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Anexo 1 - Peças Desenhadas


PRA.RA7.OBH.PE. PL – 001 - AÇUDE NO RIO ÁGUEDA
IMPLANTAÇÃO DO AÇUDE, PASSAGEM PARA PEIXES E EDIFÍCIO DE COMANDO
PLANTA E CORTES



PRA.RA7.ARQ.PE. PL – 001 - AÇUDE NO RIO ÁGUEDA. EDIFÍCIO DE COMANDO
ARQUITETURA E ESTRUTURAS
PLANTAS, ALÇADOS, CORTES E PORMENORES.



PRA.RA7.PAI.PE. PL – 001 - PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS MARGENS E DO
EDIFÍCIO DE COMANDO DO AÇUDE
PLANTA, CORTE E PORMENOR



PRA.RA7.OBH.PE. PL – 002 - TRAJETO DAS TUBAGENS DE REPULSÃO SOBRE A CARTA DE
HABITATS NA ZONA SUL DA PATEIRA
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Anexo 2 - Figuras


Figura 1 – Trajeto da tubagem para a área de depósito FER 3



Figura 2 – Trajeto da tubagem para a área de depósito FER 4



Figura 3 - Trajeto da tubagem para a área de depósito FER 5
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1.

ENQUADRAMENTO
No presente Documento apresentam-se os estudos e projetos que são referidos na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos como Elementos 2,
3, 4 e 5, a apresentar para análise e emissão de parecer previamente à entrega da RECAPE.

2.

APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS SOLICITADOS
ELEMENTO 2
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS ALTERAÇÕES NA HIDROLOGIA E NO 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 DAS 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.
Neste capítulo, dá-se resposta à condicionante da Declaração de Impacte Ambiental acima transcrita.
Em primeiro lugar, afigura-se importante referir, e em concordância com o explanado no Elemento 3, que
o projeto do açude consiste na reconstrução do mesmo, num local a jusante da confluência da Pateira de
Fermentelos com o rio Águeda, perto de Requeixo.
Utiliza-se a palavra reconstrução para assinalar que o que está em causa, efetivamente, é a substituição
de uma estrutura existente, caracterizada pela sua precaridade, por uma solução que respeita os
parâmetros estabelecidos no projeto anterior, nomeadamente a cota de coroamento, com a vantagem de
ser técnica e ambientalmente mais robusta e válida.
Face ao acima exposto, conclui-se que, em relação à situação atual, não serão gerados impactes, dado
que se trata da reconstrução de uma estrutura já existente.
Considerando uma situação sem açude, ou seja, perante um regime fluvial natural, os potenciais impactes
na hidrologia e hidrodinamismo resultantes da interposição de uma barreira física, como um açude,
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No caso em análise, a alteração das condições de escoamento superficial pela existência/funcionamento
do açude serão pouco significativas, atendendo aos seguintes fatores:
 o açude insuflável funcionará somente durante um período limitado do ano (cerca de 3 meses), sendo
que nos restantes meses do ano será desinsuflado, pelo que haverá a desobstrução total da secção de
vazão, com reposição do escoamento muito próximo das condições naturais.
 está prevista a implantação, na margem direita do rio, de um dispositivo de transposição para a
ictiofauna, o que constitui uma importante medida de minimização de impactes sobre este grupo
biológico.
 o açude libertará um caudal ecológico, através do dispositivo de transposição para a ictiofauna, sendo
esta medida ambiental extremamente importante para minimizar os impactes ao nível hidrológico, a
jusante do mesmo.
Por outro lado, o açude traz benefícios, do ponto de vista hidrológico, já que, em conjugação com a
dragagem dos fundos da Pateira, permitirá o armazenamento de um maior volume de água e,
consequentemente, promoverá uma maior área alagada e uma maior altura de coluna de água, no período
estival, comparativamente com uma situação sem açude, reportada ao mesmo período (período estival).
Mais uma vez se salienta que a construção do açude data de 1999, sendo reconstruído todos os anos, de
forma precária, como será explicado no ponto seguinte.
O aprofundamento e alargamento do plano de água, no período estival e, também, a sua maior estabilidade,
neste mesmo período, conseguidos com o açude, permitirão reduzir as variações hidrológicas, entre este
período e o período chuvoso, criando condições ecológicas mais estáveis e adequadas à sustentabilidade
das comunidades biológicas presentes, comparativamente com uma situação sem açude.
Todas as opções de gestão do território configuram opções técnicas, com vantagens e desvantagens,
sendo que as intervenções propostas para a Pateira, nomeadamente a construção do açude e a dragagem,
não são exceção. Do ponto de vista da avifauna e da generalidade das biocenoses, a promoção da melhoria
dos habitats decorrerá sobretudo de dois aspetos:


Aumento do período de vida da Pateira, revertendo a colmatação natural;



Melhoria das condições de habitat para as aves aquáticas.

Complementarmente, o aumento da estabilidade e da profundidade da coluna de água poderá influir
negativamente nas condições de habitat para o lagostim-vermelho, e por esta via, gerar impactes positivos
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Estes aspetos são detalhados nos capítulos seguintes.
1.

Aumento do tempo de vida da Pateira

A primeira e a mais importante razão pela qual o projeto promoverá a manutenção dos habitat para as
espécies de aves ou dependentes do meio aquático alvo de orientações de gestão na ZPE da Ria de Aveiro,
consiste no facto da dragagem e a construção do açude reverterem os efeitos do processo de colmatação
natural da lagoa. Efetivamente:


É conhecido o facto de o destino natural das zonas húmidas interiores ou lagunares costeiras consistir
no seu desaparecimento por colmatação, quer por depósito de sedimentos, quer por depósito de
matéria orgânica. Este último efeito pode ser particularmente intenso. Neste âmbito, salienta-se que,
em caniçais, a elevação da cota de fundo resultante deste efeito, em Inglaterra, é de 2 - 5mm/ano
(Burgess & Evans, 1989). É um valor muito significativo, se se tomar em consideração que a
generalidade dos caniçais imersos apresenta uma coluna de água inferior a 500mm;



No que respeita à Pateira de Fermentelos, Martins et al (2006) demonstraram que, em 43 anos, entre
1958 e 2001, a área da Pateira sofreu uma redução de 38% (ver Figura 1). Isto é, tem estado a
desaparecer à taxa de 2,34 hectares/ano. A manter-se esta taxa, o último plano de água livre
desaparecerá em 2070. Naturalmente, esta estimativa deve ser tomada como uma ordem de
grandeza;



Por outro lado, só existem dois modos de manter um plano de água: escavando e aprofundando o
fundo, por forma a aumentar a capacidade de encaixe de novos sedimentos e de matéria orgânica ou
construindo barragens e açudes, por forma a elevar o nível da água sem alteração do nível de fundo.
Como quaisquer soluções técnicas, ambas têm vantagens e desvantagens. O projeto que agora se
apresenta prevê ambas as soluções, em complementaridade, em contribuições relativas que se julga
serem equilibradas.

Face ao exposto, pode afirmar-se que o principal objetivo do projeto consiste em preservar a Pateira de
Fermentelos, ou, dito de outro modo, prolongar no tempo o seu período de vida. Este facto é importante
porque embora a formação de novas lagoas seja um processo natural, ele é muitas vezes impedido porque,
quando se inicia, ocorre alagamento de campos agrícolas ou mesmo de áreas construídas e, nessa altura,
as entidades competentes intervêm, restabelecendo as condições de drenagem e impedindo a formação
de novas áreas húmidas. Assim, não existe substituição natural das zonas húmidas que desaparecem por
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Figura 1 - Redução da área da Pateira de Fermentelos entre 1958 e 2001. Extraído de Martins et al (2006)

2.

