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SCUT DA COSTA DA PRATA 
 
 

IC1: ANGEJA (IP5) – MACEDA 
 

SUBLANÇO: ANGEJA (IP5) / ESTARREJA 
 

NÓ DE SALREU 
 
 

ESTUDO AMBIENTAL 
 
 
 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
1. OBJECTIVOS E ÂMBITO 

Refere-se o presente documento ao Relatório Ambiental do projecto de implantação de 
um novo nó rodoviário (Nó de Salreu), no IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja que 
integra a SCUT Costa da Prata. O Nó de Salreu localiza-se em Salreu, no concelho de 
Estarreja, ao km 7+300 do IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja (FIG. I.1). 
 
A inclusão deste novo nó no Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja presentemente em 
construção, decorre de uma solicitação das Estradas de Portugal, com vista à 
concretização de uma pretensão da Câmara Municipal de Estarreja manifestada no 
período de consulta pública do processo de Pós-Avaliação do Projecto de Execução do 
IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja e que consta do Parecer da Comissão de 
Avaliação sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE), datado de Janeiro de 2007. 
 
Com o presente relatório pretende-se analisar, sob o ponto de vista ambiental, a 
localização proposta para o novo nó no IC1, avaliando os impactes resultantes da 
intervenção de modo a fundamentar que o empreendimento não produz efeitos negativos 
significativos no ambiente, pelo que não se enquadra no âmbito do disposto no nº 13 do 
Anexo II, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações que lhe foram 
impostas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Rectificação 
nº 2/2006, de 2 de Janeiro. 
 
Desta forma pretendem os promotores fazer acompanhar a justificação da não 
aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio nos termos do atrás enunciado, 
com o documento técnico que o fundamente e descreva o projecto em causa e os seus 
eventuais efeitos no ambiente, bem como as formas de minimização quer para a fase de 
construção, quer para a fase de exploração. 
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2. METODOLOGIA 

O nó de Salreu, com localização ao km 7+300 do IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, 
localiza-se numa zona de características agrícolas e com uma muito reduzida presença 
de edificado que ocorre na dependência das vias rodoviárias existentes, nomeadamente 
da EN1-12, onde se implantará uma rotunda de articulação com a rede viária local. 
 
Assim tendo por base esta situação e o enquadramento de âmbito apresentado no ponto 
anterior, procede-se neste relatório à análise dos factores ambientais mais relacionados 
com a tipologia do projecto e as características da zona e que correspondem à Geologia, 
Solos e Uso do Solo, Recursos Hídricos, Ruído, Ecologia e Paisagem, Ordenamento e 
Condicionantes e Património. 
 
Para a sua elaboração, foram numa primeira fase analisados os elementos do Projecto 
de Execução do IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja e respectivo RECAPE e o 
Parecer da Comissão de Avaliação, emitido em Janeiro de 2007, com vista à 
identificação de eventuais aspectos sensíveis identificados para o projecto e para a zona, 
e ao seu devido enquadramento. 
 
Numa segunda fase, e tendo por base a proposta de localização do nó, procedeu-se à 
realização de levantamentos de campo já orientados para os factores ambientais em 
análise e para a identificação de aspectos sensíveis, de forma a averiguar a eventual 
necessidade de ajustes de pormenor face à ocupação local e a minimizar potenciais 
impactes. 
 
Numa última fase, e tendo em conta a definição final do traçado e respectivo projecto (em 
fase de Geometria do Traçado), procedeu-se à caracterização da situação actual do 
ambiente na zona do projecto e à respectiva avaliação de impactes, seguida da indicação 
de medidas para a sua minimização e controlo, com especial incidência na fase de 
construção, de que resulta o relatório agora apresentado. 
 
Em termos sintéticos foi, assim, seguido o seguinte faseamento nos trabalhos: 
 

− Reuniões com o proponente e projectista no sentido de enquadrar os trabalhos a 
desenvolver; 

 
− Análise de todos os documentos e enquadramento de condicionantes existentes 

para este nó e zona de implantação; 
 

− Reconhecimento geral do traçado objectivando o eventual ajuste do projecto e 
identificação de pontos mais sensíveis. Levantamentos específicos relacionados 
com os factores ambientais em análise; 

 
− Integração dos elementos anteriores e elaboração do Relatório Ambiental. 

