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1 Introdução 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT), parte integrante do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo ao Projecto de Regularização Fluvial dos 
Rios Real, Arnóia e Galvão e da Ribeira da Amoreira, que se encontra em fase de 
anteprojecto. 
 
O projecto em causa enquadra-se na alínea f), ponto 10, do Anexo II do Decreto-lei nº 
197/2005, de 8 de Novembro, diploma legal que aprova o regime jurídico da avaliação 
de impacte ambiental. 
 
O proponente do Projecto referido é o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa) e a entidade licenciadora é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). A autoridade de AIA é o Instituto de 
Ambiente.  
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado no período compreendido entre Janeiro 
de 2003 e Dezembro de 2005, por uma equipa multidisciplinar da HIDROPROJECTO 
– Engenharia e Gestão S.A. 
 

2 Objectivos e justificação do Projecto 
O Anteprojecto de Regularização Fluvial está integrado no Projecto das Infra-
estruturas de Beneficiação Hidroagrícola do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas 
de Óbidos, que envolve os concelhos de Óbidos (ocupando áreas das freguesias de S. 
Pedro, Santa Maria, Sobral da Lagoa, Vau, Amoreira e Olho Marinho) e do Bombarral 
(ocupando áreas das freguesias de Pó e Roliça). 
 
O perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos é cruzado por um 
conjunto de importantes cursos de água (Figura 1), das quais se destacam os rios 
Arnóia, Real e Galvão e a ribeira da Amoreira, que foram intervencionados em meados 
do século XX, tendo-se procedido ao acerto de traçados, à criação de diques 
marginais nas zonas mais baixas e à construção de comportas, descarregadores de 
segurança e outras infra-estruturas. 
 
Esse sistema foi mantido regularmente, até à década de 70, tendo sido criada uma 
Associação de Proprietários Confinantes com as linhas de água, que reunia o pessoal 
e equipamento necessários à limpeza e conservação. Contudo, a extinção desse 
organismo coincidiu com o fim das intervenções programadas, pelo que, desde há 30 
anos, as limpezas e reparações vão sendo realizadas casualmente, por iniciativa 
individual, da Câmara Municipal ou dos serviços da Administração Central, mas sem 
qualquer planeamento ou continuidade. Estes factores determinaram o progressivo 
assoreamento (deposição de materiais arenosos) das linhas de água, a obstrução do 
leito dos rios por vegetação, roturas nos diques e taludes desgastados pelo efeito 
erosivo da água, o que ocasiona inundações frequentes nos vales que os marginam. 
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Os troços das principais linhas de água da área de intervenção apresentam-se, de um 
modo geral, em mau estado de conservação e completamente artificializados, sendo 
disso sintoma a ausência de meandros, a anti-natural diminuição da capacidade de 
escoamento dos rios nos troços de jusante, bem como a existência de diques altos e 
de estruturas de descarga. Em síntese, estas linhas de água apresentam traçados, 
geometria e estrutura pouco ajustados à sua função de rede de drenagem principal. 

  
Figura 2.1 - Troços das linhas de água da área a intervencionar 

Por outro lado, o sistema fluvial encontra-se em péssimo estado de conservação, 
apresentando roturas nos diques em diversos troços do rio, taludes fortemente 
desgastados e instáveis, sendo visível escorregamentos que limitam a largura do leito 
menor1, estruturas de controlo de cheias inoperacionais e em avançado estado de 
degradação, pontões em risco de leitos assoreados e obstruídos por vegetação. São 
frequentes os problemas provocados pelas cheias na área de intervenção, ravinando e 
escavando progressivamente os taludes, provocando roturas nos diques, abrindo 
rasgos nos terrenos de culturas e destruindo as culturas hortícolas no vale do Real. 
 
Como se referiu, a zona a beneficiar apresenta graves problemas de drenagem, em 
resultado das inundações frequentes, da imperfeita drenagem externa devido à 
posição fisiográfica que os terrenos ocupam, da pequena profundidade dos lençóis de 
água subterrânea e da ocorrência de manchas de solos com má drenagem interna. A 
situação é ainda agravada quando ocorre a simultaneidade de preia-mar com caudais 
elevados. 
 
O anteprojecto de regularização fluvial dos rios Real, Arnóia e Galvão e da ribeira da 
Amoreira pretende encontrar soluções adequadas e viáveis para a atenuação ou 
eliminação dos problemas actualmente existentes na área em estudo, nomeadamente, 
fixação das margens e protecção contra cheias e erosão, tendo por objectivo principal 
a protecção de solos, culturas e infra-estruturas hidroagrícolas. Um dos principais 
objectivos a atingir é possibilitar, com uma dada garantia, que as sementeiras das 
culturas de Primavera-Verão se façam mais cedo, e que as quebras de produção nas 
culturas permanentes, principalmente nos pomares, sejam diminuídas. 
 

                                                 
1 Leito de escoamento para caudais frequentes. 
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No decorrer dos estudos efectuados, constatou-se que poderá existir a propagação da 
maré para o interior dos rios Real e Arnóia, para níveis de maré com alguma 
magnitude. A influência das marés encontra-se confinada aos trechos de jusante dos 
rios Arnóia e Real, até uma distância da ordem dos 2,3 a 2,7 km para montante da 
confluência com a Lagoa de Óbidos. Tal facto tenderá a tornar os troços de jusante 
dos rios Real e Arnóia em zonas com salinidades bastante elevadas, com prováveis 
consequências negativas para as práticas agrícolas. Nesse contexto, há a 
necessidade de se poder controlar a propagação da maré pelos rios Real e Arnóia, 
sendo preconizada a construção de um açude insuflável. 
 

3 Descrição do Projecto 
3.1 Localização do projecto  

Conforme referido anteriormente, o projecto em análise localiza-se nas freguesias de 
S. Pedro, Santa Maria, Sobral da Lagoa, Vau, Amoreira e Olho Marinho, no Concelho 
de Óbidos, e freguesias de Pó e Roliça, no concelho de Bombarral, distrito de Leiria. 
 
A área de intervenção envolve o leito e respectivas áreas marginais dos troços das 
linhas de água que atravessam os blocos da Amoreira e da Baixa de Óbidos, 
concretamente os rios Arnóia, Real e Galvão e a Ribeira da Amoreira. Foi definida 
uma área de estudo que corresponde, de forma aproximada, aos leitos maiores de 
cheia dos cursos de água abrangidos pelo projecto, para um período de retorno2 de 
100 anos. A área de estudo é significativamente mais vasta do que a área de 
intervenção directa do projecto, dado o interesse em enquadrar o projecto e a sua área 
de intervenção no contexto biofísico, ambiental e social da zona constituída pelas 
Baixas de Óbidos, sobre a qual incide o conjunto de projectos, todos eles interligados, 
conforme será descrito no capítulo 4.  
 
A solução adoptada resultou da análise técnica, económica e ambiental de três 
soluções alternativas, realizada no âmbito do Anteprojecto. 
 

3.2 Alternativas analisadas 
O Anteprojecto contemplou a análise de três cenários possíveis que diferem entre si 
no que se refere ao período de retorno e período do ano hidrológico: 
 
•  Cenário A – corresponde à solução em que todos os leitos foram dimensionados 

para caudais correspondentes ao período de retorno de 10 anos, referido ao ano 
hidrológico; 

• Cenário B – todos os leitos do sistema fluvial foram dimensionados para o período 
de retorno de 5 anos, referido ao ano hidrológico; 

• Cenário C – o leito do rio Arnóia foi dimensionado para o período de retorno de 5 
anos, referido ao ano hidrológico, o rio Real e seus afluentes foram dimensionados 

                                                 
2 É o período de tempo, durante o qual, ocorre em média um determinado evento (cheia, 

precipitação intensa, sismo, etc.) com a mesma intensidade. 
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para o período de retorno de 5 anos, relativo ao período de Março a Agosto e Abril 
a Setembro. 

 

3.2.1 Cenário A 
Neste cenário, o dimensionamento hidráulico dos leitos foi efectuado para os caudais 
de cheia com um período de retorno de T=10 anos, referido ao ano hidrológico. 
Admitindo uma folga efectiva igual a 0,60 m e que a altura da secção se mantém igual 
à actual, por haver restrições em relação ao rebaixamento das cotas do rasto3 
(soleiras de pontes a manter, aquedutos e outros pontos notáveis), definiu-se a largura 
da secção para escoar os caudais de dimensionamento dos diversos cursos de água 
com a referida folga mínima.  
 