Melhoria das condições de habitat para as aves aquáticas

De acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, as aves alvo de orientações de gestão na ZPE da
Ria de Aveiro, existentes na Pateira, são:
 Ixobrychus minutus (Garçote), espécie de habitat aquático;
 Ardea purpurea (Garça-vermelha), espécie de habitat aquático;
 Circus aeruginosus (Tartaranhão-ruivo-dos-pauis), espécie dependente do meio aquático;


Milvus migrans (Milhafre-preto), espécie parcialmente dependente do meio aquático

 Pandion haliaetus (Águia-pesqueira), espécie dependente do meio aquático.
Para além destas, importa salientar a presença de extensos caniçais, os quais suportam uma avifauna
especializada. Entre estas espécies incluem-se várias com estatuto de ameaça em Portugal e na Europa,
os chamados “passeriformes de caniçal”. Trata-se de um grupo de aves com um grande número de
espécies, que incluem, sobretudo, os géneros Acrocephalus ou Locustella.
De um modo geral os caniçais, e de um modo mais geral as formações junciformes de macrófitas aquáticas,
constituem um dos habitats mais importantes para a conservação da avifauna em toda a Europa (Teixeira,
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Figura 2 - Áreas de maior valor ornitológico (Fonte: Estudo de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores Florísticos
e de Vegetação presentes na Pateira de Fermentelos, PLRA, Dez 2015)

Na Península Ibérica, a importância dos caniçais é acrescida pelo facto de muitos destes passeriformes serem
migrantes trans-saarianos. Antes de atravessarem o deserto, permanecem nos caniçais da Península Ibérica
para se alimentarem abundantemente e aumentarem de peso, acumulando a carga energética que lhes
permite realizar esta viagem, praticamente sem se alimentarem. Se esta fase do ciclo falhar e as aves não
conseguirem acumular reservas suficientes, poderão morrer durante a travessia do Saara. Acresce que com
a crescente desertificação do Sahel, todos os anos a viagem é mais longa e, por isso, os caniçais da Península
Ibérica têm uma importância crescente para a conservação destas espécies.
Salienta-se ainda que, embora a Pateira de Fermentelos se localize na Bio-região Atlântica, região
caracterizada pela ausência de stress hídrico durante o Verão, localiza-se também no seu limite Sul,
sofrendo intensas variações de caudal durante todo o ano. Neste contexto, o encerramento do açude nos
meses de menor pluviosidade, ajudará a manter maiores níveis de água na Pateira durante os meses de
verão e início do outono. Este facto terá dois tipos de consequências muito positivas para as aves aquáticas:
o aumento da coluna de água e a manutenção de áreas mais extensas alagadas, situação que se pretende
manter idêntica à do passado recente da Pateira.
Este efeito terá maior importância nas áreas assinaladas a vermelho na figura anterior, onde se localiza a
generalidade dos ecossistemas de caniçal e de macrófitas emergentes e onde o nível da água é mais baixo.
Anualmente, no final do Verão, grandes extensões destas áreas estão a seco. Assim, a manutenção de
uma maior extensão de áreas alagadas no final do Verão e no Outono terá benefícios óbvios na
T. 11.072
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Também grande parte dos caniçais se encontram emersos nesta época do ano. Saliente-se que é
precisamente no final do Verão e no início do Outono que os caniçais desempenham o seu papel de reforço
alimentar para os passeriformes migradores, porque é nesta época que estes atravessam o nosso país.
Porém, este papel só é desempenhado eficazmente em caniçais inundados, isto é em que a base das
plantas se encontra dentro de água. Na verdade, numerosos autores têm salientado que é nos caniçais
emergentes, com água na base, que são encontradas as densidades máximas de invertebrados, sobretudo
insetos. Os insetos constituem a base da alimentação para as aves e, em particular, para os passeriformes
migradores (Poulin et al 2002; White et al., 2013, entre outros).
Também a generalidade das aves aquáticas, incluindo as espécies para as quais o Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 indica orientações de gestão, designadamente Ixobrychus minutus (Garçote), Ardea purpurea
(Garça-vermelha), Circus aeruginosus (Tartaranhão-ruivo-dos-pauis), Milvus migrans (Milhafre-preto) e
Pandion haliaetus (Águia-pesqueira), dependem total ou parcialmente do meio aquático, pelo que serão
beneficiadas com a manutenção de maiores extensões inundadas. Esta maior área alagada é, contudo,
idêntica às que se têm mantido em anos recentes com a implantação, à mesma cota de coroamento que
agora se propõe, da solução de açude em travessas de madeira ou em terra (com menor rigor no
estabelecimento da cota de coroamento, o que pode ter originado inundações maiores do que as
pretendidas e recomendadas).
Este efeito verificar-se-á também relativamente a outras aves aquáticas, designadamente Phalacrocorax
carbo (Corvos-marinhos), Tachybaptus ruficollis (Mergulhão), Fulica atra (Galeirão), Frango-de-água
(Rallus aquaticus) e anatídeos (Patos e afins).
3.

Degradação das condições de habitat do Lagostim-vermelho-da-Lousiana

Por último, uma das vantagens muito relevantes consiste no facto de a construção do açude permitir um
aumento da coluna de água, gerando impactes negativos nas populações do Lagostim-vermelho-daLousiana (Procambarus clarkii).
Recorde-se, como foi referido no Estudo dos Valores Florísticos e de Vegetação presentes na Pateira de
Fermentelos, concretamente no capítulo de análise das espécies exóticas invasoras presentes, que a
presença do Lagostim-vermelho-da-Lousiana (Procambarus clarkii) constitui uma das mais graves
ameaças à conservação dos ecossistemas na Pateira, e que o aumento da coluna de água constitui um
fator desfavorável a esta espécie, diminuindo as suas densidades. Anastácio (1993) sugere mesmo
que se ensaie este método para controlo do lagostim em zonas húmidas nacionais.
4.

Impactes na ictiofauna
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Numa primeira análise, poderia dizer-se que os efeitos negativos desta opção de gestão consistiriam no
facto de se interpor uma barreira no rio, o que poderia dificultar a passagem de espécies ictícas. É sem
dúvida um impacte negativo, mas a conceção do açude, que prevê um mecanismo de transposição para
peixes e o seu curto período de funcionamento (cerca de três meses por ano), tornarão os seus impactes
pouco relevantes.
A Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al, 2007) indica como espécies ocorrentes na Pateira, no rio Cértima
e no rio Águeda as seguintes:
 Anguilla anguilla (Enguia);
 Atherina boyeri (Peixe-rei);

 Luciobarbus bocagei (Barbo-comum);
 Carassius auratus (Pimpão);
 Achondrostoma oligolepis (Boga-comum);
 Pseudochondrostoma polylepis (Boga-comum);
 Cobitis paludica (Verdemã);
 Cyprinus carpio (Carpa);
 Gambusia holbrooki (Gambusino);
 Gasterosteus gymnurus (Esgana-gata);
 Gobio lozanoi (Góbio);
 Lepomis gibbosus (Perca-sol);
 Micropterus salmoides (Achigã);
 Petromyzon marinus (Lampreia-de-mar);
 Salmo trutta (Truta);
 Squalius carolitertii (Escalo).
O Doutor Pedro Raposo, especialista em ictiofauna, indicou ainda a possibilidade da presença de Alosa
alosa (Sável) (com. pess.) e da forma migradora de Salmo trutta (Truta). Não se pode excluir ainda a
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Todas as espécies supracitadas podem efetuar migrações ao longo do rio com maior ou menor extensão.
No entanto, peixes migradores, no sentido estrito do termo, que passam parte do seu ciclo de vida no mar
e parte em águas continentais, são apenas:


Anguilla anguilla (Enguia), cuja migração se inicia no Outono (Antunes, 1994);



Petromyzon marinus (Lampreia-de-mar), que inicia a sua migração reprodutora nas principais bacias
portuguesas no final de dezembro a início de janeiro, com um pico em fevereiro/março, prolongandose até maio/junho;



Alosa alosa (Sável), cuja migração decorre entre março e julho, período indicado na ficha da espécie
constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, ainda que no site informático da Agência
Portuguesa do Ambiente se indique que no açude de Coimbra, onde a espécie é monitorizada, o
período em que sobe o rio Mondego vai de fevereiro a maio (disponível em
http://apambiente.wix.com/pppeixescoimbra#!migradores-andromos/c17vp);



Alosa fallax (Savelha), cuja migração decorre entre março a junho, período indicado na ficha da
espécie constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000.

