
6,no NRHAdmanistracSo da
ReqiSo Hidrbqr5fica
dollorte l.P. 

-N O R T E

EDITAL

Nos termos da alinea b) do n.o 5 do art. 33o da Lei n.o 58/2005 de 29112, os propriet6rios ou

possuidores de parcelas de leitos e margens de linhas de 5gua, nas frentes particulares e

fora dos aglomerados urbanos s5o obrigados, sob orientagSo da ARH do Norte 1.P., a:

a) manter o seu bom estado de conservagSo, procedendo A sua limpeza e

desobstrugSo;

b) proceder d correcgso dos efeitos da eros6o, transporte e dep6sito de sedimentos,

designadamente ao nivel da correcgSo torrencial

Nestas condig6es todos os proprietdrios e confinantes de cursos de 6guas prtHicas da

freouesia de Canideto. abranoidos por estas disposicies, sdo notificados a

procederem at6 30 de Setembro de cada ano:

a) d limpeza e desobstrugio do leito e das margens da corrente e d retirada de

materiais acumulados que poderSo ser utilizados para reforgo das margens;

b) ao corte de ramos de 6rvores e arbustos existentes que estejam pendentes para o

leito;

c) ao corte de 6rvores e arbustos existentes no leito e em obstrugSo d corrente.

Todas as referidas interveng6es devem ser realizadas de modo a ndo colocarem em causa

a estabilidade dos leitos e margens e a garantirem o equilfbrio dos ecossistemas em

presenga, segundo as orientag6es da ARH do Norte 1.P., conforme o documento anexo.

Esclarece-se ainda que, quando as linhas de Sgua se inserem em aglomerado urbano, a

limpeza, manutengSo e desobstrugSo da rede hidrogrifiica 6 da responsabilidade dos

municipios, de acordo com a alinea a) do no 5 do art. 33o da Lei no 58/09, de 29112.

E, para constar se lavrou este EDITAL e outros de igual teor que v6o ser afixados nos

lugares mais p0blicos do costume
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Normas para a Limpeza de Cursos de Agua

1. Objectivo
Estabelecer os crit6rios a que devem obedecer as operag6es de limpeza e desobstrugSo
de l inhas de 69ua de forma a uniformizar procedimentos'
2. Ambito
Limpeza e desobstrugSo de l inhas de 6gua
3. Conceito
A limpeza e desobstrug&o dos dlveos das linhas de 6rgua, de forma a garantir condig6es de
escoamento dos caudais l iquidos e sol idos em situagOes hidrol6gicas normais ou extremas
devem ser executadas sob orientagio da ARH Norte, 1.P., sendo da responsabil idade:
a) dos municipios, nos aglomerados urbanos;
b) dos propriet6rios'1, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos ;
cj Oos organismos dotados de compet6ncia, pr6pria ou delegada, para a gestSo dos recursos
hidricos, nos demais casos.
Os proprietdrios s6o respons6veis pela lrmpeza das margens, situem-se estas dentro ou fora
de aglomerados urbanos.

4.  Normas de Fxc 'cuqac

. As operagoes devem ser acompanhadas e fiscalizadas por tdcnicos com formagdo
ambiental adequada, para que possam orientar os trabalhos, aconselhar o
desenvolvimento das operag6es e tomar decis$es em caso de duvida.

. As ac96es serio desenvolvidas de jusante para montante'

' Normalmente a altura do ano em que os trabalhos decorrem com maior
intensidade corresponde i fase de reprodugio da maioria da ictiofauna e da
avifauna, sendo no entanto o periodo de condig6es abi6ticas mais favor6vel para o
desenvolvimento dos trabalhos. Por esta razSo devem-se tomar precaugOes
especiais:

o o corte total ou parcial, de Arvores ou de arbustos, que abriguem aves em
nidificagio, s6 dever6 efectuar-se ap6s as crias abandonarem o ninho;

o a intervengio deve ser o mais r6pida e silenciosa possivel;
o os trabalhos nunca deverio realizar-se em simult ineo em mais que um

local;
o Deve utilizar-se material adequado circulando fora do leito.
o Os trabalhos de desassoreamento deverio ser realizados fora da 6poca

de reproduqio da ictiofauna - devem ser realizados entre Agosto e
Outubro;

o Evitar retirar a vegetagio fixadora das margens; a preservagSo da
vegetagio faz manter o "input" de mat6ria orginica que tf importante
fonte de alimento, evita a excessiva temperatura e o crescimento
excessivo da vegetagSo aquiitica.

o O corte e remogio de 6rvores e de arbustos das margens, que seja
necessirio, por quest6es de operacionalidade das m6quinas deverio ser
realizados de forma alternada, numa e noutra margem e de forma
selectiva; dever5 ser cortada preferencialmente a vegetaqio em mau
estado de conservagao, sempre condicionada i aprovagao da
fiscalizaqio.

o O corte de irvores ou de arbustos s6 dever6 ser completo, se tal se
justificar pela afectagio negativa do escoamento: na maioria dos casos, o
corte parcial de ramos 6 suficiente.

o Nos casos em que se identifiquem provdveis problemas futuros de
afectagSo do escoamento por 6rvores ou arbustos, seria vantajoso
sujeitS-los a uma podan que permita o aumento de espagos verticais de
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recepgio de luz l imitando o seu crescimento horizontal, (no sentido do
leito).

Dever6 proceder-se i remogio do material depositado no leito menor ' ramos'
troncos, vegetagSo infestante e lixos - que provoquem a obstruqio i circulagio da
69ua.
Ni remogio de sedimentos deve-se ter os seguintes cuidados:

estabelecer um perf i l  de equil ibrio do curso de 6gua tendo em conta a
situagfio de montante e de jusante sempre que possivel recriar as
caracteristicas morfol6gicas do leito semelhantes ds existentes
anteriormente;
evitar a criagio de grandes fundos que podem limitar o crescimento da
vegetag|o e funcionar como zona de retenqio de sedimentos para
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jusante;
o a zona de tiragem de sedimentos correspondente ao sop6 do talude deve

ser continuag6o do 6ngulo do mesmo;
o os sedimentos resultantes do desassoreamento do leito s6 ser6o

utilizados para consolidagio das margens e rombos na margem oposta
caso n6o ponham em causa a sobreviv6ncia de esp6cies vegetais a
manter, existentes no talude;

o caso se proceda conforme o anteriormente citado para evitar o
escorregamento dos sedimentos, proceder-se-i ir estabilizagSo dos
taludes com t6cnicas naturals'

Devem manter-se certas margens verticais para permitir a nidificagSo de aves
ligadas a estes biotopos.
Em caso de limpeza mec6nica deve-se ter em conta as seguintes caracteristicas da
maquinaria a uti l izar:
o peso da m6quina;
o tipo de rasto;
o comprimento e dngulo de rotag5o do brago;
o caracteristicas do balde.

O comprimento da l inha de igua nio deve ser alterado;
Na intervenqio de leitos em declive deve ter-se em conta a manutengao das
condig6es naturais para a fauna (bentos e peixes) e ao mesmo tempo possibilitar
uma maximizagio da capacidade reoxigenadora;
56o de evitar destruig6es da vegetagio lenhosa existente com o consequente
aumento da temperatura da l inha de 6gua por ausOncia de ensombramento,
excepto no caso da vegetagio ex6tica;

'  Assegurar a exist6ncia de um escoamento minimo;
. Nio se deve por em causa a estabilidade do leito natural e margens, nem de infra-

estruturas existentes nas imediaq6es, nomeadamente agudes, pontes e passagens
hidriulicas, nem os direitos de terceiros i util izaqio das 69uas.