 
 
A escala de análise contemplou a escala 1/25 000 para enquadramento e a escala de 
projecto, para análises de maior pormenor. 
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FIG. I. 1 – Esboço Corográfico 
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3. ESTRUTURA 

Atendendo aos objectivos atrás enunciados, o presente relatório terá a seguinte estrutura: 
 
 
Capítulo I – Introdução 
Neste ponto identificam-se os objectivos e âmbito do documento, a sua metodologia e 
estrutura. 
 
 
Capítulo II – Antecedentes e Justificação do Projecto 
Descrevem-se os antecedentes do projecto e justifica-se a proposta para a implantação 
de um novo nó rodoviário (Nó de Salreu) no IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja. 
 
 
Capítulo III – Descrição do Projecto 
Procede-se à descrição geral do projecto e à programação da execução do nó. 
 
 
Capítulo IV – Caracterização da Situação Actual do Ambiente e Avaliação de 
Impactes 
Procede-se à caracterização e avaliação dos factores ambientais, Geologia, Solos e Uso 
do Solo, Recursos Hídricos, Ruído, Ecologia e Paisagem, Ordenamento e 
Condicionantes e Património. 
 
A área de estudo está focalizada na área de implantação e envolvente directa, 
considerando o projecto em si e a sua relação com o IC1 e a EN1-12 para uma avaliação 
integrada dos seus efeitos. 
 
No final do capítulo procede-se a uma Síntese de Impactes. 
 
 
Capítulo V – Medidas de Minimização 
Indicam-se as medidas de minimização específicas tendo em conta os factores 
ambientais analisados para as fases de construção e de exploração.  
 
 
Capítulo VI – Plano de Monitorização 
Definem-se os planos de monitorização considerados necessários, tendo em conta a 
avaliação realizada. 
 
 
Capítulo VII – Conclusões 
Apresentam-se as conclusões globais do estudo. 
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 
 
 
 
O nó de Salreu em análise integra-se no IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, que faz 
parte do conjunto de auto-estradas designadas por CONCESSÃO SCUT COSTA DA 
PRATA. 
 
O Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja corresponde ao último trecho em execução desta 
concessão, cuja construção decorre desde Janeiro de 2008. 
 
O Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja tem cerca de 13 km de extensão, corresponde ao 
início do IC1, ligando o IP5 a Estarreja e apresenta dois nós para a articulação com a 
rede viária existente, o nó de Angeja com o IP5, no início do sublanço e o nó de 
Estarreja, no final do sublanço para a articulação com a Variante à EN224 e a A1. 
 
O nó de Salreu ficará localizado sensivelmente a meio do sublanço no km 7+300, 
correspondendo a um novo acesso para uma zona de grande densidade populacional do 
concelho de Estarreja, representada pelo conjunto da freguesia de Salreu e pela própria 
sede de concelho. 
 
A sua implantação decidida pelas Estradas de Portugal (EP), vem corresponder a uma 
solicitação da Câmara de Estarreja, manifestada na consulta pública do processo de pós-
avaliação do IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja e que consta do Parecer da 
Comissão de Avaliação, datado de Janeiro de 2007, onde nomeadamente se refere no 
ponto 4. Acompanhamento Público, a pretensão da Câmara quanto à “implementação de 
um nó na freguesia de Salreu, de ligação à EN1-12, garantindo a acessibilidade das 
populações, nomeadamente de Branca, Ribeira de Fráguas, Salreu e Estarreja” (pág. 14 
do Parecer). 
 
Como é visível na FIG. II.1, esta zona corresponde a uma das mais densamente 
habitadas do concelho de Estarreja e com estruturação em torno da EN109, que 
apresenta elevados níveis de congestionamento e características de arruamento urbano, 
não servindo de forma adequada as ligações sub-regionais, também muito solicitadas 
para o tráfego de pesados com destino / origem na Zona Industrial de Estarreja. 
 