As secções adoptadas para os rios Galvão e Real, face à dimensão já significativa, 
são do tipo composto ou de leito múltiplo - um leito menor para escoamento dos 
caudais mais frequentes e um leito maior4 para escoamento dos caudais máximos de 
cheia. Será de referir que a adopção desta alternativa conduziria a uma alteração 
muito significativa da situação actual. Com efeito, seria necessário considerar secções 
transversais com larguras superficiais, em geral superiores a 20 m, isto é, cerca de 2 
vezes a 9 vezes as larguras superficiais das actuais secções. 
 

3.2.2 Cenário B 
O dimensionamento hidráulico dos leitos para o Cenário B foi efectuado para os 
caudais de cheia com um período de retorno de T=5 anos, referido ao ano hidrológico. 
Admitindo que a folga efectiva é igual a 0,60 m e, que a altura da secção se mantém 
igual à actual, por haver restrições em relação ao rebaixamento das cotas do rasto, 
estimou-se a largura da secção que permitiria encaixar os caudais de 
dimensionamento dos diversos cursos de água com a referida folga mínima.  
 
As secções previstas para o rio Real, face à dimensão já significativa, são do tipo 
compostas ou de leito múltiplo - um leito menor para caudais frequentes e um leito 
maior para os caudais extraordinários. Será de referir que a adopção deste cenário 
obrigaria à execução de secções com larguras superficiais cerca de 2 vezes a 6 vezes 
as larguras superficiais das secções actuais. Há, no entanto, a registar o 
aproveitamento de um troço do rio Arnóia que já apresenta capacidade suficiente para 
o escoamento do caudal máximo de cheia. 
 

3.2.3 Cenário C 
Neste cenário subdividiu-se o sistema fluvial: o rio Arnóia; e o rio Real e os seus 
afluentes. Conforme já foi referido, na planície aluvionar do rio Arnóia predominam os 
pomares. Deste modo, o dimensionamento hidráulico foi efectuado para um período 
de retorno que garanta a adequada protecção dos pomares nos períodos críticos. O 
rio Arnóia, apresenta já significativa capacidade de vazão, pelo que, o 
dimensionamento foi efectuado para permitir o escoamento dos caudais máximos de 
                                                 
3 Largura do fundo do rio. 
4 Leito de escoamento para caudais intermediários. 
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cheia correspondentes a um período de retorno de T=5 anos, referido ao ano 
hidrológico.  
 
Tendo em consideração a ocupação cultural existente ao longo dos campos marginais 
do rio Real, este foi subdividido em dois troços: o primeiro troço compreendido entre a 
entrada no perímetro de rega e a EN114 (km 4+400), que se desenvolve no bloco da 
Amoreira; o segundo, entre o km 4+400 e o km 9+550. Ao longo do primeiro troço 
predominam os pomares, pelo que os leitos do rio Real e dos seus afluentes foram 
efectuados de forma a permitir o escoamento dos caudais máximos de cheia que 
poderão ocorrer no período de Março a Agosto, e correspondentes a um período de 
retorno de 5 anos, de modo a garantir maior protecção no período crítico do ciclo 
vegetativo das árvores. A jusante da EN114 predominam as culturas anuais pelo que o 
leito foi dimensionado para garantir a protecção apenas no seu período crítico, de Abril 
a Setembro, e também para um período de retorno de 5 anos. Admitindo que a folga 
efectiva é igual a 0,60 m e, que a altura da secção se mantém igual à actual, por haver 
restrições em relação ao rebaixamento das cotas do rasto, estimou-se a largura da 
secção que permitiria escoar os caudais de dimensionamento dos diversos cursos de 
água com a referida folga mínima.  
 
As secções transversais adoptadas são constituídas apenas pelo leito menor, à 
semelhança do que existe actualmente. Nesta alternativa, em termos hidráulicos, 
existem vários troços que já actualmente têm capacidade de vazão suficiente para 
escoar os caudais máximos de cheia. Nos restantes troços as larguras superficiais 
serão apenas cerca de 1,3 a 3,5 vezes as larguras superficiais das actuais secções. 
 

3.3 Solução adoptada 
A selecção de um dos três cenários propostos teve em conta as considerações finais 
das análises económica, ambiental e social, realizadas no âmbito do Anteprojecto. 
Relativamente à análise económica, o Anteprojecto estima que os custos de 
investimento inicial, manutenção e conservação, bem como os decorrentes dos 
prejuízos resultantes das inundações que irão ocorrer ao longo do período de vida útil, 
serão menores no Cenário C. Desta forma, este será o cenário mais adequado do 
ponto de vista económico.  
 
A nível ambiental, a análise realizada permitiu concluir que, do conjunto das três 
soluções, o Cenário C é o mais vantajoso, pelas seguintes razões: 

• A movimentação de terras é significativamente inferior (cerca de 2 250 000 m3 
para o Cenário A, 1 125 000 m3 para o Cenário B e 530 000 m3 para o Cenário 
C), pelo que os impactes sobre a qualidade do ar, ambiente sonoro e qualidade 
de vida das populações são menores; 

• As intervenções em áreas de RAN e REN, pelo alargamento do rasto das 
linhas de água, são menores, pelo que estas condicionantes são menos 
afectadas; 

• A não criação de um leito maior, contrariamente ao que sucede com as 
restantes alternativas, é claramente mais favorável do ponto de vista 
paisagístico; 
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• Do ponto de vista social, implica uma menor perda de solo agricultável que, 
ainda que devidamente indemnizada, constituirá sempre uma perda de 
património para os proprietários afectados, mas também para a região Oeste, 
marcadamente agrícola.    

 
De um modo geral, e após as análises apresentadas anteriormente e efectuadas para 
as três soluções estudadas, considera-se o Cenário C o mais favorável a nível 
ambiental e social, já que permite solucionar os principais problemas detectados e 
reduzir o valor dos prejuízos com os menores custos e com os menores impactes 
ambientais e sociais. 
 

3.4 Características do projecto 
3.4.1 Considerações gerais 

As obras propostas, para a solução adoptada (Cenário C), consistem no aumento da 
capacidade de vazão dos troços para os caudais de projecto, conjugado com a 
protecção das zonas agrícolas para os caudais máximos afluentes nos períodos da 
lavoura dos campos das culturas anuais e quando estas se encontram em fase 
vegetativa. As intervenções no Rio Arnóia, que se encontra totalmente artificializado, 
confinado entre diques e com uma capacidade de vazão relativamente grande face 
aos caudais de ponta afluentes, incidirão apenas sobre a estabilização das margens.   
 
Relativamente aos rios Real e Galvão e à Ribeira da Amoreira, os caudais de ponta 
afluentes são bastante superiores à actual capacidade de vazão, orientando-se, assim, 
as intervenções no sentido de aumentar a capacidade de vazão actual e estabilizar as 
margens/diques. Em termos anuais, não se pode afirmar que irá existir uma melhoria 
significativa relativamente à frequência de inundação dos campos adjacentes. No 
entanto, aumentar-se-á de cerca de 3 para 6 meses o período sem inundações nas 
zonas destinadas à agricultura. A inundação dos campos será permitida em zonas 
específicas para caudais superiores aos de dimensionamento dos troços, através de 
descarregadores laterais. 
 
O controlo dos níveis de maré será efectuado através da construção de um açude 
insuflável na zona de confluência, entre os rios Real e Arnóia, impedindo a entrada 
para montante da água proveniente da maré quando os níveis o solicitarem. 
 
No que diz respeito à estabilização dos leitos, as intervenções consistirão em manter 
secções com o fundo móvel e margens estáveis, através da suavização dos seus 
taludes. Pontualmente, designadamente em curvas, confluências e troços a montante 
e jusante das travessias, fixar-se-á o leito, diminuindo o efeito erosivo local que estas 
singularidades induzem. 
 
Para atingir os objectivos propostos, as obras de regularização a preconizar serão 
constituídas por: 
• Reperfilamento das secções existentes com estabilização de diques e margens 
• Construção de descarregadores laterais de segurança para inundação controlada 

dos campos agrícolas 
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• Protecção em enrocamento5 ou colchão “Reno”6 de troços em curvas  
• Protecção de confluências com enrocamento ou colchão “Reno” 
• Substituição de todas as travessias pedonais e para veículos em mau estado de 

conservação e sem segurança 
• Protecção em enrocamento ou colchão “Reno” dos troços a montante e jusante das 

travessias 
• Construção de secções especiais devido a condicionantes topográficas ou outras 
• Construção de um açude insuflável para controlo de maré 
• Construção de caminhos associados.  
 