A truta (Salmo trutta) apresenta duas formas: a truta-de-rio (Salmo trutta morpha fario), que completa todo
o seu ciclo de vida em água doce, e a truta-marisca (Salmo trutta morpha truta), que desova nos troços
montante das bacias hidrográficas, mas que migra para o mar, onde cresce. Quando chega à época de
reprodução efetua a migração inversa, subindo os rios. Desconhece-se se esta forma, muito rara em
Portugal, ainda ocorre na bacia do rio Águeda. Em Portugal, até à data, só são conhecidas populações nos
rios Lima e Minho (Cabral et al, 2005), mas no quadro de uma recuperação geral da espécie, ela poderia
recolonizar a bacia do rio Águeda. O pico de migração em Portugal ocorre no Outono e no Inverno, até
janeiro (Ribeiro, 2014).
O site informático da Agência Portuguesa do Ambiente indica que a boga-comum (Pseudochondrostoma
polylepis) passa todo o seu ciclo de vida em água doce. Porém, na época de reprodução, que ocorre entre
março e junho, percorre grandes distâncias para as zonas de montante dos rios para realizar a postura dos
ovos. No caso do Barbo-comum (Luciobarbus bocagei) a ecologia é semelhante mas o período de migração
vai de Maio a Junho. A conectividade entre populações de peixes que vivem todo o ano em água doce
(holobióticos), como é o caso da boga e do barbo, é mantida também devido ao facto de o açude só se
encontrar insuflado durante 3 meses no ano, devido ao facto de, mesmo nesse período, o mecanismo de
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O período em que se prevê que o açude se encontre insuflado (de julho a setembro) foi definido por forma
a não coincidir com o pico de migração destas espécies. Assim, a interferência com o ciclo de vida dos
peixes será muito pouco relevante. Saliente-se ainda que, como foi referido, mesmo no período em que o
açude se encontra encerrado, mantém-se em funcionamento o dispositivo de transposição para a iciofauna,
pelo que peixes migradores que ocorram no local fora da época usual de migração manterão esta
alternativa de passagem.
5.

Conclusões

Pode concluir-se que a manutenção do nível da água no período entre julho e setembro (período em que
se propõe que o açude seja fechado) constituirá um aspeto muito importante para a “manutenção/melhoria
da disponibilidade de habitats de utilização faunística”, nas seguintes vertentes:
 Para a “alimentação, repouso e abrigo das espécies de aves”, como é indicado na DIA, salientando-se
os passeriformes de caniçal cuja migração anual atinge a África sub-saariana;
 Como forma de manter durante o período crítico em termos de disponibilidades hídricas as áreas de
alimentação das aves aquáticas (como os patos ou garças, por exemplo).
Os eventuais impactes negativos fazem-se sentir sobre a ictiofauna e decorrem da existência de um
obstáculo no rio. Estes impactes foram acautelados e minimizados, quer na conceção do açude,
nomeadamente através da implantação de um mecanismo de transposição da ictiofauna, quer ao nível da
gestão do mesmo, através da definição de um período de encerramento entre julho e setembro de cada
ano, caso as condições hidrológicas o permitam (existência de afluências que garantam o funcionamento
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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 AS ESPÉCIES ÍCTICAS PRESENTES.
Neste capítulo, pretende-se dar resposta à condicionante da Declaração de Impacte Ambiental acima
transcrita.
1.

Enquadramento

O projeto em apreço consiste na reconstrução do açude situado a jusante da confluência da Pateira de
Fermentelos com o rio Águeda, em Requeixo, concelho de Águeda.
Na MDJ do Anteprojeto do açude foram referidos os objetivos a atingir com a reconstrução do açude, a
saber:
 aumento da quantidade de água e, consequentemente, elevação do nível da mesma, na Pateira de
Fermentelos, em época de estiagem, face a uma situação de ausência de açude, o que garante
melhores condições ambientais neste sistema;
 melhoria das condições hidrológicas para captação de água para rega tradicional, realizada a
montante;
 desenvolvimento de um conjunto de atividades lúdicas, associadas ao usufruto do plano de água.
Verifica-se, assim, que o açude é uma infraestrutura essencial para assegurar melhores condições, em
termos de qualidade e disponibilidade de água na Pateira de Fermentelos e, por conseguinte, melhores
condições ecológicas num período crítico relativamente a estes fatores- a época estival. Por outro lado, é
também importante para assegurar a continuidade da prática de atividades com expressão económica a
nível local e regional, concretamente a agricultura e o turismo.
Na continuação desta exposição, serão aduzidos argumentos que tentam demonstrar as vantagens, para
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2.

Descrição do açude existente

O açude atual foi construído a partir de um projeto da responsabilidade da ex Direção Regional do Ambiente
do Centro (Projeto de construção do açude no rio Águeda, em Requeixo, Outubro de 1999).
Atualmente existem algumas estruturas do açude, como os encontros e as fundações onde encaixam os
perfis metálicos em que se apoiam as comportas em madeira, em condições que se supõe não serem as
mais adequadas, devido à ação do rio nos períodos de cheias e, possivelmente, a uma manutenção
insuficiente.
Nos últimos anos, no início da época estival, tem sido construída, um pouco a jusante do local de
implantação do açude, uma passagem rural provisória, constituída por um pequeno aterro e 4 manilhas de
betão armado, com 500mm a 800mm, que garantem a passagem do fluxo de água, cuja durabilidade
vê-se reduzida à ocorrência de uma enxurrada significativa.

Figura 1 - Passagem provisória a jusante do açude. (Fonte: Sener, 2011)

Este ano, mais precisamente no mês de agosto, foi efetuada a reconstrução do açude, aproveitando as
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estruturas existentes. É possível observar que se trata de uma solução precária.
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Figura 2 - Reconstrução do açude, em agosto de 2015. (Fonte: PLRA, 2015)

No quadro seguinte resumem-se as principais características do açude, de acordo com o projeto original.
Quadro 1 - Características do açude, de acordo com o projeto original

Desenvolvimento em planta (m)
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Extensão
Largura

30,20
3,00

Cota de coroamento (m)

4,10

Cota da soleira (m)

3,30

Altura máxima da soleira acima do leito (m)

0,20

Comprimento dos encontros (m)

3,0 (dir.); 4,0 (esq.)
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3.

Justificação da indispensabilidade do açude

A justificação da indispensabilidade do açude será efetuada sob dois pontos de vista: o
hidráulico/hidrológico e o da conservação da natureza, os quais são apresentados nos pontos 3.1 e
3.2 seguintes.
3.1 Aspetos hidráulicos e hidrológicos
As afirmações seguintes que justificam a necessidade do açude do ponto de vista hidráulico/hidrológico
baseiam-se nos estudos sobre a Pateira de Fermentelos que antecederam o projeto (Estudos da Evolução
e da Dinâmica Costeira e Estuarina, Tomo III - Pateira de Fermentelos, Relatório 5, SENER 2011).
De acordo com esse Relatório, o espelho de água e a profundidade da Pateira de Fermentelos são bastante
variáveis ao longo do ano, dependendo de diversos fatores como: Estação do ano; Existência do açude
junto à Ponte de Requeixo; Precipitação; Capacidade de armazenamento; Contribuição das águas
subterrâneas.
A estes fatores acresce o assoreamento dos fundos da Pateira, associado à falta de dragagens de
manutenção periódicas e à ausência de recolha de moliço nos últimos anos que tem contribuído para a
redução da profundidade.
O regime dos rios Águeda e Cértima é sazonal e irregular, com a ocorrência de cheias no Inverno ou na
Primavera, enquanto no Verão ocorrem secas nas cabeceiras, na maioria dos anos.
A jusante da Pateira encontra-se a confluência do Rio Cértima com o Rio Águeda, o que em algumas
situações provoca efeito de regolfo dentro da lagoa. Segundo Sena (2007), este efeito de regolfo parece
refletir três fatores: a semelhança da cota da superfície das três massas de água superficial (rios Vouga,
Águeda e Cértima) nesta zona; a influência das marés neste sistema hidrográfico, devido à proximidade do
nível dos rios ao nível médio do mar, na zona da Pateira de Fermentelos, e os distintos tempos de
crescimento das linhas de água. (Ferreira, 2007).
A área ocupada pelo espelho de água da Pateira de Fermentelos varia segundo a época do ano, com cerca
de 3 km2 na época seca. Na época húmida (em situações de cheia), cuja duração depende da frequência
e intensidade das precipitações, o espelho de água pode variar entre 5km2 (Gil, 1998) e 9 km2 (Sena, 2007).
Segundo as medições dos níveis de água realizadas entre 1934 e 1984 (Ponte de Requeixo, 10F/02H,
SNIRH) na confluência do Rio Cértima com o Rio Águeda, ao longo do ano hidrológico, o valor médio do
nível médio diário na Pateira é de 1,13m, sendo que nos meses de Verão (Julho, Agosto e Setembro) este
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valor reduz-se para 0,43m.
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Após a análise dos dados do SNIRH, e de acordo com medições realizadas no âmbito de outros estudos
(p.e. Sena, 2007), concluiu-se que o nível de água superficial da Pateira é substancialmente influenciado
pelas precipitações que ocorrem nos meses mais pluviosos, de Dezembro a Março. De Março a Maio há
uma tendência descendente a pique, abrandando depois entre Maio e Julho, quando o escoamento direto
já é muito baixo e se passa gradualmente para o escoamento de base das águas superficiais. A partir de
Julho, com a intervenção humana, a curva de esgotamento fica mascarada pela subida do nível de base
da lagoa, devido a colocação do açude imediatamente a jusante da ponte de Requeixo (Sena, 2007).
Para além das afluências superficiais, o nível de água é também influenciado pela transferência de água
subterrânea para a rede hidrográfica, mas tal não é suficiente para manter o espelho de água na época
seca. A diminuição acentuada da área do espelho de água da lagoa durante o Verão parece dever-se
essencialmente a duas causas: por um lado, o caudal subterrâneo drenado para a rede hidrográfica diminui
durante a época seca, diminuindo assim o caudal dos afluentes superficiais; por outro lado, o nível de base
da lagoa (rio Águeda) desce também durante a época seca, favorecendo o escoamento da lagoa e
consequente diminuição da área do espelho de água. Este fenómeno comprova a necessidade de
colocação do açude que induz a estabilização do nível de base da Pateira de Fermentelos, e mais
tarde pode favorecer a entrada do rio Águeda na lagoa (Sena, 2007).
3.2 Aspetos de conservação da natureza
O açude ajudará à melhoria do estado de conservação dos ecossistemas presentes e da biodiversidade,
pelas razões pormenorizadamente descritas na resposta à questão:
“Demonstração de que as alterações na hidrologia e no 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 das 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.“
Podem resumir-se essas razões nos seguintes pontos:
-

