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1 INTRODUÇÃO 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) é parte integrante do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projeto de Execução da Regularização da Ribeira da Salgueirinha, no Pinhal Novo, concelho 

de Palmela, proposto à avaliação pela Câmara Municipal de Palmela. O presente trabalho foi 

desenvolvido entre Abril e Agosto de 2015. 

Com vista à regularização das cheias que afetam frequentemente o concelho, devido à fraca 

capacidade de vazão desta linha de água, a Câmara Municipal de Palmela (CMP) decidiu dar 

continuidade a uma série de estudos desenvolvidos há já vários anos (desde 1993), estando 

agora previsto o alargamento do leito da ribeira, a regularização dos seus taludes e o 

alargamento das passagens hidráulicas1. 

A ocupação urbana na bacia hidrográfica da Ribeira da Salgueirinha, nomeadamente no troço 

em análise, tem vindo a condicionar fortemente o escoamento, criando situações que originam 

frequentes inundações, das quais as mais preocupantes se prendem com a proximidade ao 

Pinhal Novo, provocando prejuízos nas habitações marginais e dificuldades no tráfego 

rodoviário. As situações mais críticas são essencialmente devidas à insuficiente capacidade de 

vazão das passagens hidráulicas (PH) localizadas sob os atravessamentos e do leito menor da 

linha de água.  

Em muitos casos a ocupação indevida do leito de cheia e a alteração significativa do traçado 

original da linha de água, aliada ao seu reduzido declive natural, têm contribuído para o 

agravamento dos problemas. 

Têm sido realizadas algumas intervenções pontuais de regularização da Ribeira da Salgueirinha, 

promovidas por particulares, no âmbito de operações de loteamento, que pela sua 

descontinuidade vieram a agravar as condições de escoamento anteriormente existentes. 

Tendo o controlo de cheias nesta zona do concelho como objetivo, a CMP candidatou-se ao 

Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, para proceder aos trabalhos de regularização da 

Ribeira da Salgueirinha. Esta intervenção, com um custo estimado de 2.300.000 €, tem um prazo 

de execução de três anos, devendo ter início, no terreno, no segundo trimestre de 2016 e 

conclusão prevista em outubro de 2017. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de regularização da Ribeira da Salgueirinha tem por objetivo o controlo das cheias que 

ocorrem frequentemente nesta linha de água, devido à insuficiente capacidade de vazão do leito 

da linha de água e dos atravessamentos hidráulicos. 

                                                           
1 Passagem hidráulica é uma obra de engenharia realizada para fazer o atravessamento de uma linha de 
água por baixo de um obstáculo (caminho, estrada, caminho de ferro, etc…) 
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O troço da Ribeira a intervencionar tem uma extensão de cerca de 5,5km, entre a zona de 

confluência da Ribeira do Alecrim (a montante-sul) e a Barragem da Brejoeira (a jusante-norte), 

estando previstas intervenções nos vários atravessamentos de rodovias e vias férreas existentes 

e no próprio leito da Ribeira. 

A área em estudo localiza-se na Freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, Distrito de 

Setúbal, região da Área Metropolitana de Lisboa e sub-região da Península de Setúbal (vd Figura 

2-1 e Figura 2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 – Localização do projeto ao nível nacional (área da grande lisboa), distrital (Setúbal) 
e concelhio (Palmela) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 – Localização do projeto ao nível da freguesia (Pinhal Novo) 

 

A Figura 2-3 ilustra, de forma esquemática, as intervenções que irão ocorrer ao longo do troço 

em análise. 
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Em toda a linha de água haverá necessidade de aumentar a largura da secção e das passagens 

hidráulicas, de modo a dar vazão ao caudal de cheia previsto em projeto. 

No desenho D01_RNT apresentado em anexo indica-se com maior pormenor a localização 

destas intervenções e apresentam-se fotografias dos locais, de modo a facilitar a sua 

identificação. 

 

Figura 2-3 – Representação das intervenções a realizar no troço em análise da Ribeira da 
Salgueirinha (sem escala) (Fonte: Projeto de execução de 2015) 
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Haverá 3 tipos de intervenção na linha de água: 

 No perímetro urbano apresentam geometrias retangular e trapezoidal consoante o 

troço (vd Figura 2-4.): 

 

 

 

 

Figura 2-4 – Canal trapezoidal em colchões tipo “Reno” e canal retangular em gabiões 

 No troço da localizado em zona não urbana a Ribeira prevista tem uma geometria 

trapezoidal com 2.00 m de largura, sendo a sua composição em terreno natural, o qual 

será submetido a processos de regularização, limpeza e desobstrução - Figura 2-5. 

