Parecer

Elementos a apresentar previamente à entrega do RECAPE, previstos na Declaração
de Irnpacte Arnbiental

1. Introdução

No seguimento da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, a
27 de abril de 2015 sobre o projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos,
foram remetidos pelo proponente do projeto, o Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., os elementos 1.
a 6. prévios à entrega do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE),
I

\

para análise e emissão de Parecer.

Estes elementos foram remetidos as entidades que constituem a Comissão de Avaliação,
apresentando-se de seguida a sua análise.

2. Análise Específica

2.1 Condicionantes estabelecidas na DIA para o Projeto de Execução

Considera-se relevante salientar as seguintes condicionantes para o projeto de execução
estabelecidas na DIA:

Condicionante 3. Adotar o cenário 2 de dragagem.
Condicionante 4. Excluir a área de deposição de dragados OB2.
Condicionante 8. Caso seja demonstmda a indispensabitidade de construção do açude,

qualquer que seja a solu@o construtiva a adotac deve ser assegumda/garantida a sua total
transposição pela fauna, quer no perikdo estival quando o açude está em funcionamento,
quer nas épocas de migração das principais esp&ies m@radores, não podendo constituir
obstáculo, pela criação de qualquer ressalto hidráulim, i tivre ci~ulação
pisckola.

Decorrente das condicionantes da DIA em articulação com as informações e conclusões obtidas
do conjunto de estudos realizados, ocorreram alterações e ajustamentos no desenvolvimento do
anteprojeto para projeto de execução, que o documento "Elementos a Apresentar Previamente à
Entrega do RECAPE" expõe, nomeadamente:
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Áreas de Dragagem
Diminuição da área de dragagem para 600 396 m2face aos 695 922 m2previstos em anteprojeto,
resultante de uma redefinição das áreas de dragagem da zona norte DGNl e da zona sul DGS2,
de forma a minimizar a afetação de vegetação com valor ecológico: i) a alteração na área DGNl
consistiu na eliminação da sua área central por aí ocorrerem, de acordo com os levantamentos
efetuados para os estudos do Elemento no 1, formações vegetais do habitat 3150 - Lagos
eutróficos naturais e seminaturais; ii) a alteração na área DGSZ consistiu em restringir a
dragagem à zona do canal, não afetando as áreas adjacentes ocupadas com formações de
macrófitas com salgueiros e não interferindo, também, com o habitat 91EO pt3 que é marginal.

A área de dragagem da zona sul DGSl mantém-se como no anteprojeto.

Locais de Deposição de Sedimentos e Pontos de Passagem da Tubagem
Foram eliminadas as áreas de deposição OBl e OB2. A eliminação da área OB2 é uma imposição
da DIA. A eliminação da área OB1 deveu-se a critérios técnicos e ambientais: estando as áreas a
dragar no setor sul da Pateira (DGS1 e DGS2) mais próximas da margem esquerda, considerouse mais adequado, em termos operacionais e de custos, que as áreas de deposição se situassem
nessa margem, eliminando, também com isso a necessidade de atravessamento pela tubagem
de repulsão, de uma zona onde estão presentes formações de macrófitas com salgueiros e
bosques paludosos 91EOpt3 (salgueiral). A própria mancha de deposição 081, embora não
apresentasse, em grande parte da sua área, formações de vegetação com valor relevante do
ponto de vista da conservação da natureza, tem contudo importância pela presença de habitats
de alimentação de aves aquáticas.

Na sequência desta eliminação, e tendo por base a não afetação de habitats ou biótopos de
interesse para a conservação da natureza, foram selecionadas 3 novos locais de deposição na
zona sul da Pateira (FER3, FER4 e FER5) substituindo os anteriores. Estes novos locais situam-se
assim junto à margem esquerda, apresentando no total cerca de 12 ha de área e servirão para a
deposição de parte do sedimento dragado na área DGSl e da totalidade do sedimento dragado
na DGSZ. As áreas FER 3, FER 4 e FER 5 abrangem apenas choupais de produção e, em menor
grau, áreas agrícolas (campos de milho) e prados, que correspondem a tipos de vegetação com
menor valor ecológico, não se situando dentro das áreas consideradas mais importantes do ponto
de vista ornitológico.