Está previsto que o açude insuflável só funcione durante os meses de julho a setembro, estando
desinsuflado nos outros 9 meses do ano, sendo a passagem da água, e portanto dos peixes,
completamente livre;

-

O período de encerramento do açude foi planeado por forma a evitar os períodos de migração da maior
parte das espécies ícticas, minimizando o efeito de seccionamento do rio;

-

Está prevista a construção de um mecanismo de transposição da ictiofauna eficaz, que funcionará
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-

A construção do açude respeitará o projeto anterior, nomeadamente a cota de coroamento, permitindo
manter maior quantidade de água no interior da Pateira, aumentando a área alagada durante o período
mais seco do ano -julho a setembro, face a uma situação sem açude. Efetivamente, um dos aspetos
mais relevantes do projeto, do ponto de vista da conservação da fauna aquática, consiste no facto da
presença do açude permitir um aumento da altura da coluna de água até cerca de 50 cm, permitindo
que se mantenha uma área alagada mais extensa, no período estival, face a uma situação sem açude.
Note-se que, ao contrário do que acontece em ecossistemas estuarinos sujeitos à maré, as áreas secas
em ecossistemas lacustres não funcionam como áreas de alimentação de aves aquáticas, porque os
organismos aquáticos estivam ou migram. Pelo contrário, nas áreas estuarinas os organismos
bentónicos mantêm-se no local, servindo de alimentação às aves aquáticas, salientando-se as aves
limícolas, não sendo este o caso da Pateira de Fermentelos.

-

Decorrente do acima exposto, pode afirmar-se que a presença de maiores áreas alagadas é importante
para a conservação das aves aquáticas, porque disponibiliza maiores áreas de habitat adequado, no
período do ano em que essa disponibilidade é menor. Deste modo, o funcionamento do açude
contribuirá para a melhoria do estado de conservação dos ecossistemas presentes e da biodiversidade.
Prevê-se que este efeito tenha impactes positivos na generalidade das aves aquáticas incluindo:
Ixobrychus minutus (Garçote), Ardea purpurea (Garça-vermelha), Circus aeruginosus (Tartaranhãoruivo-dos-pauis), Milvus migrans (Milhafre-preto), Phalacrocorax carbo (Corvos-marinhos),
Tachybaptus ruficollis (Mergulhão), Fulica atra (Galeirão), Frango-de-água (Rallus aquaticus) e
anatídeos (Patos e afins), entre outras;

-

De entre as áreas que serão favorecidas pelo aumento da área alagada, entre julho e setembro,
salientam-se os caniçais, porque o seu alagamento permite uma maior disponibilidade trófica para as
aves. De facto, a bibliografia científica indica que são os caniçais alagados que fornecem maiores
quantidades de alimento para as aves. É precisamente nos meses de agosto e setembro que os caniçais
têm maior importância para a conservação da avifauna, particularmente para os chamados
passeriformes de caniçal. Trata-se de aves que migram para a África sub-Saariana e que, antes de
atravessarem o deserto, se alimentam profusamente nos caniçais ibéricos, constituindo as reservas
energéticas indispensáveis para essa travessia. Acresce que a zona a sul do Saara encontra-se também
em desertificação, pelo que todos os anos a viagem é mais longa. Um bom estado de nutrição, é assim,
fundamental para estas aves;

-

O aumento da altura da coluna de água resultante da presença do açude e também da dragagem
diminuirá a adequação dos habitats para o Lagostim-vermelho-da-Lousiana, uma espécie exótica
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-

Por último, salienta-se que nas áreas imediatamente a montante do açude, o aumento do nível da água
no período de julho a setembro, e em condições similares às do projeto atual, e que se pretende
reconstruir, poderá contribuir para uma diminuição da infestação por Acacia dealbata (Mimosa), espécie
exótica invasora, ecologicamente muito agressiva.

Consideram-se desvantagens da construção do açude a introdução de um obstáculo à passagem dos
peixes, de jusante para montante durante três meses do ano, ainda que este impacte seja minimizado
pela construção de um dispositivo de transposição adequado e pela baixa altura do açude.
Em síntese, ponderando os impactes negativos e positivos, estes prevalecem claramente,
constituindo a reconstrução do açude, respeitando a solução original, em termos de cota de
coroamento, uma vantagem no que se refere aos aspetos de conservação da natureza. Destaca-se
em particular, a sua contribuição para a manutenção de uma maior área alagada durante o período
de menor disponibilidade de água, facto que favorecerá as aves aquáticas e diminuirá a adequação
dos habitats para o Lagostim-vermelho-da-Lousiana, uma espécie exótica invasora que causa
importantes impactes negativos.
4.

Projeto do Açude e Passagem para peixes

4.1 Descrição geral da solução do açude
Em fase de anteprojeto, foram analisadas duas soluções alternativas para a reconstrução do açude:
Solução 1 – Açude com comporta insuflável em borracha ; e Solução 2 – Açude com comportas de pranchas
em madeira e encontros em betão.
Ambas as soluções cumprem adequadamente os objetivos múltiplos gerais, sendo “transparentes“ ao
escoamento (não constituem obstáculo), dado permitirem repor a totalidade da secção natural, não
agravando cheias ou assoreamentos.
A principal vantagem da Solução 1 face à Solução 2 consiste na operação automatizada de
enchimento/esvaziamento, bem como esvaziamento automático em caso de cheia repentina. Efetivamente,
no caso da Solução 2, é necessário um esforço operacional para montagem/desmontagem periódica ou
repentina, dado que esta operação é realizada manualmente.
A solução técnica selecionada para a concretização do açude passa, então, pela instalação de um açude
de borracha, insuflável com ar. 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
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tubagens de entrada/saída de ar.
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O açude terá o coroamento à cota 4,1m e, com base no leito do rio no local de implantação, terá uma altura
de 1,3m, o que corresponde aproximadamente ao mesmo valor do diâmetro da câmara-de-ar de borracha.
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. A posição do açude teve de ser
rodada o necessário para atingir os objetivos do projeto, nomeadamente o ajuste com a passagem para
peixes (ver Desenho PRA.RA7.OBH.PE. PL – 001).
O corpo da manga de borracha será composto por uma camada exterior de borracha (EPDM - Ethylene
Propylene Diene Monomer) e duas camadas de tecido de nylon. A manga de borracha terá uma espessura
nominal de 12mm, tendo uma resistência à tração>240kN/m (urdidura) e>160kN/m (trama). As ligações
entre câmara-de-ar e tubagens do sistema serão realizadas por flanges em aço AISI304.
O sistema de ancoragem fixa a manga de borracha à fundação, criando um corpo estanque ao ar. Neste
caso, utiliza-se um sistema de fixação dupla para contrariar o efeito da impulsão provocado pela pressão
da água de ambos os lados do açude. A fixação é realizada de uma forma simples e rápida, perfurando-se
a fundação para introduzir chumbadores em aço carbono (grau 4,8, galvanizado a quente), que prendem
de forma uniforme as placas de fixação em ferro fundido dúctil de acordo com ISO1083/JS/450, transmitindo
a carga da barragem à fundação
A fundação é composta por um maciço de betão armado apoiado, de secção retangular, com uma altura
máxima de 1.0m, uma largura de 4.25m e um desenvolvimento em planta de cerca de 27m. De referir ainda
que a laje de soleira do açude será dotada de uma depressão a jusante com 0.90m de largura e 0.20m de
altura que possibilitará, futuramente, a instalação de equipamento adicional que permite monitorizar os
movimentos durante um período em que o açude não esteja insuflado.
Lateralmente à soleira, a montante e jusante, preconizaram-se dois septos com 0.80m de altura e 0.25m
de espessura, estruturalmente ligados à soleira do açude. Pretende-se com estes elementos minimizar a
perda de água por percolação entre as duas faces do açude insuflável.
Os encontros permitem a compatibilização das margens do rio com o açude. Serão compostos por uma
estrutura de betão armado, resultante do prolongamento do açude, com 3.15m de extensão e ligada
estruturalmente com a soleira.
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 18cm e comprimento médio
de 3.0m. As estacas serão encastradas na base da soleira de fundação cerca de 0.25m
Uma característica única do açude de borracha é a sua capacidade para funcionar como uma barragem de
crista de água. 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
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completamente o rio para o seu fluxo de água normal.
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O procedimento de insuflação deverá seguir as seguintes etapas:
1.