Na prática, trata-se de uma zona do concelho que para usufruir do IC1 para as suas 
ligações regionais, terá que continuar a circular na EN109, pois só a Norte de Estarreja 
ou Angeja poderá ter acesso aos nós de entrada nesta auto-estrada. 
 
O enquadramento do nó de Salreu no conjunto do IC1 e do sublanço Angeja (IP5) / 
Estarreja é apresentado na FIG. II.2. 
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O nó de Salreu corresponderá portanto a um novo acesso que permitirá de forma mais 
directa e global concretizar os objectivos do IC1, relacionados com a criação de uma 
alternativa à EN109 para as ligações regionais e sub-regionais, deixando a EN109 para o 
tráfego local. 
 
Na FIG. II.2 apresenta-se o enquadramento do nó de Salreu face à rede viária existente e 
ao Sublanço Angeja / Estarreja. 
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FIG. II. 1 – Planta de Enquadramento do Nó de Salreu 
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FIG. II. 2 – Localização do Nó de Salreu face à rede existente e ao IC1 em construção 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral 

Refere-se o presente projecto em fase de Geometria de Traçado ao “Nó de Salreu” 
desenvolvido no âmbito de um aditamento ao projecto do “IC1: Angeja (IP5) – Maceda”, 
sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, incluído no conjunto de auto-estradas designadas por 
Concessão SCUT Costa da Prata. 
 
A inclusão do Nó de Salreu na Concessão resultou de uma solicitação realizada pela EP. O 
traçado agora apresentado vem na sequência da aprovação prévia do INIR (Instituto de 
Infraestruturas Rodoviárias) de um layout geral onde se fixou a localização e a tipologia do Nó, bem 
como o tipo de ligações à rede local a considerar. 
 
O nó desenvolve-se aproximadamente ao km 7+300 do sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, com 
uma configuração do tipo “trevo de dois quadrantes” com duas rotundas. A partir da rotunda 
situada a Poente do traçado da plena via, é previsto um troço de via que promove a ligação com 
a EN1-12 através de outra rotunda a implantar na confluência entre a EN1-12, a estrada 
municipal EM563-2 e esta nova via de ligação ao nó, reformulando o entroncamento 
actualmente existente entre a EN1-12 e a estrada municipal, articulando desta forma o novo nó 
com a rede viária local. 
 
A sua localização à escala de projecto apresenta-se na FIG. III.1 ocorrendo na FIG. I.1, 
anteriormente apresentada, a sua localização à escala 1/25 000. 
 
 
 
 
1.2 Divisão Administrativa 

A área de implantação do Novo Nó Rodoviário (Nó de Salreu) localiza-se, segundo a 
divisão territorial (NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) e 
administrativa em: 
 

• NUT II – Centro 

• NUT III – Baixo Vouga 

• Concelho – Estarreja 

• Freguesia – Salreu 
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1.3 Áreas Sensíveis na Área de Projecto 

De acordo com o Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 69/00, de 3 de Maio alterado pelo  
Decreto-Lei n.º 197/05, de 8 de Novembro, na área de desenvolvimento do projecto, 
assim como na sua envolvente próxima, não se identificam áreas sensíveis 
correspondentes: a Sítios da rede Natura 2000, zonas especiais de conservação ou 
protecção, ou elementos de património classificado. 
 
 
 
 
1.4 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

A área de estudo encontra-se abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão 
territorial: 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT da Região 
Centro); 

• Plano Director Municipal (PDM) de Estarreja; 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Vouga. 

 
De acordo com o PDM de Estarreja actualmente em vigor (Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 11/93, de 23 de Fevereiro), a área de estudo, está incluída no “Espaço 
Agrícola Protegido Existente”. 
 
A implantação do nó de Salreu solicitada pela EP vem no entanto na sequência das 
pretensões da Câmara de Estarreja, com vista à implantação de um novo nó no IC1 entre 
Angeja e Estarreja, para a melhoria da acessibilidade da freguesia de Salreu e de todas 
as povoações localizadas na envolvente da EN109, cujo acesso ao IC1 só poderia 
ocorrer a cerca de 7km a Sul ou a Norte, respectivamente no nó de Angeja ou no nó de 
Estarreja. 
 