 

Figura 2-5 – Canal trapezoidal em terreno natural 

No desenho D01_RNT apresentado em anexo identifica-se, ao longo de todo o traçado da 

Ribeira o tipo de intervenção e tratamento de margens projetado. 

De um modo geral a Ribeira vai continuar a ter o trajeto atual, apenas com o alargamento do 

leito. No entanto, em 2 troços vão ser feitos desvios mais significativos ao trajeto atual: 

 Entre a AT7A e AT8, substituindo-se o troço canalizado, com cerca de 130 metros sob a 

Rua 1º de Janeiro (Vide Figura 2-6), por um troço a céu aberto em gabiões, na direção 

da antiga linha de água; 

 Entre a AT9 e a AT10, cujo leito se encontra encurralado no interior de uma propriedade 

privada, com construções sobre a própria Ribeira (Figura 2-7). 
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Figura 2-6 – Ribeira à entrada da Rua 1º de Janeiro (AT7A) e a montante da EM 533-1 (AT8) 

 

Figura 2-7 – Ribeira a jusante da AT9, atravessando uma propriedade privada 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

FLORA E FAUNA 

A área de estudo apresenta alguma diversidade, essencialmente associada a ecossistemas 

húmidos naturais, semi-naturais e zonas fortemente antropizadas2. Foram identificadas 2 

espécies exóticas de risco ecológico: Cana e Acácia-das-espigas. 

Em termos vegetação, de forma geral não ocorrem comunidades com especial importância para 

a conservação, nem albergam espécies florísticas com estatuto de conservação. As comunidades 

que apresentam um valor médio de sensibilidade ambiental são o salgueiral, o choupal e o 

freixial e encontram-se concentradas no troço a jusante do AT12 (Figura 3-1). As restantes 

comunidades apresentam sensibilidade muito baixa e alta capacidade de resiliência. 

                                                           
2 Área antropizada: Área cujas características originais foram alteradas por consequência de atividade 
humana 
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Estes três biótopos, juntamente com o caniçal (Figura 3-2), surgem como os mais importantes 

para a fauna pois constituem habitats de refúgio e alimentação. A diversidade e abundância de 

insetos que permitem a presença de mamíferos insectívoros altamente especializados e 

ameaçados (ex. Morcegos) e a existência de espécies de níveis mais baixos na cadeia alimentar 

(aves e roedores) que, por sua vez, sustentam os predadores (ex. raposa). Assim, foi considerado 

como local de maior sensibilidade para a fauna e flora como um todo, o troço a jusante do AT12. 

Os impactes mais relevantes serão negativos sobre a flora e vegetação que colonizam as 

margens e o leito da Ribeira, pois as ações de regularização conduzem à desmatação, limpeza, 

compactação e substituição de coberturas do solo, sobretudo a jusante da AT12. Chama-se 

especial atenção para as aves, devido à potencial importância desta zona para a nidificação de 

espécies associadas à vegetação ribeirinha e palustre (caniçal, salgueiral), como é o caso do 

garçote e do rouxinol-pequeno-dos-caniços. 

 

Figura 3-1 – Salgueiral com tabual identificado na Ribeira da Salgueirinha 

 

Figura 3-2 – Caniçal identificado na Ribeira da Salgueirinha 

O potencial impacte negativo do corte dos sobreiros localizados entre o AT7 e AT 8, foi evitado 

com a alteração de traçado proposta para este local. 
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No entanto, apesar de todas as ações se revelarem negativas para as formações vegetais 

existentes, poderão salientar-se alguns aspetos que poderão ser positivos, nomeadamente o 

corte de comunidades invasoras (cana e acácia das espigas), das faixas existentes de canavial e 

núcleos de silvado, permitindo a recolonização com espécies autóctones e reconstituindo o 

corredor ribeirinho de forma mais harmoniosa paisagisticamente. 

SOLOS E USO DOS SOLOS 

A área em estudo é ocupada pelos seguintes usos do solo: industria, comércio e equipamentos 

gerais, culturas temporárias de regadio, tecido urbano descontínuo e, na zona mais a jusante, 

na margem esquerda da Ribeira, sistemas culturais e parcelares complexos e vegetação 

herbácea natural. A visita de campo permitiu verificar que a maioria dos campos de cultivo na 

zona do projeto se encontram atualmente abandonados ou incultos, com exceção de alguns 

entre os AT8 e AT10. 

Para além da utilização atualmente dada ao solo, interessa também caracterizar a capacidade 

de uso do solo no locais a intervencionar, de modo a avaliar qual o impacte da sua inutilização 

em resultado da intervenção proposta. Tratam-se de solos com elevado risco de erosão, excesso 

de água, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva, poucas ou moderadas limitações para 

pastagens, exploração de matos e exploração florestal. Desta forma conclui-se que são solos 

com pouca aptidão agrícola ou outro tipo de exploração económica ligada ao uso do solo. São 

também solos com pouca possibilidade de desenvolverem interesse ecológico significativo. 