Verificar se a montante nem pessoas nem bens serão afetados negativamente pelo aumento do nível
da água;

2.

Retirar resíduos (especialmente objetos pontiagudos) próximos do corpo de borracha;

3.

Início do procedimento automatizado: fecho da válvula (motorizada) de escape de ar, abertura da
válvula (motorizada) de alimentação de ar, arranque do compressor de ar;

4.

Monitorizar o medidor de pressão de ar durante a insuflação do açude;

5.

Assim que se atinja a cota de água de projeto (e respetiva pressão de serviço do açude) paragem do
compressor de ar e fecho da válvula (motorizada) de alimentação de ar.

O tempo de insuflação é uma função de três fatores principais: o volume interno do corpo de borracha, a
pressão externa que atua sobre esse corpo e a capacidade do compressor de ar. O compressor
preconizado terá capacidade para encher o açude em cerca de 30 min e estima-se que debitará um caudal
de 64m3/h, a uma pressão de cerca de 14 kPa, com uma potência máxima estimada de 1,1 kW.
O tempo de desinsuflação é uma função da pressão externa (o açude vazará mais rapidamente se existir
uma pressão de água sobre o corpo de borracha), do volume do corpo de borracha e o número de tubagens
de exaustão. No caso em concreto, prevê-se três pontos de exaustão: um em cada extremo e outro ao
centro do corpo de borracha.
O procedimento de desinsuflação deverá seguir as seguintes etapas:
1.

Verificar se a jusante nem pessoas nem bens serão afetados negativamente pelo aumento do nível
da água a jusante;

2.

Verificar na fundação do açude, do lado de jusante, que não há objetos pontiagudos e outros
obstáculos que podem danificar o corpo de borracha durante a desinsuflação;

3.

Abrir o tubo de drenagem da tubagem de alimentação de ar para purgar a água condensada;

4.

Início do procedimento automatizado: abertura da válvula (motorizada) de escape de ar para esvaziar
a câmara-de-ar.
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Por forma a garantir o bom funcionamento do sistema, existirão dispositivos de segurança associados ao:
1.

controlo da pressão interior da borracha;

2.

controlo do nível da água a montante do açude, incluindo mecanismo de deteção mecânica.
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4.2 Regime hidrológico na secção do açude
A caraterização hidrológica na secção do açude, incluindo o estudo de caudais de cheia e de alagamento
de margens na secção de implantação do açude, no rio Águeda, em Requeixo, foi realizada por SENER
(2011). No Quadro 1 indicam-se os caudais para os rios Cértima e Águeda apresentados no referido estudo.
Quadro 2 – Caudais nos rios Cértima e Águeda (SENER, 2011)
Ponto

Caudal (m3/s)

Rio Cértima

19,2

Rio Águeda

11,4

Admite-se que, nestas condições, 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 5,25m.
Segundo a curva de vazão (INAG 2013), Q (m3/s) = 6.87203 x [h(m) + 0.04195]2.93224, em que h é a altura
hidrométrica, ou nível medido na escala, no quadro seguinte apresenta-se a relação caudal e cotas da
superfície livre.
Quadro 3 – Açude no rio Águeda. Secção de Requeixo. Curva de vazão
h(m)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Q(m3/s)

0,00

0,11

0,63

1,87

4,15

7,75 12,97 20,10 29,42 41,20

Cota(NM)

3,88

3,94

4,14

4,34

4,54

4,74

4,94

1.4

1.6

5,14

5,34

1.8

5,54

Ao caudal de 15,0m3/s corresponderá um nível de água no rio da ordem dos 5,0m.
Já para condições extremas de cheia, para caudais com períodos de retorno superiores, conforme estimado
também por SENER (2011), indicado no quadro abaixo e representado na figura seguinte, deverá ocorrer
extenso alagamento de margens, tanto da Pateira, como na secção do açude.
Quadro 4 – Açude no rio Águeda. Secção de Requeixo. Estimativa de caudais de cheia (SENER, 2011).
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Ponto

Caudal (m3/s)
T = 10 anos

T = 50 anos

T = 100 anos

Rio Cértima

195,1

336,1

402,3

Rio Águeda

155,3

289,9

358.6
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Figura 3 - Área inundável para cheias com períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos (SENER, 2011)

Ou seja, para caudais com períodos de retorno de 2 anos, a probabilidade de inundação das margens é
substancialmente elevada, atingindo-se cotas de cerca de 6,4m, 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.
No que respeita aos caudais afluentes, efetua-se a seguir um cálculo muito simples, mas que fornece uma
ordem de grandeza da relevância do 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. Numa lagoa com a área da ordem dos 5km2, o valor médio estimado no espelho de
água da Pateira de Fermentelos, com afluência constante de um caudal de 1m3/s, no período de 1 mês e sem
escoamento para jusante do açude, a sobreelevação do nível médio da água na Pateira, nesse período
temporal, seria de cerca de 0.5m.
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
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período, em média (q50%), situam-se no intervalo 0.25 - 7.0m3/s.
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4.3 Caudal Ecológico e Gestão do Açude
O “caudal ecológico” pode ser definido como o caudal que permite a conservação e manutenção dos
ecossistemas aquáticos naturais, a criação das espécies com valor desportivo e/ou comercial, bem como a
conservação e manutenção dos ecossistemas ripícolas, a estética da paisagem, e outros aspetos de carácter
científico ou natural. Certos especialistas nesta matéria referem-se ao caudal ecológico num sentido mais
limitado, considerando unicamente os recursos piscícolas, assumindo-se, no entanto, que tal caudal permitirá
a manutenção e conservação dos ecossistemas.
A principal dificuldade na definição de valores para o caudal ecológico subsiste na decisão dos níveis de
alteração do regime hidrológico natural que se consideram aceitáveis, face aos impactes nos ecossistemas
aquáticos e ribeirinhos que essa alteração induzirá, particularmente se se atender ao nível de incerteza que
ainda existe no domínio dos mesmos ecossistemas, em especial no que respeita a aspetos quantitativos.
Pode-se afirmar que o processo que envolve uma coerente definição de caudais ecológicos exige tempo,
trabalho de campo árduo, consenso entre as diferentes partes interessadas no processo e está sempre
relacionado com aspetos e decisões económicas (Alves R., 2010, Avaliação Ambiental de Metodologias para
Definição de Caudais Ecológicos em Portugal. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia
do Ambiente, Universidade do Porto).
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.
Segundo o “Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis”, integrada na Região
Hidrográfica 4, a estratégia definida neste instrumento de planeamento e gestão, no que se refere aos caudais
ecológicos é indicada na parte 6 - Programa de Medidas, Anexo IV - Caudais Ecológicos, sendo referido o
seguinte: “Medida B 12.04 – Avaliação da necessidade de definição e implementação de regimes de caudais
ecológicos em novos AH, no âmbito dos respetivos processos de AIA”.
O regime mínimo a propor será 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 será
fortemente simplificado, mantendo-se, no entanto, a premissa de base de impor regimes que mimetizem as
variações sazonais do escoamento natural. Para anos secos, propor-se-á 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.
O método do INAG (DSP, 2002, Alves e Bernardo) encara a divisão de Portugal continental em três regiões
que os autores reconhecem como hidrologicamente homogéneas, cada uma com um regime de caudal
associado, definido à escala mensal, com base nos quantis obtidos a partir das curvas de duração médias
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anuais referentes aos sucessivos meses.
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.
Projeto de Execução para Requalificação da Pateira de Fermentelos
3ª Fase - Projeto de Execução – Elementos 2, 3, 4 e 5

