer outros vestígios antrópicos.
Foram, no entanto, identificadas ao longo das margens da lagoa algumas
embarcações tradicionais abandonadas, afundadas ou degradadas, ocorrendo por
vezes em conjuntos que integravam também embarcações ainda em utilização.
Os fundos da lagoa desenvolvem-se em cotas entre cerca de 2,5 m e 4 m e
apresentaram-se, de forma geral, compostos por depósitos de granulometria
argilo-limosa e argilosa, com elevada percentagem de matéria orgânica não
decomposta, a qual ficava retida, após lavagem da amostra, no fundo da rede.
Foram, em toda a lagoa, recolhidas conchas de bivalves, algumas de apreciáveis
dimensões.

•

As áreas destinadas à deposição de dragados, quer a norte quer a sul da lagoa, e
que integram já as novas áreas FER3, FER4 e FER5 são, genericamente,
constituídas por depósitos aluvionares. Possuem solos férteis argilosos e ricos em
matéria orgânica, em parte sujeitos a inundação periódica e são atualmente
ocupados maioritariamente, por campos de cultivo.
Alguns setores não puderam ser observados por se encontrarem vedados outros
apresentavam cobertura vegetal rasteira que não permitiu a observação do solo.
De um modo geral, as áreas ocupadas por milho não foram prospetadas embora
tenha havido necessidade, por vezes, de os percorrer para aceder a outras zonas.
As áreas com terrenos lavrados recentemente foram as que ofereceram melhores
condições de visibilidade tendo, no entanto, sido maioritárias as áreas de fraca
visibilidade. Nestas últimas incluem-se sobretudo zonas de arvoredo e campos
sem cultura com vegetação rasteira.
Nestes trabalhos não foram detetados materiais de natureza arqueológica.
Registou-se, no entanto um poço com engenho de captura de água, Febres 2, em
cuja construção foi, originalmente, utilizado o tradicional tijolo de adobe de
manufaturado na região (a sua localização ocorre no limite nordeste da mancha
FER3).
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•

Conclui-se assim que não existe património classificado ou em vias de
classificação dentro das áreas de incidência direta ou indireta do presente projeto.
Foi apenas registada uma ocorrência dentro da Área de Incidência Direta do
projeto, junto ao limite nordeste da área de deposição FER3. Dentro da Área de
Incidência Indireta foram detetadas cinco ocorrências.
Os impactes das afetações diretas e indiretas são não significativos, sendo
preconizada, durante a fase de obra, a sua sinalização, assim como o
acompanhamento arqueológico da obra, de acordo com os Termos de Referência
para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental.

2.4
2.4.1

Modo de Execução das Intervenções
Meios e equipamentos de dragagem

Para a intervenção nas áreas DGN1 e DGS1, o equipamento de dragagem preconizado
consiste numa Draga de Corte, Sucção e Repulsão (DCSR), com uma potência instalada
média de 1000-1500 HP e um rendimento de cerca de 1500 m3/h (mistura sedimentos e
água). A linha de repulsão é constituída por tubagens de aço de Φ350-450 mm.
Trata-se de uma draga de pequeno porte, auto-propulsionada, que opera com um calado
de 0,6 m-1,0 m, com uma capacidade de varrimento de (30,0 m – 50,0 m) e com
capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. Draga à profundidade
máxima de 10,0 m.
Do ponto de vista ambiental é considerada como a mais amiga do ambiente, pois ao
dragar não causa turbidez significativa por ressuspensão dos sedimentos, porque estes
são aspirados numa proporção média de 15-25% sólido e 75-85% líquido.
Para a intervenção na zona DGS2, e com o objetivo de minimizar a afetação do Habitat
Prioritário 91EO, é preconizada uma solução de dragagem e de deposição de dragados,
que consiste em dragagem hidráulica por corte, sucção e repulsão, com uma draga de
pequeno porte, com uma potência instalada média de 300-600HP e um rendimento de
cerca de 500 m3/h (mistura sedimentos e água). Os sedimentos são aspirados numa
proporção média de 15-25% sólido e 75-85% líquido. A linha de repulsão é constituída
por tubagens de PVC de Φ200-250 mm.
Este tipo de draga, de pequenas dimensões, possui capacidade para repulsar os
sedimentos a distâncias consideráveis (superiores a 1000 m), face às granulometrias dos
materiais a dragar (predominantemente siltes e argilas).
Trata-se de um equipamento muito versátil e ligeiro, com grande adaptabilidade aos
meios onde opera, neste caso constituído por um canal de pequena dimensão.
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Qualquer deste tipo de dragas possui equipamento adequado ao controlo em contínuo do
seu trabalho.
Por outro lado, também em qualquer uma delas, o sistema de sucção deverá incluir um
dispositivo específico (environment-friendly cutter), com o objetivo de minimizar o
alastramento das partículas em suspensão na água, e a sua posterior deposição noutras
áreas.
Complementarmente, as dragas a utilizar disporão de um dispositivo de visualização
tridimensional de deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar - OAS), que
permita detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados nas
campanhas de prospeção arqueológica.
Atendendo à necessidade de dragar sedimentos em áreas onde ocorre vegetação
aquática, deverá o empreiteiro prever os métodos de trabalho adequados também para
esse efeito, nomeadamente a utilização de ferramentas como ancinhos, baldes frontais
ou de maxilas, serras de disco, freses, etc., que permitam a remoção/destruição dessa
vegetação.
Recomenda ainda o projetista que a cabeça da draga esteja dotada de desagregador
concebido para dragar solos consolidados e /ou com presença de vegetação ou de
resíduos vegetais (restos de troncos, ramos, etc.).

2.4.2

Métodos de deposição e drenagem dos terrenos

Seguidamente descreve-se o método de deposição dos sedimentos nos locais
considerados e o sistema de drenagem desses mesmos locais, para facilitar a secagem
do material depositado.
Em termos gerais, a deposição implica a montagem de linhas de repulsão flutuantes (no
plano de água), ou terrestres, a instalação de difusores/aspersores, em diversas
localizações, que consistem em dispositivos que permitem a saída controlada do
sedimento, bem como a seleção da descarga de cada difusor por meio de válvulas de
seccionamento.
O escoamento dos caudais tendo em vista a deposição dos sedimentos será, sempre que
necessário, orientado através da construção de diques e valas, longitudinais e
transversais. Nas zonas florestadas, onde a infiltração é maior e a deposição dos
sedimentos é facilitada pela vegetação existente, os diques e as valas podem ser
dispensados.
Os caminhos a preservar serão protegidos com diques e valas, sempre que as cotas a
que se situam não garantam que os mesmos não serão galgados.
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As valas existentes serão limpas de vegetação e regularizadas. Nos casos em que não
existam passagens sob os caminhos, e em que haja necessidade de dar continuidade a
valas de escoamento, serão colocados tubos sob o pavimento que garantam essa
passagem hidráulica.
Os poços existentes terão uma área de proteção, numa faixa com 10 m de largura
medida à parede exterior do poço. O perímetro de proteção será rodeado de diques. Na
área de proteção não haverá deposição de sedimentos. Outras construções existentes
nas áreas serão protegidas de igual modo.
Nos pontos seguintes descrevem-se as soluções adotadas em cada uma das áreas de
deposição.

2.4.2.1 Zona de deposição OR1
a) Considerações gerais
A zona de deposição OR1 situa-se na margem esquerda do rio Águeda e ocupa uma
área agrícola e florestada. Apresenta uma área total de cerca de 44 ha, muito plana,
desenvolvendo-se entre as cotas 6,7 m e 3,5 m. Praticamente todo a área disponível é
utilizada para a deposição dos sedimentos.

FIG. III. 11 – Ocupação do solo da OR1

Esta zona é limitada exteriormente, a norte, por caminhos junto ao Rio Águeda, a sul e
oeste por caminhos junto à Pateira de Fermentelos e a este por um arruamento que se
dirige para Óis da Ribeira. É cortada longitudinalmente por um caminho intermédio a
norte, e por outro caminho, mais a sul, de menor importância.
Em termos hidrográficos, no interior da OR1 não existem linhas de água visíveis, nem
assinaladas na carta 1:25000, tendo sido localizadas 4 valas de drenagem natural dos
terrenos, com direções N-S e W-E, com seções pouco definidas, com vegetação
abundante e, consequentemente, com pequena capacidade de escoamento.
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Tendo em conta o desenvolvimento geométrico em planta das zonas a dragar, os
comprimentos de linhas de repulsão flutuantes e terrestres, bem como as composições
granulométrica, orgânica e química dos sedimentos a lançar e os sistemas de drenagem
a executar, esta zona de deposição OR1 deverá ser dividida em várias sub-áreas, em
função da sequência mais adequada a estabelecer no programa de trabalhos.
Na OR1 foram, então, consideradas 5 fases de deposição de sedimentos e 3 linhas
principais de repulsão, conforme se indica no quadro seguinte:
Quadro III. 10 – Fases de deposição do OR1
Sub-áreas de
Deposição

Linha de
Repulsão

Número de
Difusores

OR1.1.1

Linha terrestre 1

6

OR1.1.2

Linha terrestre 1

4

Fase 2

OR1.2.1

Linha terrestre 2

3

Fase 3

OR1.2.2

Linha terrestre 2

14

Fase 4

OR1.3.1

Linha terrestre 3

13

OR1.4.1

Linha terrestre 4.1

6

OR1.4.2

Linha terrestre 4.2

4

Fase
Fase 1

Fase 5

Face às cotas a que se encontram os caminhos e à existência de valas de drenagem ao
longo dos mesmos, não se considera necessária a construção de diques de proteção.
Considerou-se, ainda, que nas zonas florestadas não haveria necessidade de construir
valas de drenagem, transversais ou longitudinais, já que o escoamento é bastante
retardado, devido às características de ocupação do solo, possibilitando uma maior
infiltração do caudal líquido e uma mais fácil retenção dos sedimentos.
O sistema de deposição e drenagem da OR1 apresenta-se em planta no desenho PRARA7.MOT.PE.PL-001 do Anexo C.2. No mesmo desenho apresentam-se dois perfis
transversais representativos da espessura final do depósito. Os esquemas tipo e
respetivas secções apresentam-se no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 do
Anexo C.2.

b) Descrição da Fase 1 - OR1.1.1 e OR1.1.2
As sub-áreas OR1.1.1 e OR.1.1.2 são áreas essencialmente agrícolas. A deposição
deverá ser iniciada a partir do vértice norte da sub-área OR1.1.1, na extremidade da
tubagem terrestre 1 - Aspersor/Difusor horizontal D1 (Fase 1), progredindo para as
restantes sub-áreas, conforme descrito seguidamente e representado no desenho PRARA7.MOT.PE.PL-001 do Anexo C.2.
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O sistema de repulsão funcionará nesta zona norte e avançará para sul por meio de
cones de deposição dos sedimentos, os quais são formados a partir dos difusores D1 a
D6 na sub-área OR1.1.1 e, em seguida, para D7 a D10, na sub-área OR1.1.2, cujos
posicionamentos se encontram assinalados no referido desenho.
A água escoará para a vala de drenagem 1 existente. No desenho PRARA7.MOT.PE.PF-004 estão esquematizados os cortes A1-A1e A2-A2, desta vala (ver
Anexo C.2).
Esta vala deverá ser limpa da vegetação que a rodeia e reperfilada, pelo menos
parcialmente. Os solos retirados da vala serão aplicados no reforço do terreno para
assentamento da tubagem de repulsão e reforço de eventuais erosões localizadas. Esta
vala assegurará o escoamento da água excedente na primeira fase.
A vala de drenagem 1 existente, de direção N-S, atravessa um caminho, pelo que a
continuidade hidráulica deverá já existir, havendo que confirmar in loco se existe
passagem hidráulica. Caso contrário, será necessária a instalação de tubagens sob o
caminho, prevendo-se nessa situação dois tubos de aço DN 400.
O caminho a preservar será protegido com uma vala longitudinal (VD6) que irá afluir à
vala de drenagem 1. No desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 esta situação está
esquematizada no corte C1-C1 (ver Anexo C.2).

c) Descrição da Fase 2 - OR1.2.1
Em seguida, dar-se-á início à deposição na sub-área OR1.2.1, a partir de uma 2ª
tubagem terrestre situada no caminho longitudinal intermédio a norte (E-W), a partir da
qual se vão preenchendo os cones de deposição com avanços alternados das bocas de
difusão (difusores) D1 a D3, de norte para sul. Este enchimento será efetuado até atingir
o caminho longitudinal intermédio sul (E-W).
A sub-área OR1.1.2 é uma área com parte agrícola e parte florestada, pelo que é
expectável maior infiltração. Apesar disso e porque todo o terreno tem pendente para o
caminho a preservar, deverá ser avaliada, in loco, a necessidade de melhorar as
condições de drenagem existentes, designadamente através da vala longitudinal ao longo
do caminho que também afluiria á vala de drenagem 1.
No desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 esta situação está esquematizada no corte D1D1 (ver Anexo C.2).
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d) Descrição da Fase 3 - OR1.2.2
A sub-área OR1.2.2 é também uma área com parte agrícola e parte florestada, pelo que
é expectável maior infiltração.
A partir da mesma linha terrestre 2, inicia-se o preenchimento da sub-área de deposição
OR1.2.2, alternando sucessivamente os cones de deposição resultantes dos difusores D1
a D14, sendo na zona inicial nascente (D1 a D4) criados 2 diques de retenção/condução
de caudais, com as orientações indicadas no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PL-001,
aumentando o percurso de escoamento. Esta situação está esquematizada no desenho
PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 (ver Anexo C.2).
A drenagem fica assegurada pelas pendentes naturais, sendo o escoamento superficial
dirigido para a zona florestada e para a vala de drenagem 4, localizada a norte.

e) Descrição da Fase 4 - OR1.3.1
Terminado o preenchimento da sub-área OR1.2.2 e a partir da linha terrestre 3, ao longo
do mesmo caminho longitudinal intermédio a norte (E-W), dá-se início ao preenchimento
da sub-área OR1.2 desde esse caminho até ao outro longitudinal intermédio a sul (E-W),
com a mesma ordem de deposição que a utilizada na fase anterior, i.e., desde o difusor
D1 ao D13, com idênticas alternâncias sucessivas.
Esta sub-área de deposição é essencialmente florestada, incluindo uma pequena parte
agrícola. A drenagem dos caudais provenientes desta zona agrícola sertão coletados
numa vala (VD7) que afluirá à vala de drenagem 2. Esta situação está esquematizada no
desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 corte F1-F1 (ver Anexo C.2).

f) Descrição da Fase 5 - OR1.4
Estando ainda por preencher a sub-área de deposição OR1.4.1 e OR1.4.2, as mesmas
passarão a ser preenchidas a partir das linhas terrestres 4.1 e 4.2, mantendo em parte o
troço inicial da linha 3 e derivando diagonalmente entre as duas zonas florestadas
nascente e poente da sub-área OR1.3.1. Assim, desde a zona de proximidade da vala de
drenagem 1, a nascente, ficará instalado o difusor D1 e, de igual forma, alternam-se a
descargas de D1 a D9, sendo o percurso final dos cones de deposição da zona poente
desta sub-área OR1.4, a partir do difusor D10.
Ao longo do caminho sul, será construída uma vala de escoamento (VD5) ligada, por sua
vez, às valas de drenagem existentes, que deverão ser limpas e reperfiladas na secção
final, se necessário, de modo a assegurar o escoamento para a Pateira. Esta situação
está esquematizada no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-004 corte G1-G1 (ver
Anexo C.2).
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2.4.2.2 Zona de deposição FER1 E FER2
•

Considerações gerais

As zonas de deposição FER1 e FER 2 situam-se na margem esquerda da Pateira e
ocupam uma área essencialmente agrícola, com uma pequena área a SE florestada.
Apresentam uma área total de cerca de 14 ha e 17 ha, respetivamente, totalizando cerca
de 31 ha.
Estas zonas planas com pequenos desníveis entre as extremidades norte e sul, mas com
cerca de 1,0-1,5 m entre as extremidades poente e nascente, determinam que a
deposição dos sedimentos se efetue neste mesmo sentido, poente-nascente. Assim,
tendo em conta a granulometria dos sedimentos, as distâncias de repulsão, a capacidade
do equipamento preconizado, as condicionantes de percurso das linhas de terra, as cotas
topográficas, bem como a proximidade à zona urbana de Fermentelos, a deposição
deverá ser efetuada em 4 fases distintas, com correspondentes posicionamentos das
linhas de terra também diferentes, conforme seguidamente descrito.

FIG. III. 12 – Ocupação do solo na FER1 e FER2

Nestas zonas de deposição, verifica-se a existência de número considerável de poços,
para os quais se prevê proteção, assegurada por um dique, com as características
indicadas na secção tipo do desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005 (ver Anexo C.2).
Do mesmo modo se prevê a proteção de habitações, quintais, instalações agrícolas, de
uma plantação de olival e de uma zona de lazer particular, na área de deposição FER2, e
de pequenas edificações agrícolas e poços com noras existentes, a preservar, na zona
de deposição FER1. Na área de deposição FER2, não foi considerada para deposição
uma parcela no extremo norte, devido a concentração de poços nesse local.
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A área útil para deposição, desenhada à escala de projeto de execução, é, deste modo,
inferior à área total disponível, sendo de 13,7 ha e 16,2 ha, respetivamente para a FER1
e FER2.
O sistema de deposição e drenagem das FER1 e FER2 apresenta-se em planta no
desenho PRA-RA7.MOT.PE.PL-002 (ver Anexo C.2). No mesmo desenho apresentamse perfis transversais representativos da espessura final do depósito.
Os esquemas tipo e respetivas secções apresentam-se no desenho PRARA7.MOT.PE.PF-005 (ver Anexo C.2). Salienta-se que no caminho entre a FER1 e a
FER2, está instalada uma conduta de águas residuais da SIMRIA, que condicionará os
atravessamentos deste caminho por infraestruturas de drenagem. Supõe-se que essa
conduta esteja instalada com uma altura de recobrimento superior a 1 m.
Nas FER 1 e FER2 foram consideradas 4 fases de deposição de sedimentos e 2 linhas
principais de repulsão (linhas 1 e 3), conforme se indica na tabela seguinte.
Quadro III. 11 – Fases de deposição da FER1 e FER2

•

Fase

Sub-áreas de
Deposição

Linha de
Repulsão

Número de
Difusores

Fase 1

FER2.1

Linha terrestre 1

10

Fase 2

FER1.1

Linha terrestre 2
(derivação da 1)

9

Fase 3

FER2.2

Linha terrestre 3

10

Fase 4

FER1.2

Linha terrestre 3

8

Descrição da Fase 1 – FER2.1

Esta primeira fase inicia a deposição pela periferia oeste, na zona central, a partir da linha
de terra 1 e do difusor D10, alternando as descargas entre os difusores D10 a D1 e
preenchendo toda esta sub-área no sentido (W-E). Para tal, será necessário criar um
sistema de escoamento que seja o mais longo possível, através de pequenos diques de
retenção/condução de caudais (diques 1 e 2), de acordo com PRA-RA7.MOT.PE.PL-002
(ver Anexo C.2), bem como garantir a estabilidade e o não galgamento do caminho
longitudinal central entre as duas áreas FER1 e FER2, através da construção de uma
vala longitudinal, (VD1 e VD2), de acordo com PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção H1-H1
(ver Anexo C.2).
Esta vala passará sob o referido caminho, assegurando a continuidade do escoamento
hidráulico para nascente, na passagem hidráulica indicada no referido desenho no corte
H2-H2. Para jusante desta secção a vala longitudinal tem pendente para Sul.
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Na vala de drenagem longitudinal serão asseguradas as eventuais passagens para
acesso a terrenos privados, em particular aqueles que foram excluídos das zonas de
deposição.
Na FER2.1 existem outras valas de drenagem, pouco expressivas, mas que serão mais
aprofundadas, permitindo, por um lado, a construção dos diques com material
proveniente dessa escavação e, por outro, o reforço do sistema de drenagem.
•

Descrição da Fase 2 – FER1.1

Esta segunda fase inicia a deposição igualmente pela periferia W junto ao caminho
central, com um novo posicionamento da linha de terra 2 do lado nascente do
arruamento, mantendo ainda o troço inicial de ligação à linha flutuante e a partir do
difusor D9.
As descargas serão igualmente alternadas de D9 a D1, sendo igualmente necessário
constituir diques longitudinais (diques 3 a 8) de retenção/condução de caudais e também
um sistema de drenagem/defesa ao longo do caminho periférico nascente, incluindo
passagens hidráulicas, quando necessário, que permitem o escoamento para a Pateira
(ver esquemas tipo apresentados no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção I1-I1 (ver Anexo C.2)).
•

Descrição da Fase 3 – FER2.2

Esta terceira fase pressupõe a mudança de posição quer da linha flutuante, quer da linha
de terra, face às distâncias de repulsão. Assim, a inserção da linha flutuante à de terra
far-se-á pela zona mais a nascente da sub-área de deposição FER1.2, cuja linha de terra
3 avançará segundo a orientação das leiras agricultadas, até ao limite periférico poente
da sub-área de deposição FER2.2.
Nesta zona infletirá para norte e para sul, de modo a distribuir o posicionamento dos
difusores D1 a D10, os quais avançarão no sentido W-E, com as deposições alternadas.
De igual modo, como nas sub-áreas anteriores, serão criados diques (9 a 12) de
retenção/condução de caudais no sentido N-S. Estes caudais drenarão para a vala
longitudinal VD3, passando para a FER1.2. através da passagem hidráulica a colocar no
vértice SE desta sub-área FER2.2.
O esquema tipo desta situação apresenta-se no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005,
secção H2-H2 (ver Anexo C.2).
•

Descrição da Fase 4 – FER1.2

Será, portanto, a última destas zonas FER1 e FER2, que diz respeito à deposição dos
sedimentos na sub-área FER1.2., aproveitando o posicionamento da linha de terra 3.
Esta será interrompida imediatamente antes do caminho central e deriva para norte e
para sul, onde serão colocados 8 difusores do lado oeste.
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O sistema de avanço do preenchimento será semelhante ao anterior, requerendo, de
igual modo, dois diques (13 e 14) de retenção/condução de caudais no sentido N-S e a
deposição efetua-se predominantemente desde o difusor D1 até ao D8 com as
correspondentes alternâncias. Estas mesmas alternâncias vão permitindo que as
velocidades de escoamento sejam menores e, simultaneamente, mais rápidas as
decantações dos componentes mais finos dos sedimentos.
O caminho periférico nascente será protegido por uma vala e dique, conforme se pode
observar no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção I1-I1 (ver Anexo C.2). Para
além dos diques periféricos, deverão também ser criadas passagens hidráulicas
convenientemente.

2.4.2.3 Zonas de deposição FER3, FER4 E FER5
a) Considerações gerais
As zonas de deposição FER3, FER4 E FER5 localizam-se nas proximidades da estrada
que liga Febres a Perrães e têm, respetivamente, as seguintes áreas totais: 6,1 ha,
4,4 ha e 2,2 ha.
Tendo em conta o posicionamento da draga na zona entre os locais de amostragem
PA08 a PA12, indicados no desenho PRA-RA7.LOC.PE.Pl-001, cujos sedimentos
dragados deverão ser lançados para estas 3 zonas de deposição (FER3, FER4 e FER5),
a draga deverá criar o seu próprio caminho de funcionamento, i.e., afundando para poder
evoluir. Para além disso, haverá também que ter em conta a granulometria dos
sedimentos e as distâncias de repulsão, pelo que o preenchimento destas mesmas zonas
deverá iniciar-se pela área FER3 na sua extremidade W, junto à estrada municipal.
O sistema de deposição e drenagem das FER3, FER4 e FER5 apresenta-se em planta
no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PL-003 (ver Anexo C.2). No mesmo desenho
apresentam-se perfis transversais representativos da espessura final do depósito. Os
esquemas tipo e respetivas secções apresentam-se no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF005 (ver Anexo C.2).

b) Descrição da FER3
A zona de deposição FER3 ocupa uma área agrícola, na qual está integrada uma vinha
que será preservada, tendo sido excluída desta zona de deposição. A FER3 tem uma
superfície total de cerca de 6 ha, apresentando cotas entre os 8 m e 4,9 m. A área útil de
deposição é de cerca de 5,8 ha.

58

Vol.II – Relatório Técnico

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

FIG. III. 13 – Ocupação do solo da FER3

A inserção da linha flutuante na linha de terra 5, a partir da qual se fará a deposição na
FER3, será instalada longitudinalmente junto ao caminho periférico norte, no sentido NESW, até ao limite definido pelo caminho SW. Aqui, inflete para SW, de modo a que, a
partir do difusor D1, se iniciem as deposições no sentido NW-SE, alternando
sucessivamente com os difusores D2 a D7, os quais efetuam os restantes avanços, à
exceção da área excluída e ocupada por vinha na parte W, que será protegida por
diques, com valas associadas (VD1 e VD2). As soluções referidas apresentam-se no
desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção O1-O1e O2-O2 (ver Anexo C.2).
Também junto ao caminho N existe uma vala de drenagem (VD4), que constitui um canal
natural aos caudais excedentes que deverá ser limpa de vegetação e reperfilada, e que,
em conjugação com o cordão de reforço, protegerá caminhos e as instalações de uma
antiga estação de águas residuais, afluindo à Pateira. As soluções referidas apresentamse no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção M1-M1 (ver Anexo C.2).
Para defesa da mancha de vegetação entre a FER 3 e a FER 4 foi também adotada uma
solução de dique e vala a construir (VD3), conforme se pode observar no desenho PRARA7.MOT.PE.PF-005, secção N1-N1, que conduzirá a água excedente para a lagoa (ver
Anexo C.2).

c) Descrição da FER4
A zona de deposição FER4 ocupa uma área essencialmente florestada, tem uma
superfície total de cerca de 4,4 ha apresentando cotas entre os 7 m e 4,5 m. Nesta área
não foi considerada, para efeitos de deposição de sedimentos, uma sub-área a sul, dadas
as condições topográficas e a grande proximidade a habitações. Deste modo, a área útil
para deposição, desenhada à escala de projeto de execução, é de 4,1 ha.
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FIG. III. 14 – Ocupação do solo da FER 4

Para alimentar esta área com sedimentos, deverá ser aproveitada a mesma inserção da
linha flutuante à de terra, mas que a partir da ligação à área FER3 pelo caminho N vindo
da lagoa, a mesma linha de terra 5 deverá infletir diagonalmente na área FER3 no
sentido N-S, de modo a entrar na área FER4 pela sua extremidade W. Aqui, desenvolverse-á para SE, de modo a que através da instalação dos difusores D1 a D8 se preencha
toda a área no sentido SW-NE.
Esta área é atravessada por uma linha de água, prevendo-se a sua proteção através da
construção de diques, um de cada lado, tal como representado na Figura 19 incluída no
Desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005 (ver Anexo C.2).

d) Descrição da FER5
A zona de deposição FER5 ocupa uma área com parte agrícola e parte florestada, tem
uma superfície total de 2,2 ha e desenvolve-se entre as cotas entre os 7,4 m e 5,2 m.
Praticamente toda esta superfície constitui área útil de deposição.
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FIG. III. 15 – Ocupação do solo da FER 5

Tendo em conta o posicionamento da draga na zona mais a sul da área a dragar (entre
os pontos PA10 e PA12), a inserção da linha flutuante a terra deverá ser feita pelo vértice
NW desta área FER5, a qual prosseguirá em linha de terra 6 no sentido N-S, junto à
vedação de um parque de estacionamento municipal até ao outro vértice SW. Aqui
infletirá para nascente de modo a poderem ser colocados os difusores D1 a D7 na faixa
sul mais elevada onde, a partir de então, efetuam o lançamento dos sedimentos também
em modo de alternância.
Nesta área FER5 não estão contempladas correções hidráulicas, pois não existem
confinamentos nem quaisquer outras restrições ao escoamento dos caudais excedentes
para a zona norte (lagoa).
Prevê-se unicamente a construção de um dique, no seu limite Oeste, para proteção de
uma área de estacionamento adjacente, que se encontra excluída.

2.4.3

Estaleiro

2.4.3.1 Dragagem e Deposição de Sedimentos
Numa obra deste tipo, em que o principal equipamento, a dragar, com as respetivas
tubagens, opera em meio aquático, sem necessidade de utilização de quaisquer outros
materiais, não existe necessidade de criação de um ou mais estaleiros tradicionais, no
sentido de uma área destinada ao armazenamento destes, bem como de equipamentos
de apoio. Será sim necessário prever um local onde se possa efetuar as
montagens/desmontagens da draga, devendo esse local estar situado numa zona
marginal da Pateira, onde o acesso de camião e grua seja possível.
Sendo as margens de corpos de água zonas onde ocorrem restrições, do ponto de vista
ambiental e/ou regulamentar, a escolha de um local destinado aquele fim terá de ser
bastante criteriosa.
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Esse local deve coincidir com áreas de menor valor, do ponto de vista da flora e da
vegetação, de preferência áreas já intervencionadas, pelo que foi já identificado no EIA e
aprovado pela DIA, um local que reúne essas características, correspondente a um
parque de estacionamento junto da estalagem da Pateira, na margem esquerda da lagoa
e indicado na figura seguinte.

FIG. III. 16 – Local proposto para estaleiro (montagem/desmontagem da draga)
(Bing Maps)

A obrigatoriedade de utilização desse local pré-definido consta das Clausulas Técnicas
que integram o processo de concurso da empreitada e que se apresentam no Anexo C.3.
Neste local poderá ser ainda necessário instalar um contentor/escritório para
funcionamento administrativo do empreiteiro e da fiscalização.