Um dos principais impactes negativos sobre o solo está relacionado com a sua ocupação física e 

com as restrições que daí advêm para outro tipo de utilizações deste recurso. Neste caso a área 

de solo a afetar, para além do atual leito da Ribeira, será reduzida, limitada às atuais margens, 

resultante de necessidades de alargamento para aumentar a capacidade de escoamento. 

Temporariamente, durante a execução da obra, o solo será também ocupado e desvirtuado do 

seu uso habitual, pelos estaleiros de apoio aos trabalhos de construção civil. 

Outro impacte negativo muito significativo é a produção/deposição de resíduos sólidos, que 

neste caso se reveste de particular importância por se prever a existência de resíduos perigosos, 

nomeadamente condutas de fibrocimento com amianto e pavimentos betuminosos com 

alcatrão que serão retirados do local da obra. 

Serão também de considerar os riscos de acidentes ambientais nos estaleiros ou frentes de obra, 

nomeadamente contaminações do solo resultantes de derrames e abandono de resíduos 

sólidos. 

Regista-se como impacte positivo sobre o solo, o facto de em toda a extensão da área a intervir 

ser retirada uma camada de solo contaminado do leito da Ribeira, que será depositado em 

aterro. 
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HIDROLOGIA E QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A Ribeira da Salgueirinha têm um regime marcado por uma acentuada irregularidade de caudais: 

durante o período Outono-Inverno o caudal aumenta, verificando-se a ocorrência de cheias. No 

Verão, as precipitações menores e o aumento da evaporação, conduzem a uma redução 

significativa ou ausência de escoamento. 

Na área em estudo pode considerar-se a existência de fontes de poluição de origem doméstica, 

industrial, agrícola e poluição difusa (vias de comunicação), destacando-se a presença da A12, 

na zona mais a jusante da Ribeira, como a principal fonte de poluição difusa. 

Não existem pontos de monitorização nacionais para a qualidade da água da Ribeira da 

Salgueirinha, pelo que se analisaram os dados da Estação de Amostragem de Quinta do Conde, 

situada no Rio Coina (ou Ribeira Real), que é um afluente da margem Sul do Tejo, à semelhança 

da Ribeira em estudo. As classificações obtidas para esta estação entre 1998 e 2013, foram 

“MUITO MÁ”. 

Nesta zona do país, uma parte significativa do consumo de água, incluindo da rede de 

abastecimento pública, tem origem em captações subterrâneas. Entre as captações 

pertencentes à Rede de Qualidade existe um furo próximo da área em estudo. A classificação 

anual desta captação, para o ano de 2013 (ano mais recente disponível), é de “ MÁ QUALIDADE”, 

devido ao teor em nitratos, que ultrapassou os valores de referência. 

Assim, conclui-se sobre a má qualidade da água superficial e subterrânea na área do projeto. 

Durante a fase de construção a hidrologia e qualidade das águas superficiais serão alvo de uma 

grande pressão ambiental, uma vez que é precisamente sobre esta dimensão ambiental que a 

obra vai ocorrer. Como principais impactes negativos registam-se o transporte de sólidos, 

contaminações causadas por derrames e interrupções e desvios do escoamento, alterando o 

percurso natural da Ribeira. 

Após a conclusão da obra permanecerá um impacte positivo: a adoção de uma solução 

construtiva que não impermeabiliza o terreno e permite que os fenómenos de infiltração e 

recarga de aquíferos ocorram é bastante mais vantajosa do ponto de vista hidrológico (ao 

contrário do preconizado nos anteriores projetos para esta intervenção). 

QUALIDADE DO AR 

No que respeita à qualidade do ar em Palmela (dados do ano de 2013), o índice “Bom” 

predominou ao longo do ano. A distribuição mensal do índice, em 2013, revela uma perda de 

qualidade do ar mais notória nos meses de Verão (nomeadamente em Junho, Julho e Agosto). 

Relativamente a esta dimensão ambiental, alguns troços com habitações muito próximas, 

nomeadamente junto aos AT7A, AT8, AT10A, AT10B e AT11, requerem especial atenção durante 

a fase de construção. Os impactes ambientais negativos resultantes da utilização de maquinaria 
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e o aumento temporário do tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de comunicação de 

acesso ao local são responsáveis pela emissão de gases e a mobilização de terras causa a 

libertação de poeiras afetam diretamente os moradores e trabalhadores dos edifícios mais 

próximos das áreas de intervenção. 

