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PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PATEIRA DE
FERMENTELOS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

ANEXO G – PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

De acordo com o definido na DIA, apresenta-se seguidamente o Plano Geral de
Monitorização associado ao Projeto de Execução da Requalificação e Valorização da
Pateira de Fermentelos. A DIA define que devem ser desenvolvidos e apresentados em
sede de RECAPE, os programas de monitorização relativos a:
1. Evolução Morfológica das Margens da Lagoa e as Cotas do Fundo;
2. Qualidade da Água Superficial;
3. Sedimentos;
4. Evolução do Estado de Conservação e da Disponibilidade dos Habitats Naturais
e do Mosaico de Habitats Húmidos para as Biocenoses deles dependentes;
5. Macroinvertebrados;
6. Avifauna;
7. Ictiofauna;
8. Utilização dos Dispositivos de Transposição do Açude pela Ictiofauna;
9. Caudal Ecológico.
No Quadro 1 sintetizam-se os planos a realizar e a fase em que têm aplicação, sendo
que nalguns casos estes planos foram contudo agrupados por serem planos afins e com
pontos de monitorização comuns.
A monitorização dos macroinvertebrados bentónicos e do regime de caudais ecológicos
foi assim integrada no programa de monitorização da qualidade da água superficial, onde
fazia mais sentido. A monitorização da transposição do açude foi integrada na
monitorização específica para a fauna piscícola.
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Os planos são definidos de acordo com a DIA e o EIA da fase de Anteprojeto e tendo em
conta a legislação aplicável à elaboração dos relatórios de monitorização, constante na
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).
Quadro 1 – Planos de Monitorização e Fases de Aplicação
Planos de Monitorização

Fase de
Projeto

Fase de PréConstrução

Fase de
Construção

Fase de
Exploração

Evolução morfológica das margens
da lagoa e as cotas do fundo

-

√

-

√

√(1)

-

-

-

Qualidade da Água Superficial
(incluindo os Macroinvertebrados) e
Caudal Ecológico

-

√

√

√

Estado
de
Disponibilidade
Naturais

-

√

√

√

Avifauna

-

√

√

√

Ictiofauna
e
Utilização
do
Dispositivo de Transposição pela
Ictiofauna e Transposição do Açude
quando não está operacional

-

√

√

√

Qualidade dos Sedimentos

Conservação
e
dos
Habitats

(1) Corresponde à campanha de amostragem efetuada em fase de Projeto de Execução para a Caracterização dos
Sedimentos
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2.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA DAS
MARGENS DA LAGOA E AS COTAS DO FUNDO

2.1

Objetivos

Face aos processos naturais de transporte sedimentar nestes sistemas aquáticos, que
podem originar assoreamento ou eventualmente erosão dos fundos e /ou das margens
da lagoa e para que se proceda a uma correta avaliação das ações adotadas e de futuras
ações a implementar, deverá ser desenvolvido um programa de monitorização da
evolução das margens e dos fundos da Pateira de Fermentelos.
Este programa incluirá a caracterização da situação atual, relativamente à morfologia das
margens e dos fundos da Pateira, através de levantamentos topo-hidrográficos, bem
como a monitorização de eventuais processos de assoreamento ou erosão, após a
realização das dragagens.
O objetivo deste programa é a avaliação e o acompanhamento dos efeitos do projeto ao
longo do tempo de implementação, em particular acompanhar a evolução morfológica da
Pateira, incidindo sobre os seus fundos e margens, de forma a inferir sobre tendências
para alterações, devido a processos naturais de assoreamento/erosão.
Em função de eventuais alterações identificadas, devem ser definidas ações ou medidas
a tomar, no imediato ou no futuro, de modo a repor uma situação compatível com os
objetivos do projeto.

2.2

Locais de Amostragem

Os locais de amostragem, que se consideram representativos para efeitos da
monitorização da evolução batimétrica do fundo e das margens estão representados na
FIG. 1 e são os seguintes:
a) Fundos correspondentes a toda a área molhada da Pateira de Fermentelos e área
a dragar, a qual é assim prolongada num estreito canal a montante e a jusante da
Pateira.
A área estimada que inclui toda a mancha assinalada na FIG. 1, em anexo, é de
238 ha. Contudo na zona húmida da Pateira envolvente às zonas a dragar, assim
como, nos estreitos canais a dragar nos extremos montante e jusante, o
levantamento pode vir a afigurar-se difícil devido à vegetação presente no plano
de água, o que poderá reduzirá a área de levantamento.
b) Terrenos marginais à Pateira de Fermentelos, numa faixa de 10 m em torno do
limite do leito, inserida em área de domínio hídrico. Área estimada de 14 ha.
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2.3

Parâmetros e Frequência das Amostragens

Para atingir os objetivos, será necessário realizar a monitorização dos seguintes
parâmetros e com as seguintes frequências de amostragem:
a) Para efeitos de monitorização batimétrica:
i)

Antes e logo após a obra: batimetria dos fundos da Pateira correspondentes à
área molhada, e topo-hidrografia das margens, numa faixa de 30 m acima do
limite do leito, correspondente ao domínio hídrico;

ii) 2 e 4 anos após a conclusão da obra: idêntica abrangência dos
levantamentos.
Dada a variabilidade sazonal dos agentes modeladores e consequentes efeitos sobre a
evolução dos sistemas naturais, é fundamental que os levantamentos topo-hidrográficos
coincidam sensivelmente com a mesma época do ano de levantamentos anteriores.
Propõe-se ainda a compilação do histórico de monitorização dos diversos parâmetros em
análise, sempre que esse histórico exista, de modo a permitir uma análise mais completa
e comparativa da evolução do sistema.

2.4

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários

Os levantamentos topo-batimétricos preconizados deverão ser realizados recorrendo a
técnicas e equipamentos adequados aos trabalhos em causa. Recomenda-se que estes
trabalhos sejam realizados por empresas com experiência comprovada nos respetivos
domínios, designadamente por entidade que tenha efetuado a comunicação prévia para o
exercício de atividades de produção de Cartografia Hidrográfica ao IH.
Na execução dos levantamentos hidrográficos deverão ser seguidas as boas-práticas e
recomendações aplicáveis constantes dos seguintes documentos (disponíveis no site
oficial do IH através do endereço www.hidrografico.pt/lei-da-cartografia.php):
-

-

Ministério da Defesa Nacional. Marinha. Instituto Hidrográfico. Especificações
Técnicas: Planeamento, Execução e Processamento de Levantamentos
hidrográficos. Versão 0.0. Lisboa – Portugal. 2008;
Ministério da Defesa Nacional. Marinha. Instituto Hidrográfico. Especificações
Técnicas: Produção de Cartografia Hidrográfica. Versão 0.0. Lisboa – Portugal.
2009.

Os levantamentos topo-hidrográficos iniciais e finais devem ser realizados, sempre que
as profundidades disponíveis o possibilitem, com recurso a sistema multifeixe, e em
qualquer caso apresentados no sistema de projeção horizontal ‘Hayford Gauss-Elipsóide
Internacional’, Datum Horizontal 'Datum 73' e Datum Vertical 'Zero Hidrográfico Nacional'.
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Os levantamentos devem ser apresentados à escala 1:2.000 e no formato DWG, com
indicação das isóbatas, e sempre acompanhados do ficheiro de pontos XYZ respetivos,
sendo deles extraídos e apresentados perfis longitudinais e, caso aplicável, transversais,
com posicionamento igual ao adotado no Projeto de Execução, conforme peças
desenhadas. Devem ser traçadas isobatimétricas e curvas de nível com equidistância de
1,0 m.
Deve ser feito o reconhecimento e sua identificação na memória descritiva do trabalho,
dos pontos para apoio aos levantamentos.
A partir dos levantamentos realizados e respetivos perfis transversais extraídos, serão
gerados Modelos Digitais de Terreno (MDTs), preferencialmente com recurso a software
tipo-Autocad Civil 3D ou similar.
O número de pontos utilizado para a definição da morfologia imersa deve ser
manifestamente suficiente em densidade tendo em vista o objetivo de comparação com
os dados anteriores e posteriores da superfície a monitorizar.
Através da comparação dos Modelos Digitais de Terreno (MDTs) de diferentes datas,
será produzida cartografia das evoluções morfológicas e obtidos balanços volumétricos e
taxas evolutivas (erosão/acreção).
A informação de base utilizada e os resultados geográficos deverão ser fornecidos em
formato digital.
As técnicas e equipamentos a utilizar para a realização dos trabalhos, nomeadamente o
detalhe quanto à precisão vertical e precisão de posicionamento propostos, previstos
neste Programa de Monitorização, devem ser previamente apresentadas pelo prestador
de serviços e aprovadas pela Polis Litoral – Ria de Aveiro.