2.4.3.2 Açude
O estaleiro de apoio à obra deverá ficar localizado próximo do local onde decorrerá a
intervenção, preferencialmente na margem esquerda do rio Águeda, numa área já
intervencionada, nas imediações da ponte de Requeixo. Este local deve dispor de área
suficiente para instalação de um contentor/escritório, para funcionamento administrativo
do empreiteiro e da fiscalização, de um parque de máquinas e de equipamentos e de
materiais, bem como de infraestruturas/dispositivos de prevenção de poluição ambiental.
Na figura seguinte identifica-se um local potencial que reúne essas caraterísticas e que
corresponde à zona de estacionamento existente sob a ponte de Requeixo.
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A obrigatoriedade de utilização desse local pré-definido deve ser imposta no Processo de
Concurso de lançamento da empreitada e respeitada pela entidade executante, devendo
qualquer alteração, em fase de obra, ser sujeita à aprovação do Dono de Obra.
O acesso ao estaleiro far-se-á por estradas nacionais e municipais existentes, não sendo
necessário criar novos acessos. O acesso do estaleiro à frente de obra far-se-á por um
caminho existente, identificado na figura abaixo, prevendo-se a necessidade de eventuais
melhoramentos no mesmo, nomeadamente em termos de piso e largura.

Foto 3 – Vista em planta do local para implantação do estaleiro (Ponte de Requeiro)

Fonte: Google Earth

Foto 4 – À direita local para estaleiro; À esquerda, caminho existente de acesso ao açude ().

2.4.4

Acessos

Estando a Pateira de Fermentelos situada na proximidade de aglomerados urbanos, não
existem dificuldades de acesso, sendo este efetuado sempre por estradas nacionais e
municipais.
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A FIG. III. 17 ilustra os principais acessos na envolvente da Pateira, destacando-se a W a
autoestrada A1, a L o itinerário IC2, a S e N, as estradas nacionais N333 e N230,
respetivamente.
Estaleiro
do Açude

Estaleiro
Dragagem

FIG. III. 17 – Acessos na envolvente da Pateira de Fermentelos

Por sua vez, na proximidade imediata da Pateira, para aceder a qualquer das suas
margens, pode ser utilizada a densa rede de caminhos agrícolas e florestais existentes.
Para a execução da intervenção de desassoreamento e deposição de sedimentos nas
áreas selecionadas, será necessário utilizar um equipamento de apoio terrestre do tipo
mini retro e de uma pequena embarcação. O equipamento terrestre opera somente nas
áreas de deposição e nas suas deslocações esporádicas utilizará sempre caminhos
existentes.
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2.4.5

Efluentes e Resíduos

A produção de efluentes e resíduos em resultado da execução dos trabalhos de
desassoreamento e deposição de sedimentos não assume relevância, atendendo às
características da intervenção. Efetivamente, não havendo aplicação de materiais de
construção, não há produção significativa de resíduos, exceto pequenas quantidades de
tubagens, metálicas e de PVC, danificadas e óleos e lubrificantes usados utilizados nos
motores das dragas e equipamentos de apoio. As ações de manutenção das dragas
serão realizadas por equipas especializadas contratadas para o efeito, no próprio local
onde a draga se encontra estacionada, ou seja, sem necessidade de deslocação para
terra. Os resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos e lubrificantes
usados são devidamente acondicionados e transportados para destino final adequado
pelas empresas que executam esses trabalhos.
Não havendo necessidade de um estaleiro, no seu sentido tradicional, somente de um
pequeno escritório/ contentor para apoio ao empreiteiro e fiscalização, não haverá
produção significativa de efluentes líquidos, devendo ser assegurado que estes são
encaminhados para a rede pública de saneamento ou são recolhidos em recipientes
específicos para posterior tratamento (WC químico).
Acrescenta-se ainda que a maior parte do pessoal afeto à realização da obra opera na
draga e nos equipamentos auxiliares, sendo aquela dotada de todos os meios adequados
que permitem que não haja rejeição de efluentes ou resíduos de qualquer tipo para o
meio natural envolvente.

2.4.6

Planeamento da Intervenção e Prazo de Execução

2.4.6.1 Dragagem e Deposição de Sedimentos
Prevê-se um prazo de execução de cerca de 7 meses, de modo a que se possa cumprir
com as condicionantes da DIA que não permitem a execução das dragagens entre o
início do mês de fevereiro e 15 de junho, face ao elevado valor conservacionista de
espécies da avifauna e da ictiofauna presente (Condicionante 1 da DIA). No cronograma
seguinte apresenta-se o desenvolvimento indicativo das atividades, a adaptar / detalhar
pelo empreiteiro a quem for adjudicada a obra.
Estima-se um número máximo de 12 e um mínimo de 8 trabalhadores, para operação da
draga CSR e da draga anfíbia e para execução dos trabalhos de deposição dos
sedimentos.
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Quadro III. 12 – Cronograma das atividades

Nota: Cronograma indicativo e elaborado assumindo a execução do desassoreamento da Pateira de Fermentelos com
recurso a 1 draga CSR (dragagem DGN1 e DGS1) e uma draga anfíbia (Dragagem DGS2)

2.4.6.2 Açude
Para o açude, admite-se um prazo de execução da ordem dos 3 meses. Seguidamente
apresenta-se o cronograma indicativo de realização da empreitada.
Quadro III. 13 – Cronograma das atividades
Trimestre 1

trimestres

ATIVIDADES
meses

Mês 1

Mês 2

Mês 3

1 Trabalhos preparatórios, incluindo desvio provisório,

ensecadeira e mobilização de estaleiro
2 Execução da obra do açude, bacia de dissipação e

dispositivos de peixes/enguias
2.1 - Estruturas civis do açude, suas fundações e edifício de
controlo
2.2 - Equipamento eletromecânico e rede elétrica
2.3 - Instalação da comporta insuflável no açude
2.4 - Bacia de dissipação contra erosões a jusante
2.5 - Dispositivos escada de peixes e passagem de enguias
3 Remoção da ensecadeira e selagem do desvio
4 Recomposição de zonas afetadas e desmobilização do

estaleiro
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Atendendo à natureza e duração dos trabalhos, estima-se um número de trabalhadores
afeto à obra variando entre um mínimo de 5 e um máximo de 10 trabalhadores. Por sua
vez, estima-se que o tráfego rodoviário máximo associado à construção do açude resulte,
principalmente, do desvio do rio e ensecadeira para construção do açude.
Assim, esse tráfego relaciona-se principalmente com as movimentações de terras, que
estimamos não dever exceder 10 camiões/dia, na primeiras e últimas semanas. Esperase que nas atividades intermédias de realização da obra, este tráfego venha a ser
substancialmente inferior, da ordem de 2-5 camiões/dia.
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3.

SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES AO PROJETO. CUMPRIMENTO DA DIA

Em relação ao desenvolvido em fase de Anteprojeto, o Projeto de Execução deu
cumprimento à DIA executando o Cenário 2 escolhido pela DIA, que envolvia uma
remoção de sedimentos, de características argilosas ou argilo-limosas e que se inserem
na Classe 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro (material limpo), o que indica
que o fundo da Pateira é constituído por sedimentos de granulometria fina a muito fina.
O atual volume de dragagem é de cerca de 209 546 m3, dado que foram redefinidas
áreas de forma a minimizar as interferências com habitats e vegetação com valor natural,
tendo resultado uma nova configuração para a área DGN1, por eliminação da área
central da mesma, e para a área DGS2, a qual ficou limitada ao aprofundamento de um
canal estreito. Mantendo no essencial a área DGS1. Desta redefinição das manchas, a
atual área de dragagem é de 600.396 m2 face aos 695.922 m2, previstos em Anteprojeto.
Relativamente ao açude no rio Águeda, mantém-se a sua execução com uma solução
que se baseia na Solução 1 do Anteprojeto: açude com comporta insuflável de borracha,
com a consideração do definido na Condicionantes 8 da DIA e tendo em conta os
trabalhos desenvolvidos nos trabalhos de apoio.
No que diz respeito à deposição dos sedimentos, foram eliminadas as áreas OB1 e
OB2, tendo sido identificadas novas áreas em substituição destas. Deu-se assim
cumprimento ao indicado na DIA, eliminação da área OB2, e, em relação à OB1, a sua
eliminação deveu-se a critérios técnicos e ambientais. Na sequência desta eliminação, e
tendo por base a não afetação de habitats ou biótopos de interesse para a conservação
da natureza, foram selecionadas 3 novos locais de deposição na zona sul da Pateira
(FER3, FER4 e FER5) substituindo os anteriores.
As áreas OR1, FER1 e FER2 foram mantidas, mas com algumas alterações em termos
de dimensão, em relação à fase de Anteprojeto. Assim, a mancha OR1 foi reduzida para
cerca de metade da área prevista em Anteprojeto, por se ter considerado que, do ponto
de vista técnico e de custos da operação, não era vantajosa a deposição do sedimento
numa área tão vasta. A mancha de deposição FER1 sofreu também uma redução em
termos de área, principalmente devido à necessidade de exclusão de uma zona marginal
à Pateira, onde ocorre vegetação com valor do ponto de vista da conservação da
natureza (formações de macrófitas com salgueiros). Por último, a mancha de deposição
FER2 apresenta também uma área um pouco menor, devido à necessidade de exclusão
de algumas zonas onde ocorrem ocupações sensíveis (como poços, quintais, vinha,
olival, etc.).
O estaleiro correspondente a um local onde se possa efetuar as
montagens/desmontagens da draga, apoiado por um contentor, corresponde ao aprovado
pela DIA, correspondendo a um parque de estacionamento junto da estalagem da
Pateira, na margem esquerda da lagoa, com fácil a cesso à água e já impermeabilizado.
Prevê-se um prazo de execução de cerca de sete meses, de modo a que se possa
cumprir com as condicionantes da DIA que não permitem a execução das dragagens
entre fevereiro e junho, por questões ambientais.
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CAPÍTULO IV – CONFORMIDADE COM A DIA

1.

INTRODUÇÃO

No presente capítulo procede-se à análise da conformidade do Projeto de Execução com
a DIA emitida em fase de Anteprojeto, fornecendo os elementos para a apreciação da
Autoridade de AIA.
A DIA estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e
respetivas medidas de minimização, planos de monitorização, projetos e programas
específicos a elaborar, e a que se dá assim resposta no presente capítulo.
Neste âmbito, importa referir que o presente RECAPE vem na sequência de uma primeira
entrega de elementos já feita à Autoridade de AIA, em Abril de 2016, para análise e
emissão de parecer previamente à entrega do RECAPE, correspondentes aos Elementos
n.º 1 a n.º 6 da DIA e com base na qual se procedeu a um conjunto de alterações no
projeto, as quais foram aprovadas, conforme parecer de dezembro de 2017, apresentado
no Anexo A.2.
De modo a facilitar esta análise, no quadro seguinte sistematizam-se as medidas da DIA
com referência ao local da respetiva análise no RECAPE ou aos documentos que lhe dão
cumprimento.
O presente RECAPE integra assim toda a restante informação para que se aprecie a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA. Para tal, nos pontos seguintes
procede-se à:
•

Análise das condicionantes da DIA (Ponto 2.1);

•

Síntese dos elementos solicitados previamente ao RECAPE e já aprovados
pela Autoridade de AIA (Ponto 2.2);

•

Apresentação dos elementos solicitados para RECAPE (Ponto 2.3);

•

Análise das Medidas de Minimização e verificação da sua conformidade com
o projeto (Ponto 2.4);

•

Apresentação dos programas de monitorização (Ponto 2.5).
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Quadro IV. 1 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental
Projeto de Execução da Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos

Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Anexo C.3 (CT)
(ponto 2.2)

Calendarização das
Medidas

Condicionantes da DIA
1

A fase de construção do projeto não deve ocorrer entre o início do mês de
fevereiro 1 e 15 de julho, face ao elevado valor conservacionista de espécies da
avifauna e da ictiofauna presentes.

Anexo C.1 (MDJ)

Capítulo IV
(ponto 2.1)

2

Não afetar as áreas de ocorrência de habitats naturais, bem como as áreas de
ocorrência de biótopos de utilização faunística (nomeadamente caniçais, prados
juncais, zonas de paul. comunidades de macrófitas, zonas ripícola), nem com as
intervenções de dragagem e de construção do açude, nem com as ações de
deposição de materiais dragados. A aprovação das áreas de intervenção de
dragagem, de construção do açude e de deposição dos materiais dragados, fica
condicionada aos resultados de estudo detalhado e rigoroso que identifique,
cartografe e descreva os valores florísticos e de vegetação presentes (habitats
naturais da Diretiva Habitats e biótopos de utilização faunística) na área do
projeto.

Anexo C.1 (MDJ)

Capítulo IV
(ponto 2.1)

FP
FC

FP

Dragagem

3

Adotar o Cenário 2 de dragagem.

Anexo C.1 (MDJ)

Capítulo III
(ponto 2.1)
Capítulo IV
(ponto 2.1)

FP
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Condicionantes da DIA (Cont.)
Deposição de Dragados

4

Excluir a área OB2.

5

Garantir a manutenção do continuo fluvial das linhas de água que intersetam as
áreas de deposição FER1 e FER2, através da construção de motas ou diques

6

Nas áreas arborizadas, caso haja deposição de dragados (devidamente
justificada), a mesma não deverá ultrapassar substancialmente a espessura de
sedimentos que se realiza naturalmente nas alturas de maior cheia.

7

A deslocação da tubagem de repulsão que encaminhará o material dragado para
os locais de depósito, não deve atravessar nem afetar locais de ocorrência do
Habitat Natural prioritário 91E0, nem biótopos relevantes de utilização faunística

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Anexo C.1 (MDJ)

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Capítulo III
(ponto 2.1)
Capítulo IV
(ponto 2.1)
Capítulo III
(ponto 2.2/2.4)
Capítulo IV
(ponto 2.1)
Capítulo IV
(ponto 2.2)
Capítulo III
(ponto 2.4)
Capítulo IV
(ponto 2.1)

FP

FP
FC
FP
FC
FP
FC

Reconstrução do Açude no rio Águeda

8

Caso seja demonstrada a indispensabilidade da construção do açude, qualquer
que seja a solução construtiva a adotar, deve ser assegurada/garantida a sua
total transposição pela fauna, quer no período estival quando o açude está em
funcionamento, quer nas épocas de migração das principais espécies de
migradores, não podendo constituir obstáculo, pela criação de qualquer ressalto
hidráulico, a livre circulação piscícola.

9

Garantir o caudal ecológico

Anexo C.1 (MDJ)

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Anexo B.2 (Elem. n.º 3
dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.1)
Capítulo III
(ponto 2.1)
Capítulo IV
(ponto 2.1)

FP

FP
FE
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar
Para Análise e Emissão Previamente à Entrega do RECAPE

1

Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores
florísticos e de vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e
biótopos de utilização faunística), que demonstrando não afetação das áreas
mencionadas deve ser comprovada com a apresentação de um projeto de
restabelecimento/recuperação/recriação do Habitat Natural prioritário 91E0 após
a fase de construção, nas zonas de reconstrução do açude, de desvio do curso
de água (construção da derivação em canal pela margem direita e construção da
ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos dispositivos de
transposição da ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima

-

2

Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira
resultantes das intervenções de dragagem e de construção do açude promovem
a manutenção/melhoria da disponibilidade de habitats de utilização faunística,
nomeadamente para nidificação, alimentação, repouso e abrigo das espécies de
aves alvo de orientações de gestão para a ZPE da Ria de Aveiro, e, promovem a
continuidade fluvial, reprodução e crescimento para as espécies icticas de
elevado valor conservacionista.

-

3

Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do açude
no rio Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal
fluvial é necessária, também, para a manutenção/melhoria do estado de
conservação dos ecossistemas presentes e da biodiversidade. Caso seja
demonstrada a indispensabilidade de construção do açude, deve ser
apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução construtiva que penita
assegurar a total transponibilidade nas épocas de migração da ictiofauna, quer
quando o açude está operacional, quer quando não está sendo que para tal,
devem ser, também, identificadas e caracterizadas as espécies ictícas presentes.

-

Anexo B.2 (Elem. n.º 3
dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)

Anexo B.2 (Elem. n.º 2,
3, 4 e 5 dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)

Anexo B.2 (Elem. n.º 2,
3, 4 e 5 dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)

FP

FP

FP

(Cont.)

72

Vol.II – Relatório Técnico

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar (Cont.)
Para Análise e Emissão Previamente à Entrega do RECAPE (Cont.)

4

Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser
apresentadas soluções de revestimento de integração paisagística com recurso a
materiais (e técnicas) locais e naturais, para o edifício de posto de controlo e os
encontros do açude nas duas margens.

-

5

Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2.
Devem ser ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a
afetação do Habitat Prioritário 91E0

-

6

Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o processo
de secagem dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais

-

Anexo B.2 (Elem. n.º 2,
3, 4 e 5 dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)
Anexo B.2 (Elem. n.º 2,
3, 4 e 5 dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)
Anexo B.2 (Elem. n.º 2,
3, 4 e 5 dos EPR)
Capítulo IV
(ponto 2.2)

FP
FC

FP
FC

FP
FC
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar (Cont.)
Em Sede de RECAPE
Capítulo III
(ponto 2.2/2.4)

7

Cartografia com os traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de
repulsão de dragados para os locais de depósito, que permita a demonstração da
Condicionante n.º 6

Anexo C.1 (MDJ)

8

Regime de caudal ecológico

Anexo C.1 (MDJ)

9

Resultados de uma nova campanha de amostragem, antes da dragagem, de
forma a caracterizar corretamente os sedimentos que serão colocados sobre os
terrenos agrícolas e verificar a compatibilidade dos sedimentos dragados com a
finalidade a que se destinam.

Anexo D
(Est.Sedimentos)

10

Localização, a escala de projeto, das áreas a serem ocupadas pelos dragados,
bem como das respetivas espessuras dos depósitos
Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das
margens da lagoa e as cotas do fundo devido ao processo natural de
assoreamento.

Anexo G (PGM)

FP

11

Capítulo IV
(ponto 2.3)

FC

Caracterização atualizada de todas as pressões existentes e dos níveis de
tratamento das respetivas unidades, incluindo, as agropecuárias, localizadas na
área da bacia hidrográfica que drena para a Pateira

Anexo F (Pressões)

12

Anexo C.2 (PD)

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Capítulo IV
(ponto 2.3)
Capítulo III
(ponto 2.2.3)
Capítulo IV
(pontos 2.1 e 2.3)
Capítulo III
(ponto 2.3)
Capítulo IV
(ponto 2.3)
Capítulo III
(ponto 2.2.2)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP
FC

FP

FP

FP

FE
FP
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar (Cont.)
Em Sede de RECAPE (Cont.)
13

Classificação atualizada dos estados quantitativos (regime de níveis freáticos) e
químico (condutividade e concentração de poluentes), com recurso a mais que
duas estações.

14

Caracterização da qualidade dos sedimentos, representativa da área e da coluna
de sedimentos a dragar, para o Cenário 2, que dê cumprimento ao disposto no
Anexo III, da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

15

Projetos dos dispositivos de passagem para peixes e de passagem para enguias
no açude do rio Águeda, caso o Elemento n.º 2 venha a demonstrar a
indispensabilidade da construção desta estrutura.

16

Análise das intervenções propostas para as diferentes tipologias da REN
afetadas, confirmando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Anexo I do
RJREN, cf. se refere na referida alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do referido
regime jurídico

17

Avaliação dos impactes que podem ocorrer nos campos agrícolas de Travassô,
que atualmente já se encontram a uma cota inferior, aquando da deposição dos
sedimentos nos terrenos de Óis da Ribeira

18

Avaliação dos impactes resultantes da deposição de sedimentos nos terrenos,
nomeadamente no que respeita a quebra de produção agrícola dos mesmos

19

Plano de Recuperação Paisagística para as áreas afetadas, que inclua uma
proposta de integração do açude. A proposta de recuperação paisagística das
margens do rio, na zona de construção do açude, deve contemplar técnicas de
engenharia natural, em vez dos enrocamentos revegetados propostos

Capítulo IV
(ponto 2.3)

Anexo D
(Est.Sedimentos)

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

-

Anexo C.1 (MDJ)
Anexo C.2 (PD)

Capítulo III
(ponto 2.3)
Capítulo IV
(ponto 2.3)
Capítulo III
(ponto 2.2.3)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP

FP

FP

Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP

Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP

Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP

Capítulo III
(ponto 2.2.3)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP
FC
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar (Cont.)
Em Sede de RECAPE (Cont.)
20

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos integrados na obra e identificação e
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase de
construção e respetiva calendarização

21

Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro,
relativamente a deposição dos materiais dragados em terrenos agrícolas
incluídos na Reserva Agrícola Nacional

22

Caracterização arqueológica através de uma prospeção arqueológica sistemática
da área de incidência direta e indireta, em meio terrestre e subaquático das áreas
que apresentam lacunas de conhecimento (zonas de fraca ou ausente
visibilidade e dos terrenos então alagados / submersos), bem como junto do
topónimo da Ponte Pedrinha e das áreas de impacte que não foram integradas
em fase de estudo prévio, dando cumprimento os termos previstos do
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência
para o Descritor Património Arqueológico.

23

Relatório do trabalho referido no ponto anterior, que deve contemplar a análise e
interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das
áreas a afetar; a integração de eventuais propostas complementares necessárias
a salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos
e etnográficos) que sejam identificados; e representar os valores culturais em
forma de polígono devidamente georreferenciados (contendo dados batimétricos)
face ao projeto de execução.

24

Caracterização e avaliação das áreas de afetação direta que sejam ajustadas /
alteradas, bem como a eventual revisão das Medidas de Minimização para
salvaguarda dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos)
face ao Projeto de Execução.

-

Capítulo IV
(ponto 2.3)

Anexo C.3 (CT)

FC

Anexo A.3 (ERRANC)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

-

-

-

Anexo E (Est.
Arqueológico)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

Anexo E (Est.
Arqueológico)
Capítulo IV
(ponto 2.3)
Anexo E (Est.
Arqueológico)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

FP

FP

FP

FP
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Elementos a Apresentar (Cont.)
Em Sede de RECAPE (Cont.)

25

Estudo geológico / sedimentológico que confirme a sequência de deposição
sedimentar assim como a idade dos sedimentos a retirar.

-

26

Sistematização da informação da identificação e valorização de património
etnográfico desaparecido (como por exemplo os pequenos moliceiros e as
bateiras grandes) e em desaparecimento (como a lancha estreita).

-

27

Plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra,
nomeadamente com a representação cartográfica do local de implantação dos
estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, das zonas de dragagem e
dos valores patrimoniais a preservar

Anexo C.5 (Acessos)

Anexo E (Est.
Arqueológico)

FP

Capítulo IV
(ponto 2.3)
Anexo E (Est.
Arqueológico)

FP

Capítulo IV
(ponto 2.3)
Capítulo IV
(ponto 2.3)

Anexo C.3 (CT)

FP
FC

Fase de Preparação Prévia à Execução da Obra

1

O sistema de sucção da draga deve incluir um dispositivo que evite ou, pelo
menos, minimize a ressuspensão de sedimentos durante as operações de
dragagem e que contenha a sua expansão como as barreiras de contenção ou
cortinas de turbidez

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(ponto 2.3.1)

2

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população das povoações envolventes. A informação
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as
principais ações a realizar, a respetiva calendarização e eventuais afetações à
população, nomeadamente ao nível das acessibilidades

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(ponto 2.2.1)

FpC

3

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(ponto 2.2.2)

FpC

FC

FC

FC
(Cont.)

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

77

Vol.II – Relatório Técnico

(Cont.)
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4

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações
suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.2.1 e 3)

FpC

5

Solicitar as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as
relativas ao Património Cultural

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.1 e 2)

FC

6

Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e
indireta, com particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida
visibilidade

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.1 e 3)

FpC

7

Executar as eventuais propostas de minimização definidas caso sejam
identificados valores patrimoniais na fase de desenvolvimento do Projeto de
Execução

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.1 e 4)

FpC

8

Realizar um programa de ação de formação / sensibilização patrimonial dirigido
aos trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com
informação relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a
importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas
envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património
cultural referenciado

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.1)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.1 e 5)

FpC

(Cont.)
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9

Restringir a intervenção no terreno ao estritamente necessário para a realização
da obra, devendo ser sempre minimizada em extensão

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 1)

FC

10

Nas áreas arborizadas, deve ser evitada a circulação de qualquer maquinaria que
comprometa a integridade física das árvores, assim como a compactação dos
solos, onde as mesmas se localizam

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 2)

FC

11

Garantir a integridade das infraestruturas e o funcionamento ininterrupto do
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 3)

FC

12

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação da circulação de veículos
e de equipamentos de obra

-

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 5)

FC

13

Não afetar o coberto vegetal herbáceo e arbustivo fora das áreas permitidas.
Situações pontuais e excecionais devem ser validadas

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 4)

FC

14

Antes das intervenções das dragagens nas áreas ocupadas por caniçal, efetuar
prospeções no terreno para pesquisa de indivíduos ou ninhos ocupados

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 5)

FC

15

Assegurar o acompanhamento da obra por um técnico especializado em biologia
e biodiversidade

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 6)

FC

16

Armazenamento, em locais com características adequadas para depósito, dos
produtos da escavação que não possam ser aproveitados ou em excesso

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.2.2 e 5)

FC

17

Proteger com coberturas impermeáveis os materiais temporariamente
armazenados, devendo esses depósitos possuir uma altura que garanta a sua
estabilidade

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.2.2 e 7)

FC
(Cont.)
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18

A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela
Tutela e integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e
subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com os trabalhos
previstos efetuar

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 8)

FC

19

Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente
de todas as frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de
todos os trabalhos de dragagem e deposição de dragados, escavação e
revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de eventuais acessos.
desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de infraestruturas.
abertura de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo,
entre outros que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens
devem ser acompanhadas. nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e
outro no local de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de,
minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 9)

FC

20

A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção
obriga á suspensão imediata dos trabalhos no local e a sua comunicação ao
órgão competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as
disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas
de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório
Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta
de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com
vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma
irreversível têm que ser integralmente escavados.

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 10)

FC

21

O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento
arqueológico da obra deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor
patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação.

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 11)

FC

Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução
Medidas de Minimização (Cont.)

Fase de Construção(Cont.)

(Cont.)
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22

Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do
projeto, a eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde
algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de
decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias
e transitórias até a sua entrega a Tutela do Património, para depositar esses
bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão
sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico
durante a fase de execução. Desta forma, na equipa deve haver um elemento de
conservação e restauro. especializado na área do tratamento e conservação de
espólio resultante de meio submerso.

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 12)

FC

23

Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das
dragagens em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente
convencionada. esta deve ser comunicada, previamente avaliada pela equipa de
arqueologia e remetida a entidade de Tutela para parecer

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 13)

FC

24

As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização
tridimensional de deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sanar/ OAS), que
permita detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados
nas campanhas de prospeção arqueológica. serem autopropulsionadas e terem
capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A draga ou
outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao
controlo em continuo do seu trabalho

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 14)

FC

Medidas de Minimização e Monitorização
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(Cont.)
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25

Para as eventuais ocorrências patrimoniais (por exemplo: estruturas avieiras,
moitas, comportas e em outros elementos do património marítimo-fluvial ou
relacionado com os recursos hídricos, entre outros) deve-se contemplar a
proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho 1 topografia
e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais,
cronologia, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de
todos estes elementos que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus
acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos
trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar
intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da
entidade de Tutela

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 15)

FC

26

Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial
atenção para informação Geoarqueológica que possa ser identificada sobre as
sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos,
nomeadamente em época plistocénica e holocénica

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 16)

FC

27

Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos,
onde seja descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas
arqueológicas que vierem a ser descobertas, apresentar a interpretação da
estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem também
acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e
fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o
levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, tratamento
e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção
arqueológica

Capítulo IV
(ponto 2.4.2)

Anexo C.3 (CT)
(pontos 2.3.2 e 17)

FC

Medidas de Minimização e Monitorização
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28

Assegurar o bom funcionamento e as intervenções de manutenção necessárias
dos dispositivos de passagem para peixes e para enguias e do açude do rio
Águeda

Capítulo IV
(ponto 2.4.4)

-

FE

29

Garantir um ordenamento das visitas a zona lagunar, com indicação, por
sinalética adequada, da presença de espécies de avifauna e de habitats de valor
no local que não devem ser afetados

Capítulo IV
(ponto 2.4.4)

-

FE

30

Assegurar o adequado armazenamento temporário de resíduos produzidos na
fase de exploração, de acordo com a respetiva tipologia e destino

Capítulo IV
(ponto 2.4.4)

-

FE

31

Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito
de um plano regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do
Património Cultural de forma a salvaguarda esses valores e onde podem ser
definidas eventuais medidas de minimização nomeadamente o acompanhamento
arqueológicos por uma equipa de arqueologia com experiência comprovada na
vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja
dimensionada em relação a dinâmica e volume de trabalhos a realizar

Capítulo IV
(ponto 2.4.4)

-

FE
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Geologia e Geomorfologia
Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das margens da
lagoa e as cotas do fundo devido ao processo natural de assoreamento.

Anexo G (PGM)
Capítulo IV
(ponto 2.5)

FpC
FE

Recursos Hídricos
• Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial para a Pateira e no rio
Águeda, a montante e a jusante do açude
Objetivos:
–
–

–

Avaliar o estado atual da água, para a fase de pré-construção, servindo como
referência antes do inicio da intervenção
Avaliar o impacte das atividades inerentes a fase de construção e servir de apoio a
implementação e avaliação da eficácia das medidas do projeto e de minimização
previstas;

Anexo G (PGM)

FpC

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FC
FE

Avaliar a evolução da qualidade da água criada pela implementação do projeto na
fase de exploração, de forma a verificar o cumprimento do estabelecido no DecretoLei n.º 236198, de 1 de agosto e respetivas alterações. e na Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro e no Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março.
(Cont.)