Decorre deste modo, que o local proposto para o nó rodoviário se encontre em 
conformidade com as intenções de ordenamento municipal. 
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FIG. III. 1 – Planta Geral do Nó de Salreu 
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1.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade pública 

Neste ponto, identificam-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 
que ocorrem na área do projecto em estudo e sua envolvente, e que, de alguma forma, 
possam condicionar a concretização das principais acções de projecto, nomeadamente 
no que se refere à compatibilização do projecto em análise com a presença espacial 
deste tipo de factores.  
 
Verifica-se, assim, para além da presença de áreas incluídas na Reserva Agrícola 
Nacional, a presença de servidões e restrições resultantes da ocorrência de infra-
estruturas rodoviárias municipais, de linhas eléctricas e de infraestruturas de apoio ao 
abastecimento público de água (Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) 
das Águas do Vouga). 
 
Com excepção das áreas de RAN interferidas directamente pelo projecto e das áreas de 
servidão afectas às vias existentes para a implantação de duas das três rotundas de 
articulação com a rede viária local, não se verifica a afectação de quaisquer outras 
condicionantes. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Nó de Salreu desenvolve-se aproximadamente ao km 7+300 do sublanço Angeja (IP5) 
/ Estarreja, com uma configuração do tipo “trevo de dois quadrantes” com duas rotundas. 
A partir da rotunda situada a Poente do traçado da plena via, é previsto um troço de via 
que promove a ligação com a EN1-12 através de outra rotunda a implantar na confluência 
entre a EN1-12, a estrada municipal EM 563-2 e esta nova via de ligação ao nó, 
reformulando o entroncamento actualmente existente entre a EN 1-12 e a estrada 
municipal, articulando desta forma o novo nó com a rede viária local. 
 
A suave orografia do local, caracterizada por zonas de pendentes naturais muito baixas, 
quase planas, a ausência de obstáculos naturais relevantes permitem a definição de um 
traçado em planta e perfil longitudinal com parâmetros acima dos valores de referência, 
constantes nas Normas de Traçado em vigor. 
 
As características geométricas adoptadas proporcionam homogeneidade interna do 
traçado, assegurando-se coordenação planta / perfil e boas condições de visibilidade 
induzidas simultaneamente pelo traçado em planta e pelo perfil longitudinal. 
 
Em seguida descrevem-se as características principais do traçado do nó rodoviário, 
apresentando-se no Anexo 1 o traçado em planta e perfil longitudinal. 
 
 
 
 
2.1 Traçado em Planta 

O Nó de Salreu, situado próximo do km 7+300 do Sublanço: Angeja (IP5) / Estarreja 
apresenta uma configuração em “trevo de dois quadrantes” com o desenvolvimento dos 
“loops” a realizar-se para Sul, no sentido de Angeja. 
 
Para além dos diversos eixos projectados que caracterizam os ramos do nó, foi ainda 
projectado um troço de via designado por “Ligação à EN 1-12” que materializa a ligação à 
rede viária local (EN 1-12 e EM 563-2), e que se desenvolve com uma orientação 
aproximada Sudoeste/Nordeste. 
 
A articulação dos movimentos entre os ramos do Nó é estabelecida pela “Rotunda AB” e 
pela “Rotunda CD”. 
 
A “Rotunda AB”, localizada a nascente da plena via, permite a articulação entre os ramos 
A e B do Nó, um caminho local (que se desenvolve para nascente e permite o acesso a 
dois reservatórios de abastecimento de água que se encontram implantados nas 
imediações) e o próprio “Ramo E” que passa superiormente à plena via.  
 
A “Rotunda CD”, cuja implantação é prevista a poente da plena via, foi projectada para 
articular os movimentos entre o ramo E, os ramos C e D e a via de ligação à EN1-12. É 
ainda prevista a implantação de uma terceira rotunda designada por Rotunda da EN1-12, 
que articula os movimentos entre esta estrada nacional (Salreu; Estarreja / Albergaria-a-
Velha), nó da auto-estrada e a EM 563-2 (Olho de Água; Senhor do Terço), reformulando 
o entroncamento actualmente existente.  
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Descrevem-se seguidamente os aspectos essências que caracterizam cada componente 
do nó. 
 