Janeiro 2016
Pág. 21

Para a região a Norte do Rio Tejo, a definição dos valores de caudal ecológico é feita com base nos critérios
constantes do quadro seguinte.
Quadro 5 – Caudal, Qα, excedido α % do tempo, em cada mês

Mês

Qα, excedido α % do tempo

Outubro

Q75

Novembro

Q75

Dezembro

Q75

Janeiro

Q75

Fevereiro

Q90

Março

Q90

Abril

Q90

Maio

Q90

Junho

Q90

Julho

Q75

Agosto

Q75

Setembro

Q75

No quadro anterior, o caudal Qα é tal que, na média dos anos, em α % do número de dias desse mês
ocorrem caudais superiores ao mesmo. Sendo assim, o índice α representa a estimativa amostral da
probabilidade de excedência associada a Qα determinada com base nos registos hidrométricos. Devido a
tal facto, Alves e Bernardo, referem que para este método apenas se consideram as estações hidrométricas
com mais de 10 anos de observações.
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,
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médios e secos, segundo o referido método.
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Quadro 6 – Caudal ecológico mensal, para anos húmidos, médios e secos
Caudal Ecológico, Qe (m3/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 4m e se as afluências forem
suficientes para o funcionamento da passagem para peixes. Deste modo, a questão de caudais ecológicos
só se colocaria 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 0,28m3/s.
Conforme a geometria prevista para a passagem de peixes, nas condições de açude insuflado (crista à
cota 4,1) haverá cerca de 0,4m de altura de água derivado, que corresponde ao caudal de cerca de
0,28m3/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.
4.4 Passagem para peixes
4.4.1 Considerações gerais
No presente ponto desenvolve-se a solução para estabelecer o “continuum fluvial”, no período de estiagem
em que o açude deverá operar, designadamente a transposição da ictiofauna do sistema fluvial dos rios
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Águeda e Cértima.
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A solução adotada e descrita em seguida corresponde à estratégia estabelecida com o Dono de Obra e
com as entidades responsáveis da gestão territorial e com funções tutelares, relativamente ao projeto do
açude, em que as questões colocadas compreendiam os seguintes aspetos:
a)

Avaliação e satisfação da necessidade de implantação de um dispositivo de transposição da
ictiofauna, devido à barreira ao contínuo fluvial resultante da presença do açude;

b)

Avaliação da necessidade de garantia de caudal de manutenção ecológico.

Com base na avaliação efetuada em a) e b), tomando em consideração a informação recolhida na
bibliografia da especialidade 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.
Para dar satisfação às orientações da PLRA, e concretizar os objetivos principais do açude, foi decidida a
construção de um açude móvel de borracha, insuflável, com coroamento à cota 4,1 m, a mesma já
anteriormente preconizada no projeto do açude (DRAC, 1999).
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 AveiroPTZPE0004) 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
4,00m, a que correspondem caudais fluviais na secção do açude da ordem de 0,20m3s-1.
Depois de atingir a sua plena capacidade, com a crista do açude insuflado a 4,1m, 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
3,70m, 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
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escoamento de 0,4m, implica, no mínimo, um caudal de aproximadamente 0,28m3s-1 (i = 0,005).
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4.4.2 Dispositivos para passagem de peixes
É reconhecido que as estruturas transversais implantadas em corredores fluviais constituem
elementos perturbadores dos habitats naturais e criam barreiras ao “continuum fluvial”, mesmo que
estas estruturas sejam de pequenas dimensões. De modo a conciliar o estabelecimento de estruturas,
é necessário adotar medidas de mitigação a estas roturas e à degradação das boas condições
ecológicas dos sistemas intervencionados.
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 ramps); 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 quaseuniforme, lento, devido ao estabelecimento de macro-rugosidades, 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.
Na solução preconizada para o açude em estudo 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
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desencontrados, encastrados num fundo revestido a enrocamento.
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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”).

Figura 4 - 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.
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 7 – Critérios de dimensionamento por tipo de espécie - valores de referência (Larinier et al., 2006)

Taxa
P. marinus e S. trutta trutta
A. alosa e A. fallax
S. trutta fario
Ciprinídeos reófilicos
Espécies de pequenas dimensões

Velocidade máxima Altura mínima
(m/s)
de água (m)
2,5
2,0
2,0
2,0
1,5

0,40
0,40
0,30
0,30
0,20

Potência máxima
dissipada (Watt/m3)
500-600
300-450
500-600
300-450
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
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Na figura seguinte apresenta-se o perfil longitudinal de uma passagem de peixes, com blocos que
constituem macrorrugosidades para aumentar a resistência ao escoamento

Figura 5 – Perfil da rampa para peixes

4.4.3 Dimensionamento hidráulico da passagem para peixes
Para o dimensionamento das passagens para peixes adotou-se a metodologia preconizada por Larinier et
al. (2006), para passagens de peixes com blocos e enrocamento distribuído uniformemente, que se
descreve seguidamente.
Passagens de peixes com blocos e enrocamento
O dimensionamento hidráulico das passagens para peixes consiste na adoção de regime lento quaseuniforme com base numa formulação válida para macrorrugosidades distribuídas uniformemente em rampa
com fundo de enrocamento apresentado por Larinier et al. (2006). Nos parâmetros de cálculo consideramse: a altura de escoamento – h; a dimensão dos blocos na direção exposta ao escoamento – D; a
concentração de blocos (macrorrugosidades) – Cr, relação da secção transversal dos blocos por unidade
de área do leito; e, o declive da rampa - i. Na Figura seguinte apresentam-se os parâmetros referidos.
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Figura 6 - Parâmetros de cálculo da geometria de passagem para peixes (Larinier et al., 2006)
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Nas condições de regime quase-uniforme adotado, a linha de energia é paralela ao andamento médio da
superfície livre de escoamento e ao fundo de enrocamento.
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) e apresentada na figura seguinte.

Figura 7 - 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
o período de funcionamento da passagem era relativamente limitado porque as condições de escoamento
com cotas da superfície livre superiores a 4,10m, 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 0,5m, o trânsito da ictiofauna far-se-á
maioritariamente pelo corpo do açude.
O cálculo hidráulico de caudais na rampa e o declive médio da linha de energia foi efetuado considerandose os níveis a montante e a jusante do açude e, deste modo, resultou a determinação do desenvolvimento
da rampa. No cálculo condicionou-se que não se deveriam exceder os caudais mínimos dos meses de
estiagem, em período seco. Ainda, não foi necessário atender às condições de galgamento dos blocos
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As condições hidráulicas de funcionamento foram obtidas de forma iterativa de acordo com a seguinte
fórmula:

qe = [0,648 (h/D)1,084 i0,56 Cr-0,456] g0,5 D1,5
em que:
qe: caudal unitário, por unidade de largura da rampa (m2s-1);
h:

altura de escoamento (m);

D:

dimensão média do bloco, no sentido perpendicular ao escoamento (m);

I:

declive da rampa (-);

Cr: concentração de blocos sobre a rampa (-).
G:

aceleração da gravidade (9,81ms-2).

