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CAPÍTULO I – Introdução

1.1 Programa de Estágio
- Estagiária – Rita Santos Sousa
- Licenciatura – Engenharia Biofísica
- Local do Estágio – Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Urbanismo
- Orientador – Sandra Cadima
- Período de Estágio – 1 Novembro 2004 a 30 Junho 2005

No âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Leiria, que está
actualmente na fase de Anteplano, prevê-se na planta de zonamento uma Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão referente a “Parque Urbano” (U14), para o qual
deve ser elaborado um Plano de Pormenor.
Considerando as valências do curso de Engenharia Biofísica definiu-se um trabalho,
na área de intervenção do Parque Urbano, direccionado para a requalificação biofísica
e paisagística do Rio Lis, por este ser o elemento natural estruturante do parque.
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1.2 Cronograma de Estágio

Novembro – Dezembro


Contacto com os serviços do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de
Leiria



Definição do tema de estágio



Recolha de informação na Câmara Municipal de Leiria



Contacto com entidades exteriores à Câmara Municipal de Leiria: LeiriaPolis;
Direcção Regional do Ambiente; Associação de Regantes do Vale do Lis; SIMLIS

Janeiro – Fevereiro


Caracterização biofísica da bacia Hidrográfica do Lis



Levantamento da situação existente da área da UOGP do Parque Urbano



Caracterização e análise da situação existente

Março – Abril


Elaboração de elementos gráficos de caracterização da ocupação do solo



Potencialidades e limitações da área de intervenção do Parque Urbano



Selecção de uma área integrada na UOGP do Parque Urbano, que inclua um troço
do Rio Lis, para a elaboração de um projecto de requalificação biofísica e
paisagística



Caracterização e análise da área do projecto

Maio – Junho


Elaboração do Projecto de requalificação biofísica e paisagística



Conclusão do Trabalho de Fim de Curso

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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1.3 Introdução

Com a expansão das cidades e subúrbios surgiu a consequente redução da qualidade
de vida urbana, a degradação da paisagem e a desertificação e abandono do meio
rural.

Pensar a qualidade do espaço público urbano significa ter presente os objectivos
ambientais a incorporar não só nas estratégias futuras de planeamento urbano e
ordenamento do território, mas também nas intervenções urbanas a nível local (Alves,
2003).

Sendo que os espaços verdes urbanos existentes na cidade de Leiria são na sua
maioria espaços de enquadramento e ornamentação, não estando dimensionados
nem equipados para desempenhar funções de recreio e lazer da população, surge
assim a necessidade de criação de espaços verdes de elevado valor ambiental,
estético e recreativo, inseridos na estrutura urbana como é o caso do Parque Urbano
da Cidade de Leiria.

O Parque Urbano destina-se principalmente ao recreio, lazer e convívio da população.
A existência de um equilíbrio entre áreas construídas e áreas com vegetação é
fundamental no sentido de atrair população de todos os estratos populacionais, sociais
e etários. O Rio Lis é um elemento estruturante e principal constituinte do Parque
Urbano da Cidade de Leiria.

O crescente reconhecimento de valores naturais e culturais associados aos rios e as
suas zonas de influência têm conduzido à reflexão e crítica relativa aos impactes
ambientais causados por medidas estruturais de regularização fluvial.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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A regularização fluvial, como forma de intervenção nos leitos e caudais para permitir
diversas utilizações pelo homem, é um processo desenvolvido desde os tempos mais
remotos. Os sistemas fluviais têm sido fortemente intervencionados e transformados,
nomeadamente nas épocas recentes, em que os impactes dos diferentes usos
assumem uma extensa dimensão e relevância, comparativamente aos verificados em
épocas precedentes.

Os efeitos destes processos de regularização levaram à artificialização dos sistemas
fluviais, com a modificação do seu regime e dinâmica, alterando e destruindo as
comunidades biológicas componentes dos seus sistemas. Por outro lado o uso dos
rios como sistema de recolha de resíduos, levou à progressiva alteração da qualidade
das águas que serviam de recepção dos produtos resultantes da laboração industrial e
das águas residuais dos aglomerados, principalmente nas zonas de grande densidade
urbana. Atingiram-se níveis elevados de poluição, agravada pela concentração de
adubos e pesticidas utilizados na agricultura intensiva, arrastados pelas águas pluviais
para a rede de drenagem.

A conservação dos sistemas fluviais, de acordo com os conceitos emergentes no
âmbito da conservação da natureza, tem sido apontada como forma de promover a
preservação dos valores associados a estes sistemas e inserir esse objectivo nas
estratégias de gestão integrada de bacias hidrográficas, de protecção de recursos
hídricos, gestão da rede fluvial e de ordenamento da paisagem e do território.

Os rios surgem então como espaços de carácter natural, que se podem associar a
parques e zonas verdes e outros espaços abertos que a cidade moderna carece,
constituindo-se

como

elementos

estruturadores

do

espaço,

orientando

o

desenvolvimento de áreas de recreio e lazer.
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Neste trabalho faz-se o levantamento de todas as unidades de ocupação do solo da
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U14 – Parque Urbano da Cidade de
Leiria até à intersecção do Rio Lis com a Ribeira dos Milagres. Esta unidade tem uma
área total de 200 hectares, e está inserido na sua totalidade na bacia hidrográfica do
rio Lis.

Sendo que o rio Lis é um elemento fundamental no Parque Urbano da Cidade de
Leiria, elaborou-se um projecto de protecção, requalificação, recuperação e
consequente valorização biofísica e paisagística de troços dos rios Lis e Lena. Para tal
recorreu-se à utilização de técnicas construtivas de engenharia biofísica de
estabilização e cobertura das margens e implementaram-se sebes arbóreas e galerias
ripícolas visto que estas estruturas biofísicas são de extrema importância para a
estabilização das margens e para o enquadramento de vias e caminhos, e apresentam
grande valor natural e paisagístico, funcionando como corredores verdes e
assegurando o continuum naturale.

Este projecto tem em consideração valores ecológicos e estéticos, bem como os
riscos de cheia, no processo de decisão relativo ao ordenamento e planeamento deste
sistema.

1.4 Objectivo

Os objectivos deste trabalho são:


A caracterização da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U14 –
Parque Urbano da Cidade de Leiria (Plano de Pormenor Proposto) até à
intersecção do rio Lis com a Ribeira dos Milagres, através do levantamento de
campo das unidades de ocupação do solo;
Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Avaliação das potencialidades e das limitações do local inventariado;



Elaboração de um projecto de requalificação biofísica e paisagística;



O objectivo específico do projecto é o de valorizar ecologicamente,
funcionalmente e esteticamente o espaço escolhido, através da renaturalização
das margens do Rio Lis e do Rio Lena, através da implementação de técnicas
de estabilização e cobertura das margens, constituindo galerias ripícolas
adaptadas edafo-climaticamente.

1.5 Enquadramento Legal de Parque Urbano

A estrutura ecológica urbana foi criada com o objectivo de promover um continuum
naturale integrado dentro do espaço urbano, como foi consagrado na Lei de Bases do
Ambiente, de modo a dotar a cidade de um sistema constituído por vários biótopos e
por corredores que os interliguem, representados quer por ocorrências naturais, quer
por espaços existentes criados para o efeito, que sirvam de suporte à vida silvestre
(Magalhães, 2001).

O Parque Urbano está inserido na estrutura ecológica urbana, podendo incluir
equipamento desportivo, didáctico e cultural e destina-se principalmente ao recreio,
lazer e convívio da população. A sua concepção deverá incluir áreas verdes,
nomeadamente bosquetes arbóreo-arbustivos, clareiras, relvados, prados.

O parque urbano apresenta várias funções tais como:


Conservação da natureza e protecção da paisagem, possibilitando assim o
contacto do Homem com a Natureza;



Purificação da atmosfera e regularização climática;

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Organização e estruturação do espaço urbano, contribuindo para o equilíbrio
entre zonas construídas e áreas com vegetação;



Equilíbrio psicofisiológico dos habitantes da cidade através do contacto com a
Natureza;



Promoção e valorização do convívio social;



Lazer e recreio;



Ordem cultural, científica e educativa, sendo esta componente também uma
forma de recreio, dentro da acepção que o ensino e a aprendizagem podem e
devem ter um carácter lúdico.

O parque urbano deverá ser um exemplo ecológico, ambiental e biofísico (Manso,
2001).

Conforme o Decreto-Lei n.º 310/2003, 10 de Dezembro do Ministério das Cidades,
Ordenamento do Território e Ambiente, decreta no Artigo 2º que o âmbito municipal é
concretizado através de vários instrumentos, tal como os planos municipais de
ordenamento do território, que compreendem os Planos Directores Municipais, os
Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor. No Artigo 10º do mesmo DecretoLei os instrumentos de gestão territorial identificam a estrutura ecológica. Segundo o
Artigo 70º os planos municipais de ordenamento do território visam estabelecer a
definição de estrutura ecológica municipal.

A nível municipal e segundo o Projecto de Regulamento do Plano de Urbanização de
Leiria (2002), capítulo V - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG),
Artigo 39º, o Plano de Urbanização institui várias UOPG, que se encontram
delimitadas na Planta de Zonamento, à escala 1:5000, incluindo a U14 – Parque
Urbano da Cidade de Leiria para a qual se elaborará Planos de Pormenor.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Na secção VIII – Espaços Afectos à Estrutura Ecológica Urbana, segundo o Artigo 26º,
a estrutura ecológica é constituída pelo conjunto das áreas que, pela sua natureza e
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde se inserem,
a facilitar a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e ecológico do
território, não sendo permitida a sua desafectação para outras finalidades. O Artigo 27º
informa que a estrutura ecológica urbana é constituída por várias categorias de
espaço, incluindo o Parque Urbano.

O Parque Urbano encontra-se definido no Artigo 35º: é a área para este fim delimitada
na planta de zonamento, constituindo o interface entre as franjas urbanas, o rio Lis e a
ribeira dos Milagres, que será obrigatoriamente sujeita a plano de pormenor e
projectos de execução e deve complementar equipamento de uso público, destinado a
valorizar as condições de animação, atracção, desfrute e vigilância da unidade, sendo
que pelo menos 60% da área do Parque Urbano deve constituir espaço verde sem
equipamento edificado, assegurando uma solução de continuidade.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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CAPÍTULO II – Caracterização e Análise da Bacia Hidrográfica do Lis

2.1 Caracterização Biofísica da Bacia Hidrográfica do Rio Lis

A caracterização biofísica desta unidade foi feita com base nos estudos de
enquadramento realizados para o Programa POLIS e nos estudos de caracterização
realizados no âmbito do Plano de Urbanização da Cidade de Leiria.

Figura 1. Bacia Hidrográfica do Lis (fonte www.adp.pt)

2.1.1 Demografia/ Sectores de Actividade

A cidade de Leiria encontra-se situada na Região (NUT III) do Pinhal Litoral, sendo a
cidade mais populosa entre Coimbra e Lisboa. É o centro de uma vasta área de
concelhos litorais de características predominantemente urbanas.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Em termos demográficos, trata-se de uma sub-região extremamente dinâmica, já que
para além do poder de atracção que exerce sobre a população de fora, apresenta uma
estrutura etária muito jovem.
A vida económica do concelho baseia-se sobretudo no sector secundário e no
terciário, tendo o sector primário uma expressão económica menor. Ou seja faz parte
de uma faixa litoral desenvolvida com níveis de produção e emprego elevados.

2.1.2 Geologia e Geotecnia

A bacia hidrográfica do Lis desenvolve-se inteiramente sobre terrenos da denominada
Orla Mesocenozóica Ocidental. A cabeceira da bacia inicia-se numa importante
unidade geomorfológica, o Maciço Calcário Estremenho, onde se dá a recarga que
alimenta as principais nascentes do Lis, desenvolvendo-se em seguida sobre uma
zona bastante aplanada, constituída fundamentalmente por terrenos Cenozóicos de
cobertura.

Recorrendo à Carta Geológica na escala 1:50000, folha 23-C e respectiva nota
explicativa (1968), há que referir na zona em estudo a ocorrência de:

- Aluviões e depósitos de fundo de vale (“a”), sendo que em Leiria os aluviões do Rio
Lis têm entre 8 a 10 metros de espessura e são representados, na parte superior, por
argilas iodosas acastanhadas e acinzentadas e, na base, por areias amarelas com
burgaus;

- Um complexo arenítico, com algumas intercalações argilosas, às vezes com restos
de vegetais fósseis do Cretácico Inferior (“C1-2”);

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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- Um complexo calcário Margoso Lusitaniano Inferior (“J3ab”) e de um complexo
Hetangiano-Reciano (“J1ab”), em que os afloramentos são constituídos por margas
vermelhas ou cinzentas, com gesso, e por calcários, ambos datados do Jurássico.
A tectónica diapírica presente nos diapiros do Lena, Leiria – Parceiros e Monte Real,
relacionada normalmente com fracturas profundas, está associada ao aparecimento
de fontes termais.

2.1.3 Hidrologia

A bacia hidrográfica do rio Lis tem uma área aproximadamente de 945 km2 e está
localizada no centro do país entre 39º 31’ e 39º 58’ de latitude Norte e 8º36’ e 8º 58’ de
longitude Oeste.

O rio Lis tem uma orientação dominante S-NW e nasce na Serra dos Candeeiros a
500 metros de altitude, perto da povoação de Fontes e desenvolve-se ao longo de
39.5 km, desaguando em Vieira de Leiria.

Ao longo do seu percurso o Rio Lis imprime na paisagem vales fundos e planos, que
são verdadeiras planícies aluvionares com larguras de 300 a 500 metros, sendo
excepção o ligeiro estreitamento do vale do Lis quando da sua passagem pelos
calcários associados à estrutura diapírica de Leiria.

O Rio Lis tem vários afluentes:
- Margem Esquerda:
- Ribeira da Tábua
- Vale dos Barreiros
- Rio Lena
- Rio Seco
Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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- Margem Direita:
- Rio Fora
- Ribeira dos Milagres
- Ribeira da Caranguejeira ou do Sirol
- Ribeira do Freixial

Em termos de caracterização genérica do regime de escoamento, o Rio Lis e os seus
afluentes comportam-se como cursos de água do tipo torrencial, com forte
variabilidade dos caudais ao longo do ano hidrológico.

Devido à escassez de dados de caudais máximos nas estações hidrométricas da
bacia, recorre-se à aplicação de técnicas de análise estatística dos caudais de ponta.
A melhor aproximação passa pelo cálculo do hidrograma sintético de resposta a uma
chuvada de projecto com determinada probabilidade de ocorrência (não excedência).