84

Vol.II – Relatório Técnico

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Programas de Monitorização (Cont.)
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Locais, frequência e métodos de amostragem:
Os pontos de amostragem, baseados no estudo da SENER (2012), devem ser
georreferenciados e são os seguintes:
–

QA01, a montante do açude do rio Águeda, caso ocorra a reconstrução do açude;

–

QA02, a jusante do açude do rio Águeda, caso ocorra a reconstrução do açude;

–

QA03, junto à zona de dragagem DGN1;QA04, junto à zona de dragagem DGN1;

–

QA05, na zona lagunar;

–

QA06, junto à zona de dragagem DGN1;

–

QA07, na zona lagunar;

–

QA08, junto à zona de dragagem DGS2;

–

QA09, junto à zona de dragagem DGS1;

–

QA10, na zona lagunar.

Anexo G (PGM)

FpC

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FC
FE

As campanhas de amostragem:
–
–

Durante as fases de pré-construção, construção e exploração;
A periodicidade, as técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem
assegurar o cumprimento das normas técnicas definidas na legislação vigente
nestes domínios (nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) e a
validade dos resultados obtidos.
(Cont.)
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Parâmetros a monitorizar:
Tendo em consideração os potenciais usos da massa de água na zona de intervenção, a
monitorização deve incluir os seguintes parâmetros:
–

Composição, abundância e biomassa do fitoplâncton;

–

Composição e abundância da restante flora aquática;

–

Composição e abundância dos invertebrados bentónicos;

–

Composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola;

–

Regime hidrológico (caudais e condições de escoamento, tempo de residência e
ligação a massas de água subterrâneas);

–

Condições morfológicas (variação da profundidade, quantidade, estrutura e
substrato do leito e estrutura das margens da lagoa);

–

Continuidade do rio;

–

–

pH, temperatura, cor (após filtração), sólidos suspensos totais (SST), oxigénio
dissolvido, compostos organo-halogenados, metais (prata, arsénio, cádmio, crómio,
cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco), coliformes fecais e biotoxinas;

Anexo G (PGM)

FpC

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FC
FE

PCB, PAH, CBO5 e CQO que devem ser comparados com o Anexo XXI do DecretoLei n.º 236/98, de 1 de agosto, referente aos objetivos de qualidade mínima para as
águas superficiais.

Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor sobre a matéria.
Deve ainda ser realizada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua
variação temporal e espacial, tentando esclarecer relações causa-efeito com as atividades
desenvolvidas nas fases de projeto e com as potenciais fontes de poluição associadas. Nesta
análise torna-se essencial avaliar a relação entre os diferentes parâmetros e a interação
qualidade da água / qualidade dos sedimentos. Com base nos resultados obtidos, deve ser
efetuada a avaliação da eficácia das medidas de proteção ambiental postas em prática nas
diversas fases do projeto e ser equacionado o seu reforço, caso as situações detetadas o
justifiquem.
(Cont.)
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Sedimentos
• Sedimentos
Previamente à realização de qualquer operação de dragagem dever ser realizada uma
campanha de recolha e caracterização físico-química de amostras de sedimentos.
Objetivos:
–

Caracterizar a granulometria dos sedimentos depositados nas zonas inferior e
superior de lagoa e confirmar a sua compatibilidade com o destino final previsto;

–

Avaliar a evolução das características químicas dos sedimentos e determinar o grau
de contaminação de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

Parâmetros a monitorizar:
–

Carbono total;

–

Densidade;

–

Percentagem de sólidos;

–

Análise granulométrica;

–

Análise química, incluindo os metais: arsénio, cádmio, crómio, mercúrio, chumbo,
níquel e zinco e s compostos orgânicos PCB, PAH e HCB.

Anexo D
(Est.Sedimentos)

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FP

Locais, frequência e métodos de amostragem:
As estações de amostragem de sedimentos devem ser distribuídas ao longo das áreas a
dragar, devendo o número de locais de amostragem cumprir o estipulado na Portaria n.º
1450/2007, de 12 de novembro. Em cada uma das estações de amostragem dever ser
recolhido um testemunho contínuo de sedimentos até à cota de dragagem, selecionando-se à
posteriori amostras representativas de diferentes níveis em profundidade.
(Cont.)
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Análise dos resultados:
–
–

–

–

–

–

Os resultados obtidos devem ser analisados à luz do disposto na Portaria n.º
1450/2007, de 12 de novembro;
As análises granulométricas realizadas nas amostras de sedimentos devem ser
tratadas no seu conjunto de forma a identificar eventuais alterações nos padrões
sedimentares, sobretudo na sua fase terminal, e avaliar a manutenção da sua
compatibilidade com os solos de acolhimento, envolventes da Pateira;
Os resultados das análises químicas devem ser confrontados e sempre que
possível, correlacionados com os dados disponíveis de anteriores campanhas de
recolha e análise de sedimentos. Deve ainda ser efetuada uma análise dos
resultados obtidos e interpretada a sua variação temporal e espacial, tentando
avaliar eventuais tendências e relações causa – efeito com as atividades
desenvolvidas, nomeadamente no que diz respeito à relação da contaminação com
fontes poluidoras desenvolvidas a montante da Pateira de Fermentelos;
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em
conformidade com a legislação, terá que se proceder à implementação de medidas
de minimização complementares, a indicar nos relatórios de monitorização;

Anexo D
(Est.Sedimentos)

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FP

Após a introdução de novas medidas de minimização será necessário proceder a
nova avaliação da qualidade dos sedimentos, de forma a demonstrar que foi reposta
a conformidade legal;
Na sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados relatórios de
monitorização, para o envio à Autoridade de AIA. Esses relatórios serão
desenvolvidos nos termos do disposto no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de
abril. Os relatórios de monitorização devem apresentar a identificação dos locais de
monitorização e dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação,
as fontes de poluição ou as condições presentes e os resultados, bem como a sua
análise e conclusões.
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Programas de Monitorização (Cont.)
Fatores Biológicos e Ecológicos
Os diferentes programas de monitorização devem ser detalhados em fase de RECAPE, fase
em que se procederá à sua análise e validação:
• Programa de monitorização da evolução do estado de conservação e da
disponibilidade dos habitats naturais e do mosaico de habitats húmidos para as
biocenoses deles dependentes
• Programa de monitorização de macroinvertebrados
• Programa de monitorização da avifauna
• Programa de monitorização da ictiofauna
Estes quatro programas de monitorização, a desenvolver em fase de pré-construção (ano
zero). construção e exploração, têm por objetivos avaliar os impactes das ações do projeto
sobre as comunidades presentes, avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas e
avaliar a necessidade de implementação de novas medidas de mitigação. A duração dos
programas deve ser, pelo menos, de três anos, findos os quais deve ser avaliada a
necessidade da sua continuidade.

Anexo G (PGM)

FpC

Capítulo IV
(ponto 2.5)

FC
FE

• Programa de monitorização da utilização dos dispositivos de transposição pela
ictiofauna e transposição do açude quando não esta operacional
Este programa de monitorização, a desenvolver em fase de exploração, tem por objetivo
verificar se a transponibilidade da infraestrutura é ou não total, e, não o sendo, propor
alterações as medidas de minimização adotadas ou novas
medidas de mitigação. A duração do programa deve ser pelo menos de três anos, findos os
quais deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade.
(Cont.)
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Inclusão no Projeto
de Execução

Verificação no
RECAPE

Cláusulas Técnicas
do Projeto de
Execução

Calendarização das
Medidas

Programas de Monitorização (Cont.)
Fatores Biológicos e Ecológicos (Cont.)
• Programa de monitorização do caudal ecológico
Este programa de monitorização. a desenvolver em fase de exploração, tem por objetivo
verificar se o regime de caudal ecológico estabelecido assegura as condições hidrológicas
necessárias a conservação e manutenção do ecossistema aquático, e, avaliar a necessidade
de alteração do regime. A duração do programa deve ser, pelo menos de três anos, findos os
quais deverá ser avaliada a necessidade da sua continuidade.

Legenda:
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Anexo G (PGM)
Capítulo IV
(ponto 2.5)

FE

FP – Fase de Projeto
FpC – Fase Prévia à Construção
FC – Fase de Construção
FE – Fase de Exploração
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2.

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA

A verificação da conformidade do projeto é feita de acordo com a sequência definida na
DIA.

2.1

Condicionantes da DIA

1. A fase de construção do projeto deve ocorrer entre o início do mês de fevereiro e 15 de julho,
face ao elevado valor conservacionista de espécies da avifauna e da ictiofauna presentes.

O cumprimento desta condicionante encontra-se assegurada pela sua inclusão nas
Cláusulas Técnicas da Obra (Anexo C.3), mais especificamente no ponto 2.2 referente
às Obrigações Gerais, ponto 2.2.1 – Fase de preparação prévia à execução da obra, no
Capítulo IV.
2. Não afetar as áreas de ocorrência de habitats naturais, bem como as áreas de ocorrência de
biótopos de utilização faunística (nomeadamente caniçais, prados-juncais, zonas de paúl,
comunidades de macrófitas, zonas ripícolas), nem com as intervenções de dragagem e de
construção do açude, nem com as ações de deposição de materiais dragados. A aprovação das
áreas de intervenção de dragagem, de construção do açude e de deposição dos materiais
dragados, fica condicionada aos resultados de estudos detalhado e rigoroso que identifique,
cartografe e descreva os valores florísticos e de vegetação presentes (habitats naturais da diretiva
habitats e biótopos de utilização faunística) na área do projeto.

O cumprimento desta condicionante correspondeu a aspetos de projeto solicitados pela
DIA nos Elementos a apresentar Previamente ao RECAPE, aos quais se deveu a devida
resposta, tendo os mesmos já sido aprovados pela Autoridade de AIA, conforme Parecer
datado de dezembro de 2017, que se apresenta no Anexo A.2.
Para tal foi realizado o estudo botânico de base solicitado pela DIA (Elemento n.º 1) que
complementou os elementos de caraterização do EIA, e onde se elaborou a cartografia
da vegetação, que incluiu os habitats naturais classificados pelo Anexo I da Diretiva
Habitats, em Sistema de Informação Geográfica (SIG), a cartografia de espécies exóticas
invasoras, assim como a caracterização botânica geral da Pateira.
No seu seguimento foram redefinidas as áreas de dragagem e de deposição para a
minimização de impactes e realizado o projeto de restabelecimento / recuperação do
habitat prioritário 91E0, na zona de influência da construção do açude no rio Águeda,
com o reforço da vegetação ripícola integrante deste habitat, acelerando a sua expansão
e a colonização de novas áreas.
No seu Parecer de dezembro de 2017 aos elementos prévios entregues a Autoridade de
AIA, confirma que:
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“Na generalidade, as alterações introduzidas no projeto minimizam os impactes ambientais
previstos no anteprojeto, destacando-se:
•

Redução das áreas de dragagem, de forma a minimizar a afetação de vegetação com
valor ecológico: na zona DGN1 foi eliminada a dragagem da sua área central por aí
ocorrerem formações vegetais do habitat 3150 - Lagos eutróficos naturais e
seminaturais; na zona DGS2, a dragagem restringir-se-á à abertura de um canal
estreito (cerca de 15 m de largura), minimizando a afetação do habitat 91E0. A
intervenção de dragagem não afeta as áreas mais importantes do ponto de vista
ornitológico e evita os maciços de macrófitas e as manchas de salgueiral. Apenas no
extremo sul da área de dragagem DGS1 existirá a necessidade de aprofundar um
canal estreito, que se justapõe ao limite de uma mancha de habitat 91E0, numa
extensão de apenas cerca de 100 m.

•

Redução das áreas de deposição FER1, devido à necessidade de exclusão de uma
zona marginal à Pateira, onde ocorrem formações de macrófitas com salgueiros.

•

Eliminação da área de deposição OB1 por razões técnicas, mas, também, por
estarem presentes formações de macrófitas com salgueiros e bosques paludosos
91E0pt3 (salgueiral).

•

Os locais de acesso da tubagem que transporta os dragados às áreas de deposição
foram selecionados de forma a minimizar o atravessamento do habitat 91E0pt3, tendo
sido privilegiados os locais onde existem aberturas, como caminhos ou zonas
marginais de valas, ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Nas áreas de deposição
FERI e FER3, em que há situações pontuais de atravessamento de manchas de
salgueiros, é proposta a minimização da afetação com a colocação da tubagem sobre
cavaletes, evitando a deposição direta sobre a vegetação.

No Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local de reconstrução do
açude, o estudo defende que, em consequência da reconstrução do açude (que estará em
funcionamento nos meses mais secos), e, portanto, da maior disponibilidade hídrica, ocorrerá
uma expansão do habitat 91E0 para áreas onde a galeria ripícola estaria limitada pela
escassez de água naquele período, propondo, não o restabelecimento do habitat, mas o seu
reforço, acelerando a sua expansão. No 1º ano da intervenção será efetuado o corte raso de
todas as acácias, quer na área de regolfo do açude, quer a jusante do açude, seguido de
pincelagem do tronco com o herbicida glifosato, sendo apresentadas as medidas cautelares
para esta operação; no 2º ano efetuar-se-á a plantação de Alnus glutinosa (Amieiro), Salix
atrocínerea (Salgueiro-preto) e Salix alba (Salgueiro-branco) na proporção de 1:1:1, e, a
plantação de árvores jovens de Fraxinus angustifotia (Freixo) e Craetaegus monogyna
(Pilriteiro), na proporção de 1:1 para formação de um cordão arbóreo subripícola, localizado
entre a vegetação ripícola e as formações adjacentes, no limite superior do regolfo. É
proposto o seguimento num terceiro ano de monitorização para eventual retancha, caso seja
necessário.
Em conclusão, considera-se ser de aceitar a proposta de alterações introduzidas no projeto
relativamente à fase de anteprojeto, havendo, apenas, a observar o seguinte:
iii) Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais
com terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os dragados às
áreas de deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER5.
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iv) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local
de reconstrução do açude, considera-se que:
•

Não deverá proceder-se a aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o
corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico,
quer no controlo inicial quer no controlo de seguimento.

•

O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da
plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no
arranque de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da
rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 10 ano.”

Na FIG. III. 1 apresenta-se as alterações do projeto de execução face ao anteprojeto.

3. Adotar o Cenário 2 de dragagem.

No Projeto de Execução foi considerada a implementação do Cenário 2 do Anteprojeto,
que contempla menores áreas e volumes de dragagem, bem como, a reconstrução do
açude de Águeda, segundo uma estrutura mais durável, fácil de operar e com impactes
minimizados no ambiente.
No âmbito desse Cenário 2, em fase de projeto de Execução, as áreas de dragagem
foram contudo ainda redefinidas de forma a minimizar as interferências com habitats e
vegetação com valor ecológico, tendo resultado uma nova configuração para a área
DGN1, por eliminação da área central da mesma, e para a área DGS2, a qual ficou
limitada ao aprofundamento de um canal estreito (cerca de 15 m de largura), sendo que:
i) a alteração na área DGN1 consistiu na eliminação da sua área central por aí
ocorrerem, de acordo com os levantamentos efetuados para os estudos do
Elemento n.º 1, formações vegetais do habitat 3150 – Lagos eutróficos naturais e
seminaturais;
ii) a alteração na área DGS2 consistiu em restringir a dragagem à zona do canal,
não afetando as áreas adjacentes ocupadas com formações de macrófitas com
salgueiros e não interferindo, também, com o habitat 91E0pt3 que é marginal.
A área de dragagem da zona sul DGS1 mantém-se como no anteprojeto.
Desta redefinição das manchas, a atual área de dragagem é de 600 396 m2 face aos
695 922 m2, previstos em Anteprojeto.
Pressupõe-se a dragagem à cota 3,30 m (NM), tal como previsto em Anteprojeto, sendo o
volume atualmente envolvido de 209 546 m3, face aos 249 714 m3, previstos em
Anteprojeto.
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Quadro IV. 2 – Áreas e Volumes de Dragagem
Anteprojeto
Designação

Área
2
(m )

Projeto de Execução

Volume
3
(m )

Área
2
(m )

Volume
3
(m )

DGN1

290 514

66 868,6

262 029

62 714

DGS1

346 357

145 611,6

333 239

142 432

DGS2

59 051

37 233,8

5 128

4 400

695 922

249 714

600 396

209 546

Total

Na FIG. III. 10 apresentam-se as áreas de dragagem do atual projeto.

4. Excluir a área OB2.

No que diz respeito à deposição dos sedimentos, foram eliminadas as áreas OB2 que
constituía uma imposição da DIA, bem como a OB1, devido a critérios técnicos e
ambientais.
Na sequência desta eliminação, e tendo por base a não afetação de habitats ou biótopos
de interesse para a conservação da natureza, foram selecionadas 3 novos locais de
deposição na zona sul da Pateira (FER3, FER4 e FER5) substituindo os anteriores.
Estes novos locais situam-se assim junto à margem esquerda, apresentando no total
cerca de 12 ha de área e servirão para a deposição de parte do sedimento dragado na
área DGS1 e da totalidade do sedimento dragado na DGS2.
Na FIG. III. 1 apresenta-se as alterações do projeto de execução face ao anteprojeto e na
FIG. III. 10 apresentam as áreas de dragagem do atual projeto.

5. Garantir a manutenção do contínuo fluvial das linhas de água que intersetam as áreas de
deposição FER1 e FER2, através da construção de motas ou diques.

As zonas de deposição FER1 e FER 2 situam-se na margem esquerda da Pateira e
ocupam uma área essencialmente agrícola, com uma pequena área a SE florestada.
Apresentam uma área total de cerca de 14 ha e 17 ha, respetivamente, totalizando cerca
de 31 ha. No terreno não existem quaisquer evidências de linhas de água.
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FIG. IV. 1 – Áreas de Deposição FER 1 e FER2

Estas duas zonas são planas com pequenos desníveis entre as extremidades norte e sul,
mas com cerca de 1,0-1,5
1,5 m entre as extremidades poente e nascente, que determinam
que a deposição dos sedimentos se efetue neste mesmo sentido, poente-nascente.
poente
Nestas zonas de deposição, verifica-se
se a existência de número considerável de poços,
para os quais se prevê proteção, assegurada por um dique, com as características
indicadas na secção tipo do desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005
PRA
(ver Anexo C.2).
C.2
Do mesmo modo se prevê a proteção de habitações,
habitações, quintais, instalações agrícolas, de
uma plantação de olival e de uma zona de lazer particular, na área de deposição FER2, e
de pequenas edificações agrícolas e poços com noras existentes, a preservar, na zona
de deposição FER1. Na área de deposição
deposição FER2, não foi considerada para deposição
uma parcela
rcela no extremo norte, devido à concentração de poços nesse local.
A área útil para deposição, desenhada à escala de projeto de execução, é, deste modo,
inferior à área total disponível, sendo de 13,7 ha e 16,2 ha, respetivamente para a FER1
e FER2.
O sistema de deposição e drenagem das FER1 e FER2 apresenta-se
apresenta
em planta no
desenho PRA-RA7.MOT.PE.PL
RA7.MOT.PE.PL-002 (ver Anexo C.2).. No mesmo desenho apresentamapresentam
se perfis transversais representativos da espessura final do depósito.
Os esquemas tipo e respetivas secções apresentam-se
apresentam se no desenho PRAPRA
RA7.MOT.PE.PF-005
005 (ver Anexo C.2). Salienta-se
se que no caminho entre a FER1 e a
FER2, está instalada uma conduta de águas residuais da ex-SIMRIA
SIMRIA (atual Águas do
Centro Litoral),, que condicionará os atravessamentos deste caminho por infraestruturas
de drenagem. Supõe-se
se que essa conduta esteja instalada com uma altura de
recobrimento superior a 1 m,
m situação esta que terá de ser confirmada pelo empreiteiro
antes do arranque dos trabalhos.
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Nas FER 1 e FER2 foram consideradas 4 fases de deposição de sedimentos e 2 linhas
principais de repulsão (linhas 1 e 3), conforme se indica na tabela seguinte.
Quadro IV. 3 – Fases de deposição da FER1 e FER2
Fase

Sub-áreas de
Deposição

Linha de
Repulsão

Número de
Difusores

Fase 1

FER2.1

Linha terrestre 1

10

Fase 2

FER1.1

Linha terrestre 2
(derivação da 1)

9

Fase 3

FER2.2

Linha terrestre 3

10

Fase 4

FER1.2

Linha terrestre 3

8

a) Descrição da Fase 1 – FER2.1
Esta primeira fase inicia a deposição pela periferia oeste, na zona central, a partir da linha
de terra 1 e do difusor D10, alternando as descargas entre os difusores D10 a D1 e
preenchendo toda esta sub-área no sentido (W-E). Para tal, será necessário criar um
sistema de escoamento que seja o mais longo possível, através de pequenos diques de
retenção/condução de caudais (diques 1 e 2), de acordo com PRA-RA7.MOT.PE.PL-002
(ver Anexo C.2), bem como garantir a estabilidade e o não galgamento do caminho
longitudinal central entre as duas áreas FER1 e FER2, através da construção de uma
vala longitudinal, (VD1 e VD2), de acordo com PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção H1-H1
(ver Anexo C.2).
Esta vala passará sob o referido caminho, assegurando a continuidade do escoamento
hidráulico para nascente, na passagem hidráulica indicada no referido desenho no corte
H2-H2. Para jusante desta secção a vala longitudinal tem pendente para Sul.
Na vala de drenagem longitudinal serão asseguradas as eventuais passagens para
acesso a terrenos privados, em particular aqueles que foram excluídos das zonas de
deposição.
Na FER2.1 existem outras valas de drenagem, pouco expressivas, mas que serão mais
aprofundadas, permitindo, por um lado, a construção dos diques com material
proveniente dessa escavação e, por outro, o reforço do sistema de drenagem.

b) Descrição da Fase 2 – FER1.1
Esta segunda fase inicia a deposição igualmente pela periferia W junto ao caminho
central, com um novo posicionamento da linha de terra 2 do lado nascente do
arruamento, mantendo ainda o troço inicial de ligação à linha flutuante e a partir do
difusor D9.
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As descargas serão igualmente alternadas de D9 a D1, sendo igualmente necessário
constituir diques longitudinais (diques 3 a 8) de retenção/condução de caudais e também
um sistema de drenagem/defesa ao longo do caminho periférico nascente, incluindo
passagens hidráulicas, quando necessário, que permitem o escoamento para a Pateira
(ver esquemas tipo apresentados no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção I1-I1 (ver Anexo C.2)).

c) Descrição da Fase 3 – FER2.2
Esta terceira fase pressupõe a mudança de posição quer da linha flutuante, quer da linha
de terra, face às distâncias de repulsão. Assim, a inserção da linha flutuante à de terra
far-se-á pela zona mais a nascente da sub-área de deposição FER1.2, cuja linha de terra
3 avançará segundo a orientação das leiras agricultadas, até ao limite periférico poente
da sub-área de deposição FER2.2.
Nesta zona infletirá para norte e para sul, de modo a distribuir o posicionamento dos
difusores D1 a D10, os quais avançarão no sentido W-E, com as deposições alternadas.
De igual modo, como nas sub-áreas anteriores, serão criados diques (9 a 12) de
retenção/condução de caudais no sentido N-S. Estes caudais drenarão para a vala
longitudinal VD3, passando para a FER1.2. através da passagem hidráulica a colocar no
vértice SE desta sub-área FER2.2.
O esquema tipo desta situação apresenta-se no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005,
secção H2-H2 (ver Anexo C.2).

d) Descrição da Fase 4 – FER1.2
Será, portanto, a última destas zonas FER1 e FER2, que diz respeito à deposição dos
sedimentos na sub-área FER1.2., aproveitando o posicionamento da linha de terra 3.
Esta será interrompida imediatamente antes do caminho central e deriva para norte e
para sul, onde serão colocados 8 difusores do lado oeste.
O sistema de avanço do preenchimento será semelhante ao anterior, requerendo, de
igual modo, dois diques (13 e 14) de retenção/condução de caudais no sentido N-S e a
deposição efetua-se predominantemente desde o difusor D1 até ao D8 com as
correspondentes alternâncias. Estas mesmas alternâncias vão permitindo que as
velocidades de escoamento sejam menores e, simultaneamente, mais rápidas as
decantações dos componentes mais finos dos sedimentos.
O caminho periférico nascente será protegido por uma vala e dique, conforme se pode
observar no desenho PRA-RA7.MOT.PE.PF-005, secção I1-I1 (ver Anexo C.2). Para
além dos diques periféricos, deverão também ser criadas passagens hidráulicas
convenientemente.
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6. Nas áreas arborizadas, caso haja deposição de dragados (devidamente justificada), a mesma
não deverá ultrapassar substancialmente a espessura de sedimentos que se realiza naturalmente
nas alturas de maior cheia.

As áreas de deposição que se encontram aprovadas conforme parecer da Autoridade de
AIA aos elementos prévios do RECAPE, apresentam alturas médias que variam entre
0,14 m e 0,39 m, conforme quadro seguinte, onde se apresentam também as ocupações
do solo em cada uma dessas áreas.
Quadro IV. 4 – Áreas de Deposição
Origem

Destino (Área
de Deposição)

Área Útil de
deposição (ha)

Volume
(m3)

Espessura média do
depósito (m)

Ocupação do Solo

DGN1

OR1

44,0

62 714

0,14

Campos de milho,
pastagens e baldios,
com árvores dispersas

FER1

13,7

48 884

0,36

Campos de milho,
pastagens e baldios,
com árvores dispersas

FER2

16,2

57 465

0,35

Campos de milho,
pastagens e baldios,
com árvores dispersas

FER3

5,9

22 535

0,39

Exploração intensiva
de madeira (madeira
de choupo) e campos
de milho

FER4

4,1

13 548

0,33

Exploração intensiva
de madeira (madeira
de choupo) e campos
de milho

0,20

Exploração intensiva
de madeira (madeira
de choupo) e campos
de milho

DGS1

DGS2

FER5

2,2

4 400

Como se verifica, as áreas de deposição tratam-se no essencial de campos agrícolas e
zonas florestais de exploração intensiva (choupo), nas quais não ocorrem elementos
arbóreos de valor ecológico tendo em conta as alterações efetuadas na eliminação ou
redefinição destas áreas de deposição.
A maioria das zonas são assim campos agrícolas / pastagens, sem condicionamentos,
sendo que nas áreas florestais, já adaptadas a situações de cheia, far-se-á contudo a
deposição apenas nas entrelinhas, deixando a base das árvores liberta de qualquer
aterro.
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7. A deslocação da tubagem de repulsão que encaminhará o material dragado para os locais de
depósito, não deve atravessar nem afetar locais de ocorrência do habitat natural prioritário 91E0,
nem biótopos relevantes de utilização faunística.

Os pontos de atravessamento da tubagem que transporta os dragados para as várias
áreas de deposição foram selecionados por forma a minimizar o atravessamento do
habitat Amiais Paludosos 91E0pt3, subtipo de habitat Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). O acesso da
tubagem aos terrenos escolhidos para deposição dos dragados é feito em locais onde
este habitat não existe, nomeadamente, usando antes locais abertos, como caminhos,
zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Nas situações pontuais
em que existe atravessamento de manchas de salgueiros, a afetação poderá ainda ser
minimizada através da colocação da tubagem sobre cavaletes, evitando-se a sua
deposição direta sobre o solo e, consequentemente, a vegetação. Note-se ainda que no
caso da área de deposição FER4, o acesso a esta área de deposição será feito pela
FER3, exclusivamente por terra, não havendo por isso atravessamento da zona húmida.
A Autoridade de AIA no seu parecer prévio reconheceu também já esta minimização
introduzida no projeto, conforme excerto que se apresenta seguidamente:
•

Os locais de acesso da tubagem que transporta os dragados às áreas de deposição
foram selecionados de forma a minimizar o atravessamento do habitat 91E0pt3, tendo
sido privilegiados os locais onde existem aberturas, como caminhos ou zonas
marginais de valas, ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Nas áreas de deposição
FERI e FER3, em que há situações pontuais de atravessamento de manchas de
salgueiros, é proposta a minimização da afetação com a colocação da tubagem sobre
cavaletes, evitando a deposição direta sobre a vegetação.

No quadro seguinte, apresenta-se a forma como as medidas de minimização foram
aplicadas em cada um dos locais de deposição para a passagem da tubagem:
Quadro IV. 5 - Medidas de Minimização Relativas à Passagem das Tubagens de Repulsão
sobre Habitats, de acordo com os Locais de Deposição
Locais de
Deposição

Inexistência do
habitat 91E0

Afetação de menor
extensão possível
de salgueirais
marginais

Aproveitamento
de aberturas nos
salgueirais
marginais

Utilização de
cavaletes

FER1 / 2

X

X

X

X

FER3

X

X

X

X

FER4

O acesso a esta área de deposição será feito pela FER3, exclusivamente por terra

FER5

X

X

OR1

X

X
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8. Caso seja demonstrada a indispensabilidade da construção do açude, qualquer que seja a
solução construtiva a adotar, deve ser assegurada/garantida a sua total transposição pela fauna,
que no período estival quando o açude está em funcionamento, quer nas épocas de migração das
principais espécies de migradores, não podendo constituir obstáculo, pela criação de qualquer
ressalto hidráulico, à livre circulação piscícola.