2.5

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros
Caracterizadores da Fase de Pré-Construção do Projeto

Atendendo aos processos hidrodinâmicos e de transporte sedimentar naturais, é
preconizado o acompanhamento da evolução da morfologia dos fundos e das margens
da Pateira e dos padrões de sedimentação/erosão.

2.6

Critérios de Avaliação dos Dados

Os diversos parâmetros amostrados deverão ser comparados temporalmente, tomandose como situação de referência os valores do levantamento inicial, de modo a aferirem-se
os efeitos do projeto ao longo do tempo.
Deverão ser avaliados os dados no que respeita nomeadamente à topo-hidrografia,
alterações na morfologia das margens e dos fundos da Pateira e padrões de
sedimentação/erosão.
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Para o efeito, deverão ser utilizados programas informáticos de modelação de terreno,
Autocad Civil-3D ou equivalente, que permitam a estimativa dos volumes de sedimentos
envolvidos nos eventuais processos de erosão/sedimentação.
As informações obtidas e a informação resultante do tratamento dos dados deverão
permitir a sua representação cartográfica, a escala adequada, com identificação das
variações, no espaço e no tempo.

2.7

Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos
Resultados dos Programas de Monitorização

Caso os resultados obtidos apontem para a ocorrência de situações de
assoreamento/erosão, nomeadamente alterações morfológicas localizadas nas áreas
dragadas e em margens próximas destas, deverão ser informadas as entidades
competentes e, em articulação com aquelas, deverão ser analisadas as medidas
adequadas a implementar.

2.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão de Programa de
Monitorização

Na sequência da realização de cada uma das campanhas de monitorização previstas,
deverá ser apresentado um relatório, com a descrição dos trabalhos realizados, análise
de resultados, nomeadamente comparação da informação obtida com dados de
companhas anteriores, e conclusões relativas à evolução da morfologia dos fundos da
Pateira e das suas margens.

6

Vol.II – Relatório Técnico – ANEXO G

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

3.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E
DO CAUDAL ECOLÓGICO

3.1

Objetivos

Tendo em vista as características do projeto e o facto de se estar a intervir em duas
massas de água, da categoria Rio (PT04VOU0543A e PT04VOU0543B), embora de
características distintas (sistema lêntico e lótico), onde é primordial a adequada gestão da
qualidade da água, bem como da preservação das comunidades bióticas e respetivos
habitats, é estabelecido um programa de monitorização para as fases de pré-construção,
construção e exploração.
O presente programa de monitorização da qualidade da água superficial e do caudal
ecológico tem como principais objetivos:
•

Verificar o cumprimento dos objetivos ambientais e normas de qualidade
ambiental (NQA), estabelecidas na legislação em vigor, em matéria de qualidade
de água, contemplando na sua matriz de parâmetros de análise o conjunto de
elementos que permita, verificar o “estado” da massa de água abrangida pelo
projeto, e cumprimento dos objetivos ambientais de qualidade mínima para as
águas superficiais;

•

Verificar a conformidade com os objetivos da qualidade da água superficial de
acordo com os requisitos definidos na legislação em vigor nessa matéria,
designadamente a Lei da Água e o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e
ainda no Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto e respetivas alterações;

•

Relacionar as eventuais alterações de qualidade da água que possam estar
relacionadas com as características físico-químicas dos sedimentos que irão ser
dragados, bem como avaliar a influência das dragagens dos fundos na qualidade
da água;

•

Verificar o impacte das ações projeto sobre as comunidades bióticas presentes,
nomeadamente em termos de composição e abundância, que inclui a flora
aquática (fitobentos e macrófitas), macroinvertebrados bentónicos e fauna
piscícola;

•

Verificar se o regime de caudal estabelecido assegura as condições hidrológicas
necessárias à conservação e manutenção do ecossistema aquático, e avaliar a
necessidade de alteração do regime;

•

Consubstanciar eventuais medidas preventivas e/ou corretivas que venham a ser
necessárias;

•

Avaliar as medidas minimizadoras dos impactos identificados, definidas no âmbito
do projeto.

Na fase de pré-construção a monitorização da qualidade da água superficial e do
caudal ecológico da Pateira de Fermentelos tem como objetivo principal avaliar o estado
atual da água, e ainda, determinar as condições atuais das comunidades bióticas
(composição e abundância) e das condições hidromorfológicas, servindo como referência
antes do início de qualquer intervenção na Pateira.
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Na fase de construção, a monitorização da qualidade da água superficial e do caudal
ecológico da Pateira de Fermentelos tem como objetivo principal avaliar o impacte das
atividades inerentes à fase de construção e servir de apoio à implementação e avaliação
da eficácia das medidas de projeto e de minimização previstas durante esta fase.
Na fase de exploração, a monitorização da qualidade da água superficial da Pateira de
Fermentelos tem como objetivos principais a avaliação da evolução da qualidade da água
na Pateira criada pela implementação do projeto, de forma a verificar o cumprimento do
estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e respetivas alterações, e na
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e se o
regime de caudal estabelecido no açude do rio Águeda assegura as condições
hidrológicas necessárias à conservação e manutenção do ecossistema aquático, ou se é
necessário proceder à alteração do regime definido.

3.2

Locais de Amostragem

No Quadro 2 são apresentados os pontos de amostragem que deverão ser contemplados
na monitorização da qualidade da água, bem como o objetivo inerente a cada um dos
referidos pontos. Os locais são ainda classificados como sendo de “avaliação” (avaliação
direta do impacte do projeto) e de “controlo” fora de qualquer uma das áreas de
intervenção.
Quadro 2 – Locais de Monitorização da Qualidade da Água Superficial
Local de
Amostragem

Localização

QA01

Montante do açude do rio Águeda

QA02

Jusante do açude do rio Águeda

QA03

Junto à zona de dragagem DGN1

Avaliação (dragagens)

QA04

Junto à zona de dragagem DGN1

Avaliação (dragagens)

QA05

Na zona lagunar

Controlo (dragagens)

QA06

Junto à zona de dragagem DGN1

QA07

Na zona lagunar

QA08

Junto à zona de dragagem DGS2

Avaliação (dragagens)

QA09

Junto à zona de dragagem DGS1

Avaliação (dragagens)

QA10

Na zona lagunar

Controlo (dragagens)

Objetivo

DQA (Rio), QMAS e CE

DQA (Rio) e QMAS

Tipologia
Avaliação (açude)
Controlo (açude)

Avaliação (dragagens)
Controlo (dragagens)

Notas:
DQA (Rio) – Avaliação do Estado de Massa de Água. Monitorização de acordo com as metodologias de avaliação do
estado ecológico em massas de água da categoria Rio
QMAS – Avaliação da qualidade mínima para águas superficiais de acordo com o anexo XXI do DL n.º 236/98 de 1 de
agosto
CE – Avaliação da eficácia do regime de Caudal Ecológico estabelecido no açude do rio Águeda

Os locais de amostragem acima referidos estão representados na FIG. 1.
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3.3

Parâmetros e Frequência das Amostragens

Os parâmetros de avaliação da qualidade superficial da água contemplam elementos
biológicos, elementos hidromorfológicos e elementos químicos e físico-químicos.
Uma vez que as massas de água abrangidas pelo projeto, nomeadamente Pateira de
Fermentelos (rio Cértima – PT04VOU0543A) e rio Águeda (PT04VOU0543B),
enquadram-se na categoria Rio, os elementos biológicos e hidromorfológicos a
considerar são os seguintes:
•

•

Elementos biológicos
−

Composição e abundância da flora aquática;

−

Composição e abundância dos invertebrados bentónicos;

−

Composição e abundância e estrutura etária da fauna piscícola;

−

Diversidade e Equitabilidade.

Elementos hidromorfológicos (de suporte dos elementos biológicos)
−

Regime hidrológico;

−

Continuidade do rio;

−

Condições morfológicas.