No quadro 1 apresentam-se para vários períodos de retorno, os caudais de ponta e os
volumes das cheias para várias secções do Rio Lis, obtidos pelo método referido.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Quadro 1. Valores dos caudais e de cheia modelados.
Sub-bacia

Lis-Sirol
(A= 111 km2)

Sirol
(A= 117 km2)

Lena
(A= 158 km2)

Leiria
(A= 393 km2)

Período de

Caudal (m3/s)

Volume (103 m3)

5

111

3780

10

136

4602

25

168

5667

50

192

6474

100

216

7288

500

273

9195

1000

297

10024

5

82

2863

10

105

3612

25

135

4605

50

158

5371

100

182

6154

500

239

8014

1000

263

8833

5

153

5671

10

186

6866

25

228

8407

50

259

9571

100

291

10745

500

365

13487

1000

397

14679

5

342

12517

10

422

15332

25

526

18994

50

604

21779

100

683

24598

500

868

31225

1000

948

34116

retorno

2.1.4 Hidrogeologia

Os sistemas aquíferos abrangidos total ou parcialmente pela bacia hidrográfica do Lis
são os seguintes: Alpedriz, Leirosa - Monte Real, Maceira, Maciço Calcário

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005
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Estremenho, Ourém; Pousos - Caranguejeira e Vieira de Leiria - Marinha Grande.
Estes aquíferos encontram-se em meio poroso e em meio cársico.

2.1.5 Geomorfologia

A nível de geomorfologia pode-se dividir a bacia hidrográfica do Lis em dois troços:

Troço Superior do Lis – Sub-bacias do Lis e do Lena. Esta zona desenvolve-se sobre
o Maciço Calcário Estremenho, com permeabilidade muito elevada e drenagem
através de galerias que surgem à superfície no rebordo do Maciço.

Troço Inferior do Lis – Sub-bacia do Lis entre a costa e Leiria. Pode ser dividida em
duas zonas: a jusante, entre a costa e Monte Redondo, possui declives baixos e
estende-se sobre areias e cascalhos que possuem permeabilidade alta (estas
características propiciaram as condições para uma rede hidrográfica com uma
densidade de drenagem fraca e o escoamento processa-se com alguma dificuldade); a
zona a montante, desenvolve-se sobre arenitos, calcários margosos e margas que
possuem baixa permeabilidade (estas condições propiciam um escoamento elevado e
uma maior densidade de drenagem).

2.1.6 Solos

A bacia hidrográfica do Lis pode ser dividida em quatro grandes manchas
correspondendo cada uma a um dado tipo de solo.
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Cerca de 40% da bacia é composta por solos podzolizados que predominam a jusante
de Leiria. São solos pobres, por vezes muito ácidos e com fracas capacidades de
retenção de água.

No Sul da bacia e cobrindo cerca de 20% da sua área correm os luvissolos cálcicos.
Apresentam uma boa capacidade de retenção de água e uma boa fertilidade quando
profundos. A sua descontinuidade no espaço, própria das regiões calcárias em que
ocupam pequenas depressões isoladas por vastas extensões de afloramentos
rochosos, e a sua pequena espessura tornam inviável a prática de uma agricultura
desenvolvida.

Nas colinas greso-argilosas, a jusante dos calcários, ocorrem os cambissolos que
cobrem cerca de 28% da área da bacia. São solos medianamente ricos, que quando
corrigidos permitem uma ocupação agrícola intensiva.

Os aluviossolos profundos e férteis ocorrem nos vales da rede hidrográfica,
representando cerca de 7% da sua área.

2.1.7 Clima

Tal como no restante território de Portugal Continental, o clima é Mediterrânico com
presença de duas estações bem definidas tanto do ponto de vista térmico como
pluviométrico. Ou seja, com Verões quentes e sem precipitação e Invernos com
temperaturas suaves mas fortemente pluviosos.

O clima pode ser caracterizado a partir de dados obtidos da rede udométrica existente
na bacia composta por 10 estações.
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A precipitação na bacia apresenta uma forte variabilidade interanual, concentrando-se
nos meses de Inverno. A precipitação média anual é ligeiramente inferior a 1000 mm.

A temperatura média anual, segundo a estação meteorológica de Monte Real
relativamente ao período de 1956/57 – 1993/94 é de 14.8 ºC. O mês mais frio é o mês
de Janeiro com uma temperatura média de 9.8 ºC sendo o mês de Julho o mais
quente, com uma temperatura média de 19.9 ºC.

A evaporação média anual segundo os dados da estação de Monte Real no período
de 1955/56 – 1992/93 é de 83.5 mm. O mês com maior evaporação é o mês de Maio
com 89.9 mm de evaporação média, sendo o mês de Dezembro aquele com menor
evaporação média 40.2 mm.

A maior parte da bacia é atingida por nevoeiros de advecção litoral, frequentes no
período de Verão.

Os ventos dominantes sopram dos quadrantes N e NW principalmente durante os
meses de Verão. A disposição do relevo, nomeadamente da orientação e a abertura
dos vales do Lis e Lena, associada à orientação predominante dos ventos, leva à fácil
penetração na bacia dos ventos marítimos húmidos.

2.1.8 Classificação Ecológica

A Carta Ecológica de Portugal baseia-se na floresta climática onde são consideradas
espécies florestais ou arborícolas indicadoras do clima e também em índices de
caracterização termo-pluviométricos.
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De acordo com esta classificação ecológica de Albuquerque (1954), esta área situa-se
na zona ecológica Fitoclimática Atlântica, Mediterrâneo-Atlântica, de nível basal
inferior aos 400 metros. A caracterização autofítica desta zona ecológica caracterizase pelos seguintes elementos:
- Castanea sativa
- Olea europaea
- Pinus pinaster
- Pinus pinea
- Quercus faginea
- Quercus robur
- Quercus suber

2.2 Qualidade da Água

Um dos maiores problemas da bacia hidrográfica do Lis é a poluição da água.
Segundo a classificação da qualidade da água para usos múltiplos do Instituto da
Água (INAG), a qual permite definir os potenciais usos da água em função da sua
qualidade, os resultados obtidos revelaram uma água extremamente poluída (classe
E). Esta classificação faz com que a água em questão seja considerada inadequada
para a maioria dos usos, podendo constituir uma ameaça para a saúde pública e
ambiental.

Esta poluição tem origem em descargas provenientes da indústria pecuária,
nomeadamente suiniculturas, aviários, curtumes, lagares de azeite, destilarias e
serração de mármores, localizadas a montante da zona de intervenção, bem como de
águas residuais domésticas não tratadas e de efluentes de pequenas indústrias
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metalomecânicas e estações de serviço, que são descarregadas, a partir das
margens, no troço urbano do rio.

A qualidade da água do rio, é ainda fortemente condicionada pela qualidade da água
da ribeira do Sirol, que encontra o rio Lis a jusante de S. Romão. Trata-se de uma
ribeira que, recebendo descargas de indústrias pecuárias e de pequenos aglomerados
populacionais localizados a montante, contribui para a degradação da qualidade da
água do rio.

As descargas directas no rio e seus afluentes, que influenciam a qualidade das águas,
sobretudo durante o Verão, em que o caudal e o poder de diluição das águas do rio
são menores, tornam-se inquietantes não só em termos negativos que influenciarão
qualquer iniciativa de valorização das margens, como até nas consequências que
poderão ocasionar na qualidade da água de abastecimento público à zona baixa da
cidade de Leiria, a qual tem origem predominantemente numa captação feita a partir
do rio Lis.

Com o objectivo de resolução, de forma conjunta e integrada, dos problemas de
poluição da bacia hidrográfica do Lis, de forma a potenciar a sua revalorização
ambiental foi criada a SIMLIS (Saneamento Integrado dos Municípios do Lis). Os
municípios abrangidos são a Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém e Porto de Mós.

A SIMLIS tem a responsabilidade da concepção, construção e exploração de um
sistema multimunicipal de recolha, tratamento e rejeição final das águas residuais
provenientes das redes dos cinco municípios abrangidos, com vista a:


Solucionar os problemas de poluição da bacia do rio Lis, de forma conjunta e
integrada;
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Contribuir para a resolução dos problemas da poluição industrial e das
suiniculturas;



Revalorizar e melhorar os ecossistemas da bacia hidrográfica do rio Lis;



Melhorar a qualidade de vida da população.

O sistema multimunicipal de saneamento do Lis terá capacidade para tratar 56 mil
m3/dia de efluentes, será constituído por 331 quilómetros de Emissários, 11 Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e 26 Estações Elevatórias.

Algumas das obras da SIMLIS já se encontram concluídas, tal como:


Emissários: Vieira de Leiria; Olhalvas 1º Fase; Ponte das Mestras 1º Fase;
pequenos troços dos emissários da Ponte das Mestras e de Olhalvas 1º Fase;
Fátima Fases I e II; Pedreiras e Bidoeira, Rede de Saneamento Doméstico da
Maceira Fase I e II.



ETAR: Juncal, Pedreiras e Fátima.



Estações Elevatórias: novo sistema elevatório da Ponte das Mestras; Vieira de
Leiria.

Obras em fase de conclusão:


Olhalvas Norte e Sul 2º Fase;



Troço final e de reabilitação dos emissários do Vale Gracioso;



Estação elevatória de Boleiros – Fátima Fase III.

Obras em curso:


Emissários: Ponte das Mestras 2º Fase; Emissários Nascentes 1º Fase do
subsistema Norte; G1 e G2, estação e conduta elevatória da Pedra e troço
inicial do interceptor geral; Fátima Fases III (túneis); interceptor geral e
emissários Poente do subsistema Norte.
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Estações Elevatórias: estações e condutas elevatórias do subsistema Norte;
Fátima Fase III – Cova da Iria.



Rede de Saneamento domestico de Maceira 3º, 5º e 6º Fases.

Obras a iniciar:


ETAR Norte (início da construção);



Estações elevatórias da Maceira;



Remodelação da ETAR das Olhalvas.

2.3 Principais Actividades que Afectam o Rio Lis e Afluentes

Os rios têm sido os ecossistemas mais explorados pelo Homem ao longo da sua
história, disponibilizando vários recursos, sendo uma das suas características mais
atractivas o movimento unidireccional da corrente, constituindo um recurso renovável,
um sistema rápido de transporte e de remoção de afluentes, e uma fonte potencial de
energia.

São muitas as actividades humanas que alteram os componentes dos ecossistemas
fluviais e cada vez maior a afectação destas actividades a grandes superfícies, a
grandes distâncias desde a origem, e com maior intensidade em função do crescente
poder tecnológico e do desenvolvimento dos países. O quadro que se segue enumera
as principais actividades humanas que afectam os sistemas fluviais.
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Quadro 2. Principais actividades humanas que afectam os sistemas fluviais. A azul evidenciamse as principais alterações registadas na Bacia do Lis (adaptado Plano Estratégico – Programa
Polis).
Inter-Bacia
Contaminação atmosférica e deposição ácida
Transvases entre bacias
Intra-Bacia
- Alterações do Uso do Solo:
a. Repovoação e Desflorestação
b. Urbanização
c. Desenvolvimento agrícola
d. Drenagens
- Actividades nas linhas de água e planícies de inundação:
a. Remoção da vegetação ripícola
b. Obras de prevenção de cheias
c. Dragagens e canalizações
d. Extracção de inertes
e. Agricultura e Plantações
f. Pastorícia
g. Actividades recreativas
- Impactes dentro do Rio:
a. Regulação de caudais
b. Contaminação orgânica e inorgânica
c. Contaminação térmica
d. Extracção/ Incorporação de caudais
e. Exploração de espécies autóctones
f. Introdução de espécies exóticas
g. Navegação
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As alterações do uso do solo por repovoação, desflorestação, urbanização, culturas
em regadio, drenagens, etc. alteram o regime hidrológico e as relações solo-água nas
vertentes, tendo repercussão imediata nos caudais em termos de entradas totais,
distribuição das mesmas ao longo do ano, e carga de sedimentos ou erosão total
transportada até aos leitos. No entanto são as actividades desenvolvidas nas
proximidades do leito, ou no seu interior, que têm um impacte maior e mais visível nos
ecossistemas fluviais, alterando profundamente a vida aquática existente.

2.4 Situações Extremas do Sistema Fluvial

Até ao início do século XX eram frequentes as inundações na cidade de Leiria, não
pelos caudais líquidos extremos então verificados mas, mais como resultado do forte
assoreamento do leito.

Devido ao assoreamento progressivo o leito do rio Lis encontrava-se em muitos pontos
mais alto que os campos, tornando-se impossível o escoamento das águas.
Formavam-se em consequência pauis permanentes ou temporários que impediam o
cultivo dos terrenos extremamente férteis.

A secção do leito era insuficiente, não comportando sequer as cheias normais do
Inverno, fazendo-se a sua descarga para os campos. A capacidade de transporte de
material sólido, que afluía em quantidades enormes ao rio, era diminuta devido às
deficientes condições hidráulicas do seu leito e à derivação de águas feita por
descarregadores.

Até ao ano de 1901 foram executados vários trabalhos de regularização no curso do
rio Lis com o objectivo de evitar as cheias, mas nenhum se mostrou tão eficaz como
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as obras de regularização e correcção torrencial iniciadas pela então criada Junta
Directora da Bacia do rio Lis e mais tarde continuados pela Direcção Geral dos
serviços Florestais e Aquícolas.

As obras de regularização fluvial consistiram essencialmente no aprofundamento,
alargamento e ligeira rectificação do leito do rio, numa extensão de 30 km desde a
cidade de Leiria até à foz, permitindo o escoamento da máxima cheia prevista, e na
construção de diques marginais elevados, de forma a ficarem com o seu coroamento
acima do nível de águas altas extraordinárias. Com o fim de aumentar a capacidade
de transporte sólido, o leito do rio em toda a sua extensão, é constituído por uma
secção de leito menor e leito maior, sendo o primeiro dimensionado de modo a
comportar as águas altas normais, prevendo-se o funcionamento do leito maior
apenas 30 dias por ano, apenas nas ocasiões de grandes cheias. Conseguiu-se assim
diminuir consideravelmente, o transporte de caudal sólido nos cursos de água da bacia
e, consequentemente, o risco de inundações.

Actualmente as inundações na zona de Leiria atravessada pelo Lis são insignificantes,
muito por força da canalização do rio nas zonas mais problemáticas, onde as guardas
de alvernaria existentes têm confinado as cheias mais severas. Estas obras foram
dimensionadas para fazer face a um caudal máximo de 210 m3/s.