PAISAGEM 

A paisagem é dominada pela horizontalidade, com cariz rural e com cariz suburbano a urbano e 

povoamento tradicionalmente disperso. A construção de novas acessibilidades tem vindo a 

alterar o padrão da paisagem preexistente. O povoamento é do tipo disperso, relacionado com 

explorações agrícolas, habitações recentes - mais concentrado no núcleo urbano de Pinhal Novo 

e unidades industriais. 

Considera-se que a área destinada à implementação do projeto apresenta uma sensibilidade 

paisagística baixa, consequência de uma qualidade e fragilidade visuais também baixas. Com 

efeito, trata-se de uma paisagem agrícola e urbana fragmentada e ocupada por habitações 

dispersas, com baixa ocupação arbórea, sendo mais dominante no troço a jusante, e com poucos 

observadores permanentes na sua envolvente próxima. Apresenta, consequentemente, uma 

capacidade média para absorver elementos de origem exterior. 

As obras de construção civil terão alguns impactes negativos na paisagem, como sejam a 

diminuição da visibilidade nos locais de construção e envolventes imediatas como resultado do 

aumento de concentração de poeiras em suspensão no ar; a compactação eventual do solo em 

consequência da circulação de maquinaria; a construção e proliferação das áreas de estaleiro 

ou de depósito de máquinas, terras e/ou materiais; ou a criação de uma imagem de desordem 

associada às várias atividades de Obra e alteração total da perceção/leitura da paisagem. Todos 

estes impactes são temporários e desaparecem com a conclusão da obra. 

O impacte negativo mais significativo sobre a paisagem prende-se com a opção de projeto de 

soluções mais “humanizadas” em detrimento de outras mais naturalizadas (exº engenharia 

natural). Esta opção encontra-se justificada no Projeto de Integração Paisagística que faz parte 

das peças de projeto desta intervenção. 

Regista-se ao nível da paisagem um potencial impacte positivo e significativo, dado que a Ribeira 

após a regularização permitirá uma leitura mais estruturada da paisagem, já que se procederá à 

limpeza e desobstrução do troço mais a jusante, e será mais facilmente entendida para muitos 

observadores como um sistema em equilíbrio. Este impacte positivo será maximizado com a 

execução do Projeto de Integração Paisagística previsto para os últimos 1,5km da linha de água, 

junto à Barragem da Brejoeira. 

PATRIMÓNIO 

Percorreram-se as margens da Ribeira da Salgueirinha no troço a intervencionar, tendo-se 

realizado uma prospeção arqueológica sistemática, sempre que as condições de visibilidade o 

permitiram, nos locais ainda não urbanizados, onde era possível uma observação do solo e da 
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topografia original. No entanto, não se observaram quaisquer vestígios arqueológicos à 

superfície nessa área. 

Os trabalhos de prospeção realizados ao longo do traçado em questão e abrangendo uma 

envolvente de 50 m possibilitaram a identificação de apenas um elemento patrimonial: um poço 

de extração de água, construído com paredes de alvenaria de tijolo e revestido a argamassa de 

cimento, localizado a cerca de 10 m da Ribeira da Salgueirinha. Dado o baixo valor deste 

elemento e a distância à linha de água, não se prevê qualquer impacte sobre este descritor. 

Considera-se que a evolução da situação de referência na ausência do projeto não implicaria 

qualquer dano para o património arqueológico ou etnográfico. Salienta-se, inclusive, que a 

ausência do projeto poderia permitir a preservação de eventuais elementos de valor 

arqueológico não identificados durante os trabalhos de prospeção da superfície realizados. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

Em termos do ordenamento do território, conforme estabelecido no Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Palmela, a linha de água encontra-se, quase na totalidade, sobre um corredor 

classificado como “área verde livre urbana” que corresponde aos limites definidos para a 

Reserva Ecológica Nacional (REN) neste local. 

Nestas zonas a REN encontra-se classificada, de acordo com a nomenclatura atualmente em 

vigor, como “cursos de água e respetivos leitos e margens”” e “áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos”. As intervenções gerais que serão feitas ao longo da linha de água 

(alargamento do leito, desassoreamento, estabilização de taludes e pequenas beneficiações de 

vias e caminhos) têm enquadramento do regime legal da REN. 

Existem, no entanto, diversos troços em que o traçado da ribeira não é coincidente com esta 

classificação. Estes troços correspondem a diferenças entre a REN cartografada e transposta 

para o PDM e a linha de água efetivamente existente (assinalados com um círculo vermelho na 

Figura 3-3). Estas situações correspondem a erros de representação cartográfica à data da 

elaboração da carta de REN e a sua correção configura as denominadas “correções materiais”, 

previstas na lei. 