No Elemento n.º 3 da DIA relativo aos elementos a entregar previamente ao RECAPE, e
já aprovado pela autoridade de AIA, foi já demonstrada a indispensabilidade do açude e
apresentado o seu projeto e modo de funcionamento em que se garante o cumprimento
dos condicionamentos desta medida da DIA.
Transcreve-se assim de seguida o parecer da Autoridade de AIA sobre esta assunto e a
sua aprovação:
“Constata-se que a solução apresentada, consistindo num açude de borracha insuflável, com
uma altura de 1,30 m, para funcionar apenas nos meses de julho, agosto e setembro,
complementado por uma rampa de passagem para as espécies ícticas durante esse período,
vem substituir a título definitivo a provisória e precária barreira de aterro que todos os anos no
início do período estival é colocada no local. Aquela barreira de aterro, reposta anualmente,
destinava-se a derivar parte do caudal do rio Águeda para a Pateira de Fermentelos
aumentando a quantidade de água e, consequentemente, elevação do nível da mesma,
garantindo melhores condições ambientais na pateira, maiores disponibilidades hídricas para
a rega tradicional e melhores condições às atividades lúdicas associadas ao usufruto do
plano de água.
Considera-se que a solução agora apresentada demonstra, de forma clara e inequívoca, a
necessidade da sua implementação. Porquanto o espelho de água e a profundidade da
Pateira, sendo bastante variáveis ao longo do ano, reduzem-se em cerca de metade nos
meses de julho, agosto e setembro, tornando-se necessário induzir a estabilização do nível
da Pateira. Por outro lado, do ponto de vista da conservação da fauna aquática, a construção
do açude, com o aumento da coluna de água até cerca de 50 cm, irá permitir que se
mantenha uma área alagada mais extensa no período estival, criando condições ideais para a
conservação da fauna aquática, por disponibilizar maiores áreas de habitat adequado, e
diminuirá a adequação dos habitats para as espécies exóticas invasoras.
Relativamente a solução proposta para a transposição da ictiofauna, no açude do rio Águeda,
para funcionar nos meses de julho, agosto e setembro (fora do período de migração das
espécies), do tipo rampa, em blocos de pedra encastrados num fundo revestido a
enrocamento, considera-se a mais adequada às espécies em presença e a altura do
obstáculo, em tudo idêntica aos recentes dispositivos implantados nos açudes do 'rio
Mondego, entre o Açude-Ponte de Coimbra e a barragem da Raiva.”

9. Garantir o caudal ecológico.

Conforme se apresentou já na descrição do projeto (cap. III – ponto 2.2.3.5), o regime
mínimo proposto e aprovado pela Autoridade de AIA, conforme parecer ao RECAPE
Prévio, é baseado no método do INAG (DSP, 2002), no que respeita a anos médios ou
húmidos.
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No entanto, dada a excessiva complexidade de aplicação do referido método, o mesmo foi
fortemente simplificado, mantendo-se, no entanto, a premissa de base de impor regimes
que mimetizem as variações sazonais do escoamento natural. Para anos secos, propôs-se
uma metodologia que permitirá, por um lado, identificar situações de seca em tempo real e,
por outro, ajustar para baixo, concomitantemente, o programa de referência válido para
anos médios e húmidos.
No quadro seguinte apresentam-se as estimativas dos caudais ecológicos a assegurar na
seção do açude em anos húmidos, médios e secos segundo o referido método utilizado.
Quadro IV. 6 – Caudal ecológico mensal, para anos húmidos, médios e secos
3

Caudal Ecológico, Qe (m /s)
Segundo método do INAG (DSP, 2002, Alves e Bernardo)
(Açude de Requeixo)
Mês

Qα, húmido

Qα, médio

Qα, seco

Outubro

1,02

0,87

0,46

Novembro

4,06

3,38

1,72

Dezembro

8,23

5,18

3,75

Janeiro

30,41

12,08

5,75

Fevereiro

21,57

7,38

3,87

Março

19,69

5,63

2,88

Abril

13,64

4,58

2,03

Maio

6,71

2,88

1,86

Junho

2,85

1,62

0,38

Julho

0,91

0,51

0,19

Agosto

0,30

0,17

0,01

Setembro

0,27

0,27

0,11

De acordo com o regime de funcionamento previsto para o açude, este só estará
insuflado nos meses de julho a setembro, se a cota de água na Pateira estiver abaixo de
cerca de 4 m e se as afluências forem suficientes para o funcionamento da passagem
para peixes. Os caudais escoados na secção do açude são, durante a maior parte do
tempo, os caudais naturais afluentes Pateira. As condições que ditam o enchimento do
açude correspondem a caudais fluviais inferiores a cerca de 0,25 a 0,28 m3/s.
Conforme a geometria prevista para a passagem de peixes, nas condições de açude
insuflado (crista à cota 4,1) haverá cerca de 0,4 m de altura de água derivado, que
corresponde ao caudal de cerca de 0,28 m3/s. Deste modo, o caudal ecológico está
assegurado para as condições dos meses de estiagem em ano seco, que será o mais
gravoso.
A monitorização proposta permitirá avaliar a evolução do ecossistema e das espécies,
introduzindo acertos na gestão do açude ou mesmo nos dispositivos, de modo a melhorar
o seu funcionamento se tal se verificar necessário ou possível.
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2.2

Elementos a Apresentar Para Análise e Emissão de Parecer Previamente à
Entrega do RECAPE

Em fase prévia à entrega do RECAPE, a DIA solicita que sejam apresentados à
autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos:
Elemento n.º 1
Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores florísticos e
de vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e biótopos de utilização
faunística), que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser comprovada
com a apresentação de um projeto de restabelecimento / recuperação / recriação do Habitat
Natural prioritário 91E0 após a fase de construção, nas zonas de reconstrução do açude, de
desvio do curso de água (construção da derivação em canal pela margem direita e
construção da ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos dispositivos de
transposição da ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima.

Elemento n.º 2
Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira resultantes
das intervenções de dragagem e de construção do açude promovem a
manutenção/melhoria da disponibilidade de habitats de utilização faunística,
nomeadamente para nidificação, alimentação, repouso e abrigo das espécies de aves alvo
de orientações de gestão para a ZPE da Ria de Aveiro, e, promovem a continuidade fluvial,
reprodução e crescimento para as espécies ícticas de elevado valor conservacionista.

Elemento n.º 3
Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do açude no rio
Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal fluvial é necessária,
também, para a manutenção/melhoria do estado de conservação dos ecossistemas
presentes e da biodiversidade. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de construção
do açude, deve ser apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução construtiva
que permita assegurar a total transponibilidade nas épocas de migração da ictiofauna, quer
quando o açude está operacional, quer quando não está, sendo que para tal, devem ser,
também, identificadas e caracterizadas as espécies ícticas presentes.

Elemento n.º 4
Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser apresentadas soluções
de revestimento de integração paisagística, com recurso a materiais (e técnicas) locais e
naturais, para o edifício de posto de controlo e os encontros do açude nas duas margens.

Elemento n.º 5
Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2. Devem ser
ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a afetação do Habitat
Prioritário 91E0.

Elemento n.º 6
Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o processo de
secagem dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais.

Todos estes elementos foram assim entregues à Autoridade de AIA, previamente ao
presente RECAPE, em abril de 2016, para a correspondente análise e emissão de
parecer.
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De acordo com o parecer rececionado a 27 de dezembro de 2017, a Autoridade de AIA
considerou que o documento relativo aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE
se encontra em conformidade com a DIA e que foi, globalmente, adequado e
suficientemente justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto relativamente
à fase de anteprojeto, no sentido do cumprimento efetivo das condicionantes impostas
pela DIA.
No âmbito da conservação e da biodiversidade, considerou o Parecer que as alterações
ao projeto apresentadas são menos impactantes do que as soluções inicialmente
previstas no Anteprojeto, o que se deve, fundamentalmente, a redução das áreas de
dragagem da zona norte DGN1 e da zona sul DGS2 e a eliminação da área de deposição
OB1. De destacar, ainda, que os estudos desenvolvidos permitiram selecionar os locais
de atravessamento da tubagem que transporta os dragados para as várias áreas de
deposição evitando o atravessamento do habitat Amiais Paludosos 91EOpt3, subtipo de
habitat Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion alhe). O acesso da tubagem aos terrenos escolhidos para deposição
dos dragados é feito em locais onde este habitat não existe, nomeadamente, onde
existem aberturas, como caminhos, zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas
sem salgueiros. Nas situações pontuais em que existe atravessamento de manchas de
salgueiros, a afetação será minimizada através da colocação da tubagem sobre
cavaletes.
No âmbito dos recursos hídricos, qualidade da água e dos sedimentos e hidromorfologia,
regime sedimentar e hidrodinâmica, considera o Parecer os elementos apresentados são
adequados.
No âmbito da paisagem, realça-se que o Plano de Recuperação Paisagística foi
desenvolvido em articulação com o projeto de execução do açude e respetiva passagem
para peixes e com o projeto de restabelecimento do Habitat Natural Prioritário 91E0 na
zona do açude, tendo a Autoridade de AIA considerado essa articulação uma mais-valia
para o projeto e para a minimização dos impactes.
No que se refere às soluções apresentadas concordou com as mesmas de forma
genérica, devendo a obra ser devidamente acompanhada para a boa execução do
projeto.
No entanto, quanto ao revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em
betão, o documento avaliado foi omisso. Assim, e para o Elemento 4, considerou a
Autoridade de AIA que deve ser dada resposta a esta questão no RECAPE:
•

Apresentar no que se refere à integração das estruturas construídas para os
encontros do açude, a solução e a respetiva fundamentação para o revestimento
a efetuar (maciços e muro guia).

Neste sentido e no que se refere aos encontros do açude e de acordo com o solicitado
pela Autoridade de AIA aos elementos prévios esclarece-se que o muro guia de
gravidade adoçado ao açude é em betão, cofrado no local, e não carece de revestimento
especial, uma vez que outro material é desfavorável às condições de escoamento e
potencia a acumulação de detritos.
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Admite-se que na banqueta do enrocamento adjacente ao muro guia se possam colocar
tufos de vegetação de porte herbáceo, como medida de enquadramento paisagístico da
obra para reduzir a visibilidade da faixa do betão e do enrocamento da escada de peixes.
Em relação aos maciços do açude considera-se não ser de introduzir materiais de
revestimento pois estes podem alterar a secção de vazão considerada no
dimensionamento. Contudo, sugere-se a integração paisagística dos maciços através da
pintura da superfície de betão em cor de “Terra brown” (RAL 8028), que deverá ser
também aplicada nas zonas do muro guia onde não está prevista o substrato vegetal.
Seguidamente é apresentado um corte esquemático da integração proposta.

Corte tipo da integração paisagística do maciço do açude e do muro guia

Da apreciação aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE salientam-se ainda
as observações efetuadas nos Elementos 1 e 3:
i)

Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram
locais com terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os
dragados às áreas de deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a
norte) e FER 5.

ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no
local de reconstrução do açude, considera-se que:

104



Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco
após o corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o
controlo físico, quer no controlo inicial quer no controlo de seguimento.



O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano
da plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir
no arranque de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da
rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 1º ano.
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iii) Justificar, o melhor possível, as opções construtivas apresentadas para o
dispositivo de transposição da ictiofauna, no que respeita à dimensão dos blocos,
ao declive da rampa e ao espaçamento entre blocos.
As indicações acima da Autoridade de AIA constituem assim medidas que foram
incluídas nas Cláusulas Técnicas do Projeto, para consideração do empreiteiro (caso da
indicação da alínea i) ou que foram já consideradas no projeto e no programa de
monitorização da evolução do estado de conservação e da disponibilidade dos habitats
naturais, e do mosaico de habitats húmidos para as biocenoses deles dependentes (caso
das indicações da alínea ii).
Quanto à alínea iii), relativa a justificar, o melhor possível, as opções construtivas
apresentadas para o dispositivo de transposição da ictiofauna, no que respeita à
dimensão dos blocos, ao declive da rampa e ao espaçamento entre blocos, remete-se os
pormenores para a descrição de projeto antes apresentada (Capitulo III), bem como para
a memória do projeto do açude em anexo (Anexo C.1), da qual se transcreve a descrição
sobre esta componente:
“A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada junto ao açude, na
margem direita do rio. No Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-002 apresenta-se a implantação do
açude e respetiva passagem para peixes.
A passagem para peixes, em rampa, é constituída por um canal prismático de 5,0m de
largura e cerca de 15,0m de desenvolvimento com aproximadamente 0,009 de pendente, três
tramos, um rectilíneo central e dois tramos de concordância, circulares, que estabelecem a
ligação ao rio. O canal é escavado no terreno, revestido a enrocamento.
O canal encontra-se adoçado ao açude, separado por um muro-guia, de gravidade, em betão,
que se destina a orientar o escoamento e a promover o remate e encontro das margens, nas
zonas que não são em escavação. O canal dispõe de blocos em fiadas, com eixos
deslocados de modo a constituírem macro-rugosidades que promovem condições de
escoamento adequadas ao funcionamento como rampa para a passagem da ictiofauna.
Na transição entre o canal e o leito do rio foram previstas duas zonas de ligação, de largura
variável. A montante, a transição é efetuada em rampa, aberta no terreno natural, a promover
a ligação, desde o fundo do leito normal (≈ 2,90m) até à soleira de betão de entrada da
rampa, à cota 3,70m. A jusante, a transição também é efetuada em rampa, aberta no terreno,
mas revestida de enrocamento, como o tramo anterior da rampa, para estabelecer a ligação
entre a secção prismática e o talvegue do rio à cota aproximada de 2,80m (declive da
transição no eixo de cerca de 1,5%). Nesta transição previram-se ainda duas fiadas de
blocos, mais afastadas do que as do corpo central da rampa. A cota do fundo na secção de
entrada da rampa (3,70m) é consolidada por um lintel de betão simples.
As figuras seguintes representam, respetivamente, os cortes longitudinal e transversal da
passagem de peixes.
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Corte longitudinal da passagem para peixes

Corte Transversal da escada de Peixes

Os blocos paralelepipédicos a implantar nas rampas são de pedra (não devem ter arestas
vivas), preferencialmente de granito, e encontram-se encastrados no terreno de fundação e
no revestimento de enrocamento. A primeira fiada de blocos é encastrada num lintel de betão
simples, betonado de encontro ao terreno, destinado a consolidar a secção de entrada da
rampa e a incluir uma caleira, a toda a largura da rampa, para alojar um dispositivo de antena
que permite monitorizar a passagem de peixes.
Esta pré-instalação possibilita que, futuramente e com equipamento adicional, se monitorize a
eficiência do dispositivo de transposição.
Os blocos deverão ser constituídos por pedra sã, de constituição e texturas homogéneas,
resistente à água. As dimensões dos blocos, que se encontram nos desenhos, têm espessura
de aproximadamente 0,45m, altura de 1,3m e larguras variáveis de 0,5, 1,0 e 1,4m. Os blocos
colocados sobre a rampa, para constituírem as macro-rugosidades, deverão ser posicionados
alternadamente; as fiadas de blocos são equidistantes de cerca de 1,5m, à exceção da zona
de transição a jusante, em que as duas fiadas de blocos estão afastadas aproximadamente
3,0m.
O revestimento do fundo e das margens da rampa deverá ser de enrocamento, de pedra, com
uma dimensão média de cerca de 0,20 a 0,25m. A espessura do enrocamento de
revestimento do fundo e das margens é de cerca 0,45 a 0,50m.
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As cotas de implantação da rampa têm por base os levantamentos topográficos disponíveis.
Para a implantação da passagem de peixes o Empreiteiro deverá efetuar um levantamento
topográfico, compatibilizando as cotas de projeto com o terreno existente e de modo a servir
de base à medição das quantidades de trabalho a realizar.
A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada junto ao açude, na
margem direita do rio. A rampa tem uma largura nominal, no rasto, de 5,0 m e um
desenvolvimento global de cerca de 20,0m, dos quais cerca de 9,0m constituem um trecho
retilíneo.
As transições, a montante e jusante, são ajustadas à morfologia do leito natural. O talude das
margens tem inclinação de 1,0/1,5 (V/H) e no coroamento, de encontro ao terreno natural,
apresenta um remate com uma solução de tratamento no domínio da engenharia natural,
idêntico ao considerado para a consolidação de margens, apresentado no Plano de
Recuperação Paisagística.
Complementarmente, é necessário promover a reabilitação do trecho do rio a jusante do
açude, pois este encontra-se muito degradado e com detritos provenientes essencialmente de
anteriores soleiras construídas no leito. Simultaneamente, torna-se necessário escavar um
talvegue no leito, que assegure a ligação da zona final da passagem de peixes a fundões com
a cota aproximada de 2,80m, situados cerca de 20,0m a jusante, conforme identificado no
Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-002.”

2.3
2.3.1

Elementos a Apresentar Em Sede de Verificação da Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução
Elemento n.º 7

7. Cartografia com os traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de repulsão de
dragados para os locais de depósito, que permita a demonstração da Condicionante n.º 6.

No Anexo C.2 é apresentada a cartografia que permite visualizar esta situação
(Desenhos PRA-RA7.MOT.PE.PL-001-Rev.1, PRA-RA7.MOT.PE.PL-002-Rev.1 e PRARA7.MOT.PE.PL-003-Rev.1), que tem como objetivo facilitar o processo de secagem dos
sedimentos espalhados.

2.3.2

Elemento n.º 8

8. Regime de caudal ecológico.

Esta resposta já foi apresentada anteriormente, na medida em que se trata de uma das
condicionantes da DIA (ver assim resposta à Condicionante 9 da DIA – ponto 2.1).
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2.3.3

Elemento n.º 9

9. Resultados de uma nova campanha de amostragem, antes da dragagem, de forma a
caracterizar corretamente os sedimentos que serão colocados sobre os terrenos agrícolas e
verificar a compatibilidade dos sedimentos dragados com a finalidade a que se destinam.

No âmbito da realização do Projeto de Execução e dos elementos do mesmo que foram
apresentados previamente à Autoridade de AIA, foi realizada uma campanha de
amostragem aos sedimentos das áreas a dragar.
No Anexo D é apresentado esse relatório, designado de Relatório da Recolha de
Sedimentos na Pateira de Fermentelos.
A amostragem de sedimentos envolveu a recolha de doze carotes, em locais de
amostragem previamente definidos, os quais estão representados na figura seguinte.

(Fonte: Relatório da Recolha de sedimentos na Pateira de Fermentelos, XAVISUB)

FIG. IV. 2 – Locais de Amostragem de Sedimentos

O número de locais de amostragem cumpre os requisitos estabelecidos no Anexo III,
Tabela 1 - Número de estações de monitorização a implementar por volume dragado, da
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
O número de locais de amostragem foi distribuído tendo em conta o volume a dragar em
cada uma das zonas (DGN1, DGS1 e DGS2). De referir que o projeto tem um volume
atual de dragagem de 209 546 m3, face aos 249 714 m3 do anteprojeto.
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A distribuição espacial dos pontos de recolha de sedimento atendeu à necessária
representatividade das amostras a obter, quer quanto à sua localização na área
abrangida pela intervenção de dragagem, quer em zonas onde o aprofundamento será
maior (coluna de sedimento a dragar com maior espessura), como pode ser comprovado
pela análise do Quadro IV. 7 que sistematiza a informação relativa à representatividade
dos carotes obtidos em cada ponto de amostragem. No total, foram recolhidas 20
amostras de sedimento.
Quadro IV. 7 – Representatividade dos Carotes
Carote

Zona de
Dragagem

Cota de
fundo NMM
(lev.2011)

Cota de
dragagem
NMM

Aprofundamento
(m)

Comprimento
do core
(m)

N.º de
amostras

PA01

DGN1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA02

DGN1

3,7

3,3

0,40

0,40

1

PA03

DGN1

3,5

3,3

0,20

0,20

1

PA04

DGS1

3,7

3,3

0,40

0,40

1

PA05

DGS1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA06

DGS1

3,8

3,3

0,50

0,50

2

PA07

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA08

DGS1

3,6

3,3

0,30

0,30

1

PA09

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA10

DGS1

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA11

DGS2

3,9

3,3

0,60

0,60

2

PA12

DGS2

3,9

3,3

0,60

0,60

2

No que se refere às características granulométricas dos sedimentos, verifica-se que 80%
das amostras analisadas são argilosas ou argilo-limosas e 15% franco-argilosas ou
franco-limosas, o que indica que o fundo da Pateira é constituído por sedimento de
granulometria fina a muito fina.
Na zona sul da Pateira, na transição da zona a dragar DGS1 para a DGS2, foi obtida uma
amostra de sedimento com teor elevado de areia, sendo classificado como arenoso. Esta
situação pode ter origem no facto de ser uma zona com evidências claras de ter sido
realizado um aterro, tendo em vista facilitar o acesso ao plano de água.
Relativamente à classificação em função do nível de qualidade, todas as amostras
analisadas enquadram o sedimento na Classe 1 de qualidade, tanto em relação aos
metais pesados como aos compostos orgânicos (teores nas amostras tal qual). Se forem
considerados os teores expressos em matéria seca, verifica-se que, em relação aos
metais pesados, a grande maioria das amostras enquadra-se na Classe 1, surgindo
pontualmente Classe 2, principalmente no que se refere ao níquel.
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No que se refere à soma dos PAH e dos PCB, em alguns pontos de amostragem, os
teores observados, expressos em matéria seca, incluem os sedimentos na Classe 2, não
por valores efetivamente observados, mas porque os limites de quantificação são
superiores aos limites das respetivas Classe 1 de qualidade. No caso do HCB, todas as
amostras pertencem à Classe 2, pelas mesmas razões. Salienta-se que, em qualquer das
situações, os valores dos parâmetros estão muito próximos dos limites da Classe 1.
Em termos de outras características, nomeadamente no que se refere ao conteúdo em
matéria orgânica, os resultados dos ensaios realizados indicam que se está perante um
sedimento com uma carga orgânica significativa. Este facto é explicável pela quantidade
de vegetação que se observa no plano de água, em particular a invasora jacinto de água
que, ao morrer, se deposita no fundo, contribuindo para o enriquecimento do sedimento
em matéria orgânica facilmente degradável.
Para a avaliação da compatibilidade com os locais de deposição realizaram-se de
seguida amostragens dos solos nesses locais, conforme se apresenta no relatório
específico, que integra também o Anexo D do RECAPE.
Nas áreas de deposição a ocupação cultural é dominada pelo milho e pastagens. As
áreas florestais também ocupam uma área expressiva, em particular nas áreas OR1,
FER3 e FER4. No total, foram recolhidas 175 amostras de solo, com a repartição pelas
seis grandes áreas previstas para a deposição dos sedimentos dragados, indicada no
quadro seguinte.
Quadro IV. 8 – Distribuição das Amostras por Áreas e Sub-áreas de Deposição
Área

Sub-área
FER1A

FER1

FER1B
FER1C
FER2A

FER2

N.º Amostras

N.º Amostras/ha

1,4

3

2,2

6,4

13

2,0

6,1

12

2,0

5,6

11

2,0

FER2B

5,7

11

1,9

FER2C

5,8

11

1,9

FER3

5,8

12

2,1

FER4

4,4

9

2,1

FER5

2,2

5

2,2

OR1A

4,5

9

2,0

OR1

Total
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OR1B

5,1

10

1,9

OR1C

8,4

17

2,0

OR1D

7,1

14

2,0

OR1E

6,3

13

2,1

OR1F

4,7

9

1,9

OR1G

4,2

9

2,2

OR1H

3,6

7

2,0

87,3

175

2,0
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A colheita de amostras foi realizada obedecendo aos seguintes procedimentos:
→Em áreas com culturas anuais (hortícolas, milho) e pastagens, foram colhidas
amostras de 30 cm de profundidade.
→Em áreas com culturas permanentes (olival, vinha, pomares) e áreas florestais,
foram colhidas amostras de 50 cm de profundidade.
→A colheita foi feita usando um tubo de amostragem com dimensão que respeitou as
profundidades estabelecidas. Foi recolhido cerca de 0,5 kg de solo, por amostra.
Nas figuras seguintes é apresentada a localização dos pontos de recolha de amostras de
solo, em cada uma das áreas de deposição dos sedimentos.

FIG. IV. 3 – Localização aproximada dos pontos de recolha de amostras de solo na área
OR1 sobre uma imagem aérea do Google Earth

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

111

Vol.II – Relatório Técnico

FIG. IV. 4 – Localização aproximada dos pontos de recolha de amostras de solo na área FER
1 sobre uma imagem aérea do Google Earth

FIG. IV. 5 – Localização aproximada dos pontos de recolha de amostras de solo na área FER
2 sobre uma imagem aérea do Google Earth
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FIG. IV. 6 – Localização aproximada dos pontos de recolha de amostras de solo nas áreas
FER3, FER4 e FER5 sobre uma imagem aérea do Google Earth

Tendo em conta que se pretende valorizar o material dragado pela sua aplicação em
solos agrícolas e florestais, torna-se necessário cumprir os requisitos legais estabelecidos
quer na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, quer no Decreto-lei n.º 103/2015, de
15 de junho. Este último diploma legal estabelece as regras a que deve obedecer a
colocação no mercado de matérias fertilizantes, assegurando, simultaneamente, a
execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º
2003/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativo
aos adubos.
Os solos apresentam, na generalidade, pH Ácido (4,6 e 5,5) e Pouco Ácido (5,6 e 6,5);
teores de matéria orgânica predominantemente Muito Altos (> 6,0%) e Baixos (1,1 a
2,0%); fósforo extraível Muito Baixo ≤25 mg P2O5 kg-1) e Médio (51-100 mg P2O5 kg-1) e
altos teores de potássio extraível, entre 101 e 200 mg K2O kg-1.
Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas aos solos
envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria orgânica, teores de
potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável de argila.
O teor em metais pesados e compostos orgânicos nos sedimentos revelam sedimentos
de Classe 1 – Material dragado limpo e de Classe 2 - Material dragado com
contaminação vestigiária (Portaria n.º 1450/2007, de 12 novembro).
Considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas em projeto para a
aplicação dos sedimentos dragados, estes poderão apresentar interesse na melhoria ou
manutenção das suas características de fertilidade, podendo contribuir para o aumento
no teor em matéria orgânica.
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Relativamente às demais características dos sedimentos, prevê-se que a sua aplicação
aos solos caracterizados não constituirá uma mais-valia para os mesmos pelo facto dos
sedimentos apresentarem características de fertilidade semelhantes aos solos
envolventes.
As principais conclusões do estudo realizado são as seguintes:
o

o

o

2.3.4

Os solos apresentam, na generalidade, pH Ácido (4,6 e 5,5) e Pouco Ácido
(5,6 e 6,5); teores de matéria orgânica predominantemente Muito Altos (>
6,0%) e Baixos (1,1 a 2,0%); fósforo extraível Muito Baixo ≤25 mg P2O5 kg-1) e
Médio (51-100 mg P2O5 kg-1) e Altos teores de potássio extraível, entre 101 e
200 mg K2O kg-1.
Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas
aos solos envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de
matéria orgânica, teores de potássio muito superiores aos de fósforo e teor
considerável de argila.
Considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas em
Projeto de Execução para a aplicação dos sedimentos dragados, estes
poderão assim apresentar interesse na melhoria ou manutenção das suas
características de fertilidade, podendo contribuir para o aumento no teor em
matéria orgânica.

Elemento n.º 10

10. Localização, à escala de projeto, das áreas a serem ocupadas pelos dragados, bem como das
respetivas espessuras dos depósitos.

No Anexo C.2 apresentam-se a cartografia dos locais de deposição em planta e em
perfil.
No quadro seguinte apresentam-se os volumes depositados em cada uma das áreas
consideradas, em função das diferentes origens (zonas de dragagem).
3

Quadro IV. 9 – Volumes (m ) Depositados, em Função da Origem
Origem

Destino (Área
de Deposição)

Área Útil de
deposição (ha)

Volume
3
(m )

Perfis (Desenho
PRA.RA7.OBH.PE.PL-001)

Espessura
média do
depósito (m)

DGN1

OR1

44,0

62 714

P1 a P41

0,14

FER1

13,7

48 884

P42 a P55

0,36

FER2

16,2

57 465

P56 a P75

0,35

FER3

5,9

22 535

P76 a P80

0,39

FER4

4,1

13 548

P81 a P91

0,33

FER5

2,2

4 400

P92 a P104

0,20

DGS1

DGS2
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2.3.5

Elemento n.º 11

11. Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das margens da lagoa
e as cotas do fundo devido ao processo natural de assoreamento.

No Anexo G é apresentado o programa de monitorização, cujo objetivo é a avaliação e o
acompanhamento dos efeitos do projeto na Pateira (fundos e margens), de forma a inferir
sobre tendência para alterações, devido a processos naturais de assoreamento / erosão.
Este programa de monitorização realiza-se antes e logo após a obra, sendo repetido no
2º e 4º ano após a realização da mesma.

2.3.6

Elemento n.º 12

12 Caracterização atualizada de todas as pressões existentes e dos níveis de tratamento das
respetivas unidades, incluindo, as agropecuárias, localizadas na área da bacia hidrográfica que
drena para a Pateira.

O Quadro IV. 10 apresenta a síntese das pressões qualitativas na RH4, mais
concretamente das cargas provenientes de fontes pontuais rejeitadas por setor, no que
diz respeito aos parâmetros CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal.
Quadro IV. 10 – Carga pontual rejeitada na RH4
Setor

Urbano

CBO5

CQO

Ptotal

Ntotal

Águas residuais urbanas

2698814,3

8027385,40

515456,10

3230257,50

PCIP

726530,02

10420540,04

39393,04

113757,19

20177,04

57021,54

0,02

294,21

733849,39

1484761,31

41817,44

116815,80

13376,60

179959,90

8453,30

262055,60

4192747,35

20169668,19

605119,90

3723180,30

Transformadora
Industrial

Carga (kg/ano)

Alimentar e do vinho
Aquicultura
TOTAL

O Quadro IV. 11 apresenta as cargas difusas estimadas provenientes da agricultura,
pecuária e golfe na RH4, no que diz respeito aos parâmetros Ntotal e Ptotal.
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Quadro IV. 11 – Carga difusa estimada na RH4
Setor

Carga (kg/ano)
Ptotal

Ntotal

Agricultura

334413,10

4850959,18

Pecuária

232340,95

6117454,84

71,48

3469,96

566825,53

10971883,98

Golfe
TOTAL

(1) A carga de fósforo proveniente da pecuária foi estimada em P-P2O5.