Nas figuras 2 a 8 apresenta-se a implantação geral do projecto de regularização 
fluvial. 
 
Aquando da elaboração do Ante-projecto, foi consultado o estudo “Revisão do Plano 
de Gestão Ambiental da Lagoa de Óbidos”, com o objectivo de analisar a influência 
dos níveis de maré no escoamento dos cursos de água para os três cenários 
considerados, ou seja, o projecto de regularização fluvial foi devidamente articulado e 
compatibilizado com o referido estudo.  
 
Quanto ao Projecto de Execução para a Recuperação Ambiental das margens da 
Lagoa de Óbidos, não tem implicações no projecto de regularização, dado que a área 
de intervenção deste último está bastante afastada das margens da lagoa.  
 
Para além dos estudos acima referidos, não se conhecem outros estudos ou planos 
com implicações na área de intervenção. 
 

3.4.2 Dimensionamento dos leitos 
Os critérios de projecto gerais adoptados para todas as linhas de água, foram: 
 
− Manter o actual traçado em planta; 
− Manter a situação nos troços em que actualmente não existem diques; 
− Dimensionar secções com o fundo móvel, para que o transporte sólido possa 

ocorrer sem alterações significativas relativamente à situação actual; 
− Localmente, nomeadamente em zonas de confluências, curvas e montante e 

jusante de travessias, promover o dimensionamento de secções revestidas de 
margens e fundo fixos em enrocamento ou colchões do tipo ‘reno’; 

− O não alargamento do rasto em mais de 10% do rasto médio existente no troço, 
minimizando a magnitude da intervenção e o desaparecimento de áreas agrícolas 
do aproveitamento, embora a suavização dos taludes, para a sua estabilização, 
implique, inevitavelmente, a expropriação de uma faixa desses terrenos; 

                                                 
5 Camadas de material rochoso com determinado diâmetro. 
6 Estruturas, em forma de paralelepípedo recto, fabricadas com rede metálica em malha 

hexagonal, com enchimento de material rochoso de boa qualidade. 
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− Os alargamentos serão feitos, maioritariamente, em partes iguais para ambas as 
margens; 

− O rebaixamento das cotas do rasto actual até uma profundidade máxima de um 
metro, por forma a remover o material assoreado e permitir, assim, assegurar uma 
melhor drenagem dos campos adjacentes. Será, no entanto, de referir, que as cotas 
de projecto deverão ser repostas periodicamente.  

 

3.4.3 Confluências 
As confluências consideradas no presente anteprojecto, num total de três, 
correspondem às junções das principais linhas de água a intervir, designadamente as 
confluências da ribeira da Amoreira com o Rio Galvão, a deste com o Rio Real e a do 
Rio Arnóia com o Rio Real. Com base no dimensionamento dos enrocamentos para 
protecção contra erosões localizadas nas confluências obteve-se, para as três 
confluências, uma granulometria com um diâmetro médio, D50, de cerca de 0,10 m. 
 

3.4.4 Curvas 
As erosões localizadas serão minimizadas com a criação de secções de leito e taludes 
fixos, através da protecção com enrocamentos adequados. 
 

3.4.5 Inundações controladas 
O Anteprojecto engloba a execução de oito descarregadores laterais de segurança, 
que têm por objectivo a inundação controlada dos campos para caudais superiores 
aos de projecto, protegendo os diques e outras infra-estruturas contra as cheias 
superiores aos períodos de retorno para os quais foram dimensionados. 
 
No que diz respeito ao rio Real, não existem áreas disponíveis para inundação com 
volume suficiente para amortecer a onda de cheia com um período de retorno de 2,33 
anos (referido ao ano hidrológico), pelo que se estudou a colocação de 
descarregadores de segurança apenas com o objectivo de controlar o caudal que 
passa para jusante. 
 
Os descarregadores laterais de segurança serão de dois tipos: Tipo I e Tipo II. O 
descarregador lateral7 do tipo I será constituído por uma soleira espessa de colchão 
‘Reno’ confinado em dois pequenos muros laterais de betão que contêm o aterro dos 
diques. Este tipo de descarregadores será utilizado nos troços em que existem 
caminhos associados. O descarregador lateral do tipo II será em tudo semelhante ao 
do tipo I, substituindo-se o betuminoso por colchão “Reno”. Este tipo de 
descarregadores será usado nos troços sem caminhos associados. 
 

                                                 
7 Zonas rebaixadas nos diques de protecção lateral dos leitos menores, para permitir 

inundações controladas. 
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Em ambos os casos, as soleiras serão fixas por uma linha de gabiões 8, evitando-se as 
infra-escavações devido à turbulência aquando das descargas. 
 
A implantação dos descarregadores laterais de segurança está representada nas 
figuras 2 a 8. 
 

3.4.6 Secções especiais  
Em troços localizados dos rios Arnóia e Real haverá a necessidade de prever secções 
diferentes das secções tipo, pelo facto de haver constrangimentos nas margens que 
inviabilizavam a solução normal. Estas secções designar-se-ão por secções especiais 
e encontram-se representadas nas figuras 2 a 8. No Rio Real, a jusante da ponte da 
EN 114, do km 4+450 ao km 5+125, adoptar-se-á uma secção rectangular com rasto 
de 15 m e altura de 4 m, com muros em gabiões. No rio Arnóia, do km 1+050 ao 
km 1+650, devido aos constrangimentos nas duas margens, adoptar-se-á uma secção 
trapezoidal com rasto de 8 m e altura de 3,4 m com protecção em enrocamento ou 
colchão ‘Reno’ e taludes com inclinações de 1:1,5 (V:H). Entre as pontes de caminho 
de ferro e da EM 575, do km 1+650 ao km 1+725, a secção será rectangular em 
gabiões com 8 m de rasto e 3,5 m de altura. 
 

3.4.7 Travessias hidráulicas 
As intervenções a preconizar serão a substituição de todas as travessias para peões e 
veículos existentes que se encontram em mau estado de conservação e com pouca 
segurança para quem as utiliza, a construção de novas travessias que se consideram 
importantes para melhoria dos acessos às parcelas, bem como a protecção a 
montante e jusante das principais pontes/aquedutos existentes (correspondentes a 
estradas nacionais e municipais) que não vão ser objecto de substituição por 
apresentarem condições de segurança e capacidade de vazão suficiente, 
nomeadamente: pontes da EM e da EN 114 (Rio Real) e pontes da EN 8, Caminho de 
Ferro e EM 575 (Rio Arnóia). Todos os novos passadiços e pontões (ver figuras 2 a 8) 
foram dimensionados por forma a não provocarem qualquer perturbação ao 
escoamento para os caudais de projecto.  
 
À saída de travessias hidráulicas, onde os efeitos da turbulência são potencialmente 
mais gravosos, seguiu-se uma metodologia específica para a caracterização de 
tapetes de enrocamento de protecção. À entrada do aqueduto, onde o efeito erosivo é 
menor, adopta-se o mesmo tipo de enrocamento mas numa extensão igual a metade 
da extensão de saída. Sob os tapetes de enrocamento é colocado um filtro para 
impedir o arrastamento da fracção fina do terreno de fundação. 
 

3.4.8 Açude para controlo de maré 
O açude proposto é do tipo Inflatable Rubber Dam com 12 m de desenvolvimento e 
2,5 m de altura, quando totalmente insuflado. O tempo de enchimento é da ordem de 
25 min, sendo feito por um grupo compressor instalado na casa de manobra. A secção 
                                                 
8 Estrutura, em forma de paralelepípedo recto com tampa, fabricado com rede metálica em 

malha hexagonal, com enchimento em material rochoso de boa qualidade. 
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de inserção da obra (ver figura 2) será uma secção trapezoidal, em betão armado, 
com 12 m de rasto, taludes laterais inclinados a 1:1 (V:H) com um desenvolvimento de 
9,5 m. A cota de implantação do açude será de -0,12 m, sendo a sua altura, totalmente 
insuflado, de 2,5 m (correspondente à cota 2,48 m). Esta cota perfaz uma folga de 
0,48 m em relação a um nível de Preia-Mar extraordinária (estimada em 2 m). 
 

3.4.9 Comporta de maré 
O anteprojecto de regularização fluvial prevê ainda a construção de comportas de 
maré9 destinadas a evitar a entrada de água salina nas valas de drenagem nos 
períodos de preia-mar.  
 