Nos Quadro 3 e Quadro 4 apresenta-se uma síntese dos elementos biológicos e
hidromorfológicos de avaliação de estado de massa de água, atendendo à tipologia de
rios em que a Pateira de Fermentelos (PT04VOU0543A) e rio Águeda (PT04VOU0543B)
se enquadram, designadamente nos Rios do Litoral Centro.
Quadro 3 – Parâmetros Biológicos de Avaliação do Estado de Massa de Água
Elementos Biológicos
Composição e abundância da
restante flora aquática

Indicador
(a) (b)

Fitobentos

IPS

Macrófitas

IBMR

Composição e abundância dos
invertebrados bentónicos

Invertebrados bentónicos

IPtIs

Composição e abundância da
fauna piscícola

Fauna piscícola

F-IBIP

(b)

(a) (b)

(c) (b)

(a) http://www.apambiente.pt/dqa/assets/crit%C3%A9rios-classifica%C3%A7%C3%A3o-rios-e-albufeiras.pdf
(b) Decisão da Comissão 2013/480/EU, de 20 de setembro de 2013
(c) http://www.apambiente.pt/dqa/assets/relat%C3%B3rio-desenvolvimento-fauna-pisc%C3%ADcola.pdf

No caso da Pateira de Fermentelos a adoção dos índices HQA e HMS deverá ser
considerada com alguma prudência, dado que, apesar da sua integração na categoria
Rio, as características morfológicas da mesma distam significativamente das
características de um sistema lótico, como é o caso do rio Águeda, por exemplo.
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Quadro 4 – Parâmetros Hidromorfológicos de Avaliação do Estado de Massa de Água
Elementos hidromorfológicos

Componente

Unidade

Regime Hidrológico

Caudais e condições de escoamento

River Habitat Survey (HQA)

Continuidade do Rio

---

River Habitat Survey (HMS)

Condições Morfológicas

Variação da profundidade e largura
Estrutura e substrato do leito
Estrutura da zona ripícola

River Habitat Survey (HQA)

No Quadro 5 são ainda apresentados os parâmetros populacionais a considerar na
avaliação dos elementos biológicos, para sua caracterização em termos de comunidade.
Quadro 5 – Parâmetros Populacionais de Avaliação da Comunidade Biótica
Elemento Biológico

Parâmetros Populacionais

Flora aquática

Composição específica
Abundância relativa
Diversidade e equitabilidade

Macroinvertebrados bentónicos

Composição específica
Abundância relativa
Diversidade e equitabilidade

Fauna piscícola

Composição específica
Abundância relativa
Biomassa e estrutura etária
Diversidade e equitabilidade
Presença de exóticas, migradores diádromos e
com estatuto de proteção

Adicionalmente aos elementos biológicos e hidromorfológicos, referidos anteriormente,
são considerados no presente programa de monitorização elementos químicos e físicoquímicos de avaliação da qualidade da água. Os parâmetros de avaliação considerados
encontram-se sumarizados no Quadro 6.
Quadro 6 – Parâmetros Químicos e Físico-Químicos de Avaliação de Qualidade da Água
Parâmetro

Unidade

pH

Sorensen

Temperatura

ºC

Cor (após filtração)

Pt/Co

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/l

Oxigénio dissolvido

mg/l

Taxa de Saturação de Oxigénio

% Sat.

Enquadramento legislativo

DL n.º 236/98, de 1 de agosto
DL n.º 77/2006, de 30 de março
DL n.º 83/2011, de 20 de junho
DL n.º 218/2015, de 7 de outubro

(cont.)
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(cont.)

Parâmetro

Unidade

Prata

mg/l

Arsénio

mg/l

Cádmio

mg/l

Crómio

mg/l

Cobre

mg/l

Mercúrio

mg/l

Níquel

mg/l

Chumbo

mg/l

Zinco

mg/l

Coliformes fecais

ufc/100 ml

PCB

mg/l

PAH

mg/l

CBO5

mg/l

CQO

mg/l

Enquadramento legislativo

DL n.º 236/98, de 1 de agosto
DL n.º 77/2006, de 30 de março
DL n.º 83/2011, de 20 de junho
DL n.º 218/2015, de 7 de outubro

A monitorização dos elementos biológicos, elementos hidromorfológicos e elementos
químicos e físico-químicos devem seguir a frequência de amostragem indicada no
Quadro 7.
A monitorização na fase de pré-construção será única e antes dos trabalhos de
construção terem início, a qual servirá como base de comparação com as futuras
campanhas de monitorização. Na fase de construção será realizada uma campanha,
sendo que a mesma deverá coincidir com as intervenções de dragagem a realizar. Na
fase de exploração (pós-obra), os elementos de qualidade definidos serão
monitorizados com a frequência apresentada no Quadro 7, durante 3 anos.
As amostragens dos elementos biológicos e hidromorfológicos deverão ser efetuados,
preferencialmente, no período de primavera (abril a maio). Nas fases de pré-construção e
construção a amostragem dos elementos químicos e físico-químicos deverão coincidir
com os elementos biológicos e hidromorfológicos. Na fase de exploração (pós-obra), pelo
menos uma das campanhas semestrais dos elementos químicos e físico-químicos deverá
coincidir com a amostragem dos restantes elementos. A segunda campanha semestral
deverá ser preferencialmente executada no período seco.
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Quadro 7 – Frequência das Monitorizações dos Elementos de Qualidade
Frequência
Elementos de Qualidade

Fase de Préconstrução

Fase de
Construção

Fase de
Exploração

Biológica
Fitobentos
Macrófitas
Macroinvertebrados bentónicos

Anual
1 única campanha

1 única campanha

Peixes

Anual
Anual
Anual

Hidromorfológica
Morfologia
Continuidade do

Anual
1 única campanha

1 única campanha

Regime Hidrológico

Anual
Anual

Químico e Físico-Químicos
pH

Semestral

Temperatura

Semestral

Cor (após filtração)

Semestral

Sólidos Suspensos Totais (SST)

Semestral

Oxigénio dissolvido

Semestral

Taxa de Saturação de Oxigénio

Semestral

Prata

Semestral

Arsénio

Semestral

Cádmio

Semestral

Crómio
Cobre

12

1 única campanha

1 única campanha

Semestral
Semestral

Mercúrio

Semestral

Níquel

Semestral

Chumbo

Semestral

Zinco

Semestral

Coliformes fecais

Semestral

PCB

Semestral

PAH

Semestral

CBO5

Semestral

CQO

Semestral
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3.4

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários

As amostragens dos elementos biológicos e hidromorfológicos de suporte aos elementos
biológicos deverão ser efetuados de acordo com os protocolos de amostragem e análise
publicados pela APA, designadamente:
•

Manual para a avaliação biológica da Qualidade da Água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água – Protocolo de amostragem e análise para
fitobentos-diatomáceas (INAG, 2008);

•

Manual para a avaliação biológica da Qualidade da Água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água – Protocolo de amostragem e análise para os
macrófitos (INAG, 2008);

•

Manual para a avaliação biológica da Qualidade da Água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água – Protocolo de amostragem e análise para os
macroinvertebrados bentónicos (INAG, 2008);

•

Manual para a avaliação biológica da Qualidade da Água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água – Protocolo de amostragem e análise para a
fauna piscícola (INAG, 2008); e

•

Environnement Agency. 2003. River Habitat Survey in Britain and Ireland. Field
Survey Guidance Manual: 2003 Version.

Os referidos protocolos deverão ser devidamente adaptados às características
morfológicas dos locais de amostragem, pois, apesar de enquadrada na categoria Rio, a
Pateira de Fermentelos corresponde a um sistema lagunar (sistema lêntico). No caso
específico dos macroinvertebrados bentónicos, nos locais onde não é possível aplicar a
metodologia do protocolo anteriormente referido, dever-se-á recorrer à utilização de uma
draga van veen.
Para os elementos químicos e físico-químicos a amostragem deverá assegurar a
qualidade de procedimentos de recolha e determinação laboratorial, de modo a garantir a
consistência dos dados de base e para que a aplicação dos critérios de classificação
definidos reflita os problemas realmente existentes nas massa de água.
Assim, os métodos analíticos de campo e de laboratório devem ser validados e
documentados de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025, ou com normas
equivalentes aceites a nível internacional, conforme definido no Decreto-lei n.º 83/2011,
de 20 de junho.