No Anexo G são apresentadas as localizações das pressões em área da bacia
hidrográfica que drena para a Pateira de Fermentelos, com as respetivas características
organizadas por quadros segundo as seguintes áreas: Aquacultura, Pecuárias, AgroIndustrial Não Alimentar, Industrial – PCIP, Industria alimentar, Pressões e Captações
Subterrâneas, Utilizações, ETAR e Outras Pressões. Estes dados foram fornecidos pela
APA / ARH Centro.
Como se verifica, existe uma grande densidade de pressões e sistemas de tratamento
associados, não sendo de assinalar problemas de qualidade da água, cumprindo-se os
valores limiares a nível nacional e normas de qualidade para o Bom Estado.
Relativamente ao setor da pecuária, responsável pela produção de efluentes que, por
conterem azoto e fósforo, podem constituir uma importante fonte de poluição, tanto
pontual (se ocorrerem descargas no solo ou nas águas superficiais) como difusa (se os
efluentes pecuários forem aplicados nos solos agrícolas de forma menos adequada), na
RH4 existe apenas uma suinicultura com descarga em meio hídrico, não tendo sido
possível quantificar as cargas de N e de P.
O PGRH da RH4 assumiu conservativamente que 17% da carga de N e 5% da carga de
P atingem as massas de água superficiais da bacia hidrográfica em que se encontra a
exploração pecuária. No caso das águas subterrâneas assumiu-se que a carga que
atinge estas massas de água é de 70% da carga de N que aflui às águas superficiais (ou
seja, cerca de 12% da carga bruta de N gerada pela atividade pecuária) e 20% da carga
de P que atinge as águas superficiais (ou seja, cerca de 1% da carga bruta de P gerada
pela atividade pecuária), efetuando-se a afetação tendo em conta a percentagem de
concelho inserida em cada massa de água.
O Quadro IV. 12 apresenta os resultados da estimativa efetuada para o setor da pecuária
na RH4.
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Quadro IV. 12 – Estimativa da carga de origem difusa proveniente da pecuária na RH4
Massas de água
Superficiais

2.3.7

Carga estimada (kg/ano)
P –P2O5

Ntotal

191900,13

3521217,50

Subterrâneas

40440,82

2596237,34

TOTAL

232340,95

6117454,84

Elemento n.º 13

13. Classificação atualizada dos estados quantitativos (regime de níveis freáticos) e químico
(condutividade e concentração de poluentes), com recurso a mais que duas estações.

Tendo em conta que os dados mais recentes disponíveis na rede hidrométrica do SNIRH
são referentes ao ano de 2012 (estações 185/107 e 185/109), a análise do estado
quantitativo foi realizada com base no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2.º Ciclo).
No Quadro IV. 13 apresenta-se a análise do estado quantitativo das massas de água
subterrâneas onde se insere o projeto.
Quadro IV. 13 – Análise do Estado Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas

Massa de Água

Disponibilidade
Hídrica
Subterrânea
3
(hm /ano)

Volume
Extrações
3
(hm /ano)

Sistema
Aquífero

Orla Ocidental Indiferenciado da
Bacia do Vouga (O01RH4)

49,5

6,64

Bom

Quaternário de Aveiro (O1)

202,5

26,08

Bom

Cretácico de Aveiro (O2),

6,93

17,59

Medíocre

Fonte: SNIRH; PGRH Vouga, Mondego e Lis (2.º Ciclo)

Para a avaliação do estado químico foram utilizados os dados mais recentes disponíveis
nas estações da rede SNIRH que se localizam na envolvente próxima do projeto
(Quadro IV. 14), os quais foram comparados com os critérios de classificação definidos
no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2.º Ciclo).
De referir que uma das estações consideradas no EIA (estação 186/21) não foi tida em
conta na presente avaliação, um vez que se encontra inativa.
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Quadro IV. 14 – Características das Estações de Monitorização
Código

Concelho

Coordenadas (Datum Lisboa)

Sistema Aquífero

186/17

Águeda

174108

400420

O1 – Quaternário de Aveiro

196/209

Águeda

165093

399068

O2 – Cretácico de Aveiro

196/217

Oliveira do Bairro

164209

398598

O2 – Cretácico de Aveiro

Na figura seguinte (FIG. IV. 7) apresenta-se a localização das estações de monitorização
consideradas.
De acordo com a análise das estações de monitorização consideradas, entre 2013 e
2015, para os parâmetros de avaliação disponíveis, não são de assinalar problemas de
qualidade da água, cumprindo-se os valores limiares a nível nacional e normas de
qualidade para o Bom Estado, com exceção na estação 196/209, em que os valores de
pH encontram-se ligeiramente abaixo do limiar fixado para este parâmetro (Quadro IV. 15
a Quadro IV. 17).
Quadro IV. 15 – Valores de parâmetros de qualidade na estação 186/17
2013

2014

2015

Limiar

Norma de
Qualidade

Antraceno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

0,1

---

Azoto amoniacal (mg/l)

<) 0,100

<) 0,100

<) 0,100

0,5

---

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,0

---

---

(<) 0,005

---

0,01

---

Parâmetro

Benzeno (µg/l)
Benzo[a]pireno (µg/l)
Benzo[b]fluoranteno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

---

Benzo[ghi]perileno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

---

Benzo[k]fluoranteno (µg/l)

---

(<) 0.005

---

Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)

---

(<) 0.005

---

Condutividade (µS/cm)

---

---

240

2500

Cloreto (mg/l)

26

---

23

250

(<) 1,000

---

(<) 1,000

1,3

---

0,012

---

0,012

2,4

---

Nitrato (mg/l)

30

---

27

---

50

Pireno (ug/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

0,065

---

Sulfato (mg/l)

24

---

24

250

---

Tricloroetileno (µg/l)

---

---

(<) 1,0

Tetracloroetileno (µg/l)

---

---

7,1

Tolueno (µg/l)

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,3

---

Xileno (µg/l)

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,3

---

6,2

---

5,9

5,5-9

---

Etilbenzeno (µg/l)
Naftaleno (µg/l)

pH

Σ=0,1

-----

Σ=10

---

-----

Fonte: SNIRH; PGRH Vouga, Mondego e Lis.
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Quadro IV. 16 – Valores de parâmetros de qualidade na estação 196/209
2013

2014

2015

Limiar

Norma de
Qualidade

Antraceno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

0,1

---

Azoto amoniacal (mg/l)

31

36

38

0,5

---

Benzeno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

1,0

---

Benzo[a]pireno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

0,01

---

Benzo[b]fluoranteno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

Benzo[ghi]perileno (µg/l)

---

(<) 0,005

---

Benzo[k]fluoranteno (µg/l)

---

(<) 0.005

---

Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)

---

(<) 0.005

---

Condutividade (µS/cm)

---

260

270

2500

Cloreto (mg/l)

30

30

31

250

Etilbenzeno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

1,3

---

Naftaleno (µg/l)

---

0,036

---

2,4

---

Nitrato (mg/l)

31

36

38

---

50

Sulfato (mg/l)

---

39

42

250

---

Tricloroetileno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

Tetracloroetileno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

Tolueno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

1,3

---

Xileno (µg/l)

---

(<) 1,0

(<) 1,0

1,3

---

pH

5,2

5,3

5,2

5,5-9

---

Parâmetro

--Σ=0,1

-------

Σ=10

---

-----

Fonte: SNIRH; PGRH Vouga, Mondego e Lis.

Quadro IV. 17 – Valores de parâmetros de qualidade na estação 196/217
2013

2014

2015

Limiar

Norma de
Qualidade

(<) 0,005

---

(<) 0,005

0,1

---

Azoto amoniacal (mg/l)

(<) 0,1

---

(<) 0,1

0,5

---

Benzeno (µg/l)

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,0

---

Benzo[a]pireno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

0,01

---

Benzo[b]fluoranteno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

Benzo[ghi]perileno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

Benzo[k]fluoranteno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)

(<) 0,005

---

(<) 0,005

Condutividade (µS/cm)

---

---

180

2500

Cloreto (mg/l)

24

---

24

250

Etilbenzeno (µg/l)

---

---

(<) 1,0

1,3

---

0,013

---

0,035

2,4

---

Nitrato (mg/l)

4,4

---

5,1

---

50

Pireno ((µg/l)

0,005

---

0,005

0,0065

---

Parâmetro
Antraceno (µg/l)

Naftaleno (µg/l)
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2013

2014

2015

Limiar

Norma de
Qualidade

Sulfato (mg/l)

20

---

20

250

---

Tricloroetileno (µg/l)

---

---

(<) 1,0

Tetracloroetileno (µg/l)

---

---

(<) 1,0

Tolueno (µg/l)

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,3

---

Xileno (µg/l)

(<) 1,0

---

(<) 1,0

1,3

---

6,20

---

6,5

5,5-9

---

Parâmetro

pH

Σ=10

-----

Fonte: SNIRH; PGRH Vouga, Mondego e Lis.

2.3.8

Elemento n.º 14

14. Caracterização da qualidade dos sedimentos, representativa da área e da coluna de
sedimentos a dragar, para o Cenário 2, que dê cumprimento ao disposto no Anexo III, da Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

Na resposta à Medida 9 foi já analisada esta mesma situação, verificando-se que os
Sedimentos se incluem na Classe 1, surgindo pontualmente Classe 2.

2.3.9

Elemento n.º 15

15. Projetos dos dispositivos de passagem para peixes e de passagem para enguias no açude do
rio Águeda, caso o Elemento n.º 2 venha a demonstrar a indispensabilidade da construção desta
estrutura.

Conforme apresentado no Elemento 2, em RECAPE prévio, o dispositivo de passagem
de peixes foi devidamente justificado e explicado em termos do funcionamento e seus
constituintes, tendo a Autoridade de AIA dado parecer positivo ao mesmo.
Trata-se de açude móvel de borracha, insuflável, com coroamento à cota 4,1 m, a mesma
já anteriormente preconizada no anteprojeto.
Tomando em consideração a informação recolhida na bibliografia da especialidade (com
destaque para as seguintes publicações: Larinier, M.; Courret, D. e P. Gomes (2006).
Guide technique pour la conception des passes naturelles. CEMAGREF; Santos, M.
(2005). Dispositivos de passagens para peixes em Portugal. Direcção-Geral dos
Recursos Florestais. Lisboa) e consultados especialistas de reconhecida competência
(Prof. Pedro Raposo Almeida e sua equipa), foram estabelecidos os parâmetros e
condicionamentos do dimensionamento do dispositivo de passagem para peixes. Nota-se
desde já que as questões do caudal ecológico se encontram intimamente ligadas à
solução imposta pela passagem de peixes, porque o açude apesar de insuflável não
promove, praticamente, regulação de caudais.
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Com o objetivo de dirimir os conflitos da migração de algumas espécies de peixes
presentes neste sistema fluvial, que se insere numa zona com estatuto de proteção (Zona
de Proteção Especial da Ria de Aveiro-PTZPE0004) e, como tal, incluída na Rede Natura
2000, previu-se a construção de uma rampa (dispositivo de passagem para peixes) para
o estabelecimento do “continuum fluvial”.
Para a satisfação deste requisito, o açude deverá manter-se a maior parte do tempo
desinsuflado, só se estabelecendo o seu fecho no final de Junho, se a cota da superfície
livre na Pateira for inferior a cerca de 4,00 m, a que correspondem a caudais fluviais na
secção do açude da ordem de 0,20 m3s-1.
Depois de atingir a sua plena capacidade, com a crista do açude insuflado a 4,1 m, o
escoamento dá-se pela passagem de peixes e por galgamento, na medida das afluências e
das extrações para os usos existentes, satisfazendo o caudal de manutenção ecológico.
Com a falta de afluências e/ou extrações para rega, o nível do plano de água poderá baixar
até à cota de 3,70 m, correspondente à cota da soleira da entrada da passagem de peixes,
já com caudal próximo de zero.
O funcionamento da passagem de peixes, nas condições mais adequadas, com altura
mínima de escoamento de 0,4 m, implica, no mínimo, um caudal de aproximadamente
0,28 m3s-1. (i = 0,005).
Dispositivo para Passagem de Peixes
Os dispositivos para passagem de peixes devem assegurar um percurso alternativo ao
trânsito da fauna piscícola, permitindo o restabelecimento da conectividade longitudinal
dos sistemas fluviais. Recentemente têm-se vindo a aplicar dispositivos de passagem de
peixes que atinjam um certo grau de naturalização e de integração paisagística, de modo a
permitir o “continuum fluvial” e garantir uma maior eficácia para a transposição da
ictiofauna.
As passagens naturalizadas devem, de certo modo, reproduzir um trecho de curso de
água natural. Na conceção destas passagens devem-se garantir os princípios ecológicos
presentes no curso intervencionado, manter o “continuum fluvial” e proporcionar habitats,
em zona de transição, e permitir fluxos migracionais em ambos os sentidos.
Estas passagens devem, geralmente, integrar-se num dos seguintes tipos de estruturas:
canais naturalizados [bypass naturalized channels); rampas para peixes [fish romps); e,
canais passagem de peixes [fish sluices] (FAO, 2002 em: Santos, M. (2005). “Dispositivos
de passagens para peixes em Portugal“, DGRF).
O princípio de funcionamento destes dispositivos consiste, basicamente, num canal por
onde circula parte do caudal desviado do rio, principalmente em estiagem. O escoamento
dá-se em regime quase-uniforme, lento, devido ao estabelecimento de macrorugosidades, mas com velocidade diferenciada do curso de água normal, de forma a
promover a atratividade dos peixes. São reconhecidos diversos parâmetros
condicionantes do dimensionamento, designadamente a profundidade mínima do
escoamento, velocidade máxima e o declive máximo do canal.
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Na solução preconizada para o açude da Pateira adotou-se o tipo de rampa preconizada por
Larinier et al. (2006), adjacente ao açude a construir no rio Águeda. Na rampa são
previstos blocos de pedras, que promovem turbulência e, consequentemente, a
dissipação de energia do escoamento e redução da velocidade. Estes blocos
estabelecem zonas de remanso do escoamento e permitem o descanso dos peixes que
efetuam o trânsito do dispositivo. Os blocos dispõem-se em filas, com eixos
desencontrados, encastrados num fundo revestido a enrolamento.
Na figura seguinte apresentam-se esquematicamente os três tipos principais da
disposição de blocos, nomeadamente:
a) distribuição uniforme de blocos perturbantes (“enrochements régulièrement
repartis”);
b) blocos perturbantes, em linha (“enrochements disposés en rangées périodiques”);
c) blocos aleatórios no fundo (“enrochements jointifs”).

a)

b)

c)

FIG. IV. 8 – Três tipos principais da disposição de blocos (Larinier et al., 2006).

Face às espécies piscícolas migratórias presentes na área em estudo e que,
potencialmente, utilizarão a passagem de peixes, há que ter em consideração
determinados fatores na conceção das passagens, tais como, a velocidade máxima de
natação, a altura mínima de água que será necessário assegurar nas passagens
naturalizadas a construir de forma a potenciar a transposição dos açudes pela ictiofauna
migradora, e a potência máxima dissipada.
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No dimensionamento das rampas para peixes foram tidos em consideração os valores de
referência, identificados por Larinier et al. (2006), para distribuição uniforme de blocos
perturbantes (”enrochements régulièrement repartis’), conforme se apresenta no quadro
seguinte. Esses valores são propostos para uma rampa com declive de fundo constante.
Quadro IV. 18 – Critérios de dimensionamento por tipo de espécie - valores de referência
(Larinier et al., 2006)
Velocidade Máxima
(m/s)

Altura Mínima de
Água (m)

Potência Máxima
3
dissipada (Watt/m )

P. marines e S. trutto trutto

2,5

0,40

500-600

A. olosa e A. fallox

2,0

0,40

300-450

S. truta fario

2,0

0,30

500-600

Ciprinídeos reófilicos

2,0

0,30

300-450

Espécies de pequenas dimensões

1,5

0,20

200-300

Taxa

O dimensionamento da passagem foi efetuado para atender às condições hidrológicas do
período de estiagem, de final de iunho a setembro, em que o açude estará insuflado, de
modo a garantir o período migratório da generalidade das espécies presentes.
Devido às condições geométricas locais e às condições hidráulicas, a rampa adotada
apresenta um declive muito suave. As alturas de água a jusante do açude são ditadas
pelos níveis correspondentes à curva de vazão da estação hidrométrica de Requeixo,
publica por INAG (2013) e apresentada na figura seguinte.

FIG. IV. 9 – Curva de vazão em Requeixo

Verificou-se que as condições hidráulicas de funcionamento correspondiam aos limites
preconizados para o funcionamento adequado das passagens de peixes, anteriormente
referidas. Constatou-se, também, que limitado porque as condições de escoamento com
cotas da superfície livre superiores a 4,10 m, com galgamento da crista do açude de
borracha, seriam bastante limitadas temporalmente, pois para essas situações o açude
deveria ser desinsuflado. Assim, para alturas de escoamento na rampa superiores no
máximo a cerca 0,5 m, o trânsito da ictiofauna far-se-á maioritariamente pelo corpo do
açude.
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i)

Descrição da Solução Adotada

A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada iunto ao açude,
na margem direita do rio. No Desenho PRA.RA7.0BH.PE.PL-002 no Anexo C.2 apresentase a implantação do açude e respetiva passagem para peixes.
A passagem para peixes, em rampa, é constituída por um canal prismático de 5,0 m de
largura e cerca de 15,0 m de desenvolvimento com aproximadamente 0,009 de pendente,
três tramos, um retilíneo central e dois tramos de concordância, circulares, que estabelecem
a ligação ao rio. O canal é escavado no terreno, revestido a enrolamento.
O canal encontra-se adotado ao açude, separado por um muro-guia, de gravidade, em betão,
que se destina a orientar o escoamento e a promover o remate e encontro das margens, nas
zonas que não são em escavação. O canal dispõe de blocos em fiadas, com eixos
deslocados de modo a constituírem macro-rugosidades que promovem condições de
escoamento adequadas ao funcionamento como rampa para a passagem da ictiofauna.
Na transição entre o canal e o leito do rio foram previstas duas zonas de ligação, de largura
variável. A montante, a transição é efetuada em rampa, aberta no terreno natural, a
promover a ligação, desde o fundo do leito normal (= 2,90 m) até à soleira de betão de
entrada da rampa, à cota 3,70 m. A jusante, a transição também é efetuada em rampa,
aberta no terreno, mas revestida de enrocamento, como o tramo anterior da rampa, para
estabelecer a ligação entre a secção prismática e o talvegue do rio à cota aproximada de
2,80 m (declive da transição no eixo de cerca de 1,5%). Nesta transição previram-se ainda
duas fia das de blocos, mais afastadas do que as do corpo central da rampa. A cota do fundo
na secção de entrada da rampa (3,70 m) é consolidada por um lintel de betão simples.
As figuras seguintes representam, respetivamente, os cortes longitudinal e transversal da
passagem de peixes.

FIG. IV. 10 — Corte longitudinal da passagem para peixes
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Muro guia

FIG. IV. 11 – Corte Transversal da escada de Peixes

Os blocos paralelepipédicos a implantar nas rampas são de pedra (não devem ter arestas
vivas), preferencialmente de granito, e encontram-se encastrados no terreno de fundação
e no revestimento de enrolamento. A primeira fiada de blocos é encastrada num lintel de
betão simples, betonado de encontro ao terreno, destinado a consolidar a secção de
entrada da rampa e a incluir uma cadeira, a toda a largura da rampa, para alocar um
dispositivo de antena que permite monitorizar a passagem de peixes.
Esta pré-instalação possibilita que, futuramente e com equipamento adicional, se monitorize
a eficiência do dispositivo de transposição, pelo que foi considerada esta situação no
plano de monitorização proposto no Anexo G deste RECAPE.
Os blocos deverão ser constituídos por pedra sã, de constituição e texturas homogéneas,
resistente à água. As dimensões dos blocos, que se encontram nos desenhos, têm
espessura de aproximadamente 0,45 m, altura de 1,3 m e larguras variáveis de 0,5, 1,0 e
1,4 m. Os blocos colocados sobre a rampa, para constituírem as macro-rugosidades,
deverão ser posicionados alternadamente; as fiadas de blocos são equidistantes de cerca
de 1,5 m, à exceção da zona de transição a jusante, em que as duas fiadas de blocos estão
afastadas aproximadamente 3,0 m.
O revestimento do fundo e das margens da rampa deverá ser de enrolamento, de pedra, com
uma dimensão média de cerca de 0,20 a 0,25 m. A espessura do enrolamento de
revestimento do fundo e das margens é de cerca 0,45 a 0,50 m.
As cotas de implantação da rampa têm por base os levantamentos topográficos
disponíveis. Para a implantação da passagem de peixes o Empreiteiro deverá efetuar um
levantamento topográfico, compatibilizando as cotas de projeto com o terreno existente e
de modo a servir de base à medição das quantidades de trabalho a realizar.
A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada iunto ao açude, na
margem direita do rio. A rampa tem uma largura nominal, no rasto, de 5,0 m e um
desenvolvimento global de cerca de 20,0 m, dos quais cerca de 9,0 m constituem um
trecho retilíneo.
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As transições, a montante e iusante, são ajustadas à morfologia do leito natural. O talude das
margens tem inclinação de 1,0/1,5 (V/H) e no coroamento, de encontro ao terreno natural,
apresenta um remate com uma solução de tratamento no domínio da engenharia natural,
idêntico ao considerado para a consolidação de margens, apresentado no Plano de
Recuperação Paisagística.
Complementarmente, é necessário promover a reabilitação do trecho do rio a iusante do
açude, pois este encontra-se muito degradado e com detritos provenientes
essencialmente de anteriores soleiras construídas no leito. Simultaneamente, torna-se
necessário escavar um talvegue no leito, que assegure a ligação da zona final da
passagem de peixes a fundões com a cota aproximada de 2,80 m, situados cerca de 20,0
m a jusante, conforme identificado no Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-002.

ii)

Funcionamento do Açude e da Rampa de Passagem de Peixes

A comporta de borracha do açude (insuflável) é provida de um dispositivo que permite
assumir duas posições – totalmente aberta e fechada. Na posição totalmente aberta, a
manga de borracha da comporta fica acomodada numa caixa estabelecida na soleira de
betão, que garante a cota de fundo de 2,80 m, praticamente ao nível do talvegue do rio; o
açude insuflado atinge a cota de coroamento a 4,10 m.
Quando a cota da superfície livre do escoamento, a jusante, se aproximar da cota de
coroamento, o açude deverá ser desinsuflado. Para este nível da superfície livre do
escoamento, o caudal fluvial deverá ser da ordem de 0,50 m3s-1.
De acordo com a solução adotada, durante os meses de julho a setembro, é possível
efetuar automaticamente a retenção parcial do escoamento, se os caudais forem
inferiores a cerca de 0,50 m3s-1, por enchimento da comporta. Para caudais superiores a
este valor, apesar da comporta já não ser efetivamente necessária para o controlo dos
níveis de água na Pateira, duas situações poderão ocorrer:
•

Num caso, a comporta mantém-se insuflada com o coroamento à cota 4,10 m.
sendo o escoamento repartido no galgamento (afogado) da comporta e na
passagem de peixes;

•

Noutra situação, a comporta está esvaziada (aberta) e rebatida sobre o fundo do
rio, que mantem uma soleira à cota 2,80, dando-se a repartição dos caudais no
leito normal (maioritariamente) com um valor reduzido na rampa estabelecida.

O escoamento ao repartir-se no leito normal e na rampa encontra uma situação de
escoamento franco, no leito normal, ao passo que no dispositivo para a passagem da
ictiofauna, encontra maior resistência ao escoamento.
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A largura do leito normal é superior a 22,0 m (largura da soleira do açude) e apresenta,
neste trecho, um valor de K (coeficiente de Manning) da ordem de 35 m1/3s-1; a rampa,
com uma largura de 5,0 m o valor de K≅ 3 m1/3s-1. Deste modo, pode-se dizer, em termos
práticos e de forma indicativa, que a relação entre os caudais deva ser de pelo menos
10/1.
As condições limitadoras do funcionamento da passagem de peixes, referidas
anteriormente, estabeleciam, neste caso e para o eficaz desempenho do dispositivo, que
a altura mínima de escoamento em regime uniforme fosse de aproximadamente 0,40 m e
que a largura do dispositivo não deveria ser inferior a cerca de 5,0 m.
Consequentemente, a conciliação destas condições com a capacidade de vazão do rio
implica que a cota da soleira de entrada do dispositivo seja de 3,70 m e que o caudal
descarregado, nas condições mais adequadas, seja de cerca de 0,29 m3s-1.
Esta situação impõe, para que sejam satisfeitas as condições de caudais ecológicos, nos
meses de julho e setembro, em anos secos, e para o mês de agosto, em anos médios e
secos, que se deva desinsuflar o açude, deixando o rio em corrente livre.
A garantia dos caudais ecológicos mínimos superiores a 0,15 m3s-1, com a comporta
insuflada, implica alturas de escoamento mínimo na rampa da ordem de 0,25 m. A
satisfação mais ampla dos caudais ecológicos e das condições mínimas de alturas de
água obrigariam a que a rampa tivesse uma largura menor. Esta situação é relativamente
flexível, sendo fácil adaptar a solução, depois de monitorizado o comportamento e a
eficácia da rampa.
Os regimes de escoamento possíveis, neste trecho do rio, são inúmeros, para os
diferentes caudais fluviais, com e sem a comporta insuflada. No caso de a comporta estar
desinsuflada, e rebatida no fundo do leito o escoamento dá-se praticamente como se o
açude não existisse não havendo impactes relativamente ao regime fluvial e,
particularmente, à transposição da ictiofauna.
Para caudais nulos, que correspondem a cotas de cerca de 3,70 m no local do açude (3,74 m
- zero da curva de vazão do Requeixo), o leito normal e a passagem de peixes já se
encontram parcialmente inundados, apesar das cotas do talvegue se situarem entre cerca
de 2,80 e 2,90 m.
O funcionamento da passagem de peixes deve em qualquer caso ser cuidadosamente
monitorizado para permitir uma correta operação do açude e eventual ajuste na sua
geometria. Como a regulação de caudais na passagem de peixes não pode ser efetuada,
a única hipótese que resta, quando se verificar que a passagem é eficaz, mas que os
escoamentos derivados são muito elevados, é proceder ao estreitamento da sua largura.
Neste caso, considera-se que a solução adequada passa pela redução da sua largura para
cerca de 3,0 m, na totalidade ou em parte do desenvolvimento da rampa. Esta solução
poderá posteriormente ser objeto de estudos hidráulicos de pormenor.
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iii)

Cálculo Hidráulico da Rampa de Passagem de Peixes

As condições mínimas adequadas para o estabelecimento da passagem de peixes,
conforme recomendado na bibliografia e pelos especialistas que acompanharam o
projeto, impõem, particularmente uma altura mínima de escoamento de 0,4 m e uma
largura da rampa de 5,0 m. Outras características, nomeadamente as velocidades
máximas atingidas, não se mostraram condicionantes, neste caso concreto.
Verificou-se, desde logo, para as características do local, que nas condições críticas de
projeto e para o equilíbrio de todos os fatores em presença, que o escoamento na rampa
não iria funcionar em regime uniforme, principalmente devido à capacidade de vazão do
leito. Deste modo, optou-se por verificar as condições hidráulicas em regime permanente,
calculando estas com base em regimes uniformes tangentes. Pela geometria adotada
para as zonas de transição e face às baixas velocidades presentes, considerou-se não
ser necessário contabilizar perdas de cargas localizadas.
O escoamento em regime uniforme, com uma altura de água de 0,40 m, na secção de
entrada da rampa (cota de fundo 3,70), e numa rampa com o declive i = 0,009
corresponderia ao caudal de cerca de 0,4 0 m3s-1. Para este caudal, a cota da superfície livre
do escoamento a iusante, ditada pela capacidade de vazão do rio, é de 4,08 m, a que
corresponde uma altura de escoamento na secção final da rampa (cota de fundo 3,57) de,
aproximadamente, 0,50 m.
Nos quadros seguintes apresentam-se os elementos do cálculo do escoamento para o
açude insuflado (coroamento a 4,10 m), para diferentes cotas da superfície livre na Pateira e
para diferentes caudais fluviais afluentes. Admitiu-se que a Pateira se comportava como
um reservatório de grandes dimensões e, portanto, de nível constante.
Apresentam-se também os valores de declives da linha de energia (a montante, a iusante e
médios), as alturas médias e na secção de iusante e potência média dissipada pelo
escoamento. Como se pode observar, os caudais escoados estão limitados pelas condições
de vazão do curso de água.
Quadro IV. 19 – Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota
4,10), nível da superfície livre na Pateira 4,10 m (cota de montante) e hm = 0,40 (altura na
seção de entrada)
Caudal
Q
(m3s-1)

Dec. M.
im
(-)

Cota J.
Zj
(m)

Alt. J.
hj
(m)

Dec. J.
ij
(-)

Dec. Méd.
iméd
(-)

Alt. Méd.
hméd
(m)

Potência
PV
(Wm3)

0,40

0,0090

4,08

0,51

0,0056

0,0073

0,45

12,7

0,30

0,0054

4,04

0,47

0,0040

0,0047

0,44

6,3

0,25

0,0039

4,02

0,45

0,0031

0,0035

0,43

4,0

0,20

0,0026

4,00

0,43

0,0023

0,0025

0,41

2,3

0,15

0,0016

3,97

0,40

0,0016

0,0016

0,40

1,2

0,10

0,0008

3,93

0,36

0,0009

0,0008

0,38

0,4
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Quadro IV. 20 – Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota
4,10), nível da superfície livre na Pateira 4,05 m (cota de montante) e hm = 0,35 (altura na
seção de entrada)
Caudal
Q
(m3s-1)

Dec. M.
im
(-)

Cota J.
Zj
(m)

Alt. J.
hj
(m)

Dec. J.
ij
(-)

Dec. Méd.
iméd
(-)

Alt. Méd.
hméd
(m)

Potência
PV
(Wm3)

0,30

0,0070

4,04

0,47

0,0040

0,0055

0,41

7,9

0,25

0,0051

4,02

0,45

0,0031

0,0041

0,40

5,0

0,20

0,0034

4,00

0,43

0,0023

0,0028

0,39

2,9

0,15

0,0020

3,97

0,40

0,0016

0,0018

0,37

1,4

0,10

0,0009

3,93

0,36

0,0009

0,0009

0,36

0,5

Quadro IV. 21 – Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota
4,10), nível da superfície livre na Pateira 4,00 m (cota de montante) e hm = 0,30 (altura na
seção de entrada)
Caudal
Q
(m3s-1)

Dec. M.
im
(-)

Cota J.
Zj
(m)

Alt. J.
hj
(m)

Dec. J.
ij
(-)

Dec. Méd.
iméd
(-)

Alt. Méd.
hméd
(m)

Potência
PV
(Wm3)

0,20

0,0046

4,00

0,43

0,0023

0,0034

0,36

3,7

0,15

0,0027

3,97

0,40

0,0016

0,0022

0,35

1,8

0,10

0,0013

3,93

0,36

0,0009

0,0011

0,33

0,7

Quadro IV. 22 – Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota
4,10), nível da superfície livre na Pateira 3,95 m (cota de montante) e hm = 0,25 (altura na
seção de entrada)
Caudal
Q
(m3s-1)

Dec. M.
im
(-)

Cota J.
Zj
(m)

Alt. J.
hj
(m)

Dec. J.
ij
(-)

Dec. Méd.
iméd
(-)

Alt. Méd.
hméd
(m)

Potência
PV
(Wm3)

0,10

0,0019

3,93

0,36

0,0009

0,0014

0,31

0,9

No quadro seguinte apresentam-se as condições de funcionamento da rampa em regime
uniforme, com uma altura de escoamento de 0,40 m. Indicam-se os valores de caudais
específicos, velocidade média, caudal total, coeficiente de Manning, velocidades
máximas e potência dissipada
Quadro IV. 23 – Funcionamento da rampa em regime uniforme para as condições de projeto
h
(m)

qe
(m2s-1)

v
(m1s-1)

Q
(m3s-1)

K
(m1/3s-1)

VMaxm
(m1s-1)

VMax
(m1s-1)

PV
(Wm3)

0,40

0,08

0,20

0,40

3,9

0,71

0,68

17,7
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iv)

Considerações Finais

Face às condições hidráulicas anteriormente referidas, observa-se a complexidade do
funcionamento do sistema. Refere-se a necessidade de ter cuidados especiais na sua
operação, recolhendo ensinamento através da monitorização do comportamento e da
movimentação da ictiofauna, e proceder à limpeza periódica da rampa, particularmente
na secção de entrada.
É ainda de salientar que, após a construção do açude e passagem de peixes, importa
libertar o fundo do rio de detritos existentes e dos provenientes da construção. Deve ser,
ainda, estabelecida a ligação entre o talvegue do rio e as transições de entrada e de
saída da rampa. Sempre que, de forma separada, não forem satisfeitas as condições
mínimas para a passagem de peixes ou os caudais ecológicos deve ser assegurado que
o açude é imediatamente desinsuflado.