A expressão considerada é válida para a situação de blocos não galgados (h/k<1,1 , em que k é a altura
do bloco sobre o fundo).
Neste tipo de passagem para peixes, o campo de velocidades é muito heterógeneo, sendo caracterizado
pelas seguintes velocidades de escoamento:
 velocidade máxima de escoamento (Vmax);
 velocidade média de escoamento na secção livre da rampa (Vmed), que corresponde ao escoamento
no troço compreendido entre duas linhas de blocos consecutivas;
 velocidade média de escoamento na secção contraída da rampa (Vmed, mínima), que corresponde
ao escoamento entre blocos.
As velocidades dependem do declive da passagem, da concentração de blocos e do caudal unitário. Na
face dos blocos oposta ao escoamento, a velocidade será mais baixa, criando condições para abrigo dos
peixes.
A heterogeneidade das velocidades na passagem de peixes é caraterizada pela relação entre as
velocidades máxima de escoamento e velocidade média na secção livre da rampa. Esta hipótese é válida
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A velocidade média de escoamento na secção livre é calculada através da equação:

v = qe / h
em que, qe é o caudal por unidade de largura (expresso em m2s-1 e h a altura de água sobre a rampa.
A velocidade média de escoamento na secção mínima da rampa é dada por:

vMaxm = [( b + D )/b] v
em que, b é a secção livre entre os blocos, e as restantes variáveis com os significados já referidos.
A velocidade máxima de escoamento pode ser calculada através da expressão:

vMax = [3,35 (h/D)0,27 i0,53] g0,5 D0,5
A potência dissipada pelo escoamento – Pv –, expressa em Wm-3, é calculada através da equação:

Pv =  g v i
em que, ρ é a massa volúmica da água (1 000 kg.m-3). A potência dissipada é proporcional ao declive da
passagem e à velocidade média de escoamento.
Os valores de referência para as condições de funcionamento neste tipo de rampas são os já apresentados
no Quadro 7. Os valores da velocidade máxima de escoamento admissíveis encontram-se entre 1,5 e
2,5m.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.
4.4.4 Descrição da solução adotada
A solução adotada para a passagem para peixes encontra-se localizada junto ao açude, na margem direita
do rio.
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. No Desenho PRA.RA7.OBH.PE.PL-001 apresenta-se a implantação do açude e respetiva escada
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O canal dispõe de blocos em fiadas, com eixos deslocados de modo a constituírem macrorrugosidades 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 3,70m. A jusante, a transição é,
também 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 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.

Figura 8 – Corte longitudinal da passagem para peixes
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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 macrorrugosidades, 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.
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.
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 nº 4).
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-001.
4.4.5 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 2,80m,
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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 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 m 3s-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 4,10m, 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 mantém 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.
A largura do leito normal é superior a 22,0m (largura da soleira do açude) e apresenta, neste trecho, um
valor de K (coeficiente de Manning) da ordem de 35m1/3s-1; a rampa, com uma largura de 5,0m o valor de
K  3m1/3s-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 0,40m e que a largura do dispositivo não deveria ser inferior a cerca
de 5,0m. Consequentemente, a conciliação destas condições com a capacidade de vazão do rio implica
que a cota da soleira de entrada do dispositivo seja de 3,70m e que o caudal descarregado, nas condições
mais adequadas, seja de cerca de 0,29m3s-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 0,15m3s-1, com a comporta insuflada, implica
alturas de escoamento mínimo na rampa da ordem de 0,25m. 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
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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 3,70m no local do açude (3,74m - 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.
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 3,0m,
na totalidade ou em parte do desenvolvimento da rampa. Esta solução poderá posteriormente ser objeto
de estudos hidráulicos de pormenor.
4.4.6 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 0,4m e uma largura da rampa de 5,0m. 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 criticas 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 0,40m, 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 0,40m3s-1. Para
este caudal, a cota da superfície livre do escoamento a jusante, ditada pela capacidade de vazão do rio, é de
4,08m, a que corresponde uma altura de escoamento na secção final da rampa (cota de fundo 3,57) de,
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Nos quadros seguintes apresentam-se os elementos do cálculo do escoamento para o açude insuflado
(coroamento a 4,10m), 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.
Nestes quadros apresentam-se os valores de declives da linha de energia (a montante, a jusante e médios),
as alturas médias e na secção de jusante e potência média dissipada pelo escoamento. Como se pode
observar, os caudais escoados estão limitados pelas condições de vazão do curso de água.
Quadro 8 - Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota 4,10), nível da superfície
livre na Pateira 4,10m (cota de montante) e hm = 0,40 (altura na secção 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
(Wm-3)

0,40
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,0090
0,0054
0,0039
0,0026
0,0016
0,0008

4,08
4,04
4,02
4,00
3,97
3,93

0,51
0,47
0,45
0,43
0,40
0,36

0,0056
0,0040
0,0031
0,0023
0,0016
0,0009

0,0073
0,0047
0,0035
0,0025
0,0016
0,0008

0,45
0,44
0,43
0,41
0,40
0,38

12,7
6,3
4,0
2,3
1,2
0,4

Quadro 9 - Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota 4,10), nível da superfície
livre na Pateira 4,05m (cota de montante) e hm = 0,35 (altura na secção 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
(Wm-3)

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,0070
0,0051
0,0034
0,0020
0,0009

4,04
4,02
4,00
3,97
3,93

0,47
0,45
0,43
0,40
0,36

0,0040
0,0031
0,0023
0,0016
0,0009

0,0055
0,0041
0,0028
0,0018
0,0009

0,41
0,40
0,39
0,37
0,36

7,9
5,0
2,9
1,4
0,5

Quadro 10 - Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota 4,10), nível da superfície
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livre na Pateira 4,00m (cota de montante) e hm = 0,30 (altura na secção 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
(Wm-3)

0,20
0,15
0,10

0,0046
0,0027
0,0013

4,00
3,97
3,93

0,43
0,40
0,36

0,0023
0,0016
0,0009

0,0034
0,0022
0,0011

0,36
0,35
0,33

3,7
1,8
0,7

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.
Projeto de Execução para Requalificação da Pateira de Fermentelos
3ª Fase - Projeto de Execução – Elementos 2, 3, 4 e 5

Janeiro 2016
Pág. 35

Quadro 5 – Regime de caudais fluviais e operação do açude. Açude insuflado (cota 4,10), nível da superfície
livre na Pateira 3,95m (cota de montante) e hm = 0,25 (altura na secção 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
(Wm-3)

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 0,40m. Indicam-se os valores de caudais específicos, velocidade média,
caudal total, coeficiente de Manning, velocidades máximas e potência dissipada pelo escoamento.
Quadro 6 – Funcionamento da rampa em regime uniforme para as condições de projeto

h

qe

v

Q

K

vMaxm

vMax

Pv

(m)
0,40

(m2s-1)
0,08

(m1s-1)
0,20

(m3s-1)
0,40

(m1/3s-1)
3,9

(m1s-1)
0,71

(m1s-1)
0,68

(Wm-3)
17,7

4.4.7 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.
4.4.8 Referências Bibliográficas
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ELEMENTO 4
CASO SEJA ADOTADA A SOLUÇÃO 1 NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE, DEVEM SER APRESENTADAS
SOLUÇÕES DE REVESTIMENTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA, COM RECURSOS A MATERIAIS
(E TÉCNICAS) LOCAIS E NATURAIS, PARA O EDIFÍCIO DE POSTO DE CONTROLO E OS
ENCONTROS DO AÇUDE NAS DUAS MARGENS.
O presente 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. 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.
1.

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
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.
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
nas Peça Desenhada PRA.RA7.PAI.PL-001) 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
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estabelecidas.
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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 enrocamento, com 4,5m de largura média e 0,80m de espessura
média, em que a pedra a colocar, sobre filtro de geotêxtil com gramagem de 200g/m2, deve ser arredondada
e ter diâmetro mediano (D50) de aproximadamente 0,20 a 0,25m.
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 0,12m, com um compasso de 1,5m. Cada camada de Rock
Roll será constituída por um estrutura cilíndrica (rolo) flexível, com um diâmetro de 0,40m e 2,0m 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 2,5mm e malha de 45x45m. O Bio Roll, com um diâmetro
de 0,25m e 3,0m 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 na Peça Desenhada
PRA.RA7.PAI.PL-001.
Nas figuras seguintes mostra-se um esquema da secção tipo da solução de consolidação da margem e um
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exemplo de aplicação desta solução.
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Figura 1 – Esquema de secção tipo de consolidação da margem

Figura 2 - Exemplo de consolidação da margem com aplicação de uma solução Rock Roll + Bio Roll

Dever-se-á ter em conta que as medidas propostas para a recuperação das margens deverão ser objeto
de um cuidado acompanhamento técnico em fase de obra, pois o estado poder-se-á alterar ao longo do
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2.