3.5

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros
Caracterizadores da fase de Pré-Construção do Projeto

Na fase de pré-construção pretende-se avaliar o estado atual da qualidade do água da
Pateira de Fermentelos e Rio Águeda, de forma a poder-se, na fase de construção avaliar
os impactes inerentes às atividades de construção e na fase de exploração avaliar os
impactes derivados da requalificação e valorização da Pateira.
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Assim, preconiza-se uma campanha de monitorização para aferir os níveis atuais de
qualidade da água na Pateira e rio Águeda, antes de qualquer intervenção.
Na fase de construção pretende avaliar-se eventuais perturbações, sobre o estado de
massa de água e os usos sensíveis identificados, que resultem da realização de
dragagens e intervenção no açude. Assim, preconizam-se campanhas de monitorização
para aferir os níveis de qualidade da água na Pateira e Rio Águeda no decorrer das
atividades suscetíveis de provocarem impactes. Na fase de exploração as ações de
requalificação e valorização da Pateira terão implicações diretas na qualidade da água
presente. A manutenção da qualidade da água irá depender muito da qualidade da água
afluente à Pateira proveniente do rio Cértima e da ribeira do Pano.
A análise dos dados obtidos permitirá verificar se haverá necessidade de reforçar as
dragagens na lagoa (dragagens de manutenção) e de definir novas áreas prioritárias de
preservação e de avaliar a eficácia da aplicação global ou parcial das medidas de
compensação propostas.

3.6

Critérios de Avaliação dos Dados

A partir dos resultados das análises biológicas, hidromorfológicas, e químicas e físicoquímicas deverá proceder-se à respetiva análise e interpretação.
Deve ser assim realizada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua
variação temporal e espacial, tentando esclarecer relações causa-efeito com as
atividades desenvolvidas nas fases de projeto e com as potenciais fontes de poluição
associados, e com a alteração do regime hidrológico induzido pelo açude. Nesta análise
torna-se essencial avaliar a relação entre os diferentes parâmetros e a interação
qualidade da água/qualidade dos sedimentos. Neste contexto o quadro de referência a
estabelecer na fase de pré-construção assume elevada relevância, bem como a
articulação do presente programa com o programa de monitorização dos sedimentos.
Torna-se ainda essencial avaliar a relação entre os diferentes parâmetros de avaliação
da composição e abundância da comunidade aquática e dos aspetos hidromorfológicos,
e o regime hidrológico que resulta da fase de exploração (conjugação do funcionamento
do açude e do regime de caudal ecológico).
Os resultados obtidos deverão ser igualmente analisados à luz da legislação em vigor.
Assim, os elementos biológicos e hidromorfológicos deverão ser avaliados com base nos
critérios de classificação das massas de água definidos no documento Critérios para a
classificação do estado das massas de água superficiais – rios e albufeiras
(INAG, 2009) e no anexo VI da Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico do Plano de
Gestão Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (2016). No que se refere aos parâmetros
químicos e físico-químicos, para além de uma análise comparativa de tendências
evolutivas, para identificação de desvios significativos de valores de concentração, é
verificada a conformidade com as normas de qualidade ambiental definidas no anexo XXI
do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, (objetivos ambientais de qualidade mínima
para as águas superficiais), no anexo II do Decreto-lei n.º 218/2015, de 7 de outubro
(normas de qualidade ambiental e outros poluentes), e ainda no anexo VI da Parte 2 –
Caracterização e Diagnóstico do Plano de Gestão Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis
(2016).
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Com base nos resultados obtidos deve, ainda, ser efetuada a avaliação da eficácia das
medidas de proteção ambiental postas em prática nas diversas fases do projeto e ser
equacionado o seu reforço, caso as situações detetadas o justifiquem.
No caso específico dos elementos biológicos para além da avaliação dos resultados dos
índices de integridade biótica determinado, será igualmente efetuada uma descrição da
comunidade tendo por base os dados de abundância relativa. Será assim determinada:
•

A riqueza em cada local de amostragem, ou seja, o número de taxa presente;

•

A abundância relativa por taxa em cada local, e para a totalidade da área de
estudo, expressa em captura por unidade de esforço (CPUE);

•

A diversidade e equitabilidade em cada local de amostragem, com base nos
diferentes métodos de amostragem utilizado, correspondentes aos índices de
Shannon-Wiener e Pielou;

Complementarmente deverão ser efetuadas análises estatísticas uni e multivariadas, com
base nos dados de abundância relativa, no intuito de verificar similaridades ou
dissimilaridade entre a estrutura da comunidade biótica entre os vários locais
amostrados, e entre campanhas (pré-construção, construção e pós-construção).

3.7

Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos
Resultados dos Programas de Monitorização

Caso se verifique desvios significativos nos resultados das análises dos diferentes
elementos, face à situação de referência, que implique uma deterioração do estado de
massa de água e/ou qualidade química e físico-química da água, que possa ser imputado
aos trabalhos relativos ao projeto, deverão ser adotadas, em fase de construção, as
medidas possíveis e típicas, que corresponderão a cuidados acrescidos de gestão
ambiental e à montagem de estruturas provisórias de contenção ou tratamento ou à sua
reformulação.
As medidas de gestão ambiental a adotar, na fase de exploração, deverão permitir dar
cumprimento aos objetivos ambientais estipulados pela DQA e outras demais normas de
qualidade ambiental definidas na legislação em vigor. Estas medidas deverão passar por
uma gestão adequada da Pateira e do açude no rio Águeda, que deverá ser articulada
com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis (RH4).
A monitorização deverá igualmente determinar as implicações da alteração do regime de
escoamento na morfologia do trecho a jusante do açude, e das consequentes
perturbações na composição e abundância das comunidades bióticas presentes.
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3.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão de Programa de
Monitorização

Na sequência da campanha de monitorização serão elaborados relatórios de
monitorização, para envio a Autoridade de AIA. Estes relatórios serão desenvolvidos nos
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).
Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação dos locais de monitorização
e dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, a caracterização do
local de monitorização e os resultados, bem como a sua análise e conclusões.
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4.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO E DA DISPONIBILIDADE DOS HABITATS NATURAIS, E DO
MOSAICO DE HABITATS HÚMIDOS PARA AS BIOCENOSES DELES
DEPENDENTES

4.1

Objetivos

O presente programa de monitorização incidirá sobre os habitats naturais e habitats
húmidos existentes na área da implantação do Projeto de Requalificação e Valorização
da Pateira de Fermentelos, nomeadamente os seguintes:
•

3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da
Hydrocharition, que corresponde a toda a área inundada da Pateira

•

91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), no subtipo de habitat 91E0pt3 Amiais Paludosos
(Salix atrocinerea, Salix alba);

Estes habitats são afetados apenas pelas áreas de dragagem, uma vez que as áreas de
depósito incidem sobre áreas agrícolas e florestais, sem valor ecológico significativo.
Refere-se que as áreas afetadas destes habitats são pouco significativas face à
dimensão das áreas de dragagem e dos habitats em causa.
A monitorização incidirá igualmente sobre a área de reconstrução do açude no rio
Águeda, onde está previsto um projeto de requalificação da galeria ripícola nas margens
deste troço do rio.
A monitorização terá como objetivo específico avaliar a evolução das formações vegetais
mais importantes através da comparação da estrutura, grau de cobertura e densidade de
exemplares florísticos nos locais acima referidos, a curto e médio prazo, avaliando deste
modo as consequências diretas e indiretas do projeto da Pateira de Fermentelos,
avaliando igualmente a eficácia das medidas de minimização propostas.
Este programa de monitorização será implementado durante as fases de pré-construção
(ano zero), construção e exploração e a sua duração deve ser, pelo menos, de cinco
anos, findos os quais será avaliada a necessidade da sua continuidade.

4.2

Parâmetros a Monitorizar

A monitorização das espécies florísticas e formações vegetais envolve a avaliação de:
Fase de Pré-Construção (ou Ano Zero)
−

Avaliação do estado atual de locais a propor dentro dos limites de cada uma
destas áreas para monitorização nas fases subsequentes.
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Fase de Construção
−

Avaliação do desenvolvimento das comunidades vegetais existentes, face ao
surgimento de fatores de degradação pelas atividades inerentes às diversas
frentes de obra e instalações de apoio.