Da análise do projeto em confronto com a REN e a linha de água existente, surgem, no entanto 

outras situações de desconformidade relacionadas com 3 alterações no percurso da Ribeira, 

propostas pela equipa projetista e assinaladas e numeradas a vermelho na Figura 3-3. 

Estas alterações encontram-se justificadas no projeto de engenharia e de acordo com a Equipa 

do EIA são pertinentes e enquadram-se nos motivos para alteração da REN previstos na lei: 

 Troço (1) canalizado na Rua 1º de Janeiro - A alteração ao traçado atual, substituindo 

o troço canalizado, por um troço a céu aberto, na direção da antiga linha de água, 

permite melhorar as condições de escoamento, assegurar a funcionalidade hidráulica 

e hidrológica, melhorar a drenagem dos terrenos confinantes, responder melhor a 
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situações de cheias e promover ainda uma economia de obra de várias centenas de 

milhares de euros.  

 Troço (2) a jusante da Passagem Hidráulica sob a Ferrovia da Linha do Sul - A alteração 

do traçado da Ribeira a jusante da PH da linha ferroviária do Sul, permite resolver um 

dos constrangimentos mais significativos porque esta PH não tem altura suficiente para 

fazer passar o caudal de cheia, alagando todos os terrenos a montante. Para além disso 

permite retirar a Ribeira do interior de uma propriedade privada, com construções 

sobre a própria Ribeira. 

 Troço (3) a jusante da Passagem Hidráulica sob a Ferrovia da Linha do Alentejo - Após 

este atravessamento a Ribeira encontra-se artificialmente desviada ao longo da base 

do aterro no lado norte da ferrovia, o que dificulta o escoamento e potencia o 

transbordo sistemático do leito, inundando os campos vizinhos.  

 

Figura 3-3 – Representação da linha de água cartografada na REN, linha de água existente e 
desvios propostos no projeto 
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Perante estas constatações, a Câmara Municipal de Palmela deliberou, na Assembleia Municipal 

de 17 de Setembro de 2015, sobre a necessidade de retificação do PDM (Planta de 

Ordenamento, Planta de Condicionantes e Planta do Perímetro Urbano de Pinhal Novo), nestas 

zonas em particular, para resolução de todas estas incompatibilidades. 

Após as obras, e admitindo que todas as incompatibilidades com o ordenamento do território 

serão resolvidas e regularizadas no decorrer da fase de AIA e nos procedimentos subsequentes 

ao nível da CCDR-LVT e da Câmara Municipal de Palmela, o projeto estará em harmonia com as 

diversas figuras de ordenamento do território 

Daqui resultam diversos impactes ambientais positivos, dado que se resolverão alguns 

problemas atualmente existentes de ocupação do domínio público hídrico (margens) com 

construções indevidas. Nos troços onde há percursos junto à linha de água esta será 

devidamente sinalizada e protegida com guardas metálicas e passeios pedonais, protegendo 

assim a função de “área verde livre urbana” consagrada no PDM de Palmela. Por fim, os usos 

identificados na REN para esta zona, de “cursos de água e respetivos leitos e margens”” e “áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” são melhorados e fortalecidos com o presente 

projeto. 

AMBIENTE SONORO 

O concelho é atravessado por diversas infra-estruturas de transporte com grande importância 

no contexto regional e nacional (A2, A12, Linha do Sul, Linha do Alentejo), no que diz respeito à 

mobilidade e acessibilidade de pessoas e mercadorias. Estas são, por outro lado, as principais 

fontes de ruído tendo em conta os elevados volumes de tráfego associados. 

A área de estudo insere-se precisamente na interceção de três destas infra-estruturas, e como 

tal os níveis de ruído são consideráveis, sobretudo do AT7 até ao final da área a intervencionar, 

devido ao atravessamento de eixos rodoviários e ferroviários importantes. 

A introdução de atividades ruidosas de carácter temporário, associadas ao desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao presente Estudo, poderá trazer alteração dos níveis de ruído ambiente já 

existentes. Poderão ainda existir situações de incomodidade provocadas pela simultaneidade 

dos trabalhos, em especial se ocorrerem no período noturno (o que não se encontra previsto). 

No entanto, face aos elevados níveis de ruído já existentes, não se prevê que este impacte se 

revele significativo. 

Para a presente obra, a CM Palmela indicou três espaços de cedência possíveis, para a instalação 

do estaleiro, conforme se apresenta na Como se pode observar na Figura 3-4, estes espaços são 

muito próximos de habitações e os percursos a utilizar pelos veículos afetos à obra inserem-se 

na malha urbana, o que aumenta o seu impacte ambiental negativo. 