As intervenções antrópicas no sentido de defesa contra as cheias deram origem a
diversas modificações e adaptações no regime hidráulico e hidrológico, na diversidade
biológica, nos tipos de utilização e modos de vida dos sistemas fluviais, com reflexos
nas características biofísicas dos corredores fluviais.
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CAPÍTULO III – UOGP 14 – Parque Urbano

3.1 Caracterização da UOGP 14 – Parque Urbano

A UOGP 14 – Parque Urbano, situa-se na bacia hidrográfica do rio Lis, na zona
denominada por Campos do Lis, e que compreende entre os limites da Cidade de
Leiria e a zona de intersecção da Ribeira dos Milagres com o Rio Lis. Tem uma área
total de 200 hectares. A cartografia do enquadramento desta unidade é apresentada
no Anexo VI.

Esta zona é um vale largo e aplanado que compreende declives que vão desde os 30
metros até aos 19 metros. Este ligeiro declive acompanha a jusante do rio, contornada
a Norte por uma zona mais elevada onde se encontra o espaço urbano.

Tem como elemento central o rio Lis, que como se explicou anteriormente foi alvo de
intervenções de regularização, o que resultou na elevação das margens de modo a
diminuir as inundações provocadas pelas cheias. No rio Lis não existe galeria ripícola,
estando sempre ladeado por um denso caniçal.

Nesta unidade existe um sistema de regadio do Vale do Lis composto por valas de
rega e de enxugo paralelas ao rio Lis e várias condutas de água.

Outro elemento existente é o rio Lena, principal afluente do rio Lis que se encontra
poluído devido às descargas de efluentes tendo por isso um cheiro extremamente
desagradável. No entanto este rio apresenta uma galeria ripícola bem desenvolvida
constituída por salgueiros (Salix), choupos (Populus) e freixos (Fraxinus angustifolia).
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Existe ainda uma rede de caminhos de terra batida, onde existe um caminho que
acompanha e se desenvolve ao longo das margens do rio, e outros secundários que
servem apenas de acesso aos veículos de apoio à exploração agrícola existente.

Ao nível da ocupação do solo, fez-se o levantamento de campo de todas as unidades
existentes na área em estudo, resultando uma carta de ocupação do solo na área do
Parque Urbano, que se encontra no Anexo VI.

3.2 Levantamento das Unidades de Ocupação do Solo

A cartografia utilizada para o trabalho de campo foi disponibilizada pela Câmara
Municipal de Leiria, em formato digital e em formato de papel à escala 1:2000.
Contactou-se também a Associação de Regantes do Vale do Lis, que disponibilizou a
informação cadastral 1:2500 do Projecto Hidroagrícola do Vale do Lis.

Para a realização do levantamento de campo recorreu-se também à utilização de
fotografias aéreas do ano 2000 disponibilizadas pela Câmara Municipal de Leiria.

Depois de recolhida a informação base iniciou-se o levantamento de campo das
diferentes unidades de uso do solo.
As unidades de ocupação do solo inventariadas e as respectivas áreas foram:
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Agricultura – Área = 971107 m2

Fotografia 2. Agricultura.



Baldio – Área = 246279 m2

Fotografia 3. Zona de baldio.



Caniçal (Arundo donax) – no caso do
caniçal não se obteve a área porque
apenas se marcou de forma linear.

Fotografia 4. Caniçal.



Choupal adulto (Populus alba – choupo
branco) – Área = 77276 m2

Fotografia 5. Choupal adulto.
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Choupal juvenil (Populus alba – choupo
branco) – Área = 10060 m2

Fotografia 6.Choupal juvenil.



Construções nova ponte – Área = 3342
m2



Construções novas existentes – Área =
873 m2

Fotografia 7. Novas construções.



Estação de Tratamento de Águas
Residuais – Área = 33290 m2



Eucaliptal/ Choupal – Área = 18464 m2



Eucaliptal/ Pinhal – Área = 13824 m2



Galeria

ripícola

(Alnus

glutinosa

-

amieiros, Fraxinus angustifolia - freixos,
Salix - salgueiros, Populus – choupos,
Hedera helix – hera) – Área = 3617 m2
Fotografia 8. Galeria ripícola.
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Olival (Olea europaea var. europaea) –
Área = 1457 m2



Pomar – Área = 143184 m2

Fotografia 9. Pomar.



Quercíneas (Quercus sp.) – Área =
8343 m2



Silvado (Rubus ulmifolius) – Área =
1579 m2

Fotografia 10. Silvado.





Vinha – Área = 28123 m2

Viveiro de choupos – Área = 19922 m2



Viveiro de vinha – Área = 54089 m2



Viveiros “Quinta da Gândara” – Área =
97255 m2

Fotografia 11. “Viveiros Quinta da
Gândara”.
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Após a elaboração gráfica correspondente a este levantamento obteve-se uma Carta
de Ocupação do Solo que se encontra no Anexo VI.

3.3 Condicionantes Biofísicas

Com o intuito de identificar os condicionalismos à ocupação, bem como avaliar os
recursos naturais presentes, foram delimitadas no Plano Directo Municipal as áreas do
território abrangidas pelos diversos tipos de servidões e restrições de utilidade pública.
As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com estatuto legal
existentes na área do Parque Urbano de Leiria são:

→ Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.);
→ Reserva Agrícola Nacional (R.A.N.);
→ Zonas Inundáveis;
→ Domínio Público Hídrico (DPH);
→ Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis.

3.3.1 Reserva Ecológica Nacional

A Reserva Ecológica Nacional foi criada com a finalidade de " possibilitar a exploração
dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e
potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das
regiões, bem como a permanência de muitos valores económicos, sociais e culturais "
(Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março) e integra " todos as áreas indispensáveis à
estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, tendo em
vista o correcto Ordenamento do Território " (Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de Julho).
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A REN está dividida em diferentes ecossistemas: zonas costeiras, zonas ribeirinhas,
águas interiores e áreas de infiltração máxima ou apanhamento e zonas declivosas,
estando estas zonas por sua vez divididas em ecossistemas particulares (praias,
sapais, lagoas, cabeceira da linha de água, escarpas com declive superior a 5%, etc.).

Na área do Parque Urbano os 200 hectares existentes estão totalmente abrangidos
pela Reserva Ecológica Nacional, sendo os ecossistemas com maior expressão, as
zonas ameaçadas pelas cheias e as áreas de infiltração máxima.

3.3.2 Reserva Agrícola Nacional

A existência de áreas de Reserva Agrícola Nacional (Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de
Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro) traduz a existência
no território das zonas com melhor potencial de produção primária a nível pedológico e
que, como tal, não podem sofrer alterações irreversíveis dessa situação, fundamental
de um ponto de vista biofísico, económico e social.

Esta condicionante regulamenta os usos dos solos englobados nas classes mais
produtivas por forma a "defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e
garantir a sua afectação à agricultura de forma a contribuir para o desenvolvimento da
agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território" (Decreto-Lei n.º
196/89).

É um conjunto de áreas que face às suas características morfológicas, climatéricas e
sociais, apresenta maiores aptidões para a produção de bens agrícolas. São
essencialmente solos do tipo A e B, solos de baixas aluvionares e coluviais, podendo
também serem solos Ch cuja integração possa ser conveniente. A proposta e gestão
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das áreas da RAN são da competência das Direcções Regionais da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas.

Estes solos sob regime de RAN devem ser exclusivamente afectos à agricultura
(Artigo 8º) sendo proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas
potencialidades agrícolas.

Por outro lado carecem de parecer prévio favorável das Comissões Regionais da
Reserva Agrícola vários tipos de intervenção no território, nomeadamente e pelas
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro, as
“operações e exploração florestal quando decorrentes de projectos aprovados ou
autorizados pela Direcção Geral de Florestas” (Artigo 9º).

Na área do Parque Urbano os 200 hectares existentes estão totalmente abrangidos
pela Reserva Agrícola Nacional.

3.3.3 Zonas Inundáveis

De modo a evitar o agravamento dos riscos de cheias nas zonas urbanas, devido às
alterações efectuadas na rede de drenagem natural, em consequência da obstrução
das linhas de água, da ocupação das áreas contíguas aos cursos de água, da
impermeabilização de extensas áreas, o Decreto-Lei n.º 368/98, de 21 de Novembro,
estipula que sejam considerados nos Planos Municipais de Ordenamento do Território,
as zonas vulneráveis à ocorrência de cheias e riscos de inundação. Este Decreto-Lei
determina que nos regulamentos dos PMOT, sejam estabelecidas as restrições
necessárias para reduzir os riscos de cheia.

A área do Parque Urbano está na sua totalidade inserida numa zona inundável.
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3.3.4 Domínio Público Hídrico

De acordo com o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, considera-se que a
margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes,
barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 metros.

Considera-se Domínio Público Hídrico, de acordo com o artigo 5º do mesmo DecretoLei, os leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis sempre que tais
leitos e margens lhe pertençam, e bem como os leitos e margens das águas não
navegáveis nem flutuáveis que atravessam terrenos públicos do Estado; consideramse “Objecto de Propriedade Privada, sujeitos a Servidões Administrativas”, os leitos e
margens das águas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem terrenos
particulares, bem como as parcelas dos leitos e margens das águas do mar e de
quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que forem objecto de desafectação ou
reconhecidas como privadas nos termos deste diploma.

Assim esta condicionante incide sobre todo o rio Lis e Lena, presentes na área de
estudo.

3.3.5 Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis

Esta obra, cuja construção se realizou de 1943 a 1957, situa-se ao longo das margens
do rio Lis e seu afluente Lena, nos concelhos de Leiria (1.800 hectares) e da Marinha
Grande (345 hectares), beneficiando, segundo o projecto da Obra, uma área total de
2.145 hectares. Está em curso um processo de desanexações de solos ocupados com
infra-estruturas de apoio à área urbana de Leiria, pelo que esta área beneficiada será,
num futuro próximo, ligeiramente reduzida.
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O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis é composto por uma rede de rega
onde a distribuição da água é efectuada por uma rede com um desenvolvimento total
de 222.2 metros; e por uma rede de enxugo com 140.2 metros. Além desta rede,
existem ainda colectores de encosta com o comprimento total de 36.7 metros, que
funcionam como obras de defesa no Inverno e, no Verão, são aproveitados em parte
como canais de rega.

Verificou-se na área de intervenção do Parque Urbano a existência de áreas
integradas no perímetro de rega do Vale do Lis, de acordo com os elementos
fornecidos pelo Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA).

A cartografia referente às condicionantes biofísicas descritas encontra-se no Anexo V.

3.4 Potencialidades e Limitações da Zona de Intervenção do Parque Urbano

Após o levantamento de campo e caracterização biofísica da zona escolhida para
implementar o Parque Urbano da Cidade de Leiria avaliaram-se as potencialidades e
as limitações desta zona.

Uma limitação é o facto do rio Lis estar rodeado por um denso caniçal (Arundo donax),
o que implica uma desmatação e limpeza da zona adjacente à linha de água.
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Fotografia 12. Rio Lis com caniçal a rodear as margens.

O Lis é também uma linha de água muito artificializada e condicionada a nível de
dimensões do leito, visto que este está dimensionado de modo a encaixar as cheias
centenárias.

Outro factor a ter em conta para a elaboração de um projecto nesta área é que todos
os terrenos são privados e têm uma utilização agrícola, sendo este facto um
impedimento para a elaboração de algo que exceda a zona adjacente às linhas de
água e aos caminhos.

Uma das potencialidades deste local é o facto de estarmos na presença de duas
linhas de água com grande potencial paisagístico, recreativo e ecológico.

No caso do Rio Lena é de salientar a existência de uma galeria ripícola constituída por
salgueiros (Salix), choupos (Populus) e freixos (Fraxinus angustifolia) como se pode
ver na fotografia 13.
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Fotografia 13. Rio Lena com vegetação nas margens.

Outra potencialidade deste local, futuramente, é a delimitação de uma área destinada
a hortas sociais urbanas, visto que esta é uma zona tipicamente agrícola, mantendose assim esta funcionalidade.

As hortas sociais urbanas deverão ter uma dimensão de 200 m2 e serem
compartimentadas com sebes vivas. Como equipamento de apoio terão uma rede de
rega e acessos, devendo proceder-se ainda à construção de abrigos para
armazenamento de utensílios.

As hortas sociais urbanas estão a adquirir cada vez mais importância nas cidades
modernas que têm carência de espaços rurais, havendo uma crescente procura por
parte das pessoas que habitam esses espaços modernos e que sentem necessidade
de uma aproximação ao rural através da agricultura.
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CAPÍTULO IV – PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO

4.1 Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística

Após a análise realizada com base no levantamento de campo, condicionantes
biofísicas, potencialidades e limitações, da unidade operativa de planeamento e
gestão – Parque Urbano da cidade de Leiria, elaborou-se uma proposta de
ordenamento biofísico e paisagístico, tendo em vista a requalificação biofísica e
paisagística de dois troços do Rio Lis e Rio Lena. A área de intervenção é a zona de
confluência do rio Lena com o rio Lis, e a área envolvente.

4.2 Objectivos da Proposta

Os objectivos principais desta proposta de requalificação biofísica e paisagística de
dois troços do Rio Lis e Rio Lena são a:


Requalificação

paisagística

concebendo

uma

paisagem

agradável

e

enquadrada no espaço;


Requalificação ecológica através da criação e melhoria dos habitats e outros
sistemas ecológicos de modo a atingir um equilíbrio adequado às
características biofísicas existentes;



Requalificação

funcional

desenvolvendo

as

condições

necessárias

e

adequadas à optimização do espaço, numa perspectiva de protecção e
equilíbrio ambiental, no que diz respeito à utilização do futuro Parque Urbano
de Leiria, por parte do público.
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Pretende-se assim revitalizar e renaturalizar estes rios de elevado interesse
urbanístico, ambiental e paisagístico, adaptando-se este projecto à realidade e ao
potencial do espaço.

4.3 Enquadramento Teórico da Proposta

O rio constitui uma paisagem natural e cultural que tem servido de referência para o
Homem ao longo de toda a sua existência.

Segundo Saraiva (1999), “o rio é a espinha dorsal ou nervura da estrutura hidrológica
do território, estrutura complexa que a actividade humana tende, geralmente a
simplificar, reduzindo a diversidade dos sistemas naturais que dela dependem e,
concomitantemente, a sua riqueza intrínseca bem como a variedade estética que lhe
está associada.”

O sistema fluvial surge enquadrado no conceito de corredor fluvial ou corredor rio,
sistema este que abrange não só todo o sistema de drenagem superficial e margens,
como todo o sistema adjacente de influência ripícola incluindo a vida animal associada
(Angold, 1993; Budd et al., 1987, cit in Saraiva, 1999).