Fase de Exploração
−

Observação do tipo de evolução e o desenvolvimento equilibrado das
comunidades vegetais, no âmbito dos projetos de recuperação biofísica (a realizar
por equipa externa);

−

Avaliação do desenvolvimento das comunidades vegetais em habitats da Diretiva
Habitats.

Os parâmetros específicos são os que constam no Quadro 8.
Quadro 8 – Parâmetros de Monitorização para os Habitats

4.3

Parâmetros

Fase

Objetivo /
Resultado
Pretendido

Metodologia

Frequência de
Amostragem

Espécies indicadoras
Abundância
Cobertura
Estratificação
Perturbações
aparentes
Estado fisiológico
Fenologia

PréConstrução /
Construção /
Exploração

Avaliação
temporal das
comunidades

Levantamentos
florísticos por
métodos de
quadrados

Primavera e
Outono

Desenho Experimental Adotado

4.3.1 Fase de Pré-Construção
4.3.1.1 Locais e Frequência das Amostragens ou Registos
Na fase de pré-construção (ou Ano Zero), a monitorização deverá ocorrer em todos os
locais onde estão previstas intervenções sobre habitats naturais, nomeadamente nas três
zonas de dragagem e em ambas as margens do açude de Requeixo. Neste sentido,
serão monitorizados os locais preliminarmente apresentados no Quadro 9 e na FIG. 1
que deverão ser aferidos no terreno.
A calendarização da amostragem na fase de pré-construção será desenvolvida até ao
início das obras de construção, devendo os reconhecimentos de campo ser
desenvolvidos em duas campanhas anuais, durante os períodos da Primavera e Outono,
se possível.
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Quadro 9 – Locais de Amostragem da Monitorização dos Habitats
(Fase de Pré-Construção)
Local de
Amostragem

Localização

Objetivo

H01

Margem da lagoa, a nordeste da zona de
dragagem DGN1

Avaliação da situação atual
Bosques paludosos 91E0pt3

H02

Início da zona de dragagem DGN1 (junto à
margem)

Avaliação da situação atual
Lagos eutróficos naturais 3150 +
Macrófitas com salgueiros

H03

Junto à zona de dragagem DGS1

Avaliação da situação atual
Lagos eutróficos naturais 3150 +
Macrófitas com salgueiros

H04

Junto à zona de dragagem DGS2

Avaliação da situação atual
Bosques paludosos 91E0pt3

H05

A norte da zona de depósito FER1

Avaliação da situação atual
Macrófitas com salgueiros

H06

Junto ao açude de Requeixo

Avaliação da situação atual
Amial e salgueiral 91E0

4.3.1.2 Técnicas e Equipamentos Necessários
Antes do início dos trabalhos, deverá ser construída uma grelha de quadrículas 1 x 1 km
(preferencialmente na projeção Gauss do datum geodésico Hayford de Lisboa Militar),
sobre a área ocupada pela Pateira de Fermentelos e açude que servirá de base para
cartografar a presença/ausência das espécies estudadas a partir de localizações a
georreferenciar, ou previamente georreferenciadas em estudos anteriores.
Os inventários florísticos deverão ser realizados através do método dos quadrados nos
diferentes locais selecionados, sendo a sua localização definida após a visita inicial ao
local. As suas dimensões serão de 1x1 m, 5x5 m ou 10x10 m consoante o estrato
dominante seja herbáceo, arbustivo ou arbóreo, respetivamente.
O número de quadrados será definido pelo tipo de vegetação na envolvente dos locais a
monitorizar, devendo-se prospetar igualmente quadrados de controlo na proximidade.
Os levantamentos florísticos deverão seguir o método de dominância/sociabilidade de
Braun-Blanquet para a cobertura, que seguirá a seguinte escala:
r – indivíduo raro ou isolado;
+ – poucos indivíduos raros ou isolados;
1 – indivíduos abundantes mas de fraca cobertura;
2 – indivíduos que cobrem de 5% a 25% da área;
3 – indivíduos cobrindo 26% a 50% da área;
4 – indivíduos cobrindo 51% a 75% da área;
5 – indivíduos cobrindo mais de 76% da área.
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Deverão ser ainda determinados a abundância e densidade para as espécies arbustivas
e arbóreas, sendo que para as restantes espécies apenas se avalia a sua
presença/ausência e abundância. A estratificação será a característica qualitativa
registada.
Deverá ser igualmente avaliado qualitativamente o estado fisiológico da vegetação e
identificadas as perturbações existentes.
Os dados obtidos deverão ser caracterizados através do registo de diversas variáveis
ambientais, de forma a poder interpretar e explicar a distribuição e estado das
comunidades, definindo áreas prioritárias.

4.3.1.3 Análise de Dados
As observações diretas de indivíduos e parcelas de vegetação deverão ser identificadas
com recurso a software específico, e as localizações georreferenciadas incluídas num
sistema de informação geográfica, através da construção de temas de Arcview®, sendo
usadas posteriormente para cartografar a distribuição das espécies na área de estudo.
As avaliações deverão estabelecer o estado das comunidades vegetais dominantes nos
habitats referenciados e a sua condição de desenvolvimento (níveis de regeneração
natural, estado fisiológico, número de elementos mortos e outros considerados
relevantes) ao longo do período estabelecido para a monitorização.

4.3.1.4 Critério de Avaliação de Dados
Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

4.3.1.5 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Está previsto um relatório a entregar 30 dias após a última campanha e a incluir no
Caderno de Encargos da obra.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).
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4.3.2 Fase de Construção
4.3.2.1 Locais e Frequência das Amostragens ou Registos
Na fase de construção, serão mantidos os locais propostos para a fase de préconstrução, sendo avaliado o impacte das várias perturbações potencialmente ocorrentes
durante a fase de construção.
Nesta fase, após a implantação dos projetos de recuperação biofísica, e se possível,
deverão ser realizadas amostragens nas zonas plantadas e nas zonas não plantadas
mas sujeitas à recolonização natural.
Quadro 10 – Locais de Amostragem da Monitorização dos Habitats
(Fase de Construção)
Local de
Amostragem

Localização

Objetivo

H01

Margem da lagoa, a nordeste da zona de
dragagem DGN1

Avaliação da perturbação dos trabalhos
de dragagem
Bosques paludosos 91E0pt3

H02

Início da zona de dragagem DGN1 (junto à
margem)

Avaliação da perturbação dos trabalhos
de dragagem
Lagos eutróficos naturais 3150 +
Macrófitas com salgueiros

H03

Junto à zona de dragagem DGS1

Avaliação da perturbação dos trabalhos
de dragagem
Lagos eutróficos naturais 3150 +
Macrófitas com salgueiros

H04

Junto à zona de dragagem DGS2

Avaliação da perturbação dos trabalhos
de dragagem
Bosques paludosos 91E0pt3

H05

A norte da zona de depósito FER1

Avaliação da perturbação dos trabalhos
de dragagem e da proximidade de uma
área de depósito
Macrófitas com salgueiros

H06

Junto ao açude de Requeixo

Avaliação da perturbação da reconstrução
do açude e do projeto de requalificação
Amial e salgueiral 91E0

A calendarização da amostragem na fase de construção será ajustada à programação
das próprias obras de construção (prevista para 7 meses).
As avaliações deverão ser feitas através de reconhecimentos de campo, se possível em
duas campanhas anuais, durante os períodos da Primavera e Outono.

4.3.2.2 Técnicas e Equipamentos Necessários
Os métodos de amostragem serão similares aos desenvolvidos na fase de préconstrução.
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4.3.2.3 Análise de Dados
Os métodos de tratamento dos dados serão similares aos desenvolvidos na fase de
construção.

4.3.2.4 Critério de Avaliação de Dados
Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

4.3.2.5 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Após a definição do plano de calendarização, estão previstos relatórios de progresso
semestrais e relatórios anuais a iniciar com a construção.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).