O desenho D01_RNT anexo apresenta estes elementos com maior detalhe. 
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Figura 3-4 – Traçado proposto para a Ribeira da Salgueirinha (após regularização) com indicação 
de principais aglomerados habitacionais afetados, localizações propostas para estaleiros e 
itinerários de apoio à obra (sem escala) 
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SÓCIO-ECONOMIA 

O concelho de Palmela, e a freguesia de Pinhal Novo em particular, têm apresentado um 

assinalável crescimento demográfico. Esta freguesia tem diversos núcleos urbanos e uma 

dinâmica económica importante ao nível concelhio. O traçado da Ribeira da Salgueirinha, no 

troço em estudo, desvia-se dos grandes núcleos urbanos, intercetando apenas parte da Vila de 

Pinhal Novo. 

Apesar do que ficou dito, a linha de água da Ribeira da Salgueirinha passa nalguns pontos muito 

próximo das habitações, como é o caso do loteamento junto ao cruzamento da R. 1º de Janeiro 

com a R. Infante D. Henrique (troço 7A-7B e junto à AT8 - Figura 3-5) e mais a jusante, na R. 

Lagoa da Palha (troço 10A-10B - Figura 3-6), sendo estes os locais onde o projeto causa maior 

incomodidade à população, mas onde também trará mais benefícios (impactes positivos) a 

médio prazo, com o fim dos fenómenos de cheias e dos respetivos prejuízos para a população 

(vd. mancha amarela na Figura 3-4 e o desenho D01_RNT em anexo, para um maior pormenor). 

 

Figura 3-5 – Atravessamentos da Ribeira da Salgueirinha no troço 7A-7B e junto à AT8 

 

Figura 3-6 – Atravessamentos da Ribeira da Salgueirinha no troço 10A-10B 

O concelho de Palmela é atravessado por importantes estruturas rodoviárias, como seja a A12, 

diversas estadas nacionais, com especial destaque para a N252 e as linhas ferroviárias com 

ligação a Oeste para o Barreiro, a Noroeste para o Montijo, a Sul para Setúbal e para Leste, 

passando por Pegões, a ligação ao Algarve. Estes eixos são da maior importância para a dinâmica 

económica e social da região, sendo o concelho de Palmela um importante entroncamento de 

vias de comunicação da Península de Setúbal. Também nesta vertente a influência do projeto 
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em análise se fará sentir de forma positiva, com o final do alagamento de vias de comunicação 

e os consequentes danos materiais e incómodo para a população. 

Também decorrente da minimização da ocorrência de cheias (ou da sua não ocorrência), se 

identifica como impacte positivo a preservação dos campos agrícolas e das culturas, dado que 

as cheias atualmente destroem os campos cultivados com sérios prejuízos para os agricultores. 

Um outro aspeto previsto no projeto e que vem melhorar a segurança das populações 

relativamente à situação atual, é a instalação de guardas ao longo da Ribeira da Salgueirinha, 

prevista no projeto em análise ao longo de todos os pontos do percurso onde haja circulação de 

pessoas, nomeadamente quando a Ribeira passa junto a arruamentos 

A fase de construção deste projeto, irá ter maioritariamente impactes negativos ao nível das 

populações, essencialmente devido a incómodos e transtornos provocados por alterações dos 

níveis de ruído de forma pontual, alterações da circulação (pedonal ou rodoviária), 

condicionamentos (acesso a habitações e locais de trabalho), embora se tratem de intervenções 

pontuais e de carácter temporário. Estes impactes têm maior expressão na zona industrial e nas 

zonas residenciais. De forma a minimizar estes impactes serão disponibilizados percursos 

alternativos devidamente assinalados, não ficando interdito o acesso a nenhum local no decurso 

das obras. 

Surge ainda como impacte negativo as expropriações que serão feitas ao longo do traçado da 

Ribeira, de modo a salvaguardar não só a área de alargamento do leito, mas também as 

margens, com o necessário prejuízo para os proprietários dos terrenos. 

Por fim, chama-se a atenção para o facto dos possíveis locais para instalação do estaleiro serem 

muito próximos das habitações, pelo que se considera que se trata de um impacto negativo para 

a população residente nesta envolvente. (vd. Figura 3-4 e D01_RNT em anexo). 

 

4 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES 

RESULTANTES DO PROJETO 

A equipa do EIA definiu uma série de medidas de minimização para os impactes identificados, 

que se considera que devem ser atentamente estudadas e implementadas durante as fases de 

obra e manutenção da Ribeira da Salgueirinha. 