As áreas OR1, FERI e FER2 foram mantidas, mas com algumas alterações em termos de
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dimensão, em relação a fase de Anteprojeto. Assim, a mancha OR1 foi reduzida para cerca de
metade da área, por se ter considerado que, do ponto de vista técnico e de custos da operação
não era vantajosa a deposição do sedimento numa área tão vasta. Embora a altura de deposição
de sedimento seja mais elevada nesta nova configuração (14 cm face aos 7 cm em Anteprojeto),
considera-se que não esta comprometida a facilidade de secagem do material, face aos cuidados
colocados na drenagem das áreas de deposição, conforme projeto elaborado e apresentado no
Elemento n.0 6. A mancha de deposição FERI sofreu também uma redução em termos de área,
principalmente devido a necessidade de exclusão de uma zona marginal à Pateira, onde ocorrem
formações de macrófitas com salgueiros, vegetação com valor do ponto de vista da conservação
da natureza. A mancha de deposição FER2 apresenta também uma área um pouco menor, devido

a necessidade de exclusão de algumas zonas onde ocorrem ocupações se'nsíveis (como poços,
quintais, vinha, olival, etc.), conforme se avaliou em pormenor no âmbito da elaboração do
projeto de drenagem dos terrenos, para resposta ao Elemento n.O 6, prévio ao RECAPE.

Os pontos de atravessamento da tubagem que transporta os dragados para as várias áreas de
deposição foram também selecionados por forma a minimizar o atravessamento do habitat Amiais
Paludosos 91EOpt3, subtipo de habitat Florestas aluviais de Alnusglutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). O acesso da tubagem aos terrenos escolhidos para
deposição dos dragados é feito em locais onde este habitat não existe, nomeadamente, onde
existem aberturas, como caminhos, zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas sem
salgueiros. Nas situações pontuais em que existe atravessamento de manchas de salgueiros, a
afetação 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. Note-se que no caso da área de
deposição FER4, o acesso a esta área de deposição será feito pela FER3, exclusivamente por
terra, não havendo por isso atravessamento da zona húmida.

No âmbito da apresentação destas novas áreas para deposição dos sedimentos dragados
manifesta-se alguma reserva, no entanto, quanto à altura proposta para o depósitolaterro, tendo
em consideração a existência nas novas áreas de espécies com porte arbóreo. Com exceção das
áreas ORl e FER5, é preconizada uma altura média para o aterro na ordem dos 36 cm. No parecer
da CA, no fator Paisagem, esta mesma preocupação foi expressa no sentido de as alturas de
depósito não comprometessem a sobrevivência da vegetação, com particular destaque, para as
árvores. Apesar de algumas das árvores em causa serem choupos, mais adaptadas a situações
de cheia e alagamento mais ou menos temporário, as alturas de aterro com 36 cm que são
propostas, não correspondem de todo 2 altura média de depósito anual e natural de sedimentos
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sobre os terrenos emersos, às quais a vegetação responde.

O soterramento do colo das árvores pode comprometer a sobrevivência dos exemplares afetados.

Sendo os materiais dragados compostos por silte e argilas, tendem os mesmos, em particular as
argilas a colmatar e a impermeabilizar a área em torno das árvores e do respetivo colo. Mesmo
a altura proposta para a área FER5, é relativamente elevada. Nesse sentido, as alturas propostas
para a áreas onde ocorram manchas de árvores, de produção ou não, deverão ser equacionadas
no sentido de serem encontradas soluções que não comprometam a sobrevivência do material
vegetal em presença. Essas áreas deverão ser evitadas ou, em alternativa, a deposição fazer-se
apenas nas entrelinhas, deixando a base das árvores liberta de qualquer aterro.

Manifesta-se também preocupação como o facto de terem sido observados vestígios das antigas
parcelas de arroz e dos canais que as irrigavam e por onde se fazia a navegação, ao.longo das
margens da lagoa. Existia todo um sistema de circulação de águas em valas transversal e
perpendicular à zona que divide a FER4 da FER5. (RS - Prévio - Pág. 13).