4.3.3 Fase de Exploração
4.3.3.1 Locais e Frequência das Amostragens ou Registos
Na fase de exploração, serão mantidos os locais propostos para a fase de pré-construção
e construção.
Quadro 11 – Locais de Amostragem da Monitorização dos Habitats
(Fase de Exploração)
Local de
Amostragem

Localização

Objetivo

H01

Margem da lagoa, a nordeste da zona de
dragagem DGN1

Avaliação da situação existente
Bosques paludosos 91E0pt3

H02

Início da zona de dragagem DGN1 (junto à
margem)

Avaliação da situação existente
Lagos eutróficos naturais 3150 + Macrófitas
com salgueiros

H03

Junto à zona de dragagem DGS1

Avaliação da situação existente
Lagos eutróficos naturais 3150 + Macrófitas
com salgueiros

H04

Junto à zona de dragagem DGS2

Avaliação da situação existente
Bosques paludosos 91E0pt3

H05

A norte da zona de depósito FER1

Avaliação da situação existente
Macrófitas com salgueiros

H06

Junto ao açude de Requeixo

Avaliação da situação existente
Amial e salgueiral 91E0
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As avaliações deverão ser feitas através de reconhecimentos de campo em duas
campanhas anuais, durante os períodos da Primavera e Outono, até cinco anos após o
final da obra, findo o qual deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade.

4.3.3.2 Técnicas e Equipamentos Necessários
Os métodos de amostragem serão similares aos desenvolvidos nas fases anteriores.

4.3.3.3 Análise de Dados
Os métodos de tratamento dos dados serão similares aos desenvolvidos nas fases
anteriores.

4.3.3.4 Critério de Avaliação de Dados
Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

4.3.3.5 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Estão previstos relatórios de progresso semestrais e relatórios anuais a iniciar com a
exploração.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).

4.3.3.6

Relação entre Objetivos, Impactes e Medidas

A análise dos dados obtidos permitirá verificar se haverá necessidade de definir novas
áreas prioritárias de preservação e de avaliar a eficácia da aplicação global ou parcial das
medidas de minimização propostas.
Todos os resultados relevantes serão publicados no sentido de fornecer elementos para
a elaboração de estudo de impacte ambiental de projetos similares.
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5.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

5.1

Objetivos

No âmbito do Programa de Monitorização da Avifauna, encontra-se prevista a
monitorização nas fases de pré-construção, construção e exploração, de forma a avaliarse os eventuais impactes decorrentes da construção e utilização da área lagunar da
Pateira de Fermentelos sobre este grupo faunístico.
Após a entrada em exploração, prevê-se uma duração de pelo menos cinco anos para
este plano, findos os quais deverá ser avaliada a necessidade da sua continuidade

5.2

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a monitorizar serão, pelo menos, os seguintes:
Fase de Pré-Construção (ou Ano Zero)
−

Espécies presentes nos habitats presentes no local da área do Projeto de
execução de transposição de sedimentos da Pateira de Fermentelos
(salientando-se as que apresentam estatuto de conservação) – distribuição,
riqueza específica e abundância;

−

Áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação – definição das manchas e
uso do habitat;

Fase de Construção

24

−

Espécies presentes nos habitats presentes no local da área do Projeto de
execução de transposição de sedimentos da Pateira de Fermentelos
(salientando-se as que apresentam estatuto de conservação) – distribuição,
riqueza específica e abundância;

−

Áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação – definição das manchas e
uso do habitat;

−

Perturbações causadas pelas ações de obra ou de outras na área do projeto.
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Fase de Exploração
−

Espécies presentes nos habitats adjacentes à zona lagunar (salientando-se as
que apresentam estatuto de conservação) – distribuição, riqueza específica e
abundância;

−

Áreas sensíveis e/ou locais de criação e nidificação – definição das manchas e
uso do habitat;
Quadro 12 – Parâmetros de Monitorização para a Avifauna

Parâmetro

Fase

Quantificação

Objetivo /
Resultado Pretendido

1

Construção /
Exploração

Presença /
Ausência

Confirmação da
presença das espécies
e sua distribuição

Distribuição

2
Riqueza
Específica

3
Abundância

4
Perturbações
aparentes

5
Uso do habitat

6
Características
de habitat
(1)

Visualização de
indivíduos
Pontos de escuta

Frequência de
Amostragem(1)

Semestral

Procura de ninhos

Construção /
Exploração

Número de
Espécies

Confirmação da
presença das espécies

Visualização de
indivíduos
Pontos de escuta
Procura de ninhos

Semestral

Construção /
Exploração

Número de
Indivíduos

Determinação da
estabilidade das
populações

Visualização de
indivíduos
Pontos de escuta
Procura de ninhos

Semestral

Descrição
qualitativa

Identificação das
perturbações (naturais
e artificiais)

Cartografia e registo
das perturbações
(inclui tipologias das
obras, iluminação,
número de
visitantes)

Semestral

Construção /
Exploração

Presença /
ausência

Determinar as
variáveis que
condicionam o uso do
habitat por parte das
espécies

Relacionar a
presença com as
variáveis de habitat

Semestral

Construção /
Exploração

Variáveis de
habitat com
importância
para as
espécies

Determinação dos
aspetos de habitat
determinantes para a
ocorrência da espécie

Cartografia e registo
de variáveis de
habitat

Semestral

Construção /
Exploração

A definir em função da calendarização da obra e da duração da mesma
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5.3

Desenho Experimental Adotado

5.3.1
5.3.1.1

Fase de Pré-Construção
Locais e Frequência das Amostragens ou Registos

Na fase de pré-construção (ou Ano Zero), a monitorização ocorrerá em todos os locais
onde estão previstas intervenções (temporárias ou permanentes), nomeadamente nos
habitats situados junto às zonas húmidas (lagoa principal e afluentes) e na envolvente
das frentes de obra.
Neste sentido, serão monitorizados alguns dos locais já amostrados no EIA e
apresentados no Quadro 13 e na FIG. 1, em anexo.
Quadro 13 – Locais de Amostragem da Monitorização da Avifauna
(Fase de Pré-Construção)
Local de
Amostragem

Local de
Amostragem EIA

Localização

Objetivo

Av01

10

No rio Águeda, a norte da zona de
dragagem DGN1

Avaliação da situação atual

Av02

3

Junto à parte terminal da zona de
dragagem DGN1

Avaliação da situação atual

Av03

4

Imediatamente a norte das zonas de
depósito FER1 e FER2

Avaliação da situação atual

Av04

5

Entre a zona de depósito FER1 e a
zona de dragagem DGS1

Avaliação da situação atual

Av05

6

Entre a zona de depósito FER3 e a
zona de dragagem DGS2

Avaliação da situação atual

Av06

7

Extremo sul da lagoa, junto à zona de
depósito FER5

Avaliação da situação atual

Av07

11

Na margem este, junto à zona de
dragagem DGS1

Avaliação da situação atual

Av08

8

Limite nordeste da zona de depósito
OR1

Avaliação da situação atual

A calendarização da amostragem na fase de pré-construção será desenvolvida até ao
início das obras de construção, devendo os reconhecimentos de campo ser
desenvolvidos em duas campanhas anuais, durante os períodos da Primavera e Outono,
se possível.

5.3.1.2

Técnicas e Equipamentos Necessários

Para cada um dos locais propostos, a amostragem será feita através da metodologia das
estações de escuta (pontos e/ou transeptos) propostas por Bibby et al (1992), e serão
determinados índices faunísticos de abundância e riqueza específica. A avaliação do
efeito de exclusão será efetuada pela análise da evolução dos índices ao longo das
diferentes fases e tendo em conta dados de base.
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O plano de monitorização será apoiado por GPS e a informação analisada (pontos e/ou
transeptos selecionados) deverá ser integrada em Sistema de Informação Geográfica, de
modo a produzir resultados cartográficos de fácil compreensão.
Os dados obtidos deverão ser caracterizados através do registo das diversas variáveis
ambientais, de forma a poder interpretar e explicar a distribuição e estado das
comunidades definindo medidas de minimização e de compensação.

5.3.1.3

Análise de Dados

As presenças/ausências de cada espécie nos locais prospetados deverão ser
incorporadas num sistema de informação geográfica, através da construção de temas de
Arcview®, ou equivalente, sendo usadas posteriormente para cartografar a distribuição
das espécies na área de estudo.
Os dados obtidos deverão ser tratados estatisticamente com métodos de análise
univariada e multivariada (e.g. regressão logística) de modo a aferir o efeito dos
parâmetros ambientais selecionados na presença/ausência das espécies.

5.3.1.4

Critério de Avaliação de Dados

Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

5.3.1.5

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Está previsto um relatório a entregar 30 dias após a última campanha e a incluir no
Caderno de Encargos da obra.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).