3.4.10 Caminhos associados 
Embora o projecto dos caminhos constitua um projecto independente do da 
regularização fluvial, incluíram-se os caminhos que influenciam a obra de 
regularização devido à sua proximidade e interferência com os diques/margens. Os 
caminhos previstos serão constituídos por duas camadas de tout-venant compactadas 
de 0,25 m e 0,20 m, sobre as quais se aplica uma rega de colagem e um revestimento 
betuminoso aplicado em camada (0,06 m). 
 

3.5 Análise económica 
De acordo com os estudos efectuados no Anteprojecto, para o cenário seleccionado 
(Cenário C), os valores dos custos e dos benefícios, para uma taxa de actualização de 
2%, são os seguintes: 

• Benefícios – 16,103 x 10 6 Euros 
• Custos – 15 , 758 x 10 6 Euros 
• Benefícios / Custos – 1, 022 

Verifica-se que os benefícios gerados são superiores aos custos da obra, gerando 
uma mais valia, em termos económicos e também sociais. 
 

3.6 Actividades das fases de construção e exploração 
As principais actividades associadas à fase de construção são as seguintes: 
• Implantação do estaleiro (montagem, manutenção e desmontagem) 
• A regularização dos leitos, a implantação do açude pontão, a construção do 

passadiço para peões, a construção de pontões e a construção de descarregadores 
de cheias implicam movimento de terras, estando-lhes associadas as seguintes 
actividades:  

o escavação com abertura de valas e/ou fundações para implantação da obra 
o aterro com produtos devidamente seleccionados e compactados 
o carga, transporte e descarga das terras sobrantes em local seleccionado 

para o efeito 
 
Para além do movimento de terras, as várias vertentes do projecto implicam:  

                                                 
9 Válvula que sustem o avanço da maré pelas valas de drenagem. 
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• Regularização dos leitos 
- Protecção dos taludes 
- Pavimentação 

• Implantação do açude pontão 
- Implantação das estruturas de betão, do material de protecção e do 

equipamento (comporta insuflável) 
- Construção da sala de comando 
- Pavimentação 

• Construção do passadiço para peões 
- Implantação das estruturas de betão 
- Serralharias 

• Construção de pontões 
- Implantação das estruturas de betão, tubagens e do material de protecção 
- Pavimentação 
- Serralharias 

• Construção de descarregadores de cheias 
- Implantação das estruturas de betão e do material de protecção 
- Pavimentação 

 
A obra terá uma duração de dois anos, sendo o faseamento previsto o seguinte: 

- Ano 1 - Execução dos movimentos de terra necessários à regularização do rio 
Arnóia e do rio Real na sua metade de jusante. Construção das obras 
associadas nos troços sujeitos a intervenção, nomeadamente descarregadores, 
passagens hidráulicas e confluência Real-Arnóia. 

- Ano 2 - Execução dos movimentos de terra necessários à regularização do rio 
Arnóia e do rio Real na sua metade de montante e nos troços intervencionados 
da ribeira do Galvão e da ribeira da Amoreira. Construção das obras associadas 
nos troços sujeitos a intervenção, nomeadamente descarregadores, passagens 
hidráulicas e confluências Galvão – Arnóia e Amoreira-Galvão. Construção do 
açude de maré. 

 
Está prevista, como uma das actividades da fase de construção, a exploração de três 
áreas para obtenção de materiais necessários à obra. Essas áreas, representadas na 
Figura 9, apresentam as seguintes características:   
 
A mancha EM3 situa-se na base de encosta, numa zona de uso e aptidão florestal, 
ocupada por um eucaliptal, que se prolonga para a encosta. Esta área actualmente 
apresenta-se degradada devido à sua exploração como área de empréstimo de 
materiais. 
 
A mancha EM4 corresponde a uma área constituída por zonas de ocupação agrícola e 
florestal. Tem uso misto, com culturas hortícolas de regadio nas zonas mais planas e 
culturas florestais, povoamento misto de pinhal e eucaliptal, nas restantes. Na zona 
junto à estrada já foi retirado material, mas como o solo é muito homogéneo e 
bastante arenoso, as hortícolas podem voltar a ser aqui cultivadas. 
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A mancha EMB situa-se numa encosta relativamente suave, estando o solo de pousio 
mas exibindo vestígios de culturas arvenses de sequeiro, devendo observar-se uma 
alternância nestas ocupações dado ter baixa aptidão agrícola.  
 
Prevê-se ainda a necessidade de implantar, no decurso da obra, um estaleiro principal 
e estaleiros mais pequenos, mais perto das frentes de obra, que funcionam como 
apoio, com dimensões de cerca de 0,5 ha e 0,2 ha, respectivamente.  
 
Os locais propostos para localização destas infra-estruturas correspondem a áreas já 
intervencionadas, sem qualquer valor do ponto de vista social ou ecológico, conforme 
se descreve seguidamente: 
 
E1 - Este local está a ser utilizado pelo estaleiro da Somague para a construção do IP 
6. Tem ligação a Norte à EN 144 e há bons acessos a partir deste caminho para a 
zona da Amoreira, podendo ser utilizado como estaleiro secundário para as obras no 
troço de montante do rio Real e nas ribeiras da Amoreira e Galvão. 
 
E2 e E 3 - O estaleiro principal pode ser instalado nas pedreira existentes nas 
margens direita e esquerda do rio Real, após este cruzar a EN144. A pedreira da 
margem direita não está em exploração e dada a existência de construções no topo da 
encosta, pensa-se que a sua exploração esteja terminada. A pedreira da margem 
direita está ainda em exploração. Em qualquer uma delas, a área disponível é 
bastante grande e servirá quer para a instalação de estaleiro principal, quer para área 
de depósito de materiais escavados, se tal se revelar necessário. 
 
E4 - Esta pedreira não está a ser explorada mas poderá vir a ser novamente 
explorada, pois encontra-se vedada, com as infra-estruturas montadas. Situa-se 
próximo da povoação de Sobral da Lagoa, com acesso a partir de um caminho não 
asfaltado que parte da EM 574. A área disponível é bastante grande e poderá servir 
quer para a instalação de estaleiro principal quer para área de depósito de materiais 
escavados. 
 
E5 - De todas as pedreiras, esta é a de maior dimensão, quer em área, quer em 
profundidade. Situa-se a Oeste de Óbidos, junto ao CM 1408 e, poderá servir para a 
instalação de estaleiro secundário e/ou para área de depósito de materiais escavados. 
 
E6 - Junto à EM 575, junto à povoação de Carregal encontra-se o estaleiro da ETAR. 
Este local pode ser aproveitado para estaleiro secundário de apoio à obra nos troços 
terminais dos rios Arnóia e Real, podendo ainda tirar-se partido da sua vizinhança a 
uma empresa de fornecimento de material de cofragem e andaimes.  
 
Estas áreas estão representadas na Figura 9.  
 
Na fase de exploração, haverá lugar a obras de manutenção e conservação das infra-
estruturas, consistindo em: 
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Acção de manutenção Periodicidade 
Limpeza das linhas de água Bianual 
Eventuais reparações nos taludes  Anual 
Reposição de camadas nos caminhos não revestidos Bianual 
Equipamentos hidromecânicos e eléctricos do açude Anual 
Pintura das guardas metálicas das passagens 
hidráulicas construídas 

10 anos 

 
Após a conclusão das obras, o IDRHa entregará a exploração das mesmas a uma 
Associação de Beneficiários a criar de acordo com a legislação existente, que disporá 
dos recursos humanos e materiais necessários para a exploração e manutenção das 
infra-estruturas do Aproveitamento Hidraogrícola das Baixas de Óbidos, sendo 
também responsável pela limpeza das ribeiras e rios incluídos no projecto da 
regularização fluvial. 
 

3.7 Tempo de vida da obra 
O tempo de vida previsto para as infra-estruturas e equipamentos que compõem a 
obra de regularização é de 50 anos, admitindo que serão efectuadas as operações de 
manutenção e conservação requeridas em obras deste tipo. 
 

4 Projectos complementares e/ou associados 
Os projectos considerados complementares e, ou associados ao projecto em análise 
são os seguintes: 

§ Projecto da Barragem de Óbidos 
§ Projecto de Emparcelamento do Perímetro das Baixas de Óbidos 
§ Projecto das infra-estruturas de Beneficiação Hidroagrícola do Aproveitamento 

Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, envolvendo: 
ØRede viária 
ØRede de rega 
ØRede de drenagem 

 
Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição destes projectos. 
 