Restabelecimento do Caminho Pedonal
A construção do dispositivo de passagem para peixes, assim como o alargamento da
secção transversal do rio impõe que seja feita uma demolição parcial do caminho pedonal
existente que se localiza na margem direita do rio.
Assim, na peça desenhada PRA.RA7.OBH.PE.PL.002 do Anexo C.2 é ilustrada a
solução preconizada para o desvio do caminho pedonal.

FIG. IV. 12 – Solução preconizada para o desvio do caminho pedonal
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2.3.10 Elemento n.º 16
16. Análise das intervenções propostas para as diferentes tipologias da REN afetadas,
confirmando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Anexo I do RJREN, cf. se refere na
referida alínea a) do n.º 3 do artigo 20.° do referido regime jurídico.

Os locais inseridos em áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), cuja
classificação decorre da sua própria localização face à Pateira, integram-se nos
ecossistemas: Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Área de Proteção à Lagoa da Pateira
de Fermentelos.
As ações de deposição propostas, face ao Regime Jurídico da REN, aprovado pelo
Decreto- Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, e posteriores alterações, têm enquadramento
na lista de usos e ações constantes do Anexo II a que se refere o artigo 20º do citado
Regime Jurídico, encontrando-se isentas de comunicação prévia à CCDR, nos termos da
alínea b) do ponto 3 do citado artigo 20º, desde que não coloquem em causa as funções
das tipologias da REN onde as mesmas se irão realizar.
Assim, para efeitos do enquadramento, Item III, alínea r) do Anexo II a que se refere o
acima citado artigo 20º, é seguidamente apresentado, para cada ecossistema atingido, a
demonstração da sua não afetação.
 Zonas ameaçadas pelas cheias
De acordo com a alínea c) da Secção III do Anexo I do DL 239/2012:
1 – Consideram-se «zonas ameaçadas pelas cheias» ou «zonas inundáveis» as áreas suscetíveis
de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água devido à ocorrência de caudais
elevados.
(…)
3 – Em zonas ameaçadas pelas cheias podem ser realizados os usos e ações que não coloquem
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;
iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de
retorno das águas;
iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;
v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis.

Esta categoria apenas é mais interferida na FER3 e FER4, tendo a deposição proposta
objetivos de proteção a áreas agrícolas e portanto, em consonância com as ações
possíveis de efetuar nesta tipologia de áreas tendo em vista a manutenção da fertilidade
e capacidade produtiva dos solos inundáveis.
As características do material a depositar são similares às existentes, criando um aterro
de reduzida altura e sem alterações da estabilidade e topografia e geomorfologia dos
terrenos. (para o efeito, foi desenvolvido o estudo solicitado na Medida 9, em sede de
RECAPE que garante tal situação. Este estudo será entregue com o RECAPE, conforme
identificado na DIA).
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 Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

(que corresponde ao ecossistema designado no PDM por “Faixa de Proteção à Lagoa de
Pateira de Fermentelos”)

De acordo com a alínea j) da Secção I do Anexo I do DL 239/2012:
1 – As águas de transição são as águas superficiais na proximidade das fozes de rios,
parcialmente salgadas em resultado da proximidade de águas costeiras mas que são também
significativamente influenciadas por cursos de água doce, correspondendo as respetivas margens
e faixas de proteção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram a dinâmica dos
processos físicos e biológicos associados a estes interfaces flúvio-marinhos.
2 – Incluem -se nas águas de transição as lagunas e zonas húmidas adjacentes, designadas
habitualmente por rias e lagoas costeiras, que correspondem ao volume de águas salobras ou
salgadas e respetivos leitos adjacentes ao mar e separadas deste, temporária ou
permanentemente, por barreiras arenosas.
(…)
7 – Nas águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser
realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha.

Os objetivos de proteção deste ecossistema que corresponde à Pateira de Fermentelos
em si, são os objetivos do próprio projeto em análise que visa a manutenção do equilíbrio
e da dinâmica flúvio-marinha e simultaneamente a conservação dos seus habitats e usos.

2.3.11 Elemento n.º 17
17. Avaliação dos impactes que podem ocorrer nos campos agrícolas de Travassô, que
atualmente já se encontram a uma cota inferior, aquando da deposição dos sedimentos nos
terrenos de Óis da Ribeira.

Os materiais dragados serão depositados em áreas agrícolas/florestais próximas das
margens da Pateira, com o objetivo de aumentar a cota dos terrenos marginais à Pateira,
tornando-os menos suscetíveis a inundações, e igualmente promovendo a reposição de
volumes perdidos nos últimos anos por erosão hídrica dos solos. Complementarmente, a
deposição nessas áreas permitirá também fazer a reposição de solos arrastados
aquando dos episódios de cheias, as quais apresentam geralmente uma frequência
anual.
No total as áreas de deposição envolvem uma área de cerca de 86,1 ha, resultando de
ajustes efetuados no projeto de execução, e em que foram nomeadamente eliminadas as
áreas OB1 e OB2, tendo sido identificadas novas áreas em substituição destas.
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Salienta-se que a eliminação da área OB2 era uma imposição da DIA e, em relação à
OB1, a sua eliminação deveu-se a critérios técnicos e ambientais. Com efeito, estando as
áreas a dragar no setor sul da Pateira (DGS1 e DGS2) mais próximas da margem
esquerda, faz todo o sentido, em termos operacionais e de custos, que as áreas de
deposição se situem nessa margem, eliminando, por outro lado, a necessidade de
atravessamento pela tubagem de repulsão, numa extensão significativa, de uma zona
onde estão presentes formações de macrófitas com salgueiros e bosques paludosos
91E0pt3 (salgueiral). A própria mancha de deposição OB1, embora não apresentasse,
em grande parte da sua área, formações de vegetação com valor relevante do ponto de
vista da conservação da natureza, apresenta importância pela presença de habitats de
alimentação de aves aquáticas.
Seguindo os cuidados acima enunciados, foram selecionadas 3 novos locais de
deposição na zona sul da Pateira (FER3, FER4 e FER5). Estes locais servirão para a
deposição de parte do sedimento dragado na área DGS1 e da totalidade do sedimento
dragado de DGS2.
As áreas OR1, FER1 e FER2 foram mantidas, mas com algumas alterações em termos
de dimensão, em relação à fase de anteprojeto. A mancha de deposição FER 1 sofreu
uma redução, em termos de área, principalmente devido à necessidade de exclusão de
uma zona marginal à Pateira, onde ocorre vegetação com valor do ponto de vista da
conservação da natureza (formações de macrófitas com salgueiros). A mancha de
deposição FER2 apresenta uma área um pouco menor, devido à necessidade de
exclusão de algumas zonas onde ocorrem ocupações sensíveis, tais como poços,
quintais, vinhas, olivais, entre ouras.
A mancha OR1, que se localizava na envolvente dos terrenos de Óis da Ribeira, e
conforme se visualiza na figura seguinte, foi reduzida para cerca de metade da área
prevista em anteprojeto, por se ter considerado que não era vantajosa a deposição do
sedimento numa área tão vasta.

FIG. IV. 13 – OR1 Antes e Depois

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

135

Vol.II – Relatório Técnico

Embora a altura de deposição de sedimento seja mais elevada nesta nova configuração,
considera-se que não está comprometida a facilidade de secagem do material, face aos
cuidados colocados na drenagem das áreas de deposição. Este depósito tem cerca de 44
ha de área e uma espessura média de 0,14 m.
Esta deposição e à semelhança das restantes deposições, terá um impacte positivo nas
áreas agrícolas face à experiência das dragagens de 1985 em que os materiais dragados
foram depositados e espalhados nos terrenos agrícolas da envolvente, com vantagens
para a prática agrícola. Também no presente projeto os materiais a dragar apresentam
compatibilidade com as características dos terrenos onde será feita a sua deposição e
espalhamento, não se prevendo que existam quaisquer alterações ao nível do existente.
Os sedimentos dragados serão depositados e espalhados aumentando as cotas dos
terrenos, tornando-os menos suscetíveis a inundações e ainda repondo os solos
arrastados aquando dos episódios de cheias, as quais são frequentes.

2.3.12 Elemento n.º 18
18. Avaliação dos impactes resultantes da deposição de sedimentos nos terrenos, nomeadamente
no que respeita à quebra de produção agrícola dos mesmos.

De forma a dar cumprimento à DIA e conforme o solicitado no Elemento n.º 9, foi
efetuado um Estudo de Caracterização da Qualidade dos Solos e um Estudo
Geológico/Sedimentológico dos inertes depositados no fundo da Pateira de Fermentelos.
Estes estudos são apresentados no Anexo C do presente documento.
Conforme se concluiu já nessa resposta ao Elemento n.º 9 da DIA, em termos das
características químicas, todas as amostras analisadas enquadram os sedimentos na
Classe 1 de qualidade, tanto em relação aos metais pesados como aos compostos
orgânicos (teores nas amostras tal qual). Se forem considerados os teores expressos em
matéria seca, verifica-se que, em relação aos metais pesados, a grande maioria das
amostras enquadra-se na Classe 1, surgindo pontualmente Classe 2, principalmente no
que se refere ao níquel.
Em termos de outras características, nomeadamente no que se refere ao conteúdo em
matéria orgânica, os resultados dos ensaios realizados indicam que se está perante um
sedimento com uma carga orgânica significativa. Este facto é explicável pela quantidade
de vegetação que se observa no plano de água, em particular a invasora jacinto de água
que, ao morrer, se deposita no fundo, contribuindo para o enriquecimento do sedimento
em matéria orgânica facilmente degradável.
Nos locais de deposição foi também feita uma caracterização dos solos presentes pelo
Laboratório de Solos e Fertilidade da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Coimbra, cujo relatório se apresenta também no Anexo D do RECAPE.
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No total, foram recolhidas 175 amostras de solo, com a repartição pelas seis
grandes áreas previstas para a deposição dos sedimentos dragados.
Conforme a informação relativa à ocupação cultural nas áreas destinadas à deposição do
material dragado, que consta do Anexo 5 desse relatório, pode verificar-se que nas áreas
de deposição a ocupação cultural é dominada pelo milho e pastagens. As áreas florestais
também ocupam uma área expressiva, em particular nas áreas OR1, FER3 e FER4.
A análise das amostras de solo envolveu a determinação dos seguintes parâmetros
analíticos: Terra fina, Textura de campo, pH (H2O), Matéria orgânica, Fósforo
“assimilável”, Potássio “assimilável”.
Os solos apresentam, na generalidade, pH Ácido (4,6 e 5,5) e Pouco Ácido (5,6 e 6,5);
teores de matéria orgânica predominantemente Muito Altos (> 6,0%) e Baixos (1,1 a
2,0%); fósforo extraível Muito Baixo ≤25 mg P2O5 kg-1) e Médio (51-100 mg P2O5 kg-1) e
Altos teores de potássio extraível, entre 101 e 200 mg K2O kg-1.
Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas aos solos
envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria orgânica, teores de
potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável de argila.
Desta forma, considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas para a
aplicação dos sedimentos dragados, estes poderão apresentar interesse na melhoria ou
manutenção das suas características de fertilidade, podendo contribuir para o aumento
no teor em matéria orgânica.

2.3.13 Elemento n.º 19
19. Plano de Recuperação Paisagística para as áreas afetadas, que inclua uma proposta de
integração do açude. A proposta de recuperação paisagística das margens do rio, na zona de
construção do açude, deve contemplar técnicas de engenharia natural, em vez dos enrocamentos
revegetados propostos.

O Plano de Recuperação Paisagística foi desenvolvido em articulação com o projeto de
execução do açude e respetivo dispositivo de transposição para a ictiofauna e com o
projeto de restabelecimento do Habitat Natural Prioritário 91E0 na zona do açude. Este
plano pretende promover a integração e a recuperação paisagística das áreas afetadas
pela construção do açude, no sentido de restabelecer uma paisagem equilibrada,
contemplando um conjunto de medidas, das quais se podem destacar a recuperação e
consolidação das margens do rio e a integração paisagística do edifício de posto de
controlo.
O conceito de intervenção para as soluções de integração paisagística assenta em
princípios no domínio da Engenharia Natural, utilizando-se como material de construção
as plantas ou partes delas, em conjunto com outros materiais, como mantas orgânicas,
madeira, pedra, entre outros, e, sempre que possível, de origem local, promovendo-se
assim a melhoria global do sistema.
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A. Margens do Rio
Na recuperação das margens do rio nos troços afetados pela construção do açude e do
dispositivo de passagem para peixes são aplicadas técnicas de natureza essencialmente
biofísica que promovam a estabilidade das margens, o reforço, a requalificação e a
recuperação da galeria ripícola (ao nível do estrato herbóreo, pois os níveis arbustivo e
arbóreo estão contemplados no projeto de restabelecimento do Habitat Natural Prioritário
91E0), promovendo-se simultaneamente um enquadramento paisagístico harmonioso,
face à envolvente.
As soluções propostas foram projetadas tendo em consideração, entre outros aspetos, o
estado atual da área em estudo, o custo, a garantia de sucesso e que as diferentes ações
permitissem potenciar e acelerar o processo de regeneração, da forma o mais natural
possível.
Na consolidação e fixação das margens fluviais, a solução é mista, em que a margem
(conforme assinalado no Desenho PRA.RA7.PAI.PE.PL.001 do Anexo C.2) será
revestida com enrocamento, na zona submersa. Acima da zona submersa serão
colocadas duas camadas de Rock Roll (”gabiões“ tipo saco) e duas camadas de Bio Roll
(tubos de substrato vegetal, plantados) e postes de madeira tratada, em fiada. A zona
superior deste elemento de bioengenharia estabelece a concordância com os terrenos
marginais e plataformas estabelecidas.
Para a avaliação das condições de estabilidade do enrocamento, colocado no fundo do
leito e nas margens, foi seguida a metodologia de Shields, para a determinação das
tensões críticas de arrastamento. Foram adotados os valores preconizados por Lane.
A zona submersa será revestida com enrolamento, com 4,5 m de largura média e 0,80 m
de espessura média, em que a pedra a colocar, sobre filtro de geotêxtil com gramagem
de 200 g/m2, deve ser arredondada e ter diâmetro mediano (D50) de aproximadamente
0,20 a 0,25 m.
Acima da zona submersa, serão colocadas duas camadas de Rock Roll e duas camadas
de Bio Roll e postes de madeira tratada, com espessura de 0,12 m, com um compasso
de 1,5 m. Cada camada de Rock Roll será constituída por uma estrutura cilíndrica (rolo)
flexível, com um diâmetro de 0,40 m e 2,0 m de comprimento, estruturado em rede de
polipropileno de alta densidade e preenchido no seu interior por pedra. A rede exterior
deverá ter um diâmetro de 2,5 mm e malha de 45x45 m. O Bio Roll, com um diâmetro de
0,25 m e 3,0 m de comprimento, é um rolo flexível constituído por uma rede exterior em
fibra de coco compacta, com densidade homogénea ao longo de todo o rolo, preenchida
no seu interior por filamentos compactos e homogéneo de fibras de coco, 100% naturais
e biodegradáveis. No seu interior serão colocados rizomas ou bolbos de espécies
aquáticas (Carex sp., Scirpus sp., Juncus sp.).
Os troços a submeter a esta intervenção são identificados e assinalados no Desenho
PRA.RA7.PAI.PE.PL.001 do Anexo C.2.
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Nas figuras seguintes mostra-se
mostra se um esquema da secção tipo da solução de consolidação
da margem e um exemplo de aplicação desta solução.

FIG. IV. 14 – Esquema de secção tipo consolidação da margem

FIG. IV. 15 – Exemplo de consolidação da margem com aplicação de uma solução Rock Roll
+ Bio Roll

Dever-se-á
á ter em conta que as medidas propostas para a recuperação das margens
marge
deverão ser objeto de um cuidado acompanhamento técnico em fase de obra, pois o
estado poder-se-á
á alterar ao longo do tempo e as soluções poderão ter que ser
ajustadas. Estas indicações constam das Cláusulas Técnicas do Projeto (Anexo C.3).
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B. Edifício de Comando
Relativamente ao edifício de posto de controlo (onde fica colocado o equipamento
mecânico de apoio ao açude com comporta insuflável), para diminuir o seu impacte visual
e promover a respetiva integração no local, o projeto teve em conta aspetos
fundamentais como os materiais a utilizar e respetiva cor, a dimensão e a localização. No
que respeita aos materiais, houve a preocupação de que os alçados exteriores do edifício
fossem forrados a painéis de madeira, conferindo-se assim ao edifício um aspeto mais
natural e enquadrado no meio envolvente.
O edifício tem, em planta, 4,00 x 3,00 m (livres) e uma altura de 4,00 m da cota térrea
exterior à cobertura.
Embora a volumetria do edifício (piso térreo) não seja significativa (planta 4,00 x 3,00 m e
altura 4,00 m), considerou-se que a plantação, junto ao edifício, de alguns exemplares
arbóreos (conforme indicado na Peça Desenhada PRA.RA7.ARQ.PE.PL.001 no
Anexo C.2) de Crataegus monogyna (pilriteiro), com altura igual ou superior 1 m, iria
beneficiar a envolvente, do ponto de vista cénico.

C. Projeto de Restabelecimento do Habitat 91E0 no Local de Reconstrução do
Açude
C.1) Critérios Subjacentes à Proposta de Intervenção
A DIA indica a necessidade de elaborar um projeto de restabelecimento do habitat 91E0
no local de reconstrução do Açude. Este projeto foi desenvolvido em articulação com o
projeto de execução do açude e respetiva passagem para peixes.
O Habitat prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) é um habitat palustre na legislação europeia
e na legislação portuguesa inclui também habitats florestais ripícolas (de margem de rio).
Em ambos os casos, as plantas que definem e integram estes habitats estão adaptadas a
variações sazonais da altura da água.
A área de implantação do açude apresenta atualmente uma galeria ripícola bem
estruturada, com estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos, de largura razoável. Do
ponto de vista florístico, salienta-se a abundância de Alnus glutinosa (Amieiro) e Salix
atrocinerea (Salgueiro-preto). Como fator de degradação mais importante, salienta-se a
presença abundante de Acacia dealbata (Mimosa), uma espécie exótica invasora.
Verifica-se ainda a presença de Acer negundo uma árvore exótica, subespontânea em
galerias ripícolas, mas que não apresenta um comportamento invasor.
Por outro lado, o açude em causa só estará em funcionamento durante um curto período
do ano, que corresponde ao período de menor disponibilidade hídrica. Este período
decorrerá entre julho e setembro, isto é, no período mais seco do ano. Note-se que a
altura do açude será relativamente pequena (cerca de 1,3 m), pelo que não ocorrerá o
efeito de desaparecimento da vegetação marginal entre as cotas de máximo e mínimo
enchimento, como ocorre em muitas albufeiras em climas mediterrânicos.
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A consequência desta alteração será a expansão da galeria ripícola para áreas onde
estaria limitada pela escassez de água nos meses mais secos. Por este motivo, a
consequência da construção do açude para o habitat 91E0 não será a sua destruição,
mas sim a sua expansão para as áreas que têm água durante o Verão.
Uma outra consequência consistirá no regressão dos exemplares de Acacia dealbata
(Mimosa), porque esta espécie não suporta a submersão periódica das raízes, ao
contrário da vegetação ripícola, que se pretende preservar.
Face a este enquadramento, o projeto deverá consistir não no restabelecimento do
habitat 91E0, mas no reforço da vegetação ripícola integrante deste habitat, acelerando a
sua expansão e a colonização de novas áreas. Saliente-se que, mesmo sem estas
intervenções, seria provável que a vegetação ripícola existente fornecesse propágulos
que permitissem colonizar as novas áreas, embora mais lentamente.
As áreas a intervencionar incluem as que são abrangidas pela construção do açude, bem
como a sua envolvente próxima, a montante e a jusante do mesmo.
Este projeto inclui os seguintes procedimentos:
C.2) No 1º Ano
No primeiro ano deverá proceder-se ao corte raso de todas as acácias na área de regolfo
do açude (delimitada pelas cotas 4,1 m / 4,2 m) antes do seu encerramento/enchimento,
bem como na área de margem adjacente APM. Este procedimento não visa apenas
remover as acácias, mas também diminuir o material lenhoso que apodreceria na água.
Muitas acácias poderão morrer por submersão do seu sistema radicular, durante os
meses de junho a setembro. Também na zona a jusante do açude se propõe este tipo de
intervenção, na extensão apresentada na Peça Desenhada PRA.RA7.PAI.PE.PL.001.
C.3) No 2º Ano
•

Plantação de árvores jovens para reforço da vegetação ripícola das seguintes
espécies, na proporção de 1:1:1:
-

Alnus glutinosa (Amieiro);

-

Salix atrocinerea (Salgueiro-preto);

-

Salix alba (Salgueiro-branco).

•

Plantação de árvores jovens para formação de um cordão arbóreo subripícola,
localizado entre a vegetação ripícola e as formações adjacentes. Deverão ser
plantadas Fraxinus angustifolia (Freixo) e Craetaegus monogyna (Pilriteiro), na
proporção de 1:1.

•

Na margem direita a jusante do açude só se propõe a plantação de Alnus
glutinosa (Amieiro) porque neste local a vegetação ripícola é muito densa, não
necessitando de reforço. No entanto, neste local os Amieiros são muito escassos,
havendo vantagem em introduzir algumas plantas. Esta intervenção será seguida
de um ano de monitorização para eventual retancha, caso necessário. A proposta
de intervenção é apresentada na Peça Desenhada PRA.RA7.PAI.PE.PL-001
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FIG. IV. 16 – Esquema ilustrativo da cartografia da vegetação ripícola em torno do ponto de
reconstrução do açude

C.4) Remoção de acácias
Os exemplares de acácias existentes têm geralmente uma altura superior a 1,5 m,
devendo ser sujeitos a corte raso, no 1º ano.
No 2º ano (ano da plantação) e no ano seguinte (de monitorização), deve ser efetuado o
controlo de seguimento, o qual consistirá no arranque de germinação de sementes e no
arranque ou corte da rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 1º ano.
C.5) Plantação de árvores ripícolas e subripícolas
Deve ser efetuada a plantação das plantas nos locais assinalados no Desenho
PRA.RA7.PAI.PE.PL-001,
001, de acordo com as seguintes especificações:
Modo de plantação - A plantação deve ser efetuada de acordo com os seguintes
procedimentos:
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•

Plantação – A plantação deverá ser efetuada à cova, com a adição de 30 gramas
de adubo por planta. Devem ser usados fertilizantes de libertação lenta;

•

Marcação e piquetagem – As plantas deverão serr dispostas de acordo com as
indicações constantes do desenho anterior;

•

Retancha – A retancha deverá ser realizada no ano seguinte ao da plantação.
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Material a utilizar:
•

Amieiro (Alnus glutinosa) – Altura igual ou superior a 1,1 m;

•

Salgueiro-preto (Salix atrocinerea) – Altura igual ou superior a 1,1 m;

•

Salgueiro-branco (Salix alba) – Altura igual ou superior a 1,1 m;

•

Pilriteiro (Craetaegus monogyna) – Altura igual ou superior 1 m;

•

Freixo (Fraxinus angustifolia) – Altura igual ou superior 1 m.

D. Muro Guia e Maciços do Açude
O muro guia de gravidade adoçado ao açude é em betão, cofrado no local, e não carece
de revestimento especial, uma vez que outro material é desfavorável às condições de
escoamento e potencia a acumulação de detritos.
Admite-se que na banqueta do enrocamento adjacente ao muro guia se possam colocar
tufos de vegetação de porte herbáceo, como medida de enquadramento paisagístico da
obra para reduzir a visibilidade da faixa do betão e do enrocamento da escada de peixes.
Em relação aos maciços do açude considera-se não ser de introduzir materiais de
revestimento pois estes podem alterar a secção de vazão considerada no
dimensionamento. Contudo, sugere-se a integração paisagística dos maciços através da
pintura da superfície de betão em cor de "Terra brown" (RAL8028), que deverá ser
também aplicada nas zonas do muro guia onde não está prevista o substrato vegetal.

FIG. IV. 17 – Corte tipo da integração paisagística do maciço do açude e do muro guia
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2.3.14 Elemento n.º 20
20. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra constituído pelo planeamento da execução de
todos os elementos integrados na obra e identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase de construção e respetiva calendarização.

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) será elaborado pelo
empreiteiro, na fase de preparação prévia à execução das obras, conforme se define nas
Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (apresentado no Anexos C.3) mais
especificamente no Ponto 2.2 – Obrigações Ambientais Gerais, alínea e) do ponto
2.2.1.1. e tendo em conta esse mesmo documento que inclui as obrigações do
empreiteiro, conforme medidas definidas na DIA.

2.3.15 Elemento n.º 21
21. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro,
relativamente à deposição dos materiais dragados em terrenos agrícolas incluídos na Reserva
Agrícola Nacional.

O ofício da PLRA solicitando o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva
Agrícola Nacional do Centro (ERRAN do Centro), mediante envio de planta com a
sobreposição das áreas de deposição face à RAN e as quantificações das áreas
interferidas, é apresentado no Anexo A.3, assim como a resposta desta entidade que
deu parecer favorável ao projeto.

2.3.16 Elemento n.º 22
22. Caracterização arqueológica através de uma prospeção arqueológica sistemática da área de
incidência direta e indireta, em meio terrestre e subaquático das áreas que apresentam lacunas de
conhecimento (zonas de fraca ou ausente visibilidade e dos terrenos então alagados/ submersos),
bem como junto do topónimo da Ponte Pedrinha e das áreas de impacte que não foram integradas
em fase de estudo prévio, dando cumprimento os termos previstos do Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico.

No sentido de dar cumprimento aos pontos 22, 23, 24 e 26 constantes da Declaração de
Impacte Ambiental (DIA), os quais se referem aos elementos a apresentar em fase de
RECAPE, foram realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas na lagoa e em
terrenos das áreas limítrofes cujos resultados se apresentam na Parte A do Relatório,
referente ao Estudo de Caracterização Arqueológica das áreas de incidência direta e
indireta, em meio terrestre e subaquático, apresentado na íntegra do Anexo E do
RECAPE. Foi também elaborada uma “sistematização da informação e valorização do
património etnográfico desaparecido e em desaparecimento” a qual é apresentada na Parte
B do referido relatório.
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O trabalho de campo teve por objetivo a caracterização, do ponto de vista patrimonial,
das áreas lagunares e das margens sobre as quais persistiram lacunas no conhecimento
durante a elaboração do EIA devido às más condições dos terrenos e também a
caracterização de áreas que, não constando do projeto na fase de EIA, se inserem agora
em áreas de incidência do projeto de execução. Neste caso estão as áreas FER 3, FER 4
e FER 5.
No documento da DIA é referida ainda a necessidade de proceder a uma caracterização
junto ao topónimo Ponte Pedrinha. No entanto, estes trabalhos não foram contemplados
no presente estudo uma vez que o topónimo se localiza em área entretanto excluída do
atual projeto tendo sido mesmo das poucas áreas que, durante a elaboração do EIA,
apresentaram boas condições para o trabalho de campo e onde foi possível obter uma
boa caracterização.
Pretendeu-se assim detetar eventual património presente nas áreas a afetar direta ou
indiretamente pela movimentação de sedimentos, nomeadamente nos fundos da lagoa e
nas áreas de depósito, de forma a promover a sua salvaguarda por meio de avaliação
dos eventuais vestígios e proposta de medidas de minimização, dando cumprimento à
Circular com os Termos de Referência para o Descritor Património em Estudos de
Impacte Ambiental.
O Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) deu entrada no Portal do
Arqueólogo no dia 19 de agosto de 2015 não tenho sido, até à presente data,
rececionado o respetivo despacho. Contudo, sendo premente a elaboração do presente
estudo e dado não ser recomendável adiar o trabalho de campo, tendo em vista as boas
condições na lagoa antes do início da época de chuvas, procedeu-se ao trabalho de
campo no mês de setembro de 2015.
O relatório em causa foi elaborado de acordo com Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de
novembro e nele se descreve o trabalho de campo, metodologias e respetivos resultados.