Para além da observância das sugestões a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), publicadas 

no documento “Medidas de minimização gerais da fase de construção”, disponibilizado no site 

da Agência, apresentam-se de seguida algumas medidas complementares identificadas pela 

Equipa consideradas mais relevantes, não se dispensando a leitura do capítulo correspondente 

no Relatório Síntese para a implementação em obra. 

A organização do cronograma de trabalhos deve procurar concentrar no espaço e no tempo os 

trabalhos de construção, evitando a sua dispersão em várias frentes de obra. O impacte na fauna 
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é também minimizável, designadamente através da programação da intervenção de limpeza da 

vegetação fora do período reprodutor dos vertebrados (em especial avifauna e anfíbios), 

devendo a mesma ser feita entre Agosto e Dezembro e minimizando as intervenções durante a 

reprodução das espécies mais sensíveis de aves (01 Abril a 15 Julho). 

Sugere-se a colonização das coberturas marginais da Ribeira e do leito com vegetação autóctone 

com vista a reduzir a velocidade de escoamento, aumentar a capacidade de infiltração de água 

no solo, integração das obras de arte na paisagem e manutenção da paisagem fluvial no mosaico 

paisagístico, nomeadamente com recurso a salgueiros nas margens e plantação de tabua no 

leito. Para tal foi elaborado um Projeto de Integração Paisagística que deverá ser executado em 

fase de obra. 

As intervenções de limpeza e corte da vegetação no troço a jusante do AT12 deverão ser 

acompanhadas por um técnico da área, com a finalidade de conduzir os trabalhos no sentido da 

máxima preservação da vegetação autóctone, sobretudo evitando o corte dos exemplares de 

borrazeira-negra, Freixo, Choupo-branco, em caso de não ser possível evitar o abate, o técnico 

deverá providenciar o aproveitamento do material vegetal, nomeadamente a retirada de 

estacas lenhosas com vista à propagação vegetativa, para posterior plantação. 

Especial atenção deverá ser tida para que a intervenção neste troço não tenha efeitos negativos 

na vegetação ribeirinha a jusante do viaduto (zona a montante do açude da Salgueirinha), uma 

vez que esta é potencialmente importante para a nidificação da avifauna, servindo também de 

abrigo a toda a fauna afetada durante a limpeza da vegetação a montante da autoestrada. 

De modo a minimizar os impactes e potenciais impactes ambientais sobre o solo, a seleção do 

empreiteiro deve privilegiar empresas com Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) 

implementados, e com funcionários comprovadamente formados em prevenção de acidentes 

ambientais (contenção de derrames, gestão de resíduos, etc…). O empreiteiro deve desenvolver 

e implementar um Plano de Emergência Ambiental para a obra, devidamente adaptado ao tipo 

de trabalhos/ tarefas a realizar, com medidas para fazer face a acidentes ambientais, reduzindo 

ou anulando os seus danos. 

Dado que se encontra prevista a remoção de condutas em fibrocimento, que muito 

provavelmente terão amianto na sua composição, e de pavimentos betuminosos provavelmente 

com presença de alcatrão, será ainda necessário observar algumas medidas de minimização do 

impacte deste material sobre os trabalhadores e o ambiente em geral, conforme definido na 

legislação e outros documentos normativos. 

No final da obra, após a desmontagem do estaleiro, devem ser repostas as condições iniciais do 

solo, nomeadamente descompactando o solo e procedendo ao espalhamento de sementes 

seguido de rega. 

De modo a minimizar a dispersão de poeiras no ar, recomenda-se a proteção com coberturas 

impermeáveis das terras resultantes das escavações que estejam temporariamente nas 

imediações da obra. 
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Apesar de não terem sido identificados vestígios arqueológicos durante o trabalho de campo, 

dada a riqueza da zona de Palmela, propõe-se o acompanhamento arqueológico da remoção de 

todos os sedimentos durante a fase de execução do projeto. 

Durante a fase da obra, deverá ser feita uma programação e gestão conveniente dos trabalhos, 

de modo a minimizar o incómodo à população. Os habitantes numa faixa de 500 m das margens 

esquerda e direita da Ribeira da Salgueirinha deverão ser informados sobre os objetivos, 

características, programação e prazos previstos de conclusão das obras, por exemplo através de 

divulgação postal de informação sobre a duração prevista, calendarização e objetivos da obra. 

Os trabalhos perto das habitações, devem decorrer apenas em período diurno, durante os dias 

úteis, de modo a minimizar o incómodo às populações. 

Os estaleiros devem ser montados em locais afastados de zonas habitacionais, igualmente como 

forma de minimizar o incómodo dos habitantes, pelo que se sugere a procura de locais 

alternativos aos apresentados em projeto. 