Projecto da Barragem de Óbidos 
Este projecto envolve a construção de uma barragem em terra, no Rio Arnóia, 
respectivas obras anexas e órgãos de segurança, bem como a construção da estrada 
de acesso. Na fase de funcionamento, esta infra-estrutura permitirá dar resposta às 
necessidades de água para rega do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de 
Óbidos, estimadas em 7 100 m3 / ha, e ano seco. A barragem irá criar uma área 
inundada de 97 ha. A construção da barragem está actualmente em curso. 

 
Projecto de Emparcelamento do perímetro das Baixas de Óbidos 
O Perímetro de Emparcelamento das Baixas de Óbidos localiza-se em parte das 
freguesias de São Pedro, Santa Maria, Sobral da Lagoa, Vau e Amoreira, concelho de 
Óbidos, e Pó e Roliça, concelho do Bombarral, abrangendo uma área de cerca de 
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1442 ha. O projecto de emparcelamento, ainda em curso, terá como principal objectivo 
a reorganização dos prédios rústicos, através de: 
• Concentração dos prédios de cada proprietário (aumento da área média por prédio 

e redução do número de prédios por proprietário) 
• Eliminação de prédios encravados 
• Melhoria da configuração das parcelas 
• Aumento das áreas dos prédios por incorporação de terrenos de uma reserva de 

terras a constituir durante a elaboração do projecto. 
 
A implementação do projecto permitirá aumentar a produtividade agrícola, na medida 
em que proporcionará condições que permitam uma utilização racional da maquinaria 
agrícola num maior número de explorações, bem como a introdução de novas culturas 
e tecnologias (resultando no rejuvenescimento e modernização dos pomares), 
diminuindo o tempo e esforço empregues na agricultura.  
 
Projecto das infra-estruturas de Beneficiação Hidroagrícola do Aproveitamento 
Hidroagrícola das Baixas de Óbidos 
O Projecto das Infra-estruturas de Beneficiação Hidroagrícola do Aproveitamento 
Hidroagrícola das Baixas de Óbidos desenvolve-se em três sub-projectos 
complementares, para além do projecto de regularização fluvial, designadamente: 
• Rede viária 
• Rede de rega 
• Rede de drenagem. 
 
Em termos globais, os principais objectivos do projecto são: 
- Consolidar as margens dos rios e protegê-las contra a erosão e cheias, 

proporcionando, deste modo, uma protecção adequada aos solos, culturas e infra-
estruturas; 

- Possibilitar que as sementeiras das culturas de Primavera-Verão se façam mais 
cedo, e diminuir quebras de produção nas culturas permanentes (pomares); 

- Garantir o abastecimento de água para rega, de boa qualidade, ao nível da 
globalidade do perímetro hidroagrícola; 

- Melhorar a qualidade dos acessos dentro do perímetro e sua ligação às povoações 
e/ou à rede de estradas municipais e/ou nacionais, bem como assegurar o acesso a 
todas as parcelas de uma forma racional e eficiente. 

 
Seguidamente apresenta-se uma síntese dos projectos das redes viária, de rega e de 
drenagem, actualmente em curso. 
 

4.1.1.1 Projecto da rede viária 
As intervenções previstas, que se basearão na rede de caminhos existente no sentido 
de maximizar o aproveitamento das faixas de passagem já disponíveis, consistirão na 
regularização da plataforma, abertura da caixa de fundação, construção das várias 
camadas definidas no perfil tipo de cada um dos caminhos, e na abertura de valetas 
de drenagem. Prevê-se ainda a construção de obras de arte – aquedutos e pontões – 
para assegurar a drenagem e o cruzamento com valas e linhas de água, e a 
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construção de serventias que darão acesso aos prédios rústicos. Para a rede viária 
definiram-se 3 tipos de caminhos, com diferentes tipos de revestimento, tendo em 
conta o risco de inundação: 

• Tipo I, revestimento em betão betuminoso: em zonas com risco de inundação 
frequente (período de retorno inferior a 10 anos); 

• Tipo II, revestimento com microaglomerado a frio com 18 kg/m2: em zonas com 
risco de inundação médio (período de retorno inferior a 50 anos); 

• Tipo III, revestimento com rega de impregnação, incluindo valetas: em zonas 
sem risco de inundação (período de retorno superior a 50 anos). 

 
Qualquer destes três tipos de caminhos tem uma faixa de rodagem com 3,0 m de 
largura e bermas de 0,75 m, daqui resultando uma plataforma com 4,5 m de largura.  
 

4.1.1.2 Projecto da rede de rega 
O projecto da rede de rega engloba, para além do sistema elevatório, a rede de 
distribuição de água, oriunda da futura Albufeira de Óbidos, com uma extensão de 
45,8 km. A área a regar é de 1197 ha. Serão construídos 199 hidrantes10 e 399 bocas 
de rega, correspondentes a uma área média por hidrante e por boca de 6 ha e 3 ha, 
respectivamente. 
 

4.1.1.3 Projecto da rede de drenagem secundária 
O sistema de drenagem terá as seguintes funções: 
• Drenagem superficial, em tempo útil, dos caudais de encosta e/ou dos caudais 

agrícolas, resultantes do escoamento superficial 
• Drenagem sub-superficial das zonas com problemas de drenagem interna, de modo 

a manter a toalha freática11 a profundidades compatíveis com o bom 
desenvolvimento das culturas.  

 
A implementação do projecto da rede de drenagem secundária, que se desenvolve 
numa extensão de 49,5 km, basear-se-á nas seguintes actividades: 
- Reperfilamento das valas secundárias 
- Construção de novas obras de arte (aquedutos, quedas e soleiras de fixação, 

confluências e sifões) 
- Introdução de comportas de maré nas confluências 
- Espalhamento do volume de terras sobrante em determinadas parcelas do 

perímetro de emparcelamento, tendo-se privilegiado os terrenos com cotas baixas, 
sujeitos a inundações frequentes, e com uma ocupação cultural não permanente. 

 
Para além dos projectos referidos, estão previstos para a área em estudo outros 
projectos que interessa analisar, em termos dos impactes que geram em conjunto com 
o projecto de Regularização Fluvial. Trata-se do Projecto de Execução do Itinerário 
Principal nº 6 (IP6) entre Peniche e o IC1 e os Projectos do Sistema de Saneamento 

                                                 
10 Bocas de rega. 
11 Nível de águas subterrâneas. 
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dos Aglomerados Urbanos das Bacias dos Rios Real e Arnóia. Esta análise é 
apresentada no capítulo 7. 
 

5 Caracterização da área de estudo  
A zona em análise localiza-se numa região onde o clima é caracterizado por ter 
temperaturas amenas, com Verão pouco quente, estando a precipitação concentrada 
na época mais fria. 
 
O uso do solo predominante na área de estudo é o uso agrícola (com destaque para 
as culturas hortícolas e os pomares), apesar de existirem outros usos como o florestal, 
urbano e industrial (indústria extractiva). 
 
Na área em estudo, os cursos de água de maior expressão são o Rio Arnóia (que 
apresenta cerca de 36,9 km de comprimento), o Rio Real (com cerca de 31,2 km de 
comprimento), o Rio Galvão (é afluente do Rio Real e apresenta, aproximadamente, 
cerca de 6,1 km de comprimento) e a Ribeira da Amoreira (é afluente do Rio Galvão e 
apresenta cerca de 7,5 km de comprimento). 
 
Tendo por base dados recentes de qualidade da água superficial disponíveis para três 
estações de monitorização da qualidade da água, localizadas no Rio Arnóia e no Rio 
Real, concluiu-se que as águas desses rios apresentam, no troço da área do projecto, 
alguns problemas de qualidade. Os parâmetros mais críticos são os sólidos suspensos 
totais, os coliformes fecais, a carência bioquímica de oxigénio, os nitritos, o amoníaco 
e o azoto amoniacal. 
 
No que diz respeito às características sonoras da zona, as medições de ruído 
efectuadas na área de estudo e envolvente próxima, em seis locais, revelam que os 
níveis sonoros não são elevados, correspondendo a uma zona pouco perturbada em 
termos sonoros. 
 
A qualidade do ar na área de estudo é boa, devido à inexistência de fontes de poluição 
industriais, à excepção da pedreira, e ao facto do tráfego automóvel ser pouco 
expressivo. 
 