2.3.17 Elemento n.º 23
23. Relatório do trabalho referido no ponto anterior, que deve contemplar: a análise e interpretação
topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das áreas a afetar; a integração de
eventuais propostas complementares necessárias à salvaguarda e valorização dos bens
patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que sejam identificados; e representar
os valores culturais em forma de polígono devidamente georreferenciados (contendo dados
batimétricos) face ao projeto de execução.

Esse relatório, tal como referido anteriormente, é apresentado no Anexo E do presente
documento.
O projeto consiste na dragagem de algumas áreas no interior da lagoa, por meio de
draga de corte, sucção e repulsão, com o objetivo de aumentar a coluna de água
(FIG. IV. 18). A repulsão de dragados, constituídos sobretudo por matéria orgânica não
totalmente decomposta, será feita, sem recurso a aterro, por espalhamento para campos
agrícolas na margem da lagoa. A norte considera-se a área designada por OR 1 e a sul
as áreas designadas por FER 1, FER 2, FER 3, FER 4 e FER 5.
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FIG. IV. 18 – Planta de projeto e Áreas de Incidência
A negro e cor de laranja: áreas a dragar no interior da lagoa onde os fundos são constituídos genericamente
por material Argilo-limoso e Argiloso. Na camada mais superficial há acumulação de muita matéria orgânica
não totalmente decomposta; OR e FER: áreas de depósitos de dragados; as áreas a dragar assinaladas
assim como as áreas de depósito correspondem às Áreas de Incidência Direta do Projeto (Nota: as setas a
vermelho são meramente indicativas)
146

Vol.II – Relatório Técnico

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

As áreas a dragar, de acordo com cartografia anexa, correspondem, embora com
algumas alterações entretanto introduzidas nas respetivas áreas, ao Cenário 2 do EIA,
prevendo-se o desassoreamento (à cota 3.3 mNM) para permitir os níveis de água
pretendidos na lagoa. Em concreto, introduziu-se uma nova configuração para a área
DGN1, por eliminação da área central da mesma e para a área DGS2, a qual ficou
limitada a um estreito canal. Do Projeto de Execução constam as plantas da dragagem
(ver desenhos no Anexo C.2 do RECAPE), onde se verifica a batimetria dos fundos da
Pateira, com as áreas a dragar, que de forma geral tem espessuras reduzidas (inferiores
a 1 m).
Para o conhecimento dos fundos da Pateira, realizou-se uma prospeção por amostragem
de sedimentos, nas áreas a dragar e procedeu-se a uma prospeção sistemática visual
nas áreas de depósitos de dragados e fez-se a análise do levantamento topohidrográfico.
Relativamente aos sedimentos do fundo da Pateira, e tendo por base os resultados de
uma campanha de caracterização física e química realizada no âmbito do Estudo de
Caracterização de Qualidade e Estudo Geológico/Sedimentológico dos Inertes
depositados no fundo da Pateira de Fermentelos (PLRA, 2015 – ver Anexo D do
RECAPE), na qual foram analisadas 20 amostras representativas da profundidade dos
sedimentos a dragar, distribuídas pelas zonas de intervenção, verificou-se que a grande
maioria das amostras de sedimento apresentam a classificação Argilo-Limoso e Argiloso.
Na zona sul da Pateira, num ponto de amostragem localizado na transição da zona a
dragar DGS1 para a DGS2, foi obtida uma amostra com teor elevado de areia, sendo o
sedimento classificado como franco-arenoso. Trata-se de uma zona com evidências de
ter sido realizado um aterro pelo homem. Na camada mais superficial há acumulação de
muita matéria orgânica não totalmente decomposta.
Considerou-se serem Áreas de Incidência Direta do projeto aquelas diretamente afetadas
pelas ações de implementação. São neste caso as áreas a dragar assim como as áreas
de depósito dos dragados. Consideram-se Áreas de Incidência Indireta as faixas que
prolongam em 10 metros as Áreas de Incidência Direta.
Do trabalho realizado concluiu-se que:
•

Na área submersa, após lavagem de sedimentos provenientes das 46 sondagens
na camada mais superficial, não foram detetados quaisquer elementos com valor
patrimonial ou quaisquer outros vestígios antrópicos.
Foram, no entanto, identificadas ao longo das margens da lagoa algumas
embarcações tradicionais abandonadas, afundadas ou degradadas, ocorrendo por
vezes em conjuntos que integravam também embarcações ainda em utilização.
Os fundos da lagoa desenvolvem-se em cotas entre cerca de 2,5 m e 4 m e
apresentaram-se, de forma geral, compostos por depósitos de granulometria
argilo-limosa e argilosa, com elevada percentagem de matéria orgânica não
decomposta, a qual ficava retida, após lavagem da amostra, no fundo da rede.
Foram, em toda a lagoa, recolhidas conchas de bivalves, algumas de apreciáveis
dimensões.
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•

As áreas destinadas à deposição de dragados, quer a norte quer a sul da lagoa, e
que integram já as novas áreas FER3, FER4 e FER5 são, genericamente,
constituídas por depósitos aluvionares. Possuem solos férteis argilosos e ricos em
matéria orgânica, em parte sujeitos a inundação periódica e são atualmente
ocupados maioritariamente, por campos de cultivo.
Alguns setores não puderam ser observados por se encontrarem vedados outros
apresentavam cobertura vegetal rasteira que não permitiu a observação do solo.
De um modo geral, as áreas ocupadas por milho não foram prospetadas embora
tenha havido necessidade, por vezes, de os percorrer para aceder a outras zonas.
As áreas com terrenos lavrados recentemente foram as que ofereceram melhores
condições de visibilidade tendo, no entanto, sido maioritárias as áreas de fraca
visibilidade. Nestas últimas incluem-se sobretudo zonas de arvoredo e campos
sem cultura com vegetação rasteira.
Nestes trabalhos não foram detetados materiais de natureza arqueológica.
Registou-se, no entanto um poço com engenho de captura de água, Febres 2, em
cuja construção foi, originalmente, utilizado o tradicional tijolo de adobe de
manufaturado na região (a sua localização ocorre no limite nordeste da mancha
FER3).

•

Conclui-se assim que não existe património classificado ou em vias de
classificação dentro das áreas de incidência direta ou indireta do presente projeto.
Foi apenas registada uma ocorrência dentro da Área de Incidência Direta do
projeto, junto ao limite nordeste da área de deposição FER3. Dentro da Área de
Incidência Indireta foram detetadas cinco ocorrências.
Os impactes das afetações diretas e indiretas são não significativos, sendo
preconizada, durante a fase de obra, a sua sinalização, assim como o
acompanhamento arqueológico da obra, de acordo com os Termos de Referência
para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental.

2.3.18 Elemento n.º 24
24. Caracterização e avaliação das áreas de afetação direta que sejam ajustadas/ alteradas, bem
como a eventual revisão das Medidas de Minimização para salvaguarda dos bens patrimoniais
(arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) face ao Projeto de Execução.

Na identificação e avaliação de impactes consideraram-se dois tipos de ocorrências.
Aquelas que foram detetadas e registadas no terreno, dentro das áreas de incidência
direta ou indireta do projeto, como é o caso dos poços e das bateiras, e aquelas que
apenas se registam como probabilidade de virem a ocorrer como é o caso de elementos
náuticos eventualmente presentes nos sedimentos. Neste último caso, a magnitude do
impacte e o valor do recurso são desconhecidos.
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No entanto, dada a formação recente da lagoa e considerando a natureza dos fundos e a
espessura reduzida da camada de sedimentos a retirar, entende-se ser pouco provável a
ocorrência de património relevante.
Na identificação do valor patrimonial das ocorrências teve-se em conta, relativamente aos
poços e bateiras, o seu valor etnográfico e histórico de âmbito local.
Nestas condições, considerou-se que, durante a implementação do presente projeto, nas
áreas de deposição de dragados, atendendo ao processo escolhido, sem recurso a
aterro, mas espalhando os dragados ricos em matéria orgânica sobre os campos de
cultivo, não haverá impacto significativo nas ocorrências identificadas ou em eventual
património existente oculto nos terrenos. Em consequência, considerou-se os impactes
relativos às ações de deposição de dragados como não significativos.
Relativamente às ações de dragagem, apesar de não ter sido identificada presença de
património nos sedimentos lagunares, ao longo das diversas fases deste estudo, não nos
é possível garantir a sua ausência dada a utilização humana, ao longo do tempo, da área
onde hoje se localiza a lagoa. Em consequência, considerou-se o seu impacte negativo
de potencial e não significativo a significativo consoante a magnitude da afetação e o
valor patrimonial dos eventuais vestígios.
Quadro IV. 24 – Valoração das Ocorrências Patrimoniais
Nº da
Valor
Conservação Raridade
ocorrência
científico

Valor
histórico

Valor
Valor
Valor
simbólico turístico patrimonial

OP 1

1*3=3

1*4=4

0

0

0

0

R (1,2)

OP 4

1*3=3

1*4=4

0

0

0

0

R (1,2)

OP 5

1*3=3

1*4=4

0

0

0

0

R (1,2)

OP 7

1*3=3

1*4=4

0

0

0

0

R (1,2)

Areosa 1

2*3=6

1*4=4

0

0

0

0

R (1,7)

Areosa 2

2*3=6

1*4=4

0

0

0

0

R (1,7)

Outro em
potencial

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

RaE
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Quadro IV. 25 – Síntese de Impactes no Património na Fase de Construção

Incidência

Natureza Efeito

Magnitude

Duração Reversibilidade

Probabilidade
de Ocorrência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Frequência
Ambiental da
Área do Impacte

Escala

Capacidade
de
Minimização Signifiou
cância
Compensação

Afetação da
OP1 pelas
Ações de
dragagem

-

Indireto

Reduzida Permanente
Irreversível (3)
(1)
(2)

Improvável (1)

Raro (1)

Reduzido (1)

Confinado
(1)

Minimizável
NS (11)
(1)

Afetação da
OP4 pelas
Ações de
dragagem

-

Indireto

Reduzida Permanente
Irreversível (3)
(1)
(2)

Improvável (1)

Raro (1)

Reduzido (2)

Confinado
(1)

Minimizável
NS (12)
(1)

Afetação da
OP5 pelas
ações de
deposição de
dragados

-

Indireto

Reduzida Temporária
Reversível (1)
(1)
(1)

Improvável (1)

Raro (1)

Reduzido (1)

Confinado
(1)

Minimizável
(1)

NS (8)

Afetação da
OP7 pelas
ações de
deposição de
dragados

-

Direto

Reduzida Temporário
Reversível (1)
(1)
(1)

Provável (2)

Raro (1)

Reduzido (1)

Confinado
(1)

Minimizável
(1)

NS (9)

Afetação da
ocorrência
Areosa 1
pelas ações
de deposição
de dragados

-

Indireto

Reduzida Temporário
Reversível (1)
(1)
(1)

Improvável (2)

Raro (1)

Reduzido (1)

Confinado
(1)

Minimizável
(1)

NS (9)

Afetação da
ocorrência
Areosa 2
pelas ações
de deposição
de dragados

-

Indireto

Reduzida Temporário
Reversível (1)
(1)
(1)

Improvável (2)

Raro (1)

Reduzido (1)

Confinado
(1)

Minimizável
(1)

NS (9)

Afetação de
eventual
património
oculto nos
sedimentos do
fundo da
lagoa pelas
ações de
dragagem

-

Direto

Reduzida a
Elevada Permanente Irreversível (3)
(2)
(1a5)

Improvável (1)

Raro (1)

Reduzido a
Elevado
(1 a 5)

Minimizável
e/ou
Compensável
NS a S
a Não
Confinado
(11 a
Minimizável
(1)
20)
nem
Compensável
(1 a 2)

Face ao exposto e em cumprimento da Circular da DGPC com os Termos de Referência
para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental, preconizase, como Medida de Minimização de carácter geral, o acompanhamento arqueológico da
obra. Este deverá ser sempre efetivo, continuado e direto de todas as mobilizações de
solo. Na circunstância da obra se desenvolver em mais do que uma frente em
simultâneo, deve garantir-se a presença dum arqueólogo por frente de obra. No caso de
frentes muito próximas admite-se, como suficiente, a presença de um ou mais assistentes
de arqueólogo sob a coordenação direta de um arqueólogo.
Não se preconizam medidas de caráter específico dado que os impactes expetáveis,
sobre o património referenciado, são considerados não significativos.
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2.3.19 Elemento n.º 25
25. Estudo geológico / sedimentológico que confirme a sequência de deposição sedimentar assim
como a idade dos sedimentos a retirar.

No desenvolvimento do estudo definiram-se diferentes áreas ou unidades geográficas a
analisar, de acordo com os objetivos de cada caracterização e o fim último do presente
trabalho. Nestas condições, as áreas alvo de trabalhos arqueológicos foram as definidas
como Áreas de Incidência Direta e Indireta do projeto tal como anteriormente ficou
explicitado.
O levantamento do património cultural foi feito nas áreas de incidência do projeto e numa
área de cerca de 1,5 km em torno das margens da lagoa. A caracterização
geomorfológica da área teve como unidade a Pateira de Fermentelos, tendo em conta a
sua estreita relação com a laguna de Aveiro. O enquadramento histórico é feito para as
freguesias de Requeixo (concelho de Aveiro), Oiã (concelho de Oliveira do Bairro),
Fermentelos, Espinhel e Óis da Ribeira (concelho de Águeda), tendo em conta a sua
inserção na região do Baixo Vouga.
A Pateira de Fermentelos situa-se no Baixo Vouga, cerca de 20 km da linha de costa,
correspondendo ao extremo norte da bacia hidrográfica do rio Cértima, um afluente de
margem esquerda do rio Águeda, que por sua vez é afluente de margem esquerda do rio
Vouga, localizando-se dentro dos limites da bacia hidrográfica deste rio (FIG. IV. 19).

FIG. IV. 19 – Localização da Pateira de Fermentelos na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga
(segundo SENA 2007)
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Constitui-se como um pequeno lago de águas pouco profundas, com uma profundidade
média de 2 m ao longo do ano hidrológico, com uma topografia do fundo relativamente
homogénea, encontrando-se a zona mais a montante do fundo da lagoa a uma cota de
3,7 m e a zona mais a jusante a 2,4 m.
No ano de 1980 decorreram trabalhos de dragagem dos sedimentos do fundo da Pateira
de Fermentelos, que originaram um sulco orientado NW-SE, aproximadamente paralelo
ao comprimento da lagoa, existente entre as margens de Fermentelos e de Óis da
Ribeira, onde o fundo da lagoa assume cotas de 2,1 a 2,4 m (SENA, 2007)
O seu espelho de água implanta-se desde Espinhel até Requeixo numa extensão de
cerca de 3,5 km, ocupando uma área entre cerca de 3 km2 na época seca e cerca de
9 km2 na época húmida, em situações de cheia.
Geomorfologicamente, a Pateira encontra-se localizada numa zona de intensa
fracturação que controla o contacto Triásico-Cretácico (FIG. IV. 20), estando diretamente
relacionado com uma estreita faixa deprimida que se prolonga desde as proximidades de
Aguada de Baixo até Eirol, por 12 km, originada por uma série de falhas geológicas de
sentido NW-SE e NE-SW, que se cruzam com outras grosseiramente N-S (FIG. IV. 21).
A presença de dois níveis de terraço fluviais marginalmente à Pateira sugere que este
pequeno lago aproveita uma porção especialmente deprimida dum sistema fluvial
plistocénico. A atividade estrutural condicionou a génese desta depressão, mas ainda vai
influenciar a sua evolução posterior e, consequentemente, a disposição dos corpos
sedimentares quaternários e a morfologia atual. O facto dos dois níveis de terraços
estarem, por vezes, basculados e desnivelados, respondendo a jogo tectónico recente,
vem comprovar a hipótese da sua evolução estar dependente da tectónica.

FIG. IV. 20 – Corte geológico transversal E-W, observando-se o contacto geológico TriásicoCretácico na depressão da Pateira de Fermentelos (Rio Cértima)
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FIG. IV. 21 – Mapa tectónico da Área Envolvente da Pateira de Fermentelos
Legenda – 1: Delta do Águeda; 2: Cone de talude; 3: Aluvião; 4: Terraço; 5: Sedimentos pliocénicos e
quaternários anteriores ao entalhe fluvial; 6: Cretácico; 7: Triásico; 8: Rechã associada a nível de incisão
fluvial; 9: Contacto geológico; 10: Falha (com indicação do bloco abatido) /falha oculta; 11: Hidrografia. 12:
Curva de nível de 50 metros. (segundo DINIS 2004)

A génese e evolução da Pateira ainda não estão totalmente clarificadas pelos autores
que a têm estudado. Certo é que existe documentação antiga que refere a existência de
uma Mata neste local o que poderá indiciar que o espelho de água seria de menor
dimensão ou até só existiria o leito de água do rio Cértima.
O lugar de Fermentelos já aparece referido no séc. XI com a designação de
Faramontanellos, no inventário das propriedades que D. Gonçalo Viegas e D. Flâmula
possuíam em 1050, sem contudo existir nenhuma referência ao espelho de água.
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Mais tarde, nos finais do séc. XV, Anrique de Almeida, almoxarife da vila de Aveiro, relata
a el-rei D. Manuel que a mata de Perrães “sempre fora coutada para nela se colherem
porcos e veados era apaulada…”. Esta mesma mata foi aforada ao almoxarife Anrique
por carta passada por D. Manuel a 16 de novembro de 1496. A referência a apaúlada,
entendida como um terreno alagado com água mais ou menos estagnada, pode indiciar a
existência de um lago, mesmo que incipiente.
Em 1672, o desembargador António Freira da Fonseca, procedeu a uma vistoria para
delimitar a largura da Mata. Na última medição que realizaram, o escrivão do auto declara
que “algumas medições foram feitas de barco pelos louvados, por estar (a mata)
apaúlada”. Fica assim a dúvida qual a real localização e extensão da mata assim como
mesmo do terreno apaúlado (Pateira?).
Atualmente, a área do projeto é uma zona lagunar que se desenvolve na planície aluvial
do rio Cértima em cotas que variam entre os 2,70 m e os 4 m, enquadrada pelo vale do
Águeda a norte e por relevos compostos por rochas sedimentares detríticas a poente,
norte e sul e arenitos vermelhos do Triássico a nascente (Espinhel) os quais atingem
cotas da ordem dos 70 m.
Os fundos da lagoa, de acordo com a caracterização de sedimentos realizada no âmbito
do Estudo de Caracterização de Qualidade e Estudo Geológico/Sedimentológico dos
Inertes depositados no fundo da Pateira de Fermentelos (PLRA, 2015) são constituídos,
genericamente, por material Argilo-Limoso e Argiloso, com presença de muita matéria
orgânica, ainda pouco decomposta.
Os fundos lagunares desenvolvem-se em cotas com valores entre os 2 m e os 4 m, o que
demonstra a pouca profundidade da lagoa. No que respeita aos levantamentos
hidrográficos e topo-hidrográficos da lagoa, estão documentados os de 1985 feitos no
âmbito do “Desassoreamento e Proteção Ambiental da Pateira de Fermentelos”, o de
1995, o levantamento topo-hidrográfico de 2006 e um último levantamento hidrográfico
em 2011. Da comparação entre os três primeiros, conclui-se, em 2011 (SENER, 2011) a
tendência, genérica para a sedimentação em toda a lagoa.
Da análise do levantamento topo-hidrográfico que serve de base à planta do atual
projeto, pode observar-se uma irregularidade da topografia dos fundos, os quais formam
“corredores” com desníveis abruptos, embora de pequena ordem, que poderão
corresponder a movimentação de sedimentos em anteriores ações de limpeza ou
desassoreamento (ver FIG. IV. 20).
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2.3.20 Elemento n.º 26
26. Sistematização da informação da identificação e valorização de património etnográfico
desaparecido (como por exemplo os pequenos moliceiros e as bateiras grandes) e em
desaparecimento (como a lancha estreita).

Na parte B do relatório de património, apresentado no Anexo E, foi efetuada a
sistematização da informação e valorização do património etnográfico da Pateira de
Fermentelos, de entre as quais se destacam as descritas em seguida:
•
•
•

O Moliço e os Barcos da Lagoa;
Pesca e Artes;
Valorização.

O Moliço e os Barcos da Lagoa
A Pateira de Fermentelos, o maior lago natural da Península Ibérica, é de recente formação e
integrou, pelo menos a partir do século XIX, os circuitos económicos da região de Aveiro
através, não só, da exploração de recursos da própria lagoa, mas também como via de
redistribuição dos produtos com destino a ria de Aveiro ou daí provenientes.
A atividade económica em torno deste espelho de água teve expressão na cultura material
que se desenvolveu em função da pesca e caça lagunar, da apanha de moliço, da
agricultura, cultura do arroz, produção de madeira e transporte de bens.
Estas atividades implicaram a navegação até aos diversos portos das margens, em barcos
provenientes da ria de Aveiro, como são exemplo os moliceiros e mercantéis que subiam o
Vouga e o Águeda até ao Cértima. Nas suas margens, no entanto, “nasceram”
embarcações originais adaptadas às atividades aqui desenvolvidas.
Não se encontra realizada a inventariação e estudo do património etnográfico da Pateira.
As diversas atividades, a par da cultura material que lhes está associada, encontram-se
referidas em obras dispersas, as quais irão sendo citadas ao longo deste trabalho.
Das diversas atividades desenvolvidas na Pateira de Fermentelos, sem dúvida que a mais
significativa e importante do ponto de vista económico foi a apanha do moliço (FIG. IV. 22),
o fertilizante natural por excelência dos terrenos circundantes.
As povoações marginais de Fermentelos, Óis da Ribeira e Espinhel eram as freguesias
frutuárias deste baldio de água. Numa descrição da “Abertura Solene da Pateira de
Fermentelos à Apanha do Moliço” (PINTO, 1947) é referida a existência de “barquitos
regionais, moliceiros e caçadeiras”. De referir que estas são designações genéricas que
decorrem da atividade para a qual é utilizada a embarcação, como o transporte do moliço e
a caça na lagoa, mas podem ser designadas de outras formas assim como servir outros
fins, como adiante se verá.
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adaptado de http://doisportres.blogspot.pt/2006_04_01_archive.html#!/tcmbck)

FIG. IV. 22 – Faina da apanha de moliço na Pateira de Fermentelos, no momento de
descarrega, em fotografia dos anos 60 do séc. XX

Em meados do século XX, a apanha do moliço estava fechada de 1 de janeiro a 10 de março e
de 8 de julho a 25 de agosto. Assim, nos dias de abertura, em todos os portos marginais, os
habitantes das terras ribeirinhas, desde antes do nascer do sol, preparavam-se para uma
das “maiores competições do trabalho da região” (PINTO, 1947, pág. 240). Ao sinal de
largada, dado pelo sino de Fermentelos, todos acorrem para a faina do moliço munidos
das alfaias adequadas, ancinho, vara e pá. Num frenesim, atiçado pelo incitamento de
quem ficava nas margens, rapidamente os barcos eram carregados, ficando o topo da
embarcação apenas com um dedo de costado de fora (FIG. IV. 22). Descarregando nas
margens, novamente voltavam para a faina aquática. Deste modo iam aumentando os
montes de moliço nos portos marginais, que, por carradas de carros de bois, era
transportado para as terras onde serviria de adubo.
Também a pesca era praticada na Pateira, recorrendo a embarcações semelhantes às
usadas na apanha do moliço (FIG. IV. 23).

FIG. IV. 23 – Faina da apanha de moliço na Pateira de Fermentelos em fotografia de 1963
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Das embarcações identificadas, destacam-se as lanchas, também designadas por chatas
ou patachas, bateiras patacha ou simplesmente bateiras. A designação caçadeira referida
na descrição de PINTO, 1947, deverá corresponder a este tipo de embarcação.
É notória a variabilidade de designações que poderão decorrer da função que têm na faina
ou das características que apresentam ou ainda da região onde ocorrem. A designação
de bateira patacha encontra-se associada à região do baixo Vouga sendo, no entanto,
maioritária na Pateira de Fermentelos. Na região de Salreu e Canelas tomam a designação
de Rascas.
São embarcações muito rudimentares, de forma fusiforme e fundo chato. Na região da
Pateira já não são construídas, sendo conhecido como o último construtor, o Sr. Joaquim de
Almeida Santos, de Óis da Ribeira. Em Canelas, no concelho de Estarreja, ainda são
construídas, estando ativo o construtor Manuel Pires.
Terão sido das primeiras a serem utilizadas em tarefas como a travessia de pessoas ou
gado (FIG. IV. 24), para a apanha de plantas aquáticas ou para o transporte de produtos
agrícolas.

FIG. IV. 24 – Chata na Pateira, servindo de meio de transporte a pessoas que controlavam a
deslocação de animais (Segundo FONSECA 2015)

Possuem uma bancada a meio no local da curvatura da tábua do costado, sendo movida
exclusivamente à vara de eucalipto terminada em triângulo para não se enterrar na lama.
Podem ainda conter os designados padejos, que são varas de 2 m com um fundo de
alcatruz aplicado a cada ponta e que funciona como um remo (LOPES, 2012). Cada
embarcação tem ainda uma pá de madeira para retirar a água que se acumula no fundo. A
apanha dos moliços era feita com um ancinho com cabo de 2,5 a 3 m, dependendo da altura
da água da Pateira, e um pente de um metro guarnecido com 84 dentes de ferro,
normalmente pregos de ferro.
Apesar das chatas terem tido uma dimensão muito variável, são das embarcações mais
pequenas que existem na região da Pateira ou mesmo na restante região lagunar de
Aveiro.
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São construídas em madeira de pinho local, sendo em alguns casos também usado o
eucalipto. Possuem 3 tábuas de fundo, unidas por 7 a 11 travessas ou cavernas, e nas
extremidades, assentam 2 blocos de madeira de forma triangular, com rebaixos para receber
as tábuas dos costados, também designadas asas, que formam um ângulo com o fundo
ligeiramente superior a 90º, que faz com que deslize melhor. No final levam um
acabamento com óleo queimado ou breu.
Não possuem dimensões definidas, pois podiam ser feitas ao gosto do encomendante.
Podem-se assim encontrar medidas que vão entre os 4,40 a 6,80 m de comprimento,
1,15 a 1,40 m de boca, e 1,30 m a meio, no local do banco, também designado toste. O
costado é baixo, variando entre os 24 e os 30 cm e uma capacidade de deslocamento
entre os 350 e os 400 kg.
Alguns proprietários colocam na toste uma estrutura de madeira que serve de banco,
facilitando a deslocação na posição de sentado (FIG. IV. 25 e FIG. IV. 26).

FIG. IV. 25 – Chata na Pateira, com estrutura de madeira apensa à toste, de forma a
sobrelevar o banco, facilitando a posição de sentado. Foto de setembro de 2015

FIG. IV. 26 – Chatas na Pateira de Fermentelos em setembro de 2015. A que se encontra à
esquerda, na imagem apresenta a variante com ré cortada
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Outro tipo de embarcação existente na Pateira, embora atualmente praticamente
desaparecida, é o denominado barco, barco do moliço ou pequeno moliceiro. Têm um
formato muito diferente das chatas, mais ou menos trapezoidal, retos à popa e de proa
em boco aberto.
Segundo Lopes, 2012, são construídas com 7 cavernas e medem cerca de 5 m de
comprimento. À popa tem 1,8 m que vai diminuindo até chegar aos 75 cm no ponto em
que começa o bico da proa (FIG. IV. 27).
Octávio Lixa Filgueiras insere este espécimen na categoria de “patachas e outras caixas
de navegar” ou “embarcações-caixote” (FILGUEIRAS 1963: 394). Destaca-o pelo
exotismo, colocando-o na categoria dos escalões menores: pesca e transporte
(FILGUEIRAS, 1970: 27). Descreve-o com forma rudimentar de fundo chato trapezoidal
alongado e proa em bico formando triângulo sobre-erguido com propulsão a vara
(FILGUEIRAS, 1981: 364).

http://marintimidades.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html)

FIG. IV. 27 – Barco na Pateira de Fermentelos nos anos 80

Numa pintura de Fausto Sampaio (TELES 1990), um óleo sobre tela de 1950,
representando a Pateira de Fermentelos, verifica-se a existência de um barco.

FIG. IV. 28 – Barco na Pateira de Fermentelos em Pintura de Fausto Sampaio de 1950
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Outra obra do mesmo autor, agora datada de 1956, representando também a Pateira,
mostra o que parece ser outro barco.

FIG. IV. 29 – Barco na Pateira de Fermentelos em Pintura de Fausto Sampaio de 1956

A representação de barcos em vez das tão características chatas, poderá indiciar que por
aquela época estes seriam mais abundantes.
Num inventário sobre Embarcações Portuguesas de Rio, promovido pelo Club Millennium
bcp,
utilizando
modelos
da
coleção
de
Maia
dos
Santos
(http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content//fn_Document_1_A000000000020386.
pdf), tanto a chata como o barco aparecem identificados como “Bateira do Moliço (Pateira
de Fermentelos)” com a respetiva vara e ancinho.