Dado estas ocorrências serem um testemunho e uma marca na componente cultural da Paisagem
e consequentemente um atributo cultural da mesma, considera-se que tais evidências e
ocorrências devem ser protegidas acima de tudo da circulação das máquinas que venham a
distribuir os sedimentos pelos terrenos onde as mesmas se localizam.

Açude no rio Águeda
Foi adotada a Solução 1 do anteprojeto: açude com comporta insuflável de borracha, com a
consideração do definido na Condicionantes 8 da DIA e tendo em conta os trabalhos
desenvolvidos no estudo do Elemento n.0 3, prévio ao RECAPE.

Para além dos estudos que constituem os Elementos n.O 1 a n.O 6, Prévios ao RECAPE, o
desenvolvimento do projeto teve ainda o apoio dos seguintes trabalhos específicos:
Levantamento topográfico das áreas de deposição.

=

Campanhas de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar e dos solos nas áreas
de deposição (para resposta às medidas 9, 14 e 25 da DIA dos Elementos a Entregar em
Sede de RECAPE). As principais conclusões do estudo realizado são as seguintes:
0s solos apresentam, na generalidade, pH Ácido (4,6 e 55) e Pouco Ácido (5,6 e
6,5); teores de matéria orgânica predominantemente Muito Altos (> 6,0°/o) e Baixos
(1,l a 2,0°/o); fósforo extraível Muito Baixo 525 mg P205 kg-1) e Médio (51-100 mg
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P205 kg-1) e Altos teores de potássio extraível, entre 101 e 200 mg K2O kg-1.
Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas aos
solos envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria orgânica,
teores de potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável de argila.
Considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas em Projeto de
Execução para a aplicação dos sedimentos dragados, estes poderão assim
apresentar interesse na melhoria ou manutenção das suas características de
fertilidade, podendo contribuir para o aumento no teor em matéria orgânica.

A consideração deste estudo, identificado na DIA, para desenvolvimento em projeto de execução,
revela-se importante, de modo a comprovar que os locais de deposição têm solos com
características adequadas aos materiais a depositar ou que da sua deposição não resultarão
impactes negativos.

-

Trabalhos arqueológicos (conforme solicitado nas Medidas 22, 23, 24 e 26 da DIA dos
Elementos a Entregar em Sede de RECAPE).

Do trabalho realizado conclui-se que não existe património classificado ou em vias de classificação
dentro das áreas de incidência direta ou indireta do presente projeto.

Sobre estes trabalhos considerou a DGPC que de forma a salvaguardar o Património Cultural,
apenas foram solicitados elementos a apresentar em sede de RECAPE (e não previamente a este):
pelo que os elementos n.0 22 a 26 parece terem sido realizados de acordo com a documentação
remetida, no entanto só se procederá a sua avaliação sede de RECAPE, tal como estabelecido.

2.2 Elementos a entregar previamente ao RECAPE para análise e emissão de
Parecer
De seguida apresenta-se a análise efetuada pelas entidades consultadas pela CA e que emitiram
parecer, aos elementos a apresentar para análise e emissão de Parecer, de acordo com a
numeração apresentada na DIA.

Elemento 1. Estudo rhgoroso e detalhado que identfique, cartogafe e descreva os valores
17on5ticos e de vegetação presentes (habita& naturais da Diretiva Habitats e biótopos de
utilizagão faunktica), que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser
comprovada com a apresentação de um projeto de restabelecimento / mperação / recrhação
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difusores/aspersores, em diversos locais, permitindo a saída controlada do sedimento, bem como
a seleção da descarga de cada difusor por meio de válvulas de seccionamento. Para o
escoamento dos caudais, resultantes dessas deposições, encontra-se previstos diques e valas,
longitudinais e transversais, devidamente dimensionados. Os caminhos, situados a cotas que
possam ser galgadas, encontram-se protegidos com diques e valas e as valas existentes prevêse que sejam limpas e regularizadas. Sempre que necessário encontram-se previstas passagens
hidráulicas, através de tubos sob o pavimento. Para os poços existentes foi contemplada uma
faixa de proteção, com uma largura média de 10 m, rodeada de diques.