5.3.2
5.3.2.1

Fase de Construção
Locais e Frequência das Amostragens ou Registos

Na fase de construção, serão mantidos os locais propostos para a fase de pré-construção (Quadro 13), sendo avaliado o impacte das várias perturbações
potencialmente ocorrentes durante a fase de construção.
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A calendarização da amostragem na fase de construção será ajustada à programação
das próprias obras de construção. As avaliações deverão ser feitas através de
reconhecimentos de campo em duas campanhas anuais, durante os períodos da
Primavera e Outono.
Neste sentido, serão monitorizados os locais já amostrados no EIA e apresentados no
Quadro 14.
Quadro 14 – Locais de Amostragem da Monitorização da Avifauna (Fase de Construção)
Local de
Amostragem

Local de
Amostragem EIA

Localização

Objetivo

Av01

10

No rio Águeda, a norte da zona de
dragagem DGN1

Avaliação
da
perturbação
dos
trabalhos de reconstrução do açude e
dos trabalhos de dragagem

Av02

3

Junto à parte terminal da zona de
dragagem DGN1

Avaliação
da
perturbação
trabalhos de dragagem

Av03

4

Imediatamente a norte das zonas
de depósito FER1 e FER2

Avaliação
da
perturbação
dos
trabalhos de dragagem e de depósito

Av04

5

Entre a zona de depósito FER1 e a
zona de dragagem DGS1

Avaliação
da
perturbação
dos
trabalhos de dragagem e de depósito

Av05

6

Entre a zona de depósito FER3 e a
zona de dragagem DGS2

Avaliação
da
perturbação
dos
trabalhos de dragagem e de depósito

Av06

7

Extremo sul da lagoa, junto à zona
de depósito FER5

Avaliação
da
perturbação
dos
trabalhos de dragagem e de depósito

Av07

11

Na margem este, junto à zona de
dragagem DGS1

Avaliação
da
perturbação
trabalhos de dragagem

dos

Av08

8

Limite nordeste da zona de depósito
OR1

Avaliação
da
perturbação
trabalhos de depósito

dos

dos

A calendarização da amostragem na fase de construção será ajustada à programação
das próprias obras de construção, tendo em consideração que está interdita a dragagem
entre os meses de março e junho. Os reconhecimentos de campo deverão ser
desenvolvidos, se possível, em duas campanhas anuais, durante os períodos da
Primavera e Outono.

5.3.2.2

Técnicas e Equipamentos Necessários

Os métodos de amostragem serão similares aos desenvolvidos na fase anterior.

5.3.2.3

Análise de Dados

Os métodos de tratamento dos dados serão similares aos desenvolvidos na fase anterior.
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5.3.2.4

Critério de Avaliação de Dados

Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

5.3.2.5

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Após a definição do plano de calendarização, deverão estar previstos relatórios de
progresso semestrais e relatórios anuais a iniciar na fase de construção.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).

5.3.3
5.3.3.1

Fase de Exploração
Locais e Frequência das Amostragens ou Registos

Na fase de exploração, serão mantidos os locais propostos para a fase de construção
(Quadro 15).
Quadro 15 – Locais de Amostragem da Monitorização da Avifauna (Fase de Exploração)
Local de
Amostragem

Local de
Amostragem EIA

Localização

Av01

10

No rio Águeda, a norte da zona de
dragagem DGN1

Avaliação
existente

da

situação

Av02

3

Junto à parte terminal da zona de
dragagem DGN1

Avaliação
existente

da

situação

Av03

4

Imediatamente a norte das zonas de
depósito FER1 e FER2

Avaliação
existente

da

situação

Av04

5

Entre a zona de depósito FER1 e a
zona de dragagem DGS1

Avaliação
existente

da

situação

Av05

6

Entre a zona de depósito FER3 e a
zona de dragagem DGS2

Avaliação
existente

da

situação

Av06

7

Extremo sul da lagoa, junto à zona de
depósito FER5

Avaliação
existente

da

situação

Av07

11

Na margem este, junto à zona de
dragagem DGS1

Avaliação
existente

da

situação

Av08

8

Limite nordeste da zona de depósito
OR1

Avaliação
existente

da

situação

Objetivo

As avaliações deverão ser feitas através de reconhecimentos de campo em duas
campanhas anuais, durante os períodos da Primavera e Outono, até cinco anos após o
final da obra, findo o qual deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade.
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5.3.3.2

Técnicas e Equipamentos Necessários

Os métodos de amostragem serão similares aos desenvolvidos na fase anterior.

5.3.3.3

Análise de dados

Os métodos de tratamento dos dados serão similares aos desenvolvidos na fase anterior.

5.3.3.4

Critério de Avaliação de Dados

Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do anteprojeto, quer nas informações bibliográficas e
do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

5.3.3.5

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Estão previstos relatórios de progresso semestrais e relatórios anuais a iniciar na fase de
exploração.
O relatório anual será entregue à Autoridade de AIA e será desenvolvido nos termos da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).

5.3.3.6

Relação entre Objetivos, Impactes e Medidas

A análise dos dados obtidos permitirá verificar se haverá necessidade de definir novas
áreas prioritárias de preservação dos habitats de alimentação e criação, de avaliar a
eficácia da aplicação global ou parcial das medidas de minimização propostas.
Todos os resultados relevantes serão publicados no sentido de fornecer elementos para
a elaboração de estudo de impacte ambiental de projetos similares.
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6.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA, DA UTILIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO PELA ICTIOFAUNA E TRANSPOSIÇÃO DO
AÇUDE QUANDO NÃO ESTÁ OPERACIONAL

6.1

Objetivos

O presente programa de monitorização incide sobre as comunidades de ictiofauna de
dois ecossistemas aquáticos de características distintas, designadamente a Pateira de
Fermentelos, que corresponde a um sistema lagunar (lêntico), e o rio Águeda
correspondente a um sistema lótico.
Este programa, que se desenvolve nas fases de pré-construção, construção e
exploração, tem por principais objetivos avaliar os impactes das ações do projeto sobre
as comunidades presentes, avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas e
avaliar a necessidade de implementação de novas medidas de mitigação. A
monitorização apresenta igualmente, na fase de exploração, um objetivo específico de
verificar se a transponibilidade do açude no rio Águeda é ou não total, e, não o sendo,
propor alterações às medidas de minimização adotadas ou novas medidas de mitigação.
Este programa deve ser articulado com a monitorização da qualidade da água superficial,
podendo-se aproveitar os esforço de amostragem realizado no mesmo.

6.2

Locais de Amostragem

No Quadro 16 são apresentados os pontos de amostragem que deverão ser
contemplados na monitorização da comunidade de ictiofauna. Os diferentes locais de
amostragem são classificados como sendo de “avaliação” (avaliação direta do impacte do
projeto) e de “controlo” fora de qualquer uma das áreas de intervenção.
Quadro 16 – Locais de Monitorização de Ictiofauna
Local de
Amostragem

Correspondência
com ponto de
Qualidade da Água

Localização

Objetivo

EA01

QA01

Montante do açude do rio Águeda

Controlo (açude)

EA02

QA02

Jusante do açude do rio Águeda

Avaliação (açude)

EA03

QA03

Junto à zona de dragagem DGN1

Avaliação (dragagens)

EA04

QA04

Junto à zona de dragagem DGN1

Avaliação (dragagens)

EA05

QA05

Na zona lagunar

Controlo (dragagens)

EA06

QA06

Junto à zona de dragagem DGN1

Avaliação (dragagens)

EA07

QA07

Na zona lagunar

Controlo (dragagens)

EA08

QA08

Junto à zona de dragagem DGS2

Avaliação (dragagens)

EA09

QA09

Junto à zona de dragagem DGS1

Avaliação (dragagens)

EA10

QA10

Na zona lagunar

Controlo (dragagens)

EA11

---

No dispositivo PPP

Avaliação (açude)
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Os locais de amostragem acima referidos estão representados na FIG. 1, em anexo.
A amostragem incidirá igualmente diretamente no açude do rio Águeda e dispositivo de
transposição para peixes, nomeadamente através da colocação de um dispositivo de
antena que permite uma monitorização por rádio-telemetria.