Um corredor fluvial é constituído por vários sistemas interdependentes, relacionados
entre si e que se distinguem transversalmente (Pereira, 2001):


Leito – Espaço físico por onde drena a água do escoamento. Apresenta uma
extensão variável ao longo do ano, dependendo do caudal, podendo-se
distinguir quatro níveis distintos: nível de estiagem (altura do escoamento
mínimo anual na época estival de menor precipitação), nível médio (altura
média de escoamento ao longo do ano), nível normal de cheia (altura de
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escoamento máximo anual na época de maior precipitação) e nível máximo de
cheia (corresponde à zona inundável calculada em função de período de
retorno). As intervenções a nível do leito deverão ter presente este dinamismo
que é mais acentuado em climas mediterrâneos com escoamentos torrenciais;


Corpo de água – Elemento central do corredor que apresenta uma dinâmica
muito acentuada; a sua energia cinética, variável longitudinalmente, confere-lhe
a função de transporte de materiais provenientes da bacia hidrográfica. A água
possibilita a existência de flora e fauna distintas da envolvente, nomeadamente
a ictiofauna, bem como algumas espécies de herpetofauna e até de mamíferos
que dependem de água corrente. A qualidade da água é um factor fundamental
para a sustentabilidade dos sistemas ribeirinhos e para as actividades
humanas.



Galeria Ripícola – Em alguns casos ocupa parcialmente o leito, principalmente
os taludes, podendo ocupar uma faixa mais ou menos estreita. Tem as
seguintes funções: fonte de alimento e abrigo para a fauna terrestre e anfíbia;
redução do teor de nutrientes dissolvidos e em suspensão, resultantes da
elevada taxa de desnitrificação nos solos aluviais, promovida pela alternância
das condições aeróbias e anaeróbias, pela capacidade de filtração e remoção
de nutrientes; diminuição da luminosidade; diminuição da temperatura da água;
estruturação do vale; função paisagística e estética; consolidação e
estabilização das margens, protecção contra a erosão; diminuição da
velocidade de saída da água para os terrenos agrícolas em situações de cheia.
O seu estado de naturalização depende das intervenções humanas, directa e
indirectamente.



Sistema Antrópico – Este sistema pode ser agrícola, constituído por espécies
exóticas e a maior parte das vezes monoculturas. Em muitos casos esta
ocupação pode até ser urbana. O sistema antrópico é, em grande medida o
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responsável pela degradação da qualidade da água, quer por poluição difusa,
quer por efluentes industriais, urbanos e agrícolas.

De um modo geral, os corredores fluviais apresentam as seguintes características
ecológicas (Forman e Godron, 1986):



Estrutura linear ou curvilínea, relacionada com as características morfológicas
da rede de drenagem;



Elevado

grau

de

conexão

com

sistemas

adjacentes,

actuando

simultaneamente como elemento de ligação e separação entre eles;


Favorecimento de condições de refúgio e protecção, constituindo habitats para
um elevado número de espécies;



Existência de gradientes, ou seja, mudanças graduais na composição e
abundância das espécies, o que dá origem a funções condutoras de
movimento e circulação de espécies biológicas;



Efeitos de orla, de filtragem e/ou de barreira;



Existência de relações funcionais com as águas subterrâneas, favorecendo o
seu fluxo ascendente, bem como na circulação de águas superficiais,
controlando as funções de escoamento e infiltração, a retenção de nutrientes e
sedimentos e a protecção contra a erosão;



Grande tolerância e flexibilidade face às modificações cíclicas do regime de
caudais do rio;



Controlo do desenvolvimento de plantas aquáticas por ensombramento;



Riqueza e diversidade paisagística e valorização cénica da paisagem.

Sujeitos à poluição e à artificialização pelas obras de regularização, os rios assumem
uma degradação crescente que se reflecte no condicionamento das utilizações, no
afastamento das actividades urbanas de maior prestígio e na profunda alteração dos
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sistemas biológicos a eles associados. Canalizados e poluídos, de cor e cheiro
desagradáveis, sem vida animal ou vegetal ou com a presença de vegetação invasora
e desadequada ecologicamente, transformam-se em elementos indesejados pelas
populações.

As intervenções antrópicas no sentido de controlo e defesa contra as cheias dão
origem a diversas modificações e adaptações no regime hidrológico e hidráulico, na
diversidade biológica, nos tipos de utilização e modos de vida nos sistemas ribeirinhos,
com reflexos nas características biofísicas dos corredores fluviais.

Actualmente com o desenvolvimento de atitudes e programas que consideram na
gestão dos sistemas fluviais, o seu potencial ecológico e a diversidade, bem como a
riqueza

estética

e

paisagística,

recorre-se

à

utilização

de

metodologias

ambientalmente ajustadas às especificidades físicas e culturais das regiões,
alternativamente a soluções artificializantes em planos e projectos de intervenção
fluvial.

A intervenção nos corredores fluviais, deve assentar num conjunto de princípios e
meios técnicos, tendo em conta as múltiplas dimensões e funções destes sistemas, de
acordo com estratégias que conjuguem a utilização dos recursos com objectivos de
conservação, valorização, recuperação ou restauro. Assim sendo deve ser tomada em
consideração a continuidade funcional entre elementos ecologicamente mais activos
na paisagem, permitindo o fluxo de energia e circulação de materiais e seres vivos; a
meandrização, através da possibilidade de incremento da orla, ou seja das superfícies
limite entre diferentes elementos da paisagem; a elasticidade ou a capacidade de
adaptação à diversidade de situações; e a intensificação da actividade ecológica nos
elementos estruturais dos ecossistemas e da capacidade de auto-regeneração.
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Um factor de grande importância neste projecto de requalificação biofísica e
paisagística foi a implementação de vegetação ripícola. A vegetação ripícola constitui
uma das componentes essenciais dos corredores fluviais, devendo as suas
características, estrutura e dinâmica ser devidamente analisadas nos processos de
intervenção relativos aos sistemas fluviais. As suas funções ecológicas podem
caracterizar-se de acordo com o esquema que se segue:

Figura 14. Esquematização das funções desempenhadas pela vegetação ripícola na paisagem
(Saraiva, 1999).

VARIÁVEIS DE CONTROLO

ÁGUA

CLIMA

- influências de montante
- variação natural
- influências antropogénicas

- microclima
- mesoclima

GEOMORFOLOGIA

- natureza e textura do substrato
- n.º de ordem do curso de água
- largura do leito de cheia

USO DO SOLO

- agricultura
- floresta
- recreio
- outros

VEGETAÇÃO RIPÍCOLA

Estrutura

HABITATS
AQUÁTICOS

- controlo de temperatura
- provisão de abrigo
- provisão de substrato
- manutenção de caudais
durante a estiagem

Grau de coberto

Diversidade
de espécies

VIDA SELVAGEM
TERRESTRE

Composição
em espécies

BENEFÍCIOS
SOCIO-ECONÓMICOS

- microclima
- coberto vegetal
- recursos de alimentação
- território/ locais de nidificação
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- estabilidade do leito
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sedimentos
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- tratamento de águas residuais
- controlo de pesticidas
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Para a elaboração deste projecto de requalificação e a recuperação da estrutura
ecológica do corredor fluvial, utilizaram-se um conjunto de princípios utilizados na
recuperação e restauro de corredores fluviais na Alemanha (Wasserwirtschaft, 1980 cit
in Saraiva, 1999), adaptados a este caso:



Unidade – Entre os ecossistemas aquáticos, anfíbios e terrestres existem
interacções dinâmicas e intensas. O leito do rio, leito de estiagem, margens e
leito de cheia constituem uma unidade ecológica e funcional que deve ser
considerada globalmente.



Diversidade – As paisagens fluviais têm uma variedade específica de estrutura
e biótopos, baseada na manutenção da cadeia trófica dos ecossistemas. As
medidas a implementar devem ter em consideração a diversidade estrutural do
rio e das suas margens, mantendo-a ou aumentando-a.



Dinâmica – A dinâmica do curso de água depende dos processos de erosão e
sedimentação que se verificam na bacia e o seu equilíbrio com o regime de
caudais. Estes processos, assim como a sua frequência e duração,
determinam as características dos biótopos associados ao sistema fluvial.



Individualidade – Cada sistema fluvial tem a sua individualidade própria
baseada nas condições naturais e na influência humana na bacia hidrográfica,
leito de cheia, margens e no próprio curso de água. Assim sendo deve-se
contrariar a uniformização das medidas de intervenção, a fim de evitar a
monotonia nas paisagens fluviais.



Continuidade – O rio e o vale aluvionar constituem biótopos lineares, cujas
biocenoses se adaptam de maneira específica às condições locais,
nomeadamente no que diz respeito à mobilidade e expansão das espécies.
Deve-se então preservar, recuperar ou restaurar a continuidade dos sistemas
fluviais.
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Manutenção orientada – A maior parte dos biótopos, tanto no meio aquático
como no meio terrestre, diferenciam-se em termos de estrutura de
desenvolvimento e maturidade, em resultado de interacções mútuas durante
um período de tempo mais ou menos longo. Deve procurar manter-se as
estruturas

existentes

ecologicamente

mais

desenvolvidas,

através

de

processos de manutenção orientada.


Desenvolvimento integrado – Deve ter-se em conta a dinâmica e evolução dos
processos naturais, aquando das medidas de intervenção e manutenção. No
entanto, qualquer intervenção significa uma perturbação na dinâmica natural do
sistema.



Concepção naturalista – As medidas de concepção naturalista são sempre
preferidas em relação a outra que utilizam materiais mais rígidos. No entanto
combinações adequadas de materiais rígidos com elementos vegetais podem
também originar elementos estruturais habitáveis pela flora e fauna.

Neste projecto de requalificação recorreu-se à utilização de técnicas construtivas de
engenharia biofísica. Estas técnicas baseiam-se em métodos construtivos que se
apoiam

em

processos

biológicos,

procurando

obter

uma

funcionalidade

simultaneamente estrutural e ecológica (Fernandes, 1987). Recorrem a materiais
flexíveis, principalmente material vivo, como espécies de vegetação seleccionadas por
critérios de adequação ecológica e funcional, bem como a materiais inertes,
conjugados com o material vivo.

A utilização de técnicas construtivas em linhas de água tem particular importância
dada a sua riqueza ecológica e paisagística, impossível de manter utilizando
exclusivamente técnicas lineares de engenharia civil com materiais rígidos e estranhos
ao meio em que são inseridos.
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Segundo Fernandes (1987), as técnicas construtivas utilizando materiais vivos como a
vegetação, apresentam, relativamente às técnicas convencionais, que apenas usam
materiais inertes, um conjunto de vantagens e desvantagens, sintetizadas no seguinte
quadro:

Quadro 3. Vantagens e desvantagens do uso da vegetação como material de construção face
aos materiais inertes.

Material vegetal

Inertes

Vantagens

Desvantagens
Tendem a perder a sua eficácia devido à

Não se degrada, regenera-se e tem uma capacidade
corrosão e degradação, não possuindo
de estabilização crescente
capacidade de regeneração
Desenvolvem o papel protector de modo elástico,

São estruturas estáveis e pouco deformáveis

absorvendo com facilidade as acções agressivas

relativamente aos agentes agressivos
Não preenchem quaisquer funções biológicas

São biologicamente e ecologicamente activos
ou ecológicas
Possibilitam a valorização paisagística de estruturas Constituem elementos estranhos na paisagem

Desvantagens

Vantagens

Não preenchem em todas as situações as exigências
São mais estáveis
de consolidação e segurança requeridas
Exigem uma aplicação adaptada e dependente das
São independentes das características do local
características do local, não sendo passíveis de
e de aplicação menos limitada temporalmente
construção em qualquer época do ano
Atingem a sua eficácia técnica apenas após um certo
São imediatamente funcionais
intervalo de tempo
Exigem normalmente mais espaço

Exigem normalmente pouco espaço

É frequente existirem métodos construtivos que combinam a utilização simultânea de
materiais construtivos vivos e técnicas de engenharia civil da maior ou menor rigidez

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005

48

Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena
Câmara Municipal de Leiria⏐Departamento de Urbanismo

consoante os problemas, riscos e factores de agressividade do meio, potenciando a
funcionalidade ecológica, hidrológica e paisagística do sistema intervencionado.

Quanto aos diversos tipos de técnicas construtivas, estas não podem ser classificadas
tendo por base os materiais de construção, pois as combinações existentes são
variadas, mas sim tendo em conta a sua função (Tremoceiro, 1999):


Técnicas combinadas de apoio, suporte e consolidação – combinam
normalmente inertes e vegetação para escoramento do terreno e consolidação
de materiais instáveis (muros de gabiões, muros em degrau, etc.);



Técnicas de drenagem biotécnica – embora de baixa eficiência quando
comparada com os sistemas tradicionais, permitem resultados aceitáveis
quando uma boa drenagem não é fundamental (drenos de faxinas vivas, canais
vivos, etc.);



Técnicas de estabilização – destinam-se à construção em locais onde ocorram
forças mecânicas no solo que impliquem a sua imediata estabilização em
profundidade, e onde normalmente não se dá uma alteração significativa do
perfil do terreno (faxinas, rolos biodegradáveis, gradeamentos, etc.);



Técnicas de cobertura – têm como principal função a cobertura rápida da
superfície do solo (redes e geotexteis biodegradáveis, sementeiras, etc.);



Técnicas específicas para linhas de água – incluem-se aqui as construções
colocadas transversalmente ou longitudinalmente à linha de água (barragens
de correcção torrencial, barreiras de troncos, etc.);



Técnicas complementares – são aquelas que se destinam a assegurar a
segurança do sistema instalado e a acelerar o processo de instalação da
vegetação (plantações de lenhosas e rizomas, sementeiras, fertilizações, etc.).
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4.4 Projecto de Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis
e Rio Lena

Com base em todos os princípios referidos neste enquadramento teórico elaborou-se
um projecto de ordenamento biofísico e paisagístico, tendo em vista a requalificação e
a recuperação da estrutura ecológica do corredor fluvial, que está intensamente
alterado e artificializado devido à execução do projecto de regularização, controlo de
cheias e adaptação ao regadio, neste rio.

4.4.1 Elementos constituintes do projecto

Peças escritas

- Relatório de estágio
- Caderno de encargos – Cláusulas técnicas especiais (Anexo IV)

Peças desenhadas

- Plano de Modelação do Terreno
- Curvas de Nível Propostas
- Plano de Altimetria
- Plano de Planimetria
- Plano de Drenagem e Pavimentos
- Plano de Plantação de Árvores e Arbustos
- Plano de Sementeira
- Plano de Pormenores de Construção
- Plano Geral
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- Plano Geral (Pormenor)
- Cortes

As peças desenhadas encontram-se no Anexo VI.

4.4.2 Caracterização e Análise da Área de Intervenção

A área de intervenção tem um total de 16.8 hectares e estende-se ao longo das
margens do Rio Lis e do seu afluente Rio Lena, sendo portanto a zona de confluência
destes dois rios.