Do ponto de vista botânico, a área de estudo não apresenta elementos de carácter 
excepcional, na medida em que se encontra degradada devido às práticas agrícolas. 
Na área adjacente à área de intervenção do projecto são visíveis extensas áreas de 
floresta de produção, constituída por eucaliptos e pinheiro bravo. Os campos agrícolas 
ocupam também extensões muito elevadas, conferindo um valor praticamente nulo do 
ponto de vista florístico. A vegetação marginal que se desenvolve ao longo dos cursos 
de água da área de estudo encontra-se, de um modo geral, muito degradada, estando 
frequentemente reduzida a caniçais. Salienta-se apenas a presença de algumas 
manchas de choupo e salgueiro-branco ao longo do rio Arnóia, e de manchas de 
freixo, choupo-preto, choupo-branco e salgueiro branco, ao longo do rio Real. Em 
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ambos os casos, estamos perante um habitat12 embora degradado, listado na 
legislação nacional e comunitária (Directiva Habitats). Ao nível da fauna terrestre, 
salienta-se que a área de estudo apresenta baixo valor biológico, devido, 
essencialmente, à fragmentação dos habitats induzida pela divisão das terras por 
estradas e áreas urbanas. Contudo, existe a possibilidade de presença de espécies 
como o Toirão e a Lontra, com estatuto de ameaça em Portugal. Foram identificadas 
cerca de 17% do total de espécies de aves que ocorrem regularmente no território de 
Portugal Continental, o que demonstra a baixa riqueza da área de estudo. 
Relativamente à fauna aquática, as espécies de peixes existentes nos cursos de água 
da área de estudo caracterizam-se por se adaptarem facilmente às alterações da 
qualidade da água associadas às variações sazonais, podendo sobreviver, durante os 
meses mais quentes, em charcos e pegos. De entre as espécies de peixes conhecidas 
para aquela área, destacam-se as seguintes: carpa, pimpão, enguia, verdemã e 
escalo.   
 
Relativamente ao ordenamento do território, a área de estudo é composta pelas 
seguintes classes de espaço (Figura 10): Espaço Agrícola, Espaço Florestal, Espaço 
Natural, Espaço de Indústria Extractiva, Espaço Urbanizável e Espaços Canais. 
 
As áreas directamente afectadas pelas intervenções do projecto correspondem a 
espaços agrícolas. As manchas de empréstimo (EM3, EM4 e EMB) e áreas propostas 
para localização de estaleiros (E1 a E6) afectam áreas classificadas como: 
 
EM3 - Espaços Naturais – Áreas de REN exterior à faixa costeira 
EM4- Espaços Agrícolas – Áreas agro-florestais e Espaços Florestais – áreas de 
vocação florestal 
EMB – Espaços Agrícolas – Outras áreas agrícolas 
E1= Espaços Agrícolas – Outras áreas de RAN 
E2= Espaços Industriais – Áreas industriais existentes 
E3=Espaços Agrícolas – Outras áreas de RAN 
E4= Espaços Industriais – Áreas industriais existentes 
E5=Espaços de Indústria Extractiva – Áreas existentes 
E6= Espaços Agrícolas – Outras áreas de RAN 
 
As condicionantes existentes na área do projecto prendem-se com (Figura 11): 
• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
• Reserva Ecológica Nacional (REN) 
• Domínio Público Hídrico 
• Aproveitamento Hidroagrícola 
• Extracção de Inertes 
• Rede Rodoviária Nacional 
• Rede Ferroviária 
• Rede de Esgotos 

                                                 
12 Locais com características específicas, propícias à sobrevivência de determinadas espécies 

animais e vegetais. 
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• Rede Eléctrica. 
 
Nas áreas de intervenção directa do projecto, as condicionantes em presença são a 
REN, RAN, Domínio Público Hídrico e Aproveitamento Hidroagrícola. As manchas de 
empréstimo e áreas de estaleiro coincidem com áreas com as seguintes 
condicionantes: 
 
EM3 – Reserva Ecológica Nacional (REN) 
EM4 – Não apresenta Condicionantes 
EMB – Não apresenta Condicionantes 
E1= Aproveitamento Hidroagrícola 
E2= Extracção de inertes - Área de exploração de massas minerais e REN  
E3= Reserva Ecológica Nacional (REN) 
E4= Extracção de inertes - Área de exploração de massas minerais  e REN 
E5= Extracção de inertes - Área de exploração de massas minerais  
E6= Aproveitamento Hidroagrícola e REN 
 
Em termos paisagísticos, na área em estudo é identificada uma única unidade de 
paisagem -  Vale de Aluvião - onde se distinguem os seguintes tipos de sub-unidades 
de paisagem: 
• Linhas de água e galeria ripícola 
• Zonas húmidas da Poça do Vau junto à foz da Lagoa de Óbidos 
• Campos agrícolas com hortícolas e pomares 
 
Como elementos que integram as sub-unidades anteriores, mas sem 
representatividade para constituírem elementos autónomos, em termos visuais, 
identificam-se os seguintes: 
• Zonas florestais 
• Aglomerados populacionais 
• Pedreira. 
 
As sub-unidades de paisagem afectadas pelas intervenções directas do projecto são 
as linhas de água e galeria ripícola e áreas agrícolas. 
 
A população dos concelhos de Óbidos e Bombarral, em 2001, trabalhava 
maioritariamente nos sectores primário (agricultura e pesca) e terciário (serviços), 
sendo que o sector primário detém uma importância considerável nos dois concelhos, 
comparativamente com a situação registada ao nível da região Centro e sub-região do 
Oeste. No entanto, entre 1991 e 2001, verificou-se um decréscimo do número de 
trabalhadores dedicados ao sector primário e um acréscimo do sector terciário. 
 
Das oito freguesias abrangidas pelo projecto, quatro apresentam características mais 
rurais, nomeadamente Sobral da Lagoa e Vau (concelho de Óbidos) e Pó e Roliça 
(concelho do Bombarral). De facto, verifica-se que grande parte da população activa 
destas freguesias se dedica à agricultura, sendo as principais culturas praticadas no 
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concelho de Óbidos os pomares e as culturas hortícolas, e no concelho do Bombarral 
os pomares e os viveiros. 
 
A população agrícola das freguesias pertencentes ao concelho de Óbidos, que estão 
abrangidas pelo perímetro hidroagrícola é cerca de 64% do total da população agrícola 
do concelho. O número de explorações e respectivas áreas totais, das freguesias 
referidas é, comparativamente com o concelho de Óbidos, de 62,2% e 
66,4%,respectivamente. 
 
Nas freguesias de Roliça e Pó, pertencentes ao concelho do Bombarral, a população 
agrícola registada é apenas 31,6% do total do concelho. Este valor é reduzido pois 
apenas duas freguesias do concelho, estão abrangidas pelo perímetro hidroagrícola. O 
número de explorações nestas freguesias é 29,7% das existentes no concelho do 
Bombarral e as correspondentes áreas agrícolas são 33,2% da totalidade existente no 
concelho. 
 
Os produtores agrícolas pertencem, maioritariamente, ao sexo masculino, e têm 
idades superiores a 40 anos, sendo significativa a percentagem de produtores com 
idades superiores a 65 anos. O nível de instrução é baixo, tendo maior expressão os 
agricultores que concluíram o ensino básico, seguido dos que não têm qualquer tipo 
de instrução. 
 
Ao nível do património arqueológico e arquitectónico, e apesar de terem sido 
identificados, a partir de bibliografia, vários sítios na área envolvente da área de 
estudo, apenas cinco se localizam na área de estudo, concretamente: 
• Igreja do Sr. da Pedra 
• Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Aboboriz 
• Casal do Brás – achado isolado (romano) 
• Poço de S. Mamede 2 
• Azenha do Casal de Chão do Barbas. 
 

6 Principais impactes associados ao projecto e 
medidas mitigadoras propostas 

A maior parte das situações detectadas durante a fase de construção que são 
ambientalmente negativas ou incomodativas para a população (impactes), far-se-ão 
sentir apenas enquanto durarem as obras, pelo que, após a sua finalização, deixarão 
de existir. Nesta perspectiva, é importante referir que a realização das obras 
obedecerá a um Caderno de Encargos rigoroso, que incluirá cláusulas destinadas a 
atenuar os incómodos e prejuízos dos agricultores, nomeadamente estipulando um 
período para a execução das obras e obrigando à criação de acessos alternativos, nas 
situações em que forem afectados ou mesmo impossibilitados os acessos normais.      
 