O nó de Salreu é constituído por quatro ramos unidireccionais com uma via (ramos A, B, 
C e D) e pelo ramo E, bidireccional, que atravessa superiormente a auto-estrada: 
 

• O Ramo A estabelece o movimento de saída da A29/IC1 no sentido de circulação 
Angeja (A25/IP5) – Estarreja, correspondendo ao movimento do “loop” do lado 
nascente. O eixo deste ramo tem uma extensão de 274,92 m. 

 
• O Ramo B estabelece a entrada na A29/IC1 no sentido Angeja (A25/IP5) – 

Estarreja. O eixo deste ramo tem uma extensão de 401,55 m. O eixo deste ramo 
tem uma extensão de 401,55 m. 

 
• O Ramo C promove o movimento de saída da A29/IC1, no sentido Estarreja – 

Angeja (A25/IP5). O seu eixo tem uma extensão de 399,26 m. 

 
• O Ramo D estabelece a entrada na A29/IC1, no sentido Estarreja – Angeja 

(A25/IP5), através do “loop” do lado poente. O seu eixo tem uma extensão de 
399,26 m. 

 
• O Ramo E, que atravessa superiormente a A29/IC1, está associado às obras de 

arte PS 11.1 e PS 11.2, e desenvolve-se entre a rotunda AB e a rotunda CD. 
Apresenta uma extensão de 230,25 m. 

 
O Eixo 1, designado por “ligação à EN1-12” promove a ligação à EN1-12, que permite o 
acesso a Salreu e a Estarreja para Poente, e a várias localidades do Concelho de 
Albergaria-a-Velha para Nascente. A extensão do eixo é de 485,36 m. 
 
O Eixo 2 promove a ligação entre a rotunda AB e o caminho rural que se desenvolve 
para nascente. A extensão do eixo é de 130,63 m. 
 
 
 
 
2.2 Perfil Longitudinal 

Sendo a zona de implantação do traçado caracterizada por uma orografia sem pendentes 
ou acidentes geográficos relevantes, apresentando-se o terreno na generalidade quase 
plano, implica que a rasante esteja ajustada às condições concretas, compondo-se de 
rampas e declives muito suaves. 
 
A ausência de obstáculos naturais significativos permite a definição de um perfil 
longitudinal com trainéis e curvas verticais absolutamente dentro dos parâmetros 
normativos em vigor, sendo possível serem proporcionadas seguras condições de 
circulação rodoviária. 
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2.3 Perfil Transversal tipo 

As principais características dos Perfis Transversais Tipo preconizados para o Nó 
Rodoviário de Salreu são as seguintes: 
 
 
Ramo de Ligação Bidireccional – Ramo E 
 
O perfil transversal tipo do ramo E apresenta as seguintes características: 
 
 

• Plataforma com 15,90 m 

− Vias pavimentadas com 4,00 m de largura. 

− Bermas exteriores com 2,50 m de largura, pavimentadas. 

− Bermas interiores com 1,00 m de largura, pavimentadas. 

− Separador central rígido do tipo “New Jersey” com 0,90 m de largura. 

 
 
Ramos de Ligação Unidireccionais – Ramos A, B, C e D 
 
Apresentam-se de seguida as dimensões parciais previstas para os perfis transversais 
tipo dos ramos unidireccionais. 
 

• Plataforma com 7,50 m 

− Faixa de rodagem com 4,00 m de largura. 

− Berma exterior com 2,50 m de largura, pavimentada. 

− Berma interior com 1,00 m de largura, pavimentada. 

 

• Eixo 1 – Ligação à EN 1-12 
 

O perfil transversal tipo a considerar para o Eixo 1 – Ligação EN 1-12 apresenta 
as seguintes dimensões parciais: 

 
 

• Plataforma com 12,00 m 

− Faixa de rodagem pavimentada (duas vias de circulação) com 7,00 m de 
largura. 

− Bermas exteriores com 2,50 m de largura, pavimentadas. 
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Eixo 2 – Ligação a caminho rural 
 
O perfil transversal tipo do eixo 2 apresenta as seguintes características: 
 

• Plataforma com 5,00 m 

− Faixa de rodagem pavimentada (duas vias de circulação) com 4,00 m de 
largura. 