É uma zona plana com declives que variam desde os 23 metros até aos 28 metros. O
elemento central desta área é o rio Lis, que devido às intervenções de regularização a
que foi sujeito tem as margens elevadas em relação aos campos agrícolas que o
envolvem, de modo a impedir as inundações provocadas pelas cheias.

Esta zona está inserida nos Campos do Lis, e a ocupação do solo dominante na sua
envolvente é a agricultura. O rio Lis tem as margens ladeadas por um denso caniçal, o
rio Lena apresenta as margens cobertas por vegetação ripícola bem desenvolvida,
constituída por salgueiros (Salix), choupos (Populus) e freixos (Fraxinus angustifolia).

Existe uma rede de caminhos bem estruturada em que alguns acompanham o
percurso do rio, e outros que servem de acesso aos terrenos agrícolas envolventes.

A imagem que se segue é uma fotografia aérea da zona de intervenção tirada no ano
2000 em que se pode observar a ocupação do solo (agricultura), as margens rodeadas
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de caniçal no caso do Rio Lis e com alguma vegetação ripícola no caso do Rio Lena, e
os acessos existentes.

Imagem 15. Fotografia aérea da zona de intervenção.

Caracterização e Análise do Projecto

No âmbito do Parque Urbano da Cidade de Leiria, a concepção apresentada pretende
criar um bom enquadramento biofísico e paisagístico com toda a envolvente natural ou
naturalizada.

Prevista a despoluição do Rio Lis pela SIMLIS, obter-se-á a renaturalização do leito e
das suas margens.
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Considerou-se de extrema importância a implementação de sebes arbóreas e galerias
ripícolas visto que estas estruturas biofísicas, de grande importância para a
estabilização das margens das linhas de água e para o enquadramento de vias e
caminhos, apresentam grande valor natural e paisagístico, funcionando como
corredores verdes e assegurando o continuum naturale.

Recorreu-se à utilização de técnicas construtivas de engenharia biofísica que se
baseiam em processos biológicos e apresentam uma funcionalidade estrutural e
ecológica, sendo por isso a sua implementação em linhas de água muito importante a
nível biofísico e paisagístico.

Este projecto tem como base as peças escritas e desenhadas, onde estão definidos os
tipos e áreas de intervenção. Os critérios do projecto de execução a serem seguidos e
desenvolvidos, são os seguintes:
- Desmatação e limpeza, ou seja toda a vegetação atípica e infestante que
neste caso é o caniçal, deve ser retirado bem como qualquer entulho existente no
leito;
- As árvores constituintes da galeria ripícola existentes no Rio Lena deverão ser
mantidas, sendo apenas podadas por um técnico especializado;
- Manter as dimensões do leito do rio Lis de modo a encaixar as cheias
centenárias;
- Rectificar e dimensionar as margens no caso do Rio Lena, sendo que no rio
Lis devem manter-se as margens existentes recorrendo apenas à utilização de
técnicas de estabilização e cobertura, também aplicadas no Rio Lena como está
definido nos cortes tipos apresentados nas peças desenhadas.
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4.4.4 Projecto de Execução

4.4.4.1 Modelação

Sendo uma zona agrícola extremamente aplanada, a modelação proposta recairá
principalmente na criação de margens mais diversificadas para os cursos de água e
numa leve escavação do leito, de modo a criar uma topografia mais diversificada.
Deste modo, para o Rio Lis, dividido nos troços 1, 2 e 3, mantiveram-se as
características hidráulicas, no caso do Rio Lena, dividido nos troços 4 e 5, propõe-se
para o troço 4 um declive de 1% que contribuirá para um escoamento mais rápido,
seguido do troço 5 com um declive de 0,8%, onde o escoamento se efectuará com
uma velocidade bastante reduzida, de modo a não provocar erosão na zona de
confluência com o Rio Lis. Os valores de comprimento e caudal dos troços, bem como
os cálculos hidráulicos feitos para o rio Lena encontram-se no Anexo III.

No Anexo VI encontra-se o Plano de Modelação (1/1000) que apresenta as curvas de
nível e os pontos cotados existentes e os pontos cotados que resultam da modelação
de terreno feita. Apresenta-se também no mesmo anexo uma carta com as Curvas de
Nível Proposta (1/1000), ou seja aquelas que resultam no fim da modelação de
terreno.

No Anexo II apresentam-se os modelos digitais do terreno (existente e proposto),
feitos em ArcView GIS e o cálculo através da álgebra de mapas, dos volumes de
aterro e escavação, resultantes da modelação proposta.
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4.4.4.2 Altimetria

No caso da Altimetria, só é apresentada para o Rio Lena, porque no caso do Rio Lis
não se alterou o perfil das margens, sendo que a única modificação feita foi a
aplicação de técnicas construtivas nos taludes existentes.

Para combater os problemas de erosão nas linhas de água, serão aplicadas nas suas
margens, diversas técnicas de Engenharia Biofísica, as quais têm como principal
objectivo a estabilização e consolidação das mesmas como já foi referido. Esta
estabilização faz-se essencialmente através da implementação de vegetação que se
vai desenvolver e acabará por constituir a estrutura de suporte às margens. A
definição dos pontos essenciais para a aplicação das técnicas encontra-se no Plano
de Altimetria que se encontra no Anexo VI.

4.4.4.3 Planimetria

A planimetria consistiu na representação do fundo do leito, leito de estiagem, leito de
cheia, taludes e respectivas técnicas. Dentro desses limites nada mais será
implementado, excepto sementeiras e plantações como será descrito posteriormente
nos respectivos planos. O Plano de Planimetria encontra-se no Anexo VI.

4.4.4.4 Pavimentos e Drenagem

Existem no projecto duas ordens de caminhos, um de primeira ordem com cerca de
4,5 m de largura e outro de segunda ordem com cerca de 3 m.
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Para o caminho de primeira ordem, que é mais largo, é pretendido que seja o caminho
principal de circulação, menos naturalizado que o secundário, visto que também
servirá de acesso para os proprietários dos terrenos agrícolas.

O caminho de segunda ordem funciona como percurso secundário sendo apenas
pedonal e ciclável e tem como objectivo ser um caminho natural que acompanha as
linhas de água em toda a sua extensão.

Estes factos fazem com que os pavimentos para cada uma das ordens de caminhos
sejam diferentes.

Conforme ilustrado no Plano de Drenagem e Pavimentos, que se encontra no Anexo
VI, é proposto no projecto, a utilização, para o caminho de 1ª ordem, de duas camadas
de 20cm de espessura de material inerte sobre terra compactada. A primeira de tufo
grosseiro, servindo como base para o tout-venant, permitindo assim o uso do caminho
por parte de veículos.

Para o caminho de 2ª ordem é proposta a utilização de apenas uma camada de 20 cm
de tufo fino, por cima de terra bem compactada. Este facto deve-se à utilização
prevista para este caminho, visto que é apenas pedonal e ciclável.

Os lancis a construir encontram-se também representados no Plano de Drenagem e
Pavimentos (Anexo VI). O material de construção utilizado foi o pinho tratado com 12
CCA. A sua construção será conforme o representado nos esquemas constantes do
plano.

Para cada uma das ordens de caminhos é proposta a construção de valas de
drenagem, de modo a evitar que a água resultante da precipitação escoe e se
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concentre nos caminhos. Os próprios caminhos apresentam um ligeiro desnível do
centro para as margens de modo a escoar a água que se queira acumular na zona
central (zona primordial de passeio), como está representado nos esquemas
constantes do Plano de Drenagem e Pavimentos (Anexo VI).

Em ambos os caminhos a vala projectada possui cerca de 60 cm de largura e 15 cm
de altura. Quando esta cruza o caminho aumenta de largura para cerca do dobro e
passa a possuir cerca de 10 cm de altura de modo a não ser um obstáculo aos
transeuntes. Para a construção das valas de drenagem é proposta a utilização de
pedras como material de construção.

As valas de drenagem serão construídas de modo a conduzirem a água para as linhas
de água. Os pormenores de construção das valas de drenagem encontram-se no
Plano de Drenagem e Pavimentos (Anexo VI).

4.4.4.5 Plantação de Árvores e Arbustos

A proposta relativa à reflorestação recairá sobre espécies espontâneas características
da região em estudo, ou seja não serão utilizadas espécies exóticas. O elenco
florístico foi escolhido de acordo com os tipos de habitats que vão ser criados, um
mais xérico e outro mais húmido (galeria ripícola). Deste modo, e como se encontra
ilustrado no Plano de Plantação de árvores e arbustos que se encontra no anexo VI,
recorreu-se ao seguinte elenco florístico:



Alnus glutinosa (10 unid.)



Fraxinus angustifolia (32 unid.)



Olea europaea (17 unid.)
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Populus nigra (38 unid.)



Populus alba (47 unid.)



Pinus pinea (17 unid.)



Quercus faginea (10 unid.)



Salix salvifolia (21 unid.)



Salix fragilis (9 unid.)



Calluna vulgaris (17 unid.)



Crataegus monogyna (84 unid.)



Erica umbellata (15 unid.)



Lavandula pedunculata (79 unid.)



Lonicera peryclimenum (113 unid.)



Myrtus communis (61 unid.)



Pistacia lentiscus (84 unid.)



Rhamnus alaternus (44 unid)



Rosmarinus officinalis (63 unid.)



Ruscus aculeatus (95 unid.)



Sambucus nigra (39 unid.)



Salix atrocinerea (57 unid.)

Este elenco florístico constituirá o ponto de partida para que com o passar do tempo
apareçam outras espécies bem adaptadas às condições edafo-climáticas da zona em
estudo.
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4.4.4.6 Sementeira

O plano de sementeira é composto pela implementação de dois tipos de prados, um
prado de regadio e um prado misto para taludes. Estes prados serão semeados
através de hidrosementeira.

A aplicação destas misturas irá conferir ao solo uma cobertura adequada e segura,
que serve como protecção no que diz respeito aos processos erosivos que possam vir
a ocorrer na zona de intervenção. Deste modo, propõe-se a aplicação de um prado de
regado junto às linhas de água e um prado misto nos taludes. Ambos os prados
funcionarão como base ao aparecimento de novas espécies que acabarão por
colonizar este espaço. Prados propostos:

Prado de Regado – MISTURA B – prado resistente ao pisoteio com alguma floração
Sementeira à razão de 40gr/m2
Total = 321kg

Gazão
Festuca rubra ----------- 20%
Lolium perenne --------- 20%
Festuca ovina ----------- 15%
Cynodon dactilon ------- 15%
Agrotis tenuis ----------- 10%
Flores
Trifolium repens -------- 10%
Melilotus officinalis ----- 5%
Lotus corniculatus ------ 5%
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Prado Misto – MISTURA F – mistura mista para taludes
Sementeira à razão de 40gr/m2
Total = 237 kg

Lupinus luteus ----------------- 5%
Dactilis glomerata ------------ 10%
Festuca stolonifera ----------- 5%
Trifolium subterraneum ----- 10%
Cynodon dactilon ------------- 15%
Coronilla glauca -------------- 10%
Lonicera sp -------------------- 20%
Pistacia lentiscus ------------- 5%
Cistus crispus ---------------- 15%

As áreas de aplicação das respectivas sementeiras estão representadas no Plano de
Sementeira que se encontra no Anexo VI.

4.4.4.7 Obras de Engenharia Biofísica

Para as margens destes dois rios estão propostas várias técnicas construtivas de
engenharia biofísica a serem implementadas. As que foram utilizadas para este
projecto têm como principal objectivo a estabilização e cobertura das margens, sendo
essenciais no combate dos problemas de erosão. Quando a vegetação aplicada neste
tipo de técnicas estiver estabelecida vai actuar como factor de consolidação por si
própria. A vegetação que se propõe utilizar na aplicação das técnicas é, no que
respeita a árvores, Salix salvifolia e em relação a herbáceas, Thypha latifolia, Thypha
angustifolia e Phragmites australis.
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Como já foi referido para a realização do projecto, o Rio Lis foi dividido em três troços
distintos (troço 1, 2 e 3) e o Rio Lena foi dividido em dois troços (troço 4 e 5),
especificados nos cálculos hidráulicos e estudados em separado. Com o intuito de
criar diversidade na morfologia do curso de água utilizaram-se várias técnicas
diferentes para os vários troços.

As obras de Engenharia Biofísica realizadas foram de vários tipos, conforme se pode
ver pelos cortes esquemáticos representados no Plano de Planimetria no Anexo VI.

A descrição das técnicas que se seguem foi feita com base em vários autores:
Schiechtl e Stern (1997), Bentrup e Hoag (1998) e Donat (1995).

- Torrões de Thypha latifolia, Thypha angustifolia e Phragmites australis

Consiste na aplicação das respectivas espécies, com a raiz desenvolvida e protegida
em torrão.

As vantagens desta técnica são:


A simplicidade;



Construção pouco dispendiosa;



Utilização de espécies tolerantes.

As suas desvantagens são:


A construção só ser possível durante um período de tempo curto;



Não apresentar protecção imediata;



Dificuldade em controlar o crescimento;



Pouco tolerante a sítios sombrios.
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Esta técnica foi aplicada:


Troço 1 margem direita;



Troço 2 nas duas margens;



Troço 4 na margem esquerda;



Troço 5 na margem direita.

- Rolo de caniços

A sua implementação consiste na colocação de estacas de madeira de 1m com
intervalos de 1-1,5m. Paralelamente e por trás desta linha é cavado um canal
(0,50x0,50m) onde se coloca a rede para fazer o rolo. Esta rede é cheia com pedra,
terra e rizomas na parte superior, depois é unida de maneira a formar um rolo de 0,4m
de diâmetro, e por fim enche-se com terra.

Figura 16. Rolo de caniço (adaptado de Schiechtl e Stern, 1997).

As vantagens desta técnica são:


Protecção imediata após a construção;



Não necessitar de manutenção;



Resistente à poluição.
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As desvantagens são:


Custo é mais alto que no caso dos torrões;



Tempo de construção é limitado.

Esta técnica foi aplicada no:


Troço 1 margem esquerda;



Troço 4 na margem direita.

- Faxina

Consiste num conjunto de ramos vivos de Salix salvifolia atados de modo a formar um
feixe com um diâmetro de 0,30m. Cava-se um canal horizontal onde é colocada a
faxina, crava-se a estaca vertical e por fim enche-se com terra. Apenas os ramos do
topo da faxina ficam à mostra. No caso da faxina do troço 3 que tem ainda uma estaca
viva de Salix salvifolia, esta estaca é cravada antes de se fazer o canal.

Figura 17. Faxina (adaptado de Schiechtl e Stern, 1997)
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Os benefícios desta técnica são:


Construção rápida e simples;



Movimentação do solo mínima;



Promover o desenvolvimento de vegetação clímax.