Edifício de comando

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. Este aspeto será desenvolvido seguidamente, salientando-se desde já que, 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, 4.00m x 3.00m (livres) e uma altura de 4.00m, da cota térrea exterior à cobertura.
Para o escoamento de eventuais águas resultantes da condensação, o pavimento foi projetado com uma
inclinação suficiente para a adequada vazão de água.
Quanto à cobertura, esta é em laje inclinada, de uma água, com inclinação de 25%, respondendo ao índice
de pluviosidade nesta zona. Será revestida a telha e com beirados que evitam que a água escorra pelas
paredes.
O edifício tem, apenas, um piso, que é o Piso Térreo. Neste piso, à cota 6,5m; será colocado todo o
equipamento de controlo do açude. Há um negativo no pavimento de 0.50m x 0.50m, permitindo a
passagem, do interior para o exterior, de 2 tubos, que terão de diâmetro 50mm, cada. Estes tubos é que
farão a passagem de ar, vinda do compressor. Do lado exterior do edifício, estes 2 tubos farão um “cotovelo”
de forma a serem enterrados, dentro de uma caixa e vala em estrutura de betão armado.
Quanto aos vãos, estes são em alumínio termo-lacado. Há uma porta de acesso, na parede, com largura
de 4.00m, com 2 folhas, ambas de abertura para o exterior, cada folha com 1.00m, permitindo uma largura
livre de 2.00m, com uma altura livre de 2.50m. Esta porta ficará num canto, junto à parede sua
perpendicular, e no canto oposto à localização do equipamento (compressor). Relativamente à folha junto
à parede, esta terá uma abertura enquanto grelha de ventilação (com rede mosquiteira), com largura livre
de 0.80m e uma altura livre de 0.50m, à altura da cota térrea interior de 0.20m, aproximadamente.
No que se refere à ventilação do edifício, foi contemplada uma grelha de ventilação (com rede mosquiteira)
na parede oposta à parede onde estará a porta de acesso, ou seja, na outra parede de largura 4.00m,
igualmente. Esta grelha ficará à altura da cota térrea interior de 3.00m. A sua altura livre será de 0.40m e a
largura livre de 1.00m. O referido posicionamento das 2 grelhas, em paredes e alturas opostas, permitirá a
adequada circulação de ar. Existem, ainda, 2 janelas, nas paredes opostas com largura de 4m,permitindo
a entrada de luz natural.
Quanto ao pavimento, este é inclinado e em direção à porta de acesso, com uma inclinação que permita o
escoamento natural de águas sem necessidade de qualquer caleira junto à porta. Em termos de
acabamento, como o edifício é para uso da equipa de manutenção, este não tem qualquer revestimento,
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As paredes são pintadas a tinta plástica. Não foi contemplado qualquer isolamento acústico, uma vez que,
à data, não existem outras edificações por perto. De qualquer forma, o ruído, a haver, será apenas aquando
do enchimento do açude, não sendo permanente.
A estrutura do edifício é em betão armado e alvenaria, com os 4 alçados exteriores forrados a painéis de
madeira. A utilização da madeira visa conferir ao edifício um aspeto mais natural e melhor enquadrado no
ambiente que o rodeia, dando resposta às condicionantes da DIA.
Na peça desenhada PRA.RA7.ARQ.PE.PL-001 apresenta-se as soluções de arquitetura e estrutural do
edifício de apoio.
Embora a volumetria do edifício (piso térreo) não seja significativa (planta 4.00m x 3.00m e altura 4.00m),
considerou-se que a plantação, junto ao edifício, de alguns exemplares arbóreos (conforme indicado na
Peça Desenhada PRA.RA7.PAI.PE.PL-001) de Crataegus monogyna (pilriteiro), com altura igual ou
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superior 1m, iria beneficiar a envolvente, do ponto de vista cénico.
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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 91EO.
Com o objetivo de minimizar a afetação do Habitat Prioritário 91EO, são preconizadas duas soluções
alternativas de dragagem da zona DGS2. Essas soluções são as seguintes:
A)

Dragagem hidráulica por corte, sucção e repulsão, com uma draga anfíbia (tipo Watermaster, ou
equivalente) e tubagens de plástico de Φ200-250mm.
Este tipo de draga, de pequenas dimensões, possui capacidade para repulsar os sedimentos a
distâncias consideráveis (superiores a 1000m), face às granulometrias dos materiais a dragar
(predominantemente siltes e argilas). Esta capacidade é perfeitamente compatível com as distâncias
máximas dos locais de deposição preconizados aos troços de canal a dragar por este método.
As principais características e vantagens deste tipo de equipamento são as seguintes:
a)

Dimensões reduzidas, permitindo transporte integral em camião e operação em áreas
confinadas;

b)

É autopropulsionada, dispensando o recurso a outros equipamentos auxiliares como batelões;

c)

Em seco, tem estacas traseiras extensíveis e articuladas, bem como patas dianteiras de braços
rotativos articulados com 3 membros;

d)

Pode operar com qualquer altura de lâmina de água;

e)

A lança frontal pode estar equipada com 5 ferramentas:

f)

e.1)

balde retro ou de maxilas

e.2)

balde frontal

e.3)

desagregador mecânico ou hidráulico e bomba de sucção

e.4)

ancinho

e.5)

cravador de estacas

Tem alcance de repulsão da ordem dos 1.200m em tubagens (PVC) de pequeno diâmetro
facilmente manuseáveis;
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g)

Pode executar aterros, quer por via mecânica, quer por via hidráulica;
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h)

Não necessita de lancha de apoio permanente para executar qualquer manobra;

i)

Muda de ferramentas na lança frontal em cerca de 30 minutos;

j)

Devido à sua baixa potência instalada, é uma máquina com reduzido nível de ruído.

Em síntese, 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.
Na figura seguinte apresentam-se imagens elucidativas do tipo de equipamento proposto.
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Figura 1 - Exemplo elucidativo do tipo de draga proposto
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A afetação das manchas de vegetação existentes na zona sul da Pateira de Fermentelos é também
evitada através da seleção criteriosa dos locais de acesso da tubagem aos terrenos escolhidos para
deposição dos dragados (FER3, FER4 e FER5). Concretizando, o acesso da tubagem a esses
terrenos é feito em locais onde não existe o habitat 91E0, e, sempre que possível, afetando ao mínimo
os salgueirais marginais, nomeadamente utilizando locais onde existem aberturas, como caminhos,
zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Esta 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. Esta medida poderá ser aplicada em locais com
terreno firme.
Nos percursos ao longo de valas transversais existentes entre o canal e as áreas de deposição, a
tubagem será flutuante. Esta tubagem é constituída por 2 tubos paralelos solidários, sendo um
transportador da mistura água-sedimentos e outro pneumático de sustentação.
Nas figuras 1, 2 e 3, em anexo, está representado o percurso da tubagem desde o canal até às áreas
de deposição FER 3, FER 4 e FER5. O acesso à área FER 4 é feito por terra, a partir da FER3. Na
peça desenhada PRA.RA7.OBH.PE. PL – 002 esses trajetos estão representados sobre a Carta de
Habitats produzida no âmbito do Estudo de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores
Florísticos e de Vegetação presentes na Pateira de Fermentelos (PLRA, 2015).
B)

Dragagem mecânica, com o mesmo tipo de draga, mas que executa a escavação com um balde de
maxilas ou simples e verte os sedimentos para uma plataforma flutuante de pequena dimensão.
Este tipo de intervenção está exemplificada na figura seguinte.
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Figura 2 – Imagem exemplificativa da intervenção proposta
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Salienta-se que a plataforma flutuante tanto pode estar posicionada ao lado da draga, como na sua
traseira. Após a carga, esta plataforma será rebocada por um pequeno bote até um cais de paliçada
existente na proximidade (ou, em alternativa, a draga pode cravar uma estacas na margem, de forma
a constituir um ponto de acostagem), onde uma grua ou escavadora giratória a descarregará,
colocando os sedimentos sobre camião. Prevê-se que este local de descarga se situe junto ao início
norte do canal DGS2, o qual é servido por um caminho de terra batida, que constituirá o acesso dos
camiões.

T. 11.072

Figura 3 - Imagens (aérea e fotográfica) do caminho de acesso,
em terra batida, na parte norte da área DGS2
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Este método apresenta no entanto, alguns inconvenientes, comparativamente com a Solução A),
nomeadamente:


prazo de execução bastante superior;



tráfego de camiões em caminhos agrícolas com pavimentos e bermas demasiado precários e
não adequados para este tipo de veículos;



ruído devido à circulação de camiões;



libertação de poeiras;



custos mais elevados, cerca de 3 a 4 vezes a solução A).
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Face ao exposto, preconiza-se que a dragagem seja efetuada de acordo com a solução A.
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