FIG. IV. 30 – Modelo de chata de Maia dos
Santos com identificação “Bateira do Moliço
(Pateira de Fermentelos)
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FIG. IV. 31– Modelo de barco de Maia dos
Santos com identificação “Bateira do
Moliço (Pateira de Fermentelos)
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FIG. IV. 32 – Pente (1) e Ancinho (2) (CASTRO, 1945)

No Fundo Especial Octávio Lixa Filgueiras, presentemente depositado no Museu
Marítimo de Ílhavo, existem centenas de planos e plantas de embarcações de todo o
país, sendo que 11 são planos e plantas de embarcações que já existiram na região
lagunar de Aveiro (PEREIRA 2013).
A embarcação designada “Barco de Fermentelos”, que pelo nome nos leva a pensar que
seria originária deste local, vem descrita como possuindo cerca de 6m de comprimento,
boca com 1,20 m, pontal com 28 cm e 11 cavernas. Apesar de ser aí denominada barco,
tal como a anterior, não apresenta a mesma forma. Parece
Pare tratar-se
se de uma bateira de
maiores dimensões que a lancha.

FIG. IV. 33 – Corte e planta do barco de Fermentelos

Em síntese, parecem ocorrer essencialmente três tipos de embarcação na Pateira de
Fermentelos e cujas designações, que apresentam grande variabilidade, se apresentam
sistematizadas no quadro seguinte, em função das categorias que as determinam.
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Quadro IV. 26 – Embarcações ma Pateira de Fermentelos
Designação na
Quanto à ausência
região do Baixo
de quilha
Vouga

Embarcações

Quanto à forma

Quanto à função

Barco do moliço

-

Pequeno moliceiro/Bateira
do moliço/Barco do moliço

Chata

-

Lancha

Bateira/lancha
estreita

Caçadeira/Bateira do
moliço

Chata

Bateira Patacha

Barco de
Fermentelos

Bateira

Moliceiro?

Chata

-

Pelo declínio das atividades socioeconómicas quer tinham lugar na Pateira e sua
envolvente, como a agricultura, a pesca ou apanha de moliço, as embarcações usadas
neste espelho de água também deixaram de ser utilizadas, tendo mesmo algumas como
os barcos, desaparecido quase completamente. Somente para recreio, alguma pesca ou
para manter as memórias de família é que ainda se vão mantendo algumas lanchas em
utilização as quais podem ainda ser observadas ao longo das margens da lagoa.

FIG. IV. 34 – Conjunto de chatas amarradas junto à margem na Pateira de Fermentelos em
setembro de 2015

Pesca e Artes
A pesca era, a par da apanha do moliço, importante atividade económica familiar na
lagoa envolvendo os homens, mulheres e raparigas (MOTA, 2011:290).
Dos processos utilizados na Pateira de Fermentelos, encontramos a sertela, uma forma
de pesca à linha sem recurso ao anzol (MOTA, 2011:290). O aparelho era constituído por
uma vara na extremidade da qual se colocava um rodilhão de minhoca, serradela ou
caranguejo (PEREIRA, 2013:150). Por vezes a vara poderia ter ainda um fio e o rodilhão
era colocado na extremidade do fio. Servia sobretudo para a pesca da enguia. Na
Pateira, a enguia abundava na zona da designada “Pateira das Oliveiras”, próximo do
porto de Ribas.
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FIG. IV. 35 – Sertela ou sertelha com fio (SILVA, 1891:329)

FIG. IV. 36 – Sertela de vara (LARANJEIRA, 1998:64)

Na pesca da carpa, pimpão, barbo e achigãs, usa-se a nassa. Trata-se de armadilha do
tipo “gaiola” (REBORDÃO, 2000:27) feita de vimes e em forma de cone, ficando a parte
de baixo mais larga (embocadura) e a de cima estreita de forma a poder introduzir a mão
para retirar o peixe (MOTA, 2011:290).

FIG. IV. 37 – Armadilhas tipo gaiola (subtipo nassa), (REBORDÃO, 2000:27)
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O galricho era uma armadilha constituída por vários arcos de verga, que suportam um
saco de rede, o qual possui duas bocas no interior e que se destinava à captura de
enguia. Podia ser iscada com caranguejo ou minhoca. No interior possuía um ou dois
nassos cosidos e era utilizado para capturar outras pequenas espécies piscícolas
(PEREIRA, 2013:163).

FIG. IV. 38 – Galricho (LARANJEIRA, 1998:56)

A fisga é também usada na pesca lagunar. Trata-se de utensílio tipo arpão, feito em ferro
temperado, com sete ou oito dentes pontiagudos, cravado em cabo de madeira com três
ou quatro metros de comprimento. Estas eram fabricadas por ferreiros. José Simões da
Fonte (José Rito) e seu pai, José Simões Ferreira (Rito) fabricaram estes utensílios na
oficina do Carvalhal (MOTA, 2011:291). A pesca com fisga visava a lampreia não muito
abundante na Pateira e também os peixes chatos. A pesca podia ser feita durante o dia
“ao finco” ou durante a noite “ao candeio” (MOTA, 2011, 291).

FIG. IV. 39 – Fisga das lampreias (SILVA, 1890:317)

A pesca com anzol era feita sobretudo por mulheres e raparigas (MOTA, 2011:291).
Pescava-se a carpa e o pimpão. Era usado um anzol rudimentar em sistema formado por
uma cana, um fio, uma boia feita a partir de rolhas de cortiça e um pedaço de chumbo.
No anzol colocava-se o “sebadouro”, pedaços de pão amassado (MOTA, 2011:291).

FIG. IV. 40 – Cana de pesca rudimentar (Silva 1892:336)
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Na Pateira de Fermentelos também se pescava com rede, atividade que ainda se
mantém. Armor Mota (2011) refere entre os artesãos que fabricaram redes usadas nesta
lagoa, João Alberto Martins Seabra (João Jacará) e os irmãos Augusto e João Ferreira da
Costa que também faziam os seus barcos.

FIG. IV. 41 – Pesca à rede na Pateira de Fermentelos em fotografia de 1963

Valorização
É já notória a integração de parte destes valores patrimoniais nos circuitos e produtos
turísticos locais se olharmos ao caso da Estalagem da Pateira que possui um espaço de
exposição e venda de pequenos modelos dos barcos da Pateira, assim como bibliografia
temática.
Contudo, seria ainda possível alargar a divulgação deste património, disponibilizando, por
exemplo, nas áreas de lazer dos diversos parques das margens da lagoa, informação, em
painel, sobre a atividade da apanha do moliço e da pesca, assim como sobre as
embarcações tradicionais da Pateira, artes e processos de pesca.

2.3.21 Elemento n.º 27
27. Plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a
representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das
maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar.

O projeto contempla dois processos de obra distintos, ou seja, a construção do açude e o
desassoreamento da Pateira, com a consequente deposição dos sedimentos nas áreas
definidas na envolvente da lagoa.

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Novembro 2018
rev.01

165

Vol.II – Relatório Técnico

Na FIG. IV. 42 representam-se os locais de intervenção do projeto, os estaleiros previstos
para o apoio à fase de construção e as ocorrências de património.
Os principais acessos na envolvente da Pateira correspondem a vias existentes,
destacando-se a W a autoestrada A1, a E o itinerário lC2, a S e N, as estradas nacionais
N333 e N230, respetivamente. Por sua vez, na proximidade imediata da Pateira, para
aceder a qualquer das suas margens, pode ser utilizada a densa rede de caminhos
agrícolas e florestais existentes.
Os estaleiros que constituem pequenas áreas de apoio correspondem a áreas com uso
atual para estacionamento, atendendo às características do que é necessário. A sua
localização de enquadramento encontra-se na FIG. III. 10 e de forma mais localizada nas
FIG. IV. 42 e FIG. IV. 43 seguintes.
Para a intervenção na Pateira de Fermentelos foi identificado um local para o estaleiro
que corresponde a um parque de estacionamento iunto da estalagem da Pateira, na
margem esquerda, indicado na figura seguinte.

Fonte: Bing Maps

FIG. IV. 42 – Local proposto para estaleiro de apoio ao desassoreamento da Pateira
(montagem/desmontagem da draga)

A obrigatoriedade de utilização desse local pré-definido será imposta no Processo de
Concurso de lançamento da empreitada e respeitada pela entidade executante, devendo
qualquer alteração, em fase de obra, ser sujeita à aprovação do Dono de Obra.
Num local relativamente próximo da área de intervenção, numa pequena área sem
ocupação natural, será necessário instalar um contentor/escritório para funcionamento
administrativo do empreiteiro e da fiscalização.
Estando a Pateira de Fermentelos situada na proximidade de aglomerados urbanos, não
existem dificuldades de acesso.
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Para a execução da intervenção de desassoreamento e deposição de sedimentos nas
áreas selecionadas, será necessário utilizar um equipamento de apoio terrestre do tipo
mini retro e de uma pequena embarcação. O equipamento terrestre opera somente nas
áreas de deposição e nas suas deslocações esporádicas utilizarão sempre caminhos
existentes.
Em termos dos cuidados a seguir na deposição dos sedimentos no Anexo C.2 do
RECAPE apresentam-se os desenhos de projeto com a localização das tubagens de
repulsão para cada área de deposição e aspetos pertinentes de ocupação, como
caminhos a manter, valas de dragagem existentes e executar, poços, ocupação, do uso
do solo e a forma de execução da deposição.
Seguidamente apresenta-se o cronograma indicativo de realização da empreitada
desassoreamento. Admite-se um prazo de execução da ordem dos 7 (sete) meses.
Estima-se um número máximo de 12 e um mínimo de 8 trabalhadores, para operação das
dragas e para execução dos trabalhos de deposição de sedimentos.

O estaleiro de apoio à obra do Açude deverá ficar localizado próximo do local onde
decorrerá a intervenção, preferencialmente na margem esquerda do rio Águeda, numa área
já intervencionada, nas imediações da ponte de Requeixo. Este local deve dispor de área
suficiente para instalação de um contentor/escritório, para funcionamento administrativo
do empreiteiro e da fiscalização, de um parque de máquinas e de equipamentos e de
materiais, bem como de infraestruturas/dispositivos de prevenção de poluição ambiental.
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Na figura seguinte identifica-se o local potencial que reúne essas caraterísticas e que
corresponde à zona de estacionamento existente sob a ponte de Requeixo.

Fonte: Google Earth
(À direita local para estaleiro; À esquerda, caminho existente de acesso ao açude)

FIG. IV. 43 – Vista em planta do local para implantação do estaleiro de apoio à construção
do açude (junto à Ponte de Requeixo)

A obrigatoriedade de utilização desse local pré-definido será imposta no Processo de
Concurso de lançamento da empreitada e respeitada pela entidade executante, devendo
qualquer alteração, em fase de obra, ser sujeita à aprovação do Dono de Obra.
O acesso ao estaleiro far-se-á por estradas nacionais e municipais existentes, não sendo
necessário criar novos acessos. O acesso do estaleiro à frente de obra far-se-á por um
caminho existente, identificado na figura abaixo, prevendo-se a necessidade de eventuais
melhoramentos no mesmo, nomeadamente em termos de piso e largura.
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Seguidamente apresenta-se o cronograma indicativo de realização da empreitada do
açude. Admite-se um prazo de execução da ordem dos 3 (três) meses.

Nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (Anexo C.3 do RECAPE) constam
todas as medidas de minimização a respeitar pelo empreiteiro a quem foi adjudicada a
obra.

2.4

Medidas de Minimização

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra
devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de
adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção
do projeto.

2.4.1

Fase de Preparação Prévia à Execução da Obra

1. O sistema de sucção da draga deve incluir um dispositivo que evite ou, pelo menos, minimize a
ressuspensão de sedimentos durante as operações de dragagem e que contenha a sua expansão
como as barreiras de contenção ou cortinas de turbidez.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.1 – Fase de
preparação prévia à execução das obras, ponto 1.
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2. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população das povoações envolventes. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, a respetiva calendarização e
eventuais afetações à população, nomeadamente ao nível das acessibilidades.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.1- Fase de preparação prévia à
obra, ponto 1.

3. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.1- Fase de preparação prévia à
obra, ponto 2.

4. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.1- Fase de preparação prévia à
obra, ponto 3.

5. Solicitar as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao
Património Cultural.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.1 – Fase de
preparação prévia à execução das obras, ponto 2.

6. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com
particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida visibilidade.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.1 – Fase de
preparação prévia à execução das obras, ponto 3.
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7. Executar as eventuais propostas de minimização definidas caso sejam identificados valores
patrimoniais na fase de desenvolvimento do projeto de execução.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.1 – Fase de
preparação prévia à execução das obras, ponto 4.

8. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos
trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação
relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade
arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a
gestão e proteção do património cultural referenciado.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.1 – Fase de
preparação prévia à execução das obras, ponto 5.

2.4.2

Fase de Construção

9. Restringir a intervenção no terreno ao estritamente necessário para a realização da obra,
devendo ser sempre minimizada em extensão.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 1.

10. Nas áreas arborizadas, deve ser evitada a circulação de qualquer maquinaria que comprometa
a integridade física das árvores assim como a compactação dos solos, onde as mesmas se
localizam.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 2.
De referir que o projeto apresenta em detalhe o modo de execução da deposição e cada
um dos locais definidos, conforme memória e cartografia especifica que consta do
mesmo e que se reproduz nos Anexos C.1 e C.2 do RECAPE.
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11. Garantir a integridade das infraestruturas e o funcionamento ininterrupto do Sistema
Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 3. Trata-se em específico da conduta da ex-SIMRIA (atualmente
Águas do Centro Litoral) que ocorre na zona de fronteira dos depósitos FER1 e FER2.

12. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.2- Execução da Obra, no ponto
5 referente à Construção e Reabilitação.

13. Não afetar o coberto vegetal herbáceo e arbustivo fora das áreas permitidas. Situações
pontuais e excecionais devem ser validadas.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 4.

14. Antes das intervenções das dragagens nas áreas ocupadas por caniçal, efetuar prospeções no
terreno para pesquisa de indivíduos ou ninhos ocupados.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 5.

15. Assegurar o acompanhamento da obra por um técnico especializado em biologia e
biodiversidade.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 6.
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16. Armazenamento, em locais com características adequadas para depósito, dos produtos da
escavação que não possam ser aproveitados ou em excesso.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.2- Execução da Obra, no ponto
5 referente às escavações e movimentos de terras. Para além deste medida incluem-se
outras de extrema importância para o ambiente.

17. Proteger com coberturas impermeáveis os materiais temporariamente armazenados, devendo
esses depósitos possuir uma altura que garanta a sua própria estabilidade.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.2 – Obrigações ambientais gerais, capitulo 2.2.2- Execução da Obra, no ponto
7 referente às escavações e movimentos de terras.

18. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar
arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar
dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 8.

19. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as
frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de dragagem
e deposição de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura
de eventuais acessos, desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de infraestruturas,
abertura de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, entre outros que
impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens devem ser acompanhadas, nos
mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de deposição dos sedimentos (em
permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 9.
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20. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à
suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e
demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode
determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado
um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de
medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos
conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente
escavados.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 10.

21. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra
deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal
forma que não se degrade o seu estado de conservação.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 11.

22. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a
eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser
sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas
submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses
bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se
permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta
forma, na equipa deve haver um elemento de conservação e restauro, especializado na área do
tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 12.

23. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens
em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser
comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela
para parecer.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 13.
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24. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção
de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ O AS), que permita detetar eventuais vestígios
arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem
autopropulsionadas e terem capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A
draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao
controlo em contínuo do seu trabalho.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 14.
25. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (por exemplo: estruturas avieiras, moitas,
comportas e em outros elementos do património marítimo-fluvial ou relacionado com os recursos
hídricos, entre outros) deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo
gráfico (desenho/ topografia e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfofuncionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos
estes elementos que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a
absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver um
parecer prévio da entidade de Tutela.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 15.
26. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para
informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a
orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica;

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 16.
27. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja
descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser
descobertas, apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos
encontrados. Devem também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente
cotado) e fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o
levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, tratamento e
acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção arqueológica.

No Volume III do Projeto relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (ver
Anexo C.3 do RECAPE) que terão que ser cumpridas na empreitada consta esta medida,
no Ponto 2.3 – Obrigações decorrentes da DIA em Obra, capitulo 2.3.2 – Fase de
execução da obra, ponto 17.
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2.4.3

Fase de Exploração

28. Assegurar o bom funcionamento e as intervenções de manutenção necessárias dos
dispositivos de passagem para peixes e para enguias e do açude do rio Águeda.
29. Garantir um ordenamento das visitas à zona lagunar, com indicação, por sinalética adequada,
da presença de espécies de avifauna e de habitats de valor no local que não devem ser afetados.
30. Assegurar o adequado armazenamento temporário de resíduos produzidos na fase de
exploração, de acordo com a respetiva tipologia e destino.
31. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano
regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a
salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização
nomeadamente o acompanhamento arqueológicos por uma equipa de arqueologia com
experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja
dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar.

A fase de exploração será da responsabilidade das entidades que tutelam este território a
intervencionar. À semelhança do que tem sido feito nas obras executadas pela Polis
Litoral Ria de Aveiro, perspetiva-se que seja celebrado protocolo com a entidade que vier
a administrar a intervenção realizada, para que esta fique incumbida da gestão,
manutenção e vigilância da área intervencionada e assim do cumprimento das medidas
acima.

2.5

Programas de Monitorização

Devem ser apresentados/reformulados os seguintes Programas de Monitorização:
1.

Geologia e Geomorfoloqia

Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das margens da lagoa e
as cotas do fundo devido ao processo natural de assoreamento.

No Anexo G do RECAPE é apresentado o Plano Geral de Monitorização, onde consta a
monitorização para avaliação da evolução dos fundos e margens da lagoa, com uma
campanha prévia à obra, uma campanha imediatamente à obra e duas campanhas
posteriores no 2º ano e 4º ano após a obra, para acompanhamento do processo.
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2.

Recursos Hídricos

•

Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial para a Pateira e no rio
Águeda, a montante e a jusante do açude
Objetivos:
- Avaliar o estado atual da água, para a fase de pré-construção, servindo como referência
antes do início da intervenção;
- Avaliar o impacte das atividades inerentes à fase de construção e servir de apoio à
implementação e avaliação da eficácia das medidas do projeto e de minimização
previstas;
- Avaliar a evolução da qualidade da água criada pela implementação do projeto na fase
de exploração, de forma a verificar o cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.°
236/98, de 1 de agosto e respetivas alterações, e na Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro e
no Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março.
Locais, frequência e métodos de amostragem
Os pontos de amostragem, baseados no estudo da SENER (2012), devem ser
georreferenciados e são os seguintes:
- QA01, a montante do açude do rio Águeda, caso ocorra a reconstrução do açude;
- QA02, a jusante do açude do rio Águeda, caso ocorra a reconstrução do açude;
- QA03, junto à zona de dragagem DGN1;
- QA04, junto à zona de dragagem DGN1;
- QA05, na zona lagunar;
- QA06, junto à zona de dragagem DGN1;
- QA07, na zona lagunar;
- QA08, junto à zona de dragagem DGS2;
- QA09, junto à zona de dragagem DGS1;
- QA10, na zona lagunar.
As campanhas de amostragem:
- Durante as fases de pré-construção, construção e exploração.
- A periodicidade, as técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem
assegurar o cumprimento das normas técnicas definidas na legislação vigente nestes
domínios (nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) e a validade dos
resultados obtidos.
Parâmetros a monitorizar
Tendo em consideração os potenciais usos da massa de água na zona de intervenção, a
monitorização deve incluir os seguintes parâmetros:
- Composição, abundância e biomassa do fitoplâncton;
- Composição e abundância da restante flora aquática;
- Composição e abundância dos invertebrados bentónicos;
- Composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola;
- Regime hidrológico (caudais e condições de escoamento, tempo de residência e ligação a
massas de água subterrâneas);
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- Condições morfológicas (variação da profundidade, quantidade, estrutura e substrato do
leito e estrutura das margens da lagoa);
- Continuidade do rio
- PH, temperatura, cor (após filtração), sólidos suspensos totais (SST), oxigénio dissolvido,
compostos organo- halogenados, metais (prata, arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio,
níquel, chumbo e zinco), coliformes fecais e biotoxinas;
- PCB, PAH, CB05 e CQO, que devem ser comparados com o Anexo XXI do Decreto-Lei n.°
236/98 de 1 de agosto, referente aos objetivos de qualidade mínima para as águas
superficiais.
Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor sobre a matéria. Deve
ainda ser realizada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação
temporal e espacial, tentando esclarecer relações causa-efeito com as atividades desenvolvidas
nas fases de projeto e com as potenciais fontes de poluição associadas. Nesta análise toma-se
essencial avaliar a relação entre os diferentes parâmetros e a interação qualidade da
água/qualidade dos sedimentos. Com base nos resultados obtidos, deve ser efetuada a avaliação
da eficácia das medidas de proteção ambiental postas em prática nas diversas fases do projeto e
ser equacionado o seu reforço, caso as situações detetadas o justifiquem.

Como já referido, no Anexo G do RECAPE apresenta-se o Plano Geral de Monitorização,
que integra o programa de monitorização da qualidade da água superficial. O referido
programa teve em conta o estipulado na DIA e, igualmente, o diagnóstico estabelecido no
Plano de Gestão de Região Hidrográfico do Vouga, Mondego e Lis (PGRH Vouga,
Mondego e Lis) para as massas de água abrangidas pelo projeto (PT04VOU0543A e
PT04VOU0543B), designadamente no que se refere à categoria e tipologia de massa de
água.
Ambas as massas de água alvo de monitorização integram a categoria Rio e tipologia
Rios do Litoral Centro, pelo que os parâmetros de avaliação dos elementos biológicos e
hidromorfológicos foram ajustados, em função do estabelecido no PGRH Vouga,
Mondego e Lis (2016), e no Decreto-lei n.º 77/2006, de 30 de março, com respetivas
alterações.
Ainda relativamente aos parâmetros químicos e físico-químicos excluem-se os
parâmetros compostos organo-halogenados e biotoxinas, referentes à qualidade das
águas do litoral ou salobras para fins aquícolas – águas conquícolas (Decreto-Lei
n.º 236/98 de 1 de agosto), uma vez que quer a pateira, quer o rio Águeda, não se
encontram em águas conquícolas e, ainda, uma vez que as concentrações destes
parâmetros são determinados no biota e não na água.

•

Sedimentos
Previamente à realização de qualquer operação de dragagem deve ser realizada uma campanha
de recolha e caracterização físico-química de amostras de sedimentos.
Objetivos:
- Caracterizar a granulometria dos sedimentos depositados nas zonas inferior e superior da
lagoa e confirmar a sua compatibilidade com o destino final previsto;
- Avaliar a evolução das características químicas dos sedimentos e determinar o grau de
contaminação de acordo com a Portaria n.° 1450/2007, de 12 de novembro.
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Parâmetros a monitorizar
- Carbono orgânico total;
- Densidade;
- Percentagem de sólidos; Análise granulométrica;
- Análise química, incluindo os metais: arsénio, cobre, cádmio, crómio, mercúrio, chumbo,
níquel e zinco, e os compostos orgânicos PCB, PAH e HCB.
Locais, frequência e métodos de amostragem
As estações de amostragem de sedimentos devem ser distribuídas ao longo das áreas a
dragar, devendo o número de locais de amostragem cumprir o estipulado na Portaria n.°
1450/2007, de 12 de novembro. Em cada uma das estações de amostragem deve ser
recolhido um testemunho contínuo de sedimentos até à cota da dragagem, selecionando-se à
posteriori amostras representativas de diferentes níveis em profundidade.
Análise dos resultados
- Os resultados obtidos devem ser analisados à luz do disposto na Portaria n.° 1450/2007, de
12 de novembro.
- As análises granulométricas realizadas nas amostras de sedimentos devem ser tratadas no
seu conjunto de forma a identificar eventuais alterações nos padrões sedimentares, sobretudo
na sua fase terminal, e avaliar a manutenção da sua compatibilidade com os solos de
acolhimento, envolventes da Pateira.
- Os resultados das análises químicas devem ser confrontados, e sempre que possível,
correlacionados com os dados disponíveis de anteriores campanhas de recolha e análise de
sedimentos. Deve ainda ser efetuada uma análise dos resultados obtidos e interpretada a sua
variação temporal e espacial, tentando avaliar eventuais tendências e relações causa-efeito
com as atividades desenvolvidas, nomeadamente no que diz respeito à relação da
contaminação com fontes poluidoras desenvolvidas a montante da Pateira de Fermentelos.
- Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação, terá que se proceder à implementação de medidas de minimização
complementares, a indicar nos relatórios de monitorização.
- Após a introdução de novas medidas de minimização será necessário proceder a nova
avaliação da qualidade dos sedimentos, de forma a demonstrar que foi reposta a
conformidade legal.
- Na sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados relatórios de
monitorização, para envio à Autoridade de AIA. Esses relatórios serão desenvolvidos nos
termos do disposto no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de abril. Os relatórios de
monitorização devem apresentar a identificação dos locais de monitorização e dos
equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, as fontes de poluição ou as
condições presentes e os resultados, bem como a sua análise e conclusões.

Esta campanha de caracterização dos sedimentos corresponde à já realizada para a
elaboração do Projeto de Execução e cujo relatório é apresentado no Anexo D do
RECAPE. Conclui-se da mesma que se trata de sedimentos argilo-limosos e mais
reduzidamente sedimentos franco-argilosos ou franco-limosos, de granulometria fina a
muito fina e que em termos de qualidade, se enquadram na Classe 1 da Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de novembro e só pontualmente na Classe 2, mas com valores
muito próximos do limite da Classe 1.
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3.

Fatores Biológico e Ecológicos

Os diferentes programas de monitorização devem ser detalhados em fase de RECAPE, fase em
que se procederá à sua análise e validação.

•

Programa de monitorização da evolução do estado de conservação e da
disponibilidade dos habitats naturais, e do mosaico de habitats húmidos para as
biocenoses deles dependentes

•
•
•

Programa de monitorização de macroinvertebrados
Programa de monitorização da avifauna
Programa de monitorização da ictiofauna

Estes quatro programas de monitorização, a desenvolver em fase de pré-construção (ano zero),
construção e exploração, têm por objetivos avaliar os impactes das ações do projeto sobre as
comunidades presentes, avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas e avaliar a
necessidade de implementação de novas medidas de mitigação. A duração dos programas deve
ser, pelo menos, de três anos, findos os quais deve ser avaliada a necessidade da sua
continuidade.

•

Programa de monitorização da utilização dos dispositivos de transposição pela
ictiofauna e transposição do açude quando não está operacional

Este programa de monitorização, a desenvolver em fase de exploração, tem por objetivo verificar
se a transponibilidade da infraestrutura é ou não total, e, não o sendo, propor alterações às
medidas de minimização adotadas ou novas medidas de mitigação. A duração do programa deve
ser, pelo menos de três anos, findos os quais deve ser avaliada a necessidade da sua
continuidade.

•

Programa de monitorização do caudal ecológico

Este programa de monitorização, a desenvolver em fase de exploração, tem por objetivo verificar
se o regime de caudal ecológico estabelecido assegura as condições hidrológicas necessárias à
conservação e manutenção do ecossistema aquático, e, avaliar a necessidade de alteração do
regime. A duração do programa deve ser, pelo menos de três anos, findos os quais deverá ser
avaliada a necessidade da sua continuidade.

No Anexo G do RECAPE são apresentados os programas de monitorização solicitados,
sendo que nalguns casos estes foram contudo agrupados por serem programas afins e
com pontos de monitorização comuns.
A monitorização dos Macroinvertebrados Bentónicos e do Regime de Caudais
Ecológicos foi assim integrada no programa de monitorização da Qualidade da
Água Superficial, onde fazia mais sentido. A monitorização da Transposição do Açude
foi integrada na monitorização específica para a Ictiofauna.
A Avifauna e o Estado de Conservação e Disponibilidade dos Habitats Naturais
apresentam-se individualizados.
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES
O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) do Projeto de Requalificação e Valorização Ambiental de Pateira de
Fermentelos, que foi objeto de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em
fase de Anteprojeto.
O RECAPE surge na sequência da emissão pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.,
a 27 de abril de 2015, da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável
Condicionada do Anteprojeto e do desenvolvimento deste ao nível de Projeto de
Execução.
Face à análise apresentada ao longo do presente relatório, no sentido de verificar a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA e de desenvolver os estudos
específicos complementares ao Estudo de Impacte Ambiental exigidos pela DIA,
concluiu-se que:
•

As soluções desenvolvidas em Projeto de Execução para a dragagem da
Pateira, deposição dos sedimentos e reconstrução do açude no rio Águeda,
respeitam as recomendações e orientações definidas na DIA, tendo sido
introduzidas alterações ao projeto que minimizam os impactes ambientais
previstos no Anteprojeto. Estas alterações foram já aprovadas pela Autoridade de
AIA em parecer prévio emitido em dezembro de 2017 em face da entrega dos
Elementos Prévios ao RECAPE solicitados na DIA;

•

Os estudos específicos efetuados mais concretamente o Estudo de
Caracterização dos Sedimentos a dragar e dos Solos nos Locais de Deposição
permitiram concluir sobre a compatibilidade entre ambos. De igual modo se
realizou o Estudo do Património solicitado dando assim cumprimento ao solicitado
na DIA;

•

As medidas de minimização previstas na DIA foram consideradas no Projeto de
Execução, sempre que aplicável, tendo as medidas associadas à fase de obra
sido integradas nas Clausulas do Caderno de Encargos;

•

Os programas de monitorização exigidos na DIA, nomeadamente, dos Fundos e
Margens da Pateira, Qualidade da Água Superficial, Qualidade dos Sedimentos,
Habitats, Avifauna e Ecossistemas Aquáticos, onde se inclui a Ictiofauna, Caudal
Ecológico e o Sistema de Transposição para os Peixes que integra o Açude, são
apresentados no RECAPE.

Perante o exposto considera-se que o Projeto de Execução do Projeto de Requalificação
e Valorização de Pateira de Fermentelos se encontra em conformidade com a
respetiva DIA, dando assim cumprimento à legislação em matéria de Avaliação de
Impacte Ambiental.
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