As suas desvantagens são:


Ser necessários ramos flexíveis e direitos;



Ser susceptível a desmoronamentos.

Esta técnica foi utilizada no:


Troço 3 na margem direita;



Troço 5 na margem esquerda.

- Estacaria viva

Consiste em colocar um conjunto de estacas vivas saudáveis de Salix salvifolia com
um comprimento de 0.65m e um diâmetro de 0.01m, afastadas entre si 0.70m,
perpendiculares ao solo.

Figura 18. Estacaria viva (adaptado de Schiechlt e Stern, 1997)
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As vantagens desta técnica são:


Não apresentar grandes custos;



Ser um método rápido;



Excelente estabilização e efeito estético;



Pouca manutenção.

As desvantagens são:


A estabilização só ocorre depois do enraizamento;



A sua construção só é possível na época de dormência.

Esta técnica foi aplicada no troço 3 margem esquerda.

Os pormenores de aplicação das técnicas descritas estão representados no Plano de
Pormenores de Construção (em Anexo VI).

4.4.5 Manutenção

O processo de manutenção referente a este projecto foi tomado em consideração. De
linhas simples e funcionais, as operações de conservação e manutenção estão muito
limitadas à gestão dos maciços arbustivos e das herbáceas vivazes.

Desta forma, deve proceder-se:


Mensalmente à recolha de lixos, ramos secos, folhas, flores velhas;



Tratamento de pragas e doenças logo que sejam detectadas;



Retancha de árvores sempre que surjam árvores mortas;



Retancha de arbustos e herbáceas quando esteja comprometido o aspecto
estético ou funcional da área plantada;
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Monda de ervas infestantes nas áreas plantadas com herbáceas vivazes, de
modo que da presença de invasoras não resulte prejuízos para as plantas
instaladas;



Fertilização geral com adubação levemente azotada, pelo menos uma vez por
ano;



Deve proceder-se à vistoria e substituição, quando necessário, dos tutores,
evitando podas, havendo apenas, regra geral, a supressão de ramos secos ou
doentes;



Realizar trabalho de desbaste necessário da vegetação arbórea e arbustiva,
de modo a que o seu desenvolvimento futuro decorra conforme o previsto;



Limpeza periódica das valas de drenagem;



Manutenção dos pavimentos da rede de caminhos;



Remoção de material que possa de alguma forma obstruir as linhas de água.
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CAPÍTULO V – Conclusão

5. Conclusão

No âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Leiria, prevê-se uma
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão referente ao Parque Urbano. O Parque
Urbano está inserido na estrutura ecológica urbana e a sua concepção deverá conter
áreas verdes, nomeadamente bosquetes arbóreo-arbustivos, clareiras, relvados,
prados, podendo incluir equipamento desportivo, didáctico e cultural. Com a criação de
zonas verdes como o Parque Urbano pretende-se obter uma requalificação ambiental
e valorização paisagística do espaço urbano.

Um dos objectivos deste trabalho consistia no levantamento das unidades de
ocupação do solo da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – Parque Urbano
da Cidade de Leiria. Destaca-se a predominância da agricultura com um área total de
971107 m2, ou seja 97 hectares o que representa quase 50% da área total do Parque
Urbano. Evidencia-se também a presença de baldio com uma área de 246279 m2
(24.6 hectares), e de pomar com uma área de 143184 m2 (14 hectares). Salienta-se
ainda a presença do choupal, que apesar de ter sido dividido em três unidades de uso
do solo diferentes pode ser considerado como um único uso, com uma área total de
107258 m2 (10.7 hectares).

Em relação às condicionantes biofísicas, há que salientar a importância da Reserva
Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional que condicionam à partida os
projectos que se poderão implementar na zona.

Analisaram-se também as potencialidades e as limitações da área estudada.
Considerou-se como a maior potencialidade, o facto de estarmos na presença de uma
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linha de água (rio Lis) com grande potencial paisagístico recreativo e ecológico. O rio
Lena também é uma linha de água com grande potencial, visto que existe uma galeria
ripícola bem constituída com a presença de salgueiros, choupos e freixos.

Salienta-se ainda o facto de que esta zona que é predominantemente agrícola, ser o
local ideal para futuramente se fazer a delimitação de uma área onde se implantassem
hortas sociais urbanas, visto que estas cada vez estão a adquirir mais importância nas
cidades modernas com carência de espaços rurais.

Qualquer proposta de requalificação para o rio Lis nesta área está desvantajosamente
condicionada pelas dimensões do seu leito, preparado para encaixar cheias
centenárias na cidade de Leiria, e implica a necessidade de uma desmatação e
limpeza do caniçal que envolve o rio.

Após a análise de todas estas considerações, e no âmbito de um correcto
ordenamento do território e desenvolvimento sustentável, considerou-se de extrema
importância a elaboração de um projecto de requalificação de um troço do Rio Lis e do
Rio Lena, visto serem elementos fundamentais e estruturantes do espaço. Pretendese assim melhorar o ambiente urbano valorizando as margens dos rios Lis e Lena na
perspectiva ambiental, estética e também cultural, no sentido da reaproximação da
população ao rio.

Visto que os elementos centrais neste projecto são os rios Lis e Lena considerou-se
prioritária a valorização deste habitat. O sistema fluvial surge enquadrado no conceito
de corredor fluvial, ou seja é um sistema que abrange toda a rede de drenagem
superficial, margens e meio adjacente de influência ripícola incluindo a vida animal
associada. Assim sendo as margens das linhas de água foram revestidas de
vegetação ripícola, contribuindo assim para a criação de habitats muito interessantes
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para a colonização animal, sendo as espécies utilizadas constantes do elenco
autóctone regional.

Destaca-se a importância da implementação de técnicas construtivas de engenharia
biofísica adaptadas a situações de recuperação e requalificação de sistemas fluviais.
As técnicas utilizadas têm como finalidade a estabilização e cobertura das margens.
Além da utilização das técnicas recorreu-se também à sementeira de dois tipos de
prados diferentes, um prado de regado e um prado misto adaptado a taludes.
Recorreu-se também à plantação de árvores e arbustos autóctones nas margens dos
rios com a função de estabilização e cobertura.

O elenco florístico utilizado constituirá o ponto de partida para que com o passar do
tempo apareçam outras espécies bem adaptadas às condições edafo-climáticas da
zona de projecto.

A vegetação resultante da implementação de técnicas construtivas, sementeira de
prados e plantação de árvores e arbustos tem função paisagística e estética, serve
para a consolidação e estabilização das margens, desempenha função de protecção
contra os agentes erosivos, serve de abrigo e alimento para a vida animal e diminui a
velocidade de saída da água para os terrenos agrícolas em situações de cheia

Com a elaboração deste projecto de requalificação biofísica e paisagística de dois
troços dos rios Lis e Lena, pretendeu-se recuperar estas linhas de água que durante
tantos anos foram ignoradas, poluídas e exploradas até aos limites máximos.
Pretendeu-se dar à população da cidade de Leiria um espaço verde de lazer do qual
possa desfrutar, enquadrado ambientalmente e esteticamente no espaço. Este tipo de
projecto de requalificação ambiental tem como fim sensibilizar e incrementar a
consciência ambiental da população de maneira a contribuírem para a conservação e
Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005

69

Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena
Câmara Municipal de Leiria⏐Departamento de Urbanismo

preservação deste tipo de espaços tão necessários ao meio ambiente e aos
indivíduos.
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Estimativa orçamental

Projecto de Requalificação Biofísica e Paisagística de
Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena

Estimativa orçamental

Preço
Art. Designação

1

2

3

Quant.

uni.

Unitár.

Total

Escavação em terra

7995

m3

5.00 €

39.975,00 €

Aterro

2036

m3

8.00 €

16.288,00 €

Remoção de terras a vazadouro

5959

m3

2.50 €

14.897,50 €

Execução de fundo de caixa em via pedonal

13823

m2

2.40 €

33.175,00 €

Fornecimento de tout-venant, espalhamento, rega,
com 0,20m de altura

5567

m2

6.00 €

33.402,00 €

Fornecimento de agregado britado (tufo grosseiro e
fino) com 0.2m de espessura

13823

m2

5.00 €

69.115,00 €

8256

m

12.50 €

103.200,00 €

m2

1.50 €

Movimentos de terras

Pavimentos

Lancis
Execução de lancil em toros de pinho tratado 12 CCA,
(2m por 0.1m diâmetro), fixação ao solo com estacas
tratadas 12 CCA (0.8m por 0.1m diâmetro),
aparafusamento e todos os fornecimentos e trabalhos

4

Plantações, sementeiras e trabalhos diversos
Preparação do terreno para recepção de terras,
incluindo uma lavoura superficial, frezagem,
regularização, limpeza e despedrega e transporte a
vazadouro;
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Plantação de árvores

10

Alnus glutinosa

32

Fraxinus angustifolia

17

Olea europaea

38

Populus nigra

47

Populus alba

17

Pinus pinea

10

Quercus faginea

21

Salix salvifolia

9

Salix fragilis

17.50 €

175,00 €

32.00 €

1024,00 €

20.00 €

340,00 €

20.00 €

760,00 €

20.00 €

940,00 €

15.00 €

255,00 €

50.00 €

500,00 €

8.00 €

168,00 €

15.00 €

135,00 €

1.90 €

32,30 €

3.00 €

252,00 €

2.00 €

30,00 €

3.00 €

237,00 €

3.00 €

339,00 €

8.00 €

488,00 €

8.00 €

672,00 €

8.00 €

352,00 €

5.00 €

315,00 €

5.00 €

475,00 €

3.00 €

117,00 €

10.00 €

570,00 €

Plantação de arbustos
17

Calluna vulgaris

84

Crataegus monogyna

15

Erica umbellata

79

Lavandula pedunculata

113

Lonicera peryclimenum

61

Myrtus communis

84

Pistacia lentiscus

44

Rhamnus alaternus

63

Rosmarinus officinalis

95

Ruscus aculeatus

39

Sambucus nigra

57

Salix atrocinerea
Execução de hidrossementeira, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos

13961

m2

3.50 €

48.863,50 €

Abertura de caldeiras manual ou mecânica, para
plantação de árvores com 1,20x1,20m interiores e
profundidade de 1m preenchida com terra vegetal de
boa qualidade e estrume bem curtido à razão de
0,1m3 por cova

201

unid.

8.00 €

1.608,00 €

Abertura de caldeiras manual ou mecânica, para
plantação de arbustos com 0,40x0,40m interiores e
profundidade de 1m preenchida com terra vegetal de
boa qualidade e estrume bem curtido à razão de
0,1m3 por cova

715

unid.

3,00 €

2.145,00 €
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Fornecimento e instalação de tutores em tripé em
toros de madeira torneada tratada com φ de 8 cm e
alt. 2,5m incluindo fixação com cinta elástica e todos
os trabalhos

201

unid.

7.50 €

1.507,50 €

3

unid

1180.27 €

3.540,00 €

Total

375.955,80€

Fornecimento e instalação de bancos em madeira
mod. Lappset cor neutra
Banco (Assento de árvore)
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Anexo II

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005

82

Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena⏐Anexo
Câmara Municipal de Leiria⏐Departamento de Urbanismo

Cálculo do volume de movimentação de terras

Modelo digital do terreno – Existente

Modelo Digital do Terreno Existente
Breaklines
Hard
Soft
Elevation Range
28.044 - 28.7
27.389 - 28.044
26.733 - 27.389
26.078 - 26.733
25.422 - 26.078
24.767 - 25.422
24.111 - 24.767
23.456 - 24.111
22.8 - 23.456

N
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Modelo digital do terreno – Proposto

Modelo Digital do Terreno Proposto
Breaklines
Hard
Soft
Elevation Range
27.532 - 28.7
26.364 - 27.532
25.196 - 26.364
24.028 - 25.196
22.86 - 24.028
21.691 - 22.86
20.523 - 21.691
19.355 - 20.523
18.187 - 19.355
Cnovas.shp

N
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Cálculo, através de álgebra de mapas, dos volumes de aterro e de escavação

Volum e de aterro e escavação
Aterro
Inalterado
Escavação
No Data

N

Aterro (m3)

Escavação (m3)

2036

7995
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Anexo III
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Cálculos hidráulicos

A bacia hidrográfica do Rio Lis contribui com um caudal de ponta de 294 m3/s segundo
o Método do Soil Conservation Service para um período de retorno de 25 anos. A
bacia hidrográfica do Rio Lena contribui com um caudal de 228 m3/s também para um
período de retorno de 25 anos. Para os cálculos hidráulicos utilizou-se a fórmula de
Manning-Strickler e considerou-se um caudal de ponta para um período de retorno de
25 anos. Dividiu-se o Rio Lis nos troços 1, 2 e 3, correspondendo o Rio Lena, ao troço
4 e 5. Deste modo, dimensionaram-se para cada troço, secções que permitissem o
escoamento do respectivo caudal.

Troço 1
Comprimento = 190.5m
Caudal = 294 m3/s
Troço 2
Comprimento = 115.7m
Caudal = 294 m3/s
Troço 3
Comprimento = 132m
Caudal = 294 m3/s
Troço 4
Comprimento = 130m
Caudal = 228 m3/s
A = 33 m2
P = 27 m
i = 0.01
Ks = 60
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Troço 5
Comprimento = 165m
Caudal = 228 m3/s
A = 32.6 m2
P = 23.9 m
i = 0.008
Ks = 63
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Anexo IV – Caderno de Encargos
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CADERNO DE ENCARGOS
Cláusulas técnicas especiais

I – DISPOSIÇÕES GERAIS

a – Elementos constituintes do projecto

Peças escritas:
- Relatório de Estágio
- Caderno de encargos – Cláusulas técnicas especiais

Peças desenhadas

- Plano de Modelação do Terreno
- Curvas de Nível Propostas
- Plano de Altimetria
- Plano de Planimetria
- Plano de Drenagem e Pavimentos
- Plano de Plantação de Árvores e Arbustos
- Plano de Sementeira
- Plano de Pormenores de Construção
- Plano Geral
- Plano Geral (Pormenor)
- Cortes
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a. Descrição dos trabalhos a realizar

Generalidades

Fazem parte integrante do presente caderno de encargos todos os trabalhos e seu
modo de execução, descritos nas listas de preços e peças desenhadas, que o
empreiteiro se obriga a cumprir na íntegra.

O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da fiscalização do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto não serão atendidas quaisquer
reclamações baseadas no desconhecimento da falta de previsão dos mesmos.