A fim de minimizar os impactes sócio-económicos, antes de ser iniciada a obra, a população 

deverá ser avisada por escrito, lamentando o incómodo gerado e explicando o motivo da 

intervenção, a duração da obra e os benefícios da mesma, não descurando o horário de 

funcionamento. Alternativamente, poderão existir sessões de esclarecimento, dinamizadas pela 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo. Poderão ainda ser distribuídos folhetos informativos alusivos 

às intervenções a serem realizadas como forma de informação complementar. 

Outra alternativa de comunicação é a colocação de cartazes alusivos a cada intervenção 

refletindo as atividades a serem desenvolvidas através de esquemas, fotos e projeções da 

situação futura, sobressaindo como fator importante a regularização da situação das cheias que 

tem vindo a fustigar a população. 

Quanto à obra em si, antes da mesma ser iniciada, deverá ser dada preferência à contratação 

de mão-de-obra, local ou regional de forma a beneficiar a economia local. Esta contratação 

deverá cumprir todos os critérios legais que se encontram patentes na legislação nacional e 

comunitária. 

Os horários de circulação dos veículos, bem como os percursos utilizados deverão ser aferidos 

com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, o que também irá condicionar o horário de 

circulação e de execução dos trabalhos afetos à obra. Possivelmente terão de ser criados 

percursos alternativos, devendo para isso ser elaborados painéis informativos a serem 

colocados nas zonas a intervencionar. 

No que respeita às expropriações previstas no presente projeto, de forma a diminuir o seu 

impacto negativo para os proprietários dos terrenos expropriados e terrenos confinantes, 

sugere-se o pagamento de indeminizações ou outras forma de compensação justas e 

consensuais, devidamente negociadas e aceites pelos intervenientes. 
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5 CONCLUSÕES 

Fazendo uma análise global ao projeto de Regularização da Ribeira da Salgueirinha – troço do 

Pinhal Novo, ao nível dos seus possíveis impactes ambientais, destacam-se na fase de 

construção alguns impactes negativos com significado, embora não haja impactes negativos 

muito significativos e não minimizáveis. Destacam-se ao nível da flora e da fauna impactes muito 

significativos (embora minimizáveis) no troço AT12 até à Lagoa da Brejoeira, por ser o local com 

maior riqueza ecológica. Também se considerou muito significativo o impacte socio-económico 

dos desvios do trânsito automóvel, sobretudo junto às habitações e nas estradas de maior 

movimento, e o impacte das expropriações de terrenos (para os seus proprietários). 

De forma a minimizar estes impactes e outros identificados no decurso do EIA, sugere-se 

fortemente a implementação das medidas de minimização identificadas no capítulo 6 anterior, 

com especial destaque para o Projeto de Integração Paisagística. 

Após a realização da obra e a correta reposição do escoamento na Ribeira, os impactes serão 

maioritariamente positivos, superando os pontos negativos anteriormente apresentados, 

sobretudo por se tratarem de impactes negativos em grande medida temporários e 

minimizáveis. 

Entre os impactes positivos destacam-se, pela sua relevância, ao nível hidrológico a 

regularização da ribeira sem recurso a impermeabilização do leito (ao contrário do projeto 

inicial) e a substituição de troços canalizados por troços a céu aberto não impermeabilizados. 

Destacam-se ainda os importantes impactes socio-económicos positivos, pelo final dos 

incómodos e danos materiais relacionados com as cheias e o final da perda de culturas por 

inundação dos campos agrícolas. 

Chama-se a atenção para a questão das incompatibilidades do projeto com as figuras de 

ordenamento do território atualmente em vigor, nomeadamente o PDM de Palmela e a REN. 

Conforme exposto, considera-se que ambos os casos têm enquadramento legal para serem 

alterados, colocando o presente projeto em conformidade legal. No entanto, é necessário que 

esta intenção seja aceite pelas entidades competentes e que a Câmara Municipal de Palmela 

evidencie os esforços necessários para a sua alteração, sobretudo do PDM por ser este o 

instrumento legal que tutela e sem a alteração do qual será impossível qualquer correção na 

REN. 

Nesta fase o projeto já não apresenta alternativas em análise, no entanto destaca-se a 

recetividade da equipa projetista para ao longo do desenvolvimento do projeto de execução, 

em paralelo com o desenvolvimento do presente EIA, ter procedido a algumas alterações de 

traçado, indo ao encontro das sugestões da equipa de EIA, tornando desta forma o projeto de 

Regularização da Ribeira mais equilibrado do ponto de vista ambiental e sem impactes negativos 

permanentes, em fase de exploração.  
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Anexo 

Desenho D01_RNT 