6.3

Parâmetros e Frequência das Amostragens

São considerados os seguintes parâmetros de monitorização de caracterização da
composição e abundância da comunidade piscícola:
•

Composição específica (identificação dos taxa constituintes da comunidade);

•

Abundância relativa (capturas por unidade de esforço);

•

Biomassa e estrutura etária;

•

Diversidade e equitabilidade;

•

Presença de exóticas, migradores diádromos e potamódromos, e com estatuto de
conservação;

•

Identificação de habitats aquáticos (substrato, profundidade média, velocidade de
corrente);

•

Frequência de utilização do dispositivo de transposição para peixes.

Para além dos parâmetros de composição e abundância da comunidade deverão ser
igualmente determinados, em cada local de amostragem, índices de integridade biótica,
nomeadamente o Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal
Continental (F-IBIP), de acordo com o estabelecido no documento Desenvolvimento de
um índice de qualidade para a fauna piscícola (INAG & AFN, 2012).
A monitorização incidirá na fase de pré-construção, construção e nos três primeiros anos
de exploração, nos períodos de migração para montante das principais espécies-alvo
(Quadro 17). São assim definidos dois períodos de amostragem, nomeadamente
fevereiro-março e abril-junho.
Quadro 17 – Períodos de migração das espécies migradoras presentes na área de projeto
de acordo com a bibliografia consultada

(Almeida, 1996; Almeida et al., 2000; Aprahamian et al., 2003; Domingos, 2003; Kattelat & Freyhof, 2007 e Rodriguez-Ruiz
& Granado-Lorencio, 1992)
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Espécie

Tipo de Migração

Sável

Anádroma

Savelha

Anádroma

Barbo-comum

Potamódroma

Boga

Potamódroma

Enguia

Catádroma
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Na fase de exploração, é ainda efetuada uma monitorização em contínuo ente fevereiro a
junho, com recurso a rádio-telemetria.

6.4

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários

A amostragem deverá ser realizada com recurso a pesca elétrica, em todos os locais, por
se tratar de um método não destrutivo e eficiente na maior parte dos casos e na captura
da generalidade das espécies e que devido à sua eficiência, permite efetuar estimativas
da abundância das espécies próximo da realidade.
A amostragem por pesca elétrica deve ser efetuada de acordo com Manual para a
avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a Directiva
Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola (INAG,
2008). A amostragem deve ser realizada de jusante para montante, sempre que possível
a pé, sendo complementada com embarcação em zonas mais fundas.
Na zona lagunar (Pateira Fermentelos), a amostragem por pesca elétrica deverá ser
realizada com recurso a embarcação, concentrando-se, no essencial, nas zonas de
margem e de menor profundidade.
Complementarmente deverá ser efetuada amostragem com rede de emalhar. Deverão
ser consideradas redes multipano colocadas no ocaso e com recolha ao início da manhã.
As redes multipano deverão apresentar as seguintes características: 2 m de altura, 50 m
de comprimento ligando grupos de 3 panos em que nas extremidades os panos são de
malha 20 e têm 15 m de comprimento e na parte central do pano é de malha 30 e tem
20 m de comprimento (INAG, 2008).
Deverá ser efetuada uma representação esquemática dos habitats aquáticos presentes
em cada troço amostrado, com identificação aproximada da área de ocupação, dentro da
área de amostragem. A caracterização dos habitats aquáticos deverá contemplar a
identificação de substrato, profundidade média e velocidade média de corrente.
No primeiro ano de exploração deverão ser capturados alguns exemplares piscícolas
(espécies-alvo), para colocação de PIT-tags (passive integrated transponder). Será
igualmente colocado um equipamento de estudo de telemetria no açudo (no local
devidamente preparado para o efeito), constituído por um recetor e processador de sinal
de rádio, e uma antena para captação dos sinais acústicos. O processo de captura para
marcação de espécies migradoras com PIT-tags deverá ser repetido no início de cada
ano de monitorização. A monitorização por rádio-telemetria é efetuada em contínuo entre
fevereiro a junho, sendo que os dados recolhidos pelo equipamento de monitorização
deverão ser descarregados numa base mensal.
Esta monitorização deverá ser ainda complementada por uma amostragem no dispositivo
de passagem para peixes, com aplicação de contagem por bloqueio. Esta metodologia
consiste no bloqueio da saída do dispositivo de transposição com redes, de forma a evitar
a saída de peixes do mesmos e a entrada a montante, seguido da captura dos
exemplares presentes dentro do dispositivo com recurso a pesca elétrica. Esta operação
deverá ser repetida duas vezes no mesmo dia de amostragem.
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Após a colheita de exemplares, estes serão identificados e medidos no local.

6.5

Critérios de Avaliação dos Dados

Tendo em conta os objetivos da monitorização, que são a avaliação do impacte do
projeto na comunidade piscícola e a avaliação da eficácia das medidas de minimização
preconizadas, a análise dos dados recolhidos deverá consistir essencialmente em
medidas descritivas, de associação e correlação entre variáveis.
Neste sentido, a descrição da comunidade terá por base dados de abundância relativa,
biomassa e de comprimento dos exemplares capturados. É assim determinada:
•

A riqueza em cada local de amostragem, ou seja, o número de taxa presente,
quer através das capturas por pesca elétrica, quer através das capturas por rede
de emalhar, e ainda o número total de taxa identificados;

•

A abundância relativa por taxa em cada local, e para a totalidade da área de
estudo, expressa em captura por unidade de esforço (CPUE), sendo no caso da
pesca elétrica em n.º de indivíduos/minuto, e no caso da pesca com rede de
emalhar em n.º de indivíduos/hora;

•

A biomassa por taxa em cada local, e para a totalidade da área de estudo, e ainda
descriminada por metodologia de amostragem (pesca elétrica e rede de emalhar);

•

A estrutura etária de cada taxa, com base no tamanho dos exemplares
capturados;

•

A diversidade e equitabilidade em cada local de amostragem, com base nos
diferentes métodos de amostragem utilizado, correspondentes aos índices de
Shannon-Wiener e Pielou;

•

A frequência de passagem no dispositivo de transposição por espécime marcado
com PIT-tags expressado em n.º de indivíduos/dia (rádio-telemetria);

•

A utilização do dispositivo de transposição por taxon migradores (presença /
ausência e abundância);

•

O Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal
Continental (F-IBIP) em cada local de amostragem, e respetiva classificação do
estado ecológico.

Complementarmente deverão ser efetuadas análises estatísticas uni e multivariadas, com
base nos dados de abundância relativa, no intuito de verificar similaridades ou
dissimilaridade entre a estrutura da comunidade piscícola entre os vários locais
amostrados, e entre campanhas (pré-construção, construção e pós-construção).
A monitorização da utilização do dispositivo de passagem para peixes e transposição do
açude, na fase de exploração, deverá ainda considerar a avaliação dos padrões de
deslocação dos exemplares piscícolas marcados

34

Vol.II – Relatório Técnico – ANEXO G

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

6.6

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros
Caracterizadores da Construção, do Funcionamento ou da Desativação

Durante a fase de construção a execução das dragagens constituirá uma perda direta,
bem que temporária, de habitat nas zonas a dragar, e uma alteração, que se prolonga
para fase de exploração, das condições hidromorfológicas da Pateira. No caso do açude,
as intervenções a realizar implicam uma alteração das condições hidromorfológicas e
ressuspensão de sedimentos para jusante, com implicações indiretas na comunidade aí
presente, e ainda um obstáculo à livre migração de efetivos piscícola.
É assim expectável uma alteração na comunidade durante a fase de construção, com
posterior recuperação na fase de exploração, após se atingir um novo ponto de equilíbrio
ecológico. A monitorização pretende avaliar esse grau de perturbação, e a rapidez com
que se verifica a recuperação da comunidade na pós-intervenção. É ainda considerada a
avaliação da melhoria da qualidade da água na pateira, inerente às ações preconizadas
de projeto.
No caso particular do açude, a monitorização deverá determinar a transponibilidade da
infraestrutura, confirmando a passagem de espécimes ictiofaunísticos pelo dispositivo de
transposição, e através da avaliação da estrutura e composição da população de
migradores a montante e jusante da mesma.

6.7

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Na sequência da campanha de monitorização serão elaborados relatórios de
monitorização, para envio a Autoridade de AIA. Estes relatórios serão desenvolvidos nos
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V).
Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação dos locais de monitorização
e dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, a caracterização do
local de monitorização e os resultados, bem como a sua análise e conclusões.
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