Dever-se-á ainda contar com a execução dos trabalhos e fornecimentos, que, embora
não explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessários ao bom
acabamento da obra.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda
a solidez e perfeição e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre
diversos processos de construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser
sempre escolhido aquele que conduz a maior garantia de duração e acabamento.

Os materiais para os quais existam já especificações oficiais deverão satisfazer
taxativamente ao que nelas é fixado.

O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalização, poderá empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos desde que sejam respeitadas as dimensões e
características dos mesmos, se a solidez, estabilidade, duração, conservação e
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aspecto da obra não forem prejudicados e não houver aumento de preço da
empreitada.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação da fiscalização
amostras dos materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem ou da
análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais, sempre que a fiscalização o julgue
necessário.

A fiscalização reserva-se o direito de, durante e após a execução dos trabalhos, e
sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controle para verificar se a
construção está de acordo com o estipulado neste caderno de encargos, bem como de
tomar novas amostras e mandar proceder às análises, ensaios e provas em
laboratórios oficiais à sua escolha. Os encargos daí resultantes são por conta do
empreiteiro. O disposto nesta condição não diminui a responsabilidade que cabe ao
empreiteiro na execução da obra.

Constituem encargos do empreiteiro a instalação das canalizações para a condução
da água para a obra, a sua ligação à conduta da rede de abastecimento e bem como o
pagamento da água em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.

Demolições e limpezas

Deve também proceder-se à desmatação necessária, para o normal decorrer dos
trabalhos, sendo todo o material removido levado para local adequado.

Este processo fica cargo do empreiteiro.
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Modelação do terreno

A modelação do terreno será feita de acordo com o representado na peça desenhada
usando como material para aterro, o resultante da escavação efectuada.

Drenagem e construção de pavimentos

Esta obra será realizada de acordo com as especificações que se encontram na peça
desenhada para o efeito (Drenagem e pavimentos), usando os materiais e métodos
representados.

As valas de drenagem encaminharão o seu conteúdo para a linha de água, conforme
representado.

Trabalhos de Engenharia Biofísica

Os trabalhos de Engenharia Biofísica deverão ser realizados de acordo com as
indicações fornecidas, e tendo como base os esquemas fornecidos para o efeito
(Pormenores de construção), fazendo uso dos materiais aí indicados.
Devido à natureza do local onde estes vão ter lugar, deverão ser realizados em altura
do ano apropriada, com um caudal reduzido.

Plantações e sementeiras

Os trabalhos de plantações e sementeiras encontram-se discriminados nas peças
desenhadas próprias (Plantação de árvores e arbustos e sementeira). As espécies a
utilizar, bem como o seu número e disposição deverá obedecer ao representado.
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Deverá este trabalho ser realizado, após uma mobilização da terra e depois de abertas
as caldeiras necessárias para a plantação das árvores.

O período do ano em que se realizará este trabalho deve ser entre Novembro e
Janeiro.

Estaleiros

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, deverá
obedecer às normas estabelecidas em vigor.

A degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo empreiteiro,
e à sua custa, assim que este for retirado.

Implantação

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procederá, à sua custa, à
implantação e demarcação definitiva das obras a executar.

As implantações serão verificadas pela fiscalização, que as aprovará no caso de
estarem conforme o projecto.

II – NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE DOS MATERIAIS

a. Materiais não especificados

Todos os materiais não especificados e de emprego na obra deverão satisfazer as
condições técnicas de resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes
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dizem respeito, ou terem características que satisfaçam as boas normas de
construção.

Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificação, tendo em conta o
local de emprego, o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai
exigir, reservando-se a fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a
que devem satisfazer.

a. Materiais para os aterros

Os materiais utilizados nos aterros serão solos ou outros materiais que se obterão das
escavações realizadas na obra, dos empréstimos que se definam no projecto de
construção

ou

dos

empréstimos

escolhidos

pelo

adjudicatário

com

prévio

conhecimento da fiscalização, e que obedecem aos seguintes pressupostos:

- Os solos ou materiais a utilizar estão isentos de ramos, folhas, troncos, raízes,
ervas, lixos ou quaisquer detritos orgânicos;

- A dimensão máxima dos seus elementos é em regra, inferior a 2/3 da
espessura da camada uma vez compactada;

- O equivalente de areia dos solos de empréstimo será superior a 12 ou 20,
conforme se aplique nas camadas inferiores ou nos últimos 30cm de
terraplanagem;

- O teor de humidade dos solos aplicados nos aterros será tal que permita atingir
o grau de compactação exigido, não podendo, no entanto, exceder em mais de
15% o teor óptimo de humidade referido ao ensaio de compactação pesada.
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Para a aplicação de materiais que não cumpram estes requisitos será necessária a
autorização da fiscalização.

b. Terra vegetal

Quando as terras existentes no local não forem consideradas apropriadas para as
plantações ou sementeiras, ou forem insuficientes, será colocada terra vegetal em
obra, conforme o Projecto.

A terra a fornecer será limpa de detritos minerais, orgânicos ou inorgânicos, isenta de
infestantes. Será de textura franca, rica em matéria orgânica, própria para jardins e
será proveniente da camada fértil superficial de terrenos com elevada capacidade
agrícola, assegurando um bom desenvolvimento das plantações a efectuar.

Terá como características mínimas aceitáveis:

- Textura franca:
- 10 a 30% de argila;
- 25 a 50% de areia;
- 30 a 50% de limo.

- Fertilidade média:
- 2 a 3% em horizontes de textura grosseira;
- 2 a 5% em horizontes de textura média ou fina.
- teor médio de azoto (N), potássio (K) e fósforo (P)

A terra a incorporar, destina-se a ser espalhada em todas áreas a plantar e nas covas
para a plantação de árvores, de acordo com o Projecto.
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c. Fertilizantes

Poderão utilizar-se os seguintes fertilizantes e correctivos:

Na fertilização orgânica:

• estrume bem curtido e miúdo:
• correctivo orgânico - ferthumus, humifer ou equivalente;
• terriço de folhas bem curtido

Na fertilização mineral:

• adubo - NPK 1/3/3.

d. Tutores

Os tutores para as árvores serão formados por varolas de pinho ou de eucalipto,
tratadas por imersão em solução de sulfato de cobre a 5% durante pelo menos duas
horas.

Serão desempenados, sólidos, com altura superior à da planta respectiva, depois de
cravados no solo com a profundidade mínima de 0,20 m.

A ligação do tutor à árvore deverá ser executado com cinta de material elástico, de
preferência borracha, com resistência e elasticidade suficiente para a função
pretendida, sem prejudicar as plantas.
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e. Água

A água a empregar em regas de pavimentos será doce, sem cheiro ou sabor, limpa,
isenta de ácidos, substâncias orgânicas ou deliquescentes, resíduos ou quaisquer
outras impurezas, em especial cloretos, sulfatos e óleos.

Constituirá encargo do adjudicatário a instalação das canalizações para a conduta da
água para a obra e a sua ligação à conduta da rede de abastecimento existente e,
neste caso, o pagamento da água consumida em todos os trabalhos da empreitada,
ou as captações cuja execução também é por conta do adjudicatário.
Os recipientes de armazenamento e transporte de água deverão ser motivo de
particular cuidado com o fim de evitar que possam conter, como depósito ou sujidade,
alguns dos produtos atrás referidos. A água a utilizar em molhagem, durante o período
de cura dos betões, deverá satisfazer os requisitos atrás referidos.

f.

Material Vegetal

Árvores

Todas as plantas a utilizar devem ser exemplares novos, sãos, de plumagem bem
conformada, com flecha intacta, com ramificação lateral regularmente distribuída ao
longo do tronco e deverão possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que
pertencem

As árvores de alinhamento devem ser fornecidas de raiz nua, com o sistema radicular
bem desenvolvido e com cabelame abundante. O sistema radicular terá ainda de se
apresentar em bom estado fisiológico e fitossanitário, devendo ser recusadas as
plantas com raízes danificadas ou com necroses. A altura mínima do colo até à
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abertura da copa tem de estar compreendida entre os 2,00 e os 3,00 metros, conforme
as espécies.

O D.A.P. (diâmetro à altura do peito) mínimo é de 15cm.

As árvores de folha persistente deverão ser fornecidas em torrão, suficientemente
consistente para não se desfazer facialmente e de dimensões proporcionais ao
desenvolvimento da planta.

Dever-se-á verificar um bom enraizamento sobre as faces do torrão, sendo recusadas
as plantas que apresentem raízes deformadas por enrolamento e/ou excessivamente
grossas. A altura mínima tem de estar compreendida entre os 0,80 e os 1,50 metros.

Arbustos

Os arbustos a utilizar devem ter características semelhantes às árvores ou seja, serem
exemplares sãos, ramificados desde o colo (com 3 a 5 braços no mínimo) e cujo
desenvolvimento e conformação esteja de acordo com a espécie.

- Os arbustos de folha caduca: devem ser fornecidos de raiz nua, com bom
desenvolvimento radicular e cabelame abundante, respeitando as condições
descritas no ponto anterior, relativo às árvores. A altura mínima tem que estar
compreendida entre os 0,80 e 1,20 metros;

- Arbustos de folha persistente: devem ser fornecidos em torrão, sendo este
consistente e respeitando as condições já descritas para as árvores. A altura
mínima destes arbustos tem que estar compreendida entre os 0,60 e 1,00
metros.
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- Os subarbustos constantes no projecto deverão respeitar as condições
descritas acima, exceptuando a altura mínima, que deve estar compreendida
entre os 0,20 e 0,30 metros.

Herbáceas vivazes

Deverão ser plantas sãs, fornecidas em tufos suficientemente fortes, com abundante
sistema radicular ou estacas bem atempadas, de acordo com as características da
espécie.

Sementes

As sementeiras pertencerão às espécies indicadas nos respectivos planos de
sementeira, e terão obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido
por Lei, quanto às espécies incluídas na Lei. As restantes sementes serão
provenientes de colheita, sobre cuja data não tenha decorrido prazo superior a dez
meses. Se a fiscalização o exigir, serão fornecidas em separado.

Devem satisfazer as condições de peso e não devem ultrapassar os limites máximos
normais de infestação.

O adjudicatário obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra do lote das sementes
a empregar ou das espécies que o constituem.
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III – EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

a. Implantação

Antes de se iniciar qualquer trabalho o adjudicatário procederá, à sua custa, à
implantação da demarcação definitiva das obras a executar.

Esta implantação deverá ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes. Para além da marcação através de estacas cotadas com as cotas do Plano
de Modelação de Terreno e do traçado das diversas componentes da empreitada
proceder-se-á à delimitação e sinalização das áreas e elementos a salvaguardar vegetação, inertes, solo - bem como à demarcação das áreas acessórias necessárias
ao desenvolvimento da obra - estaleiro, depósito e caminhos.

As implantações serão verificadas pela Fiscalização, que as aprovará no caso de
estarem conforme o Projecto e o Plano da obra.

b. Trabalhos Preparatórios – Estaleiro, Depósitos, Vazadouros e
circulações

Após o esclarecimento das dúvidas relativas aos materiais e aos métodos
construtivos, o adjudicatário deverá proceder à apresentação prévia de um plano de
trabalhos para a execução da obra que deverá contemplar de forma pormenorizada:

- Projecto de estaleiro e instalações provisórias em conformidade com o tipo de
empreitada e as normas aplicáveis;
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- Plano detalhado e devidamente justificado para a localização de áreas a
afectar a depósitos e vazadouros temporários;

- Plano de circulações de máquinas e pessoas que deverá respeitar as normas
aplicáveis.

Estes planos serão sujeitos à apreciação da fiscalização que nos aprovará caso se
apresentem em conformidade com os objectivos definidos no Projecto e nestas
Cláusulas Técnicas.

O estaleiro a implantar, de acordo com o tipo de obra a executar, deverá obedecer às
normas aplicáveis.

A degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo adjudicatário
à má custa, logo que este seja retirado.

c. Movimento de terras

Desmatagem

Todo o entulho ou outras substâncias impróprias existentes na zona a escavar, assim
como a vegetação, ervas, arbustos, raízes ou matéria vegetal morta, serão removidas
antes do início da execução das terraplenagens e transportadas para local fora da
obra, já responsabilidade do adjudicatário.
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Escavações

As escavações serão efectuadas após a implantação no terreno das cotas do Projecto
e depois da sua aprovação pela Fiscalização.

Os meios a utilizar para as escavações e transporte dos materiais provenientes destas
são à escolha do adjudicatário, não devendo prejudicar as valas.

O adjudicatário procederá, por sua conta, à reposição dos danos nos lancis e
pavimentos.

Os materiais escavados serão seleccionados de forma a poderem ser utilizados nos
aterros, de acordo com a Fiscalização.

O material seleccionado será transportado directamente, sempre que for praticável, do
local de escavação para o local da sua utilização.

Quando se encontrarem afloramentos de rocha, de argila ou de outros materiais
impróprios para servir de base a um aterro, serão estes removidos para vazadouro,
fora do local da obra.

As escavações resultantes destas remoções serão cheias com material apropriado
proveniente das zonas de escavação ou de locais de empréstimo e serão devidamente
compactadas.
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Aterros

As áreas sobre as quais se tenham de construir aterros serão previamente
desmatadas e desenraizadas, escavadas quando necessário e compactadas.

Os ensaios de compactação serão executados de acordo com a especificação E-197
do LNEC.

Os materiais utilizados nos aterros serão solos ou outros materiais que se obterão das
escavações realizadas na obra e dos empréstimos que se definam no projecto de
construção para obter melhor granulometria.

Se estes não forem suficientes proceder-se-á à utilização de terras de empréstimo,
escolhidas pelo adjudicatário e com prévio conhecimento da fiscalização. Devem
obedecer aos seguintes pressupostos:

- Os solos ou materiais a utilizar serão isentos de ramos, folhas, troncos,
raízes,

ervas,

terra vegetal,

matéria

orgânica,

lixos, lodos,

entulhos

heterogéneos, turfas, terras de elevada compreensibilidade e outros materiais
impróprios;
- A dimensão máxima dos seus elementos não deverá exceder metade da
espessura da camada uma vez compacta. Quando forem provenientes de
empréstimos devem apresentar uma percentagem inferior a 60% de passagem
no peneiro nº 40 ASTM.
- O equivalente de areia dos solos de empréstimo será superior a 12 ou 20,
conforme se aplique nas camadas inferiores ou nos últimos 30 cm de
terraplanagem;
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- A incorporação de terras nas camadas de aterro será efectuada para que os
seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos, de maneira a
constituir-se uma massa homogénea, densa e compacta;
- O teor de humidade dos solos aplicados nos aterros será tal que permita
sempre atingir o grau de compactação desejado;
- Se as terras não possuírem a humidade necessária, quando espalhadas em
camadas, serão regadas antes da compactação, não podendo exceder em
mais de 15% o teor máximo de humidade;
- Não poderão ser colocados materiais congelados num aterro, nem ser
executado um aterro sobre um terreno enlameado, gelado ou coberto de
geada;
- Quando se construírem os aterros em terrenos inclinados, com declives
superiores a 1/3, serão nestes escavados degraus horizontais, para a
adequada estabilização da terra viva.