Durante este período, os principais impactes identificados e as medidas de 
minimização propostas para os atenuar foram os seguintes: 
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§ Impacte negativo significativo sobre a qualidade da água superficial devido ao 
aumento de sólidos em suspensão na água, provocado por movimentações de 
terras e por operações de implantação de infra-estruturas hidráulicas  

 
De forma a evitar a ocorrência de situações que possam agravar os impactes sobre 
a qualidade da água, recomendam-se as seguintes medidas: 
 
- armazenamento das terras sobrantes a uma distância mínima de 50 metros dos 

cursos de água e nunca em zona de cheia  
- adopção de medidas no sentido de evitar descargas acidentais de substâncias 

potencialmente perigosas utilizadas na obra, tais como óleos e combustíveis   
 

§ Impacte negativo sobre os solos marginais às linhas de água intervencionadas, 
solos dos locais onde serão retirados materiais para as obras e solos abrangidos 
pelas faixas de instalação dos caminhos. Em termos globais, estes impactes variam 
entre pouco significativos e significativos, a maior parte deles de carácter 
temporário, à excepção dos relacionados com a criação de caminhos. 

 

§ Impacte negativo que poderá ser significativo sobre o ambiente sonoro devido à 
emissão de ruído produzido pelas máquinas da obra e pelos veículos de transporte 
de materiais, terras sobrantes e equipamentos. 

 
§ Impacte negativo pouco significativo sobre a qualidade do ar causado pela emissão 

de poluentes produzidos pelo funcionamento dos equipamentos e circulação de 
veículos afectos à obra. 
 

§ Impacte negativo sobre as populações, devido à emissão de ruído e à interferência 
com o tráfego nas vias rodoviárias locais, em resultado da circulação de veículos 
pesados para transporte de materiais, terras sobrantes e equipamentos. Salienta-
se que a maior parte dos percursos das viaturas pesadas no interior da área de 
estudo e sua proximidade imediata (entre os estaleiros, as frentes de obra e as 
manchas de empréstimo) basear-se-ão na utilização de troços das vias de tráfego 
principais (EN114, EN 574, EN 575 e EN 573) e caminhos municipais que servem 
a referida área, que não têm habitações nas imediações e que apresentam tráfego 
pouco intenso. Somente nas deslocações de e para o exterior da área de estudo, 
serão utilizadas vias ou troços de vias que atravessam aglomerados populacionais, 
concretamente A-da Gorda. Contudo, o número de viagens de e para o exterior da 
área de estudo é pouco relevante e tem carácter esporádico (a maior parte das 
deslocações das viaturas dever-se-á ao transporte de materiais sobrantes para os 
locais de deposição, as quais ocorrerão dentro da área de estudo e envolvente 
próxima).  

 
A minimização deste impacte será conseguida através da realização da obra e dos 
transportes fora dos períodos de descanso da população (ou seja entre as 7h00 e 
as 18h00 e aos fins-de-semana) e da selecção de percursos evitando, o mais   
possível,  o atravessamento de aglomerados populacionais. 
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Outra medida que deverá ser adoptada prende-se com a correcta informação da 
população sobre as obras que serão executadas e a sua importância para a 
melhoria das condições de vida dos agricultores, bem como sobre aspectos 
práticos relacionados com horários de trabalho que serão adoptados e percursos 
das viaturas pesadas. 
 

§ Impacte negativo sobre as acessibilidades, causado pela deterioração do estado do 
piso das estradas, devido à passagem de veículos de elevada tonelagem. Para 
além disso, a realização das obras de construção / reabilitação dos caminhos ao 
longo de alguns troços dos cursos de água abrangidos pelo projecto, poderá tornar 
intransitáveis os caminhos actualmente existentes, impedindo ou dificultando o 
acesso dos agricultores às suas propriedades.   
 
Salienta-se que este impacte será atenuado através da inclusão, no Caderno e 
Encargos da Empreitada, de cláusulas que obriguem o empreiteiro a executar a 
obra num período de tempo limitado e, por outro lado, a garantir os acessos aos 
prédios, com a criação de trajectos alternativos, tirando partido da densa rede de 
caminhos existente que serve a área em estudo. Propõe-se ainda que durante a 
obra o empreiteiro proceda à reparação das estradas que forem afectadas pela 
circulação de viaturas pesadas. 
 

§ Impacte negativo sobre os rendimentos económicos dos agricultores, na medida em 
que algumas das intervenções do projecto poderão afectar, temporariamente, 
determinadas faixas de terrenos, diminuindo a área agrícola útil de algumas 
explorações; preconiza-se que os agricultores sejam devidamente compensados, 
em termos monetários, pelos prejuízos causados por esta situação. 

 
§ Na fase de construção foi identificado um impacte positivo, com alguma relevância, 

associado à criação de postos de trabalho e dinamização das actividades 
económicas directa e indirectamente relacionadas com a obra, nomeadamente do 
ramo da construção civil e da restauração. 

 
§ Ao nível do descritor flora e vegetação, o projecto induzirá impactes negativos, 

relacionados com a perda de vegetação das margens das linhas de água e valas de 
drenagem, em resultado das intervenções previstas. Atendendo a que essa 
vegetação se encontra, na generalidade da área em estudo, degradada ou mesmo 
muito degradada, os impactes são pouco significativos; a única excepção é 
constituída por algumas áreas do Rio Real, onde ocorrem algumas manchas de 
vegetação melhor conservada, pelo que aí os impactes serão significativos.  

 
O EIA preconiza como medida minimizadora que, após a conclusão das obras, se 
proceda à recuperação da vegetação afectada. Outra medida prevista é a proposta 
de localização do estaleiro em zonas já intervencionadas e degradadas, conforme 
anteriormente referido, evitando-se a afectação de zonas sensíveis, como as 
margens das linhas de água e os terrenos localizados entre o rio Real, a Poça do 
Vau e a confluência com o rio Arnóia. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO ANTE – PROJECTO DA REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DOS RIOS REAL, ARNÓIA E GALVÃO E RIBEIRA DA AMOREIRA  

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV0 –2006-07-14) 
26 

§ Ao nível da fauna, a presença de pessoal e maquinaria aumentará os níveis de 
perturbação, o que afectará os vertebrados, em especial os vertebrados superiores; 
este impacte assume alguma importância na zona da Poça do Vau, já que poderão 
ser afectadas espécies com estatuto de ameaça (garça vermelha e águia sapeira), 
tratando-se contudo de uma situação de carácter temporário (enquanto durar a 
obra). Nos restantes locais, considera-se que este impacte assume baixa 
importância. 

 
Como forma de minimizar este impacte, o EIA preconiza que as obras no troço final 
do Rio Real sejam realizadas no período entre o final de Julho e Março. 

 
§ Impacte negativo sobre a paisagem devido à presença de elementos estranhos 

(como sejam máquinas e viaturas pesadas), à existência de locais de deposição de 
materiais diversos no local da obra e à presença do estaleiro. Para minimizar este 
impacte dever-se-á garantir uma gestão adequada do estaleiro, nomeadamente 
através da criação de condições e adopção de medidas que promovam um aspecto 
ordenado e cuidado da zona do estaleiro. Por outro lado, dever-se-á proceder à 
recuperação das zonas ocupadas pelo estaleiro e pela obra mediante a reposição 
do coberto vegetal original e da morfologia dos terrenos após a finalização da obra. 

 
§ Ao nível do património arqueológico e construído, refere-se a afectação de um sítio 

de valor etnográfico – Azenha do Casal de Chão das Barbas – sendo proposta uma 
medida de minimização específica que consiste no registo descritivo e fotográfico 
da mesma. 

 
Como medida de minimização de carácter genérico propõe-se o acompanhamento 
arqueológico permanente da fase de obra. 

 
*** 

Os impactes mais importantes identificados durante a fase de exploração, bem como 
as medidas de minimização propostas para os impactes negativos foram os seguintes: 
 
§ Durante a fase de exploração, foram identificados impactes positivos muito 

significativos ao nível social e económico, relacionados com os seguintes factores:  
 
- Criação de explorações economicamente mais rentáveis, na medida em que 

reduzirá as quebras de produção nos pomares resultantes de inundações e 
permitirá cultivar terrenos actualmente sujeitos a inundações durante o período 
das cheias;  

- Diminuição da tendência de desertificação da população do meio rural, em 
consequência da obtenção de melhores remunerações com o trabalho agrícola 
que funciona como atractivo para a população jovem; 

- Aumento do PAB (Produto Agrícola Bruto) dos concelhos pela dinamização das 
actividades agrícolas na área do projecto, bem como da riqueza total gerada nos 
concelhos, resultante da dinamização das actividades económicas a montante e 
a jusante destas (venda de equipamentos e maquinaria agrícola, indústrias de 
transformação de produtos agrícolas, etc.);  
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- Garantia de acesso a determinados terrenos, em épocas chuvosas, que outrora 
se encontravam submersos devido à influência das cheias. 