3. Conclusáo

Considera-se que o Documento relativo aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE se
encontra em conformidade com a DIA e que foi, globalmente, adequado e suficientemente
justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto relativamente à fase de anteprojeto,
no sentido do cumprimento efetivo das condicionantes impostas pela DIA.

No âmbito da conservação e da biodiversidade, tem-se a referir que as alterações ao projeto
apresentadas são menos impactantes do que as soluções inicialmente previstas no Anteprojeto,
o que se deve, fundamentalmente, a redução das áreas de dragagem da zona norte DGN1 e da
zona sul DGS2 e a eliminação da área de deposição OB1. De destacar, ainda, que os estudos
desenvolvidos permitiram selecionar os locais de atravessamento da tubagem que transporta os
dragados para as várias áreas de deposição evitando o atravessamento do habitat Amiais
Paludosos 91EOpt3, subtipo de habitat Florestas aluviais de Alnusglutinosa e Fraxinus ewcelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alhe). O acesso da tubagem aos terrenos escolhidos para
deposição dos dragados é feito em locais onde este habitat não existe, nomeadamente, onde
existem aberturas, como caminhos, zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas sem
salgueiros. Nas situações pontuais em que existe atravessamento de manchas de salgueiros, a
afetação será minimizada através da colocação da tubagem sobre cavaletes.

Da apreciação aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE salientam-se as observações
efetuadas nos Elementos no 1e no 3:
i)

Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais com

terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os draiados às áreas de
deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER 5.
ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91EO no local de
reconstrução do açude, considera-se que:
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Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o corte
da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, quer no

-

controlo inicial quer no controlo de seguimento.
O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 20 ano (ano da

plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no arranque de
eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da rebentação que ocorrer
nos troncos cortados no 10 ano.
iii) Justificar, o melhor possível, as opções construtivas apresentadas para o dispositivo de
transposição da ictiofauna, no que respeita à dimensão dos blocos, ao declive da rampa e ao
espaçamento entre blocos.

No âmbito dos recursos hídricos, qualidade da água e dos sedimentos e hidromorfologia, regime
sedimentar e hidrodinâmica, considera-se adequados os elementos apresentados.

No âmbito da paisagem, da análise da informação importa, numa primeira exposição, realçar que
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 91EO na zona do açude, situação pouco frequente, considerando-se
essa articulação uma mais-valia para o Projeto e para a minimização dos impactes.

No que se refere às soluções apresentadas concorda-se com as mesmas de forma genérica.
Contudo, o resultado final e a sua eficácia dependem da uma boa execução que requer
conhecimentos técnicos. Nesse sentido, o trabalho em causa deverá ser executado por pessoal
devidamente habilitado, nomeadamente quanto as soluções de engenharia natural a adotar.

Se a fase de execução é muito importante, quanto à qualidade dos materiais e às técnicas usadas,
também a fase pós-obra, e posteriormente a de exploração, é determinante para avaliação da
eficácia e correção de eventuais insucessos na instalação da vegetação. A fase de construção
requer o devido acompanhamento técnico, tal como referido pelo Proponente.

Dever-se-á ter em conta que as medidas propostas para a recuperação das margens deverão ser
objeto de um cuidado acompanhamentotécnico em fase de obra, pois o estado poder-se-á alterar
ao longo do tempo e as soluções poderão ter que ser ajustadas. Contudo, também se considera
que deve haver monitorização da sua evolução na fase pós-obra, até a vegetação e as soluções
propostas se consolidarem.
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No que se refere ainda a integração das estruturas construídas, importa referir que quanto ao
revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em betão, o documento em avaliação

é omisso, sendo que a bIA destacava esta componente do Projeto. Assim, e para o Elemento 4,
considera-se que deve ser dada resposta a esta questão no RECAPE, em consonância com o
expresso na DIA.
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