Modelação

Antes de se iniciarem os trabalhos de preparação propriamente dita do terreno, deverá
este ser colocado às cotas definitivas do Projecto ou, na falta destas, fazer a
concordância da superfície do terreno com as obras de cota fixa do projecto, tais como
lancis, pavimentos, etc.

Os locais a modelar deverão ainda ser sujeitos previamente à limpeza de materiais
que possam prejudicar a compactação dos aterros.
Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a ficarem com uma
inclinação mínima de 1,5% para permitir o escorrimento superficial das águas da
chuva ou da rega em excesso.
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Deve o adjudicatário remover toda a terra sobrante ou colocar a terra própria
necessária, de modo a serem respeitadas as cotas de modelação expressas em
Projecto ou indicadas no decorrer dos trabalhos.

Preparação do terreno

1 - Mobilização da Terra Viva – Preparação de Cama para Semente

Após espalhamento, a terra viva será sujeita a operação de mobilização ligeira. Não
serão levadas a cabo mobilizações profundas por processos que envolvam a inversão
de camadas, devendo-se evitar absolutamente lavouras ou cavas em locais de
distribuição da terra viva. O processo de mobilização constará de duas gradagens
cruzadas após despedrega.

2 - Locais não Sujeitos a Mobilizações do Terreno nem Espalhamento de Terra
Viva mas com Revestimento Vegetal Proposto

Os trabalhos de mobilização deverão consistir de lavoura até profundidade de 0,30 m
e de duas gradagens cruzadas após despedrega.

3 - Despedrega ou Retirada de Restos de Obra (Entulhos de Construção Civil)

Sempre que esta operação se torne necessária, ela atingirá os 0,15 m superficiais e
consistirá numa recava manual com escolha e retirada de todas as pedras e materiais
estranhos ao trabalho, com dimensões superiores a 0,05 m.
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4 – Regularização prévia

Esta operação consiste na regularização do terreno às cotas definitivas antes do
espalhamento de fertilizantes e correctivos, para evitar grandes deslocações de terra
depois da aplicação destes. Pode ser feita manual ou mecanicamente mas sempre
com o cuidado necessário para atingir o objecto pretendido.

5 - Abertura de Covas

Depois da marcação correcta dos locais de plantação das árvores e arbustos, de
acordo com o respectivo plano de plantação, que será materializado por mestras que
deverão ser conservadas até ao fim da obra, a fiscalização procederá a verificação
desses trabalhos, ficando, no entanto, bem expresso que, em caso algum, o
adjudicatário se poderá eximir à reconstrução de trabalhos mal executados, por
ausência desta verificação.

Dada a natureza do terreno, as covas individuais deverão ter, 1.2x1.2x1m.

O fundo e o lado das covas deverão ser picados para permitir uma aderência da terra
de enchimento.

O pré-enchimento das covas deverá ser efectuado com a terra não encharcada ou
muito húmida. Esta deve ser calcada com o pé, à medida que se proceder ao seu
enchimento.
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6 – Drenagem

Todos os espaços verdes, incluindo caldeiras, floreiras ou qualquer outra plantação,
implantados em zonas de solo pouco permeável, serão devidamente drenados, tendo
para o efeito o tratamento e descaimento necessários.

a.

Plantações

Em todas as plantações o adjudicatário deverá respeitar escrupulosamente os
respectivos Planos, não sendo permitidas quaisquer substituições de espécies sem
prévia autorização escrita da Fiscalização.

Normalmente os trabalhos de plantação implicam, se se tratar de grande número de
plantas, que a operação seja feita ao longo de vários dias. Assim, se as plantas forem
de raiz nua, haverá que proceder ao abacelamento, logo que as plantas cheguem ao
local de plantação, sendo o mesmo feito rapidamente evitando que as raízes apanhem
sol.
Árvores

As plantações serão realizadas na época apropriada durante o período de repouso
vegetativo.

As árvores são plantadas em covas de 1,00 m de profundidade, cheias de terra viva à
razão de 5/1 e devem ser ligadas aos tutores de madeira.

O estrume deverá ser bem curtido, fertor ou afim, e o terriço vegetal será em carvalho,
sobro ou mato. A terra vegetal deve cumprir as especificações do artigo respectivo.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005

108

Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena⏐Anexo
Câmara Municipal de Leiria⏐Departamento de Urbanismo

Deverá ser assegurada uma drenagem eficiente nas covas das novas árvores a
implantar, como nada seja indicado em Projecto, será colocado uma camada de brita
com 0,10m no fundo da cova da árvore.

Após o enchimento das covas com terra fertilizada, a plantação deve ser efectuada em
pequenas covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema radicular, por forma a
deixar a parte superior do torrão (nas plantas envasadas) ou o colo das plantas (nas
de raiz nua) à superfície do terreno, para evitar asfixia radicular.

Depois de cheia a cova, dever-se á abrir uma pequena caldeira e efectuar
imediatamente uma primeira rega, para melhor compactação e aderência da terra à
raiz da árvore. Deverão ser colocados tutores de madeira tratada, que ficarão
enterrados pelo menos 0,30 m no fundo da cova.

Compete ao adjudicatário a conservação, rega e eventual replantação de árvores que
tenham secado até ao final do prazo de garantia da empreitada. A água de rega será
fornecida gratuitamente depois de efectuada a recepção provisória da obra.

Arbustos

A plantação será efectuada de forma a deixar a parte superior do torrão ou do colo das
plantas à superfície do terreno.

Imediatamente após a plantação deverá efectuar-se uma rega.

No caso de se tornar necessário, dever-se-á colocar canas como tutores, fazendo-se a
sua ligação ao arbusto de forma a não causar ferimentos.
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Os arbustos deverão ser plantados nas manchas indicadas no Plano de Plantação e
de acordo com as densidades aí estabelecidas.

A distribuição das plantas deverá ser uniforme, seguindo uma malha triangular que
respeite as densidades de Projecto.

Herbáceas vivazes

Depois da plantação das árvores e arbustos deverá seguir-se a regularização definitiva
de terreno, feita a ancinho para retirar os torrões e pequenas pedras que porventura
ainda existam. No caso do terreno se apresentar muito compacto, deverá ter lugar
uma mobilização superficial antes da ancinhagem.

Quando o terreno se apresentar seco, e sobretudo em tempo quente, deve efectuar-se
uma rega antes de plantação e aguardar que esteja com boa sazão.

Ao proceder-se à marcação das manchas de plantação das várias espécies, dever-seão manter as posições relativas destas árvores e arbustos, tomando atenção aos
compassos de plantação de cada espécie, evitando-se disposições geométricas,
ficando as plantas afastadas 0,15 a 0,30 m conforme as espécies a empregar, as
indicações e densidades previstas em Projecto e o parecer da Fiscalização.

Em relação à profundidade de plantação, dever-se-á tomar em atenção os cuidados e
exigências de cada espécie. Após a plantação, efectuar uma rega com água bem
pulverizada e uniformemente distribuída.
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b.

Sementeiras

Sempre que possível as sementeiras terão lugar depois de todas as plantações, de
modo a evitar o pisoteio e a permitir um melhor acabamento dos trabalhos, e após a
regularização definitiva do terreno e da sua compactação.

A sementeira deverá ser feita quando o terreno apresentar bom estado de sazão. Se o
terreno estiver demasiado seco deve-se proceder a uma boa rega; inversamente, deve
evitar-se a sementeira se estiver demasiado húmido.

A distribuição das sementes pode ser feita manual ou mecanicamente, mas sempre de
modo uniforme e de acordo com a mistura indicada no Plano de Sementeira. No caso
de omissão neste Plano, a sementeira será feita à razão de 30g/m2.

A cobertura das sementes deve ser efectuada com camada uniforme de terriço com a
espessura de 5 mm. Complementarmente, a superfície do terreno será picada com
ancinho e, em seguida, recalcada pela passagem de um cilindro manual para
aconchegar as sementes à terra.

Após as operações referidas deve ser feita uma rega com água pulverizada e
uniformemente distribuída.

c.

Construções em madeira

Estas construções devem ser feitas para que as estruturas se mantenham estáveis,
sem apresentar lascas ou farpas de madeira ou quaisquer outros elementos que
possam danificar os utilizadores das mesmas.
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d. Pavimentos

Os pavimentos a executar deverão respeitar o indicado nas respectivas peças
desenhadas, estando a sua piquetagem a cargo do dono da obra.

Em todos os pavimentos deverá ser tida em conta a necessária inclinação dos
mesmos, de modo a permitir uma correcta inclinação dos mesmos, acompanhando as
cotas de projecto.

Esta inclinação não poderá, contudo, dar origem a superfícies irregulares, que não se
apresentem devidamente desempenadas e uniformes.

e. Saneamento do leito do pavimento

Sempre que, depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este não se
apresenta convenientemente estabilizado devido à existência de mancha de maus
solos que possam comprometer a conservação do pavimento, serão os mesmos
removidos na extensão e profundidade necessárias e substituídos por solos com
características de sub-base, suficientemente compactados de molde a não permitirem
o armazenamento de águas, de forma a ser dada a continuidade à capacidade de
suporte dos terrenos de fundação.

f. Caixa de base de pavimentos

Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta à profundidade indicada em projecto,
deverá ser compactada fortemente, por rolagem e batimento após humedecimento,
até que uma marca de pegada não exceda em profundidade 1 mm.
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Os materiais de enchimento deverão cumprir o estabelecido em projecto quanto a
espessura de aplicação e granulometria média, devendo cada camada ser
solidamente compactada.

Quando a dimensão da camada exceder os 10 m com a compactação será feita por
duas vezes, em camadas de espessura igual a metade da espessura final.

g. Lancis

Os lancis a aplicar serão especificados no projecto. O assentamento dos lancis iniciarse-á após a implantação aprovada pela fiscalização.

h. Muro para protecção de margens

O muro deve ser construído segundo a respectiva peça desenhada, segundo o
material indicado na memória descritiva e justificativa.

i.

Trabalhos não especificados

Todos os trabalhos que não se encontram especificados neste Caderno de Encargos
deverão ser executados de forma a cumprir o indicado nas respectivas peças
desenhadas deste projecto e de acordo com as instruções das “Cláusulas Técnicas
Gerais” em vigor.

Em caso de omissão nas “Cláusulas Técnicas Gerais”, seguir-se-ão sempre as
instruções dos fabricantes ou da fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações
expressas das peças desenhadas.
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j. Trabalhos de conservação

Durante o prazo de conservação o adjudicatário compromete-se a proceder a todos os
trabalhos de retanche, cortes, monda, regas, etc., necessárias à boa conservação de
todas as plantações e sementeiras, não podendo negar-se aos trabalhos a isso
referentes, que a fiscalização determinar, sem o que estará sujeito à aplicação de
penalidades.

Fica estabelecido que a Fiscalização pode, se assim entender, determinar se a
substituição de terras indicada no mapa de trabalhos deve ou não efectuar-se no todo
ou em partes.

Durante o prazo de conservação o empreiteiro é obrigado a fazer imediatamente e á
sua custa as substituições dos materiais ou equipamentos, e executar todos os
trabalhos de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso
normal da obra nas condições previstas.

k. Manutenção da Vegetação -Trabalhos a Desenvolver após a Instalação

Operações gerais – Limpeza das áreas plantadas, a executar pelo menos
mensalmente, compreendendo a recolha de lixos, ramos secos, folhas, flores velhas,
etc. tratamento de pragas e doenças logo que sejam detectadas; retancha de árvores
sempre que surjam árvores mortas; retancha de arbustos e herbáceas quando esteja
comprometido o aspecto estético ou funcional da área plantada; monda de ervas
infestantes nas áreas plantadas com herbáceas vivazes, de modo que da presença de
invasores não resulte prejuízos para as plantas instaladas; fertilização geral com
adubação leve azotada, pelo menos uma vez por ano.
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Em nenhum caso será justificada a poda de árvores; deverá fazer-se apenas a
limpeza dos ramos secos, durante o período de repouso vegetativo; durante o período
de instalação proceder-se à vistoria e substituição, quando necessário, dos tutores.

Não se realizarão quaisquer podas, mas apenas a supressão de ramos partidos,
secos ou doentes; não se procederá a atarraques nem ao levantamento da copa,
devendo favorecer-se o desenvolvimento deste no solo, de acordo com a forma
natural das plantas.

Herbáceas vivazes – as herbáceas vivazes deverão ser levantadas ao fim de um
período de 5-6 anos, procedendo-se então a uma cava e fertilização geral do terreno a
que se seguirá a replantação; quando se proceder à monda de infestantes efectuar-seão os desbastes necessários e picar-se-á o terreno de modo a destruir a crosta
superficial do solo. Deverão ser cortadas as flores velhas impedindo a formação de
sementes.

Retanchas

As plantas instaladas por plantação que não se apresentem em boas condições serão
substituídas por outras equivalentes, na época apropriada, para garantir as
densidades e localizações adequadas.

Tutoragem

Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao bom
desenvolvimento da vegetação instalada. Os novos tutores serão cravados junto ao
caule, de modo a não afectar as raízes, devendo ficar a prumo e bem fixos, tendo o
cuidado de não ferir a planta na amarração.
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Desbaste

Efectuar-se-ão os desbastes necessários da vegetação arbóreo-arbustiva, de modo a
que o seu desenvolvimento futuro corresponda às densidades do Projecto.

O número de intervenções esperado para as várias operações de manutenção a
realizar será, o seguinte:

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Nº DE INTERVENÇÕES

Adubação de cobertura

1

Sacha

2

Limpeza de ramos e folhas

1

Limpeza de lixo

6

Rega

55

Tratamento fitossanitário

As necessárias

Durante o período de garantia o adjudicatário compromete-se a efectuar todas as
operações de conservação necessárias, nomeadamente a rega. Se se tratar de
árvores de alinhamento deverá o adjudicatário proceder à rega através de camião
cisterna ou autotanque, no caso de não existirem bocas de rega para passeios nem
válvulas de baioneta perto, nos ajardinados.

Rita Sousa⏐Universidade de Évora⏐Junho 2005

116

Requalificação Biofísica e Paisagística de Dois Troços do Rio Lis e do Rio Lena⏐Anexo
Câmara Municipal de Leiria⏐Departamento de Urbanismo

Anexo V – Cartografia Condicionantes Biofísicas
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