 
§ Outro impacte positivo, embora pouco significativo, sentido ao nível da qualidade da 

água superficial, está relacionado com a diminuição da concentração de sólidos em 
suspensão na água, na medida em que a suavização e consolidação dos taludes, 
bem como a protecção das zonas de confluência das linhas de água minimizará a 
ocorrência de erosão das margens, promovendo um menor arrastamento de 
partículas; por outro lado, o funcionamento do açude impedirá a entrada de água 
salina nas linhas de água, ocorrendo uma melhoria da qualidade da água, no que 
respeita à salinidade e teor em cloretos.   

 
§ No que se refere à afectação das águas subterrâneas, em termos de quantidade, 

os impactes gerados são muito pouco importantes e estão associados a um 
pequeno rebaixamento da toalha freática nas imediações das margens. Em termos 
de qualidade, o aprofundamento do leito dos rios facilitará o avanço da água 
salgada mais para montante, pelo que poderia ocorrer afectação de zonas que 
actualmente não estão sujeitas a este fenómeno; contudo a construção do açude 
impedirá a entrada de água salgada nas linhas de água e, por isso, evitará a 
ocorrência da situação descrita.   

 
§ Ao nível do solo e aptidão do solo, assinala-se que a implantação do projecto, ao 

promover o ordenamento da situação actual e a protecção de áreas que 
actualmente são sujeitas a inundações, permitirá um melhor aproveitamento de 
terrenos com aptidão agrícola, o que constitui um factor relevante, no contexto da 
área em estudo.   

 
§ Ao nível dos sistemas biológicos (fauna, flora e vegetação), a principal alteração 

introduzida pelo projecto na fase de exploração consiste na diminuição da 
frequência de encharcamento de áreas actualmente sujeitas a inundações 
periódicas; quer do ponto de vista da flora quer da fauna, este facto não terá 
relevância, uma vez que nestas áreas, actualmente, não ocorrem espécies 
dependentes do meio aquático, tal como podem ser observadas na Poça do Vau.      

 
§ Ao nível da paisagem, algumas das intervenções preconizadas, como por exemplo 

a recuperação ou substituição de infra-estruturas degradadas, o corte de 
vegetação infestante das margens e posterior recuperação da vegetação natural 
destas áreas constituem factores de valorização da qualidade paisagística. A 
implantação do açude insuflável constituirá uma alteração significativa na 
paisagem, contudo preconiza-se, como medida minimizadora a sua integração 
paisagística, através da plantação de árvores nas margens próximas.  

 
§ Como impactes negativos há ainda a referir os que afectarão os descritores, 

qualidade do ar e qualidade do ambiente sonoro. Contudo, estes impactes 
apresentam uma importância reduzida e têm um carácter localizado e reversível. 
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7 Impactes cumulativos 
Os principais impactes cumulativos que foram identificados, resultantes dos projectos 
complementares e associados ao projecto em análise, identificados no capítulo 7, são 
os que se passam a referir: 

• Ao nível da sócio-economia, os projectos, no seu conjunto, contribuem em 
diferentes vertentes para o mesmo objectivo comum que é a melhoria das 
condições do exercício da actividade agrícola e, consequentemente, para a sua 
rentabilização económica, com reflexos muito positivos nos rendimentos dos 
agricultores das Baixas de Óbidos; 

• Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, a utilização das águas da 
barragem (pouco mineralizadas) na rega de campos agrícolas, trará um 
impacte positivo, na medida em que evitará o aumento da salinidade dos solos,  
provocado pela reutilização das águas de rega. Por sua vez, a diminuição da 
necessidade de exploração de poços e a construção do açude para retenção 
das águas salinas, irão amplificar o impacte positivo anterior, originando um 
impacte que é classificado, na sua globalidade, como significativo; 

• A retenção de sólidos na albufeira, juntamente com a diminuição dos 
fenómenos de erosão das margens proporcionada pelo projecto de 
regularização, contribuirá para um menor assoreamento do Rio Arnóia. Desta 
forma, considera-se que será gerado um impacte cumulativo positivo, embora 
pouco significativo, atendendo a que incidirá somente sobre o troço de jusante 
do Rio Arnóia.   

• Os projectos de emparcelamento, regularização fluvial e drenagem, ao 
permitirem um melhor aproveitamento dos terrenos agrícolas, propiciam uma 
maior utilização de fertilizantes e fitofármacos, com as esperadas 
consequências negativas ao nível da qualidade das águas subterrâneas e 
superficiais, gerando-se, assim, um impacte cumulativo negativo. Contudo, há 
que ter em conta que a zona abrangida pelos projectos já é actualmente sujeita 
a práticas agrícolas, pelo que se considera que o aumento na utilização de 
agroquímicos não terá relevância, face à situação actual. Assinala-se que 
através de uma maior sensibilização e formação dos agricultores é possível 
reduzir a utilização deste tipo de produtos, o que compensará o aumento 
esperado, devido ao melhor aproveitamento dos terrenos agrícolas.   

• O amortecimento dos caudais de cheia, proporcionado pela barragem de 
Óbidos, que afluem ao troço do Rio Arnóia que será alvo da intervenção de 
regularização irá gerar um impacte cumulativo positivo, na medida em que se 
reduzirá a probabilidade de galgamento dos diques e o risco de inundação das 
margens, na área de intervenção do projecto de regularização, ou seja, haverá 
uma amplificação dos efeitos de regularização de caudais proporcionada pela 
implantação conjunta dos dois projectos. Por outro lado, será sempre garantido 
um caudal mínimo - caudal ecológico - que será  libertado pela barragem.   

• Os Projectos previstos para a zona em estudo, incluindo o Projecto de 
Regularização, contribuirão para a preservação e melhor aproveitamento das 
potencialidades dos solos da área de estudo, no sentido em que, no seu 
conjunto, visam ordenar a situação actual, recuperar solos com boas 
capacidades agrícolas e criar melhor condições para o desenvolvimento da 
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agricultura. Deste modo, prevê-se que seja gerado um impacte cumulativo 
positivo, ao nível dos solos e aptidão da terra, significativo, dada a importância 
que este recurso natural assume enquanto elemento basilar das práticas 
agrícolas. 

 
Quanto aos outros projectos identificados, previstos para a zona em estudo, assinala-
se o seguinte: 

• O projecto do lanço do IP6 – Peniche / IC1 foi sujeito a alterações no sentido 
de minimizar as situações de conflito e de o compatibilizar, ao máximo, com os 
projectos previstos para as Baixas de Óbidos; neste contexto refere-se que, por 
sugestão do IDRHa, foi alterada a passagem em aterro prevista inicialmente e 
que atravessava transversalmente o Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas 
de Óbidos, na zona do Bloco da Amoreira, ao longo de 3 km. Essa passagem é 
agora feita em viaduto.  

• A concretização dos projectos de saneamento dos aglomerados urbanos das 
bacias dos rios Real e Arnóia contribuirá para a melhoria da qualidade das 
águas superficiais. Se a este impacte positivo forem adicionados os efeitos 
positivos sobre a qualidade das águas superficiais associados ao projecto de 
construção do açude relacionados com a diminuição da concentração em 
cloretos, gerar-se-á um impacte cumulativo positivo, considerado significativo 
face à má qualidade que as águas apresentam actualmente e aos seus usos 
actuais e potenciais. 

 

8 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes que, pelo facto de poderem 
afectar a população residente na periferia da área do perímetro, se justifica serem 
monitorizados. Neste contexto, na fase de construção, a única variável que se julga 
pertinente monitorizar refere-se à emissão de ruído. Assim, preconiza-se a realização 
de uma medição dos níveis de ruído durante o período da obra, em dois locais na 
envolvente das vias utilizadas pelos veículos pesados, perto de habitações.  
 
Caso os resultados apontem para valores que causem incómodos graves à população 
(o que é pouco provável), deverão ser tomadas medidas suplementares destinadas a 
corrigir a situação, nomeadamente seleccionar outros trajectos alternativos que evitem 
a passagem pelos locais afectados.  
 
Na fase de exploração propõe-se que se proceda ao controlo da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, de forma a avaliar se a utilização de adubos e pesticidas 
está a provocar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 
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