− Bermas exteriores com 0,5 m de largura, pavimentadas. 

 
 
Valetas 
 

• Ramos A, B, C, D e E 
Nestes ramos, as valetas a executar em secção corrente, em situações de escavação, 
terão uma inclinação do pano adjacente à via de 1/2 (V/H), inclinações iguais às 
consideradas para os taludes de escavação no pano exterior, e profundidade de 1,00 m, 
tal como previsto para as valetas da plena via e dos ramos dos outros nós deste 
sublanço. De igual forma, estas valetas terão o fundo revestido a betão (até 30 cm de 
altura) em zonas de reduzida inclinação longitudinal (inferior a 1,50 %), e em zonas em 
que as velocidades de escoamento sejam excessivas. 
 
Em aterro e em recta, no limite exterior da plataforma e do lado de dentro da guarda de 
segurança metálica, será executada uma valeta de bordadura em betão de secção semi-
circular com diâmetro de 0,30 m. A mesma valeta será executada no limite exterior da 
faixa de rodagem correspondente ao intradorso das curvas quando em, aterro. 
 
Na faixa de rodagem correspondente ao extradorso das curvas será também executada, 
junto ao separador central rígido, uma caleira com rasgo em contínuo em “balão” 
associada ao “New Jersey”. 
 
Na situação de aterro será considerada uma concordância da berma direita com o talude 
através de uma curva com 0,60 m de tangente. 
 
É considerado o boleamento do talude de escavação na concordância deste com o 
terreno natural num comprimento de 2,0 m.   
 
 

• Eixo 1 – Ligação à EN 1-12 
Em situação de escavação estão previstas valetas de plataforma em betão com secção 
triangular, com 1,20 m de largura e profundidade de 0,30 m. A inclinação no lado 
contíguo à berma é de 1/3 (V/H), e é de 1/1 (V/H) no lado que dá continuidade ao talude. 
A concordância da valeta com o talude de escavação será feita por intermédio de uma 
banqueta com 1,00 m de largura. 
 
Na situação de aterro será considerada uma concordância das bermas direitas com o 
talude através de uma curva com 0,60 m de tangente. 
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Em aterro e em recta, no limite exterior da plataforma e do lado de dentro da guarda de 
segurança metálica, será executada uma valeta de bordadura em betão de secção semi-
circular com diâmetro de 0,30 m. A mesma valeta será executada no limite exterior da 
faixa de rodagem correspondente ao intradorso das curvas quando em aterro.  
 
 

• Eixo 2 
Em situação de escavação estão previstas valetas de plataforma não revistas com 
secção triangular. A inclinação no lado contíguo à berma é de 1/2 (V/H), apresentando 
uma largura de 0,80 m e uma profundidade de 0,40 m. As inclinações no lado que dá 
continuidade ao talude são iguais às consideradas para os taludes de escavação. 
 
Na situação de aterro será considerada uma concordância das bermas direitas com o 
talude através de uma curva com 0,60 m de tangente.  
 
 
 
 
2.4 Vias de Desaceleração e Vias de Aceleração 

As vias de aceleração e de desaceleração são do tipo paralelo, e foram projectadas 
tendo em atenção o estipulado na “Norma de Nós de Ligação” e na “Norma de 
Intersecções” da JAE. 
 
 
 
 
2.4.1 Vias de Desaceleração (Ramos A e Ramo C) 
As vias de desaceleração dos Ramos A e C, do tipo paralelo com uma via, têm a 
extensão aproximada de 165 m (excluindo o bisel). O bisel inicial de cada uma destas 
vias tem a extensão de 75 m. Apresentam uma largura de 3,50 m com bermas de 2,50 m 
de largura. 
 
 
 
 
2.4.2 Vias de Aceleração (Ramos B e D) 
As vias de aceleração dos Ramos B e D, do tipo paralelo com uma via, apresentam a 
extensão aproximada de 195 m (excluindo o bisel). O bisel final de cada uma destas vias 
tem a extensão de 75 m. As vias de aceleração apresentam uma faixa de rodagem com 
3,50 m de largura, e as bermas têm 2,50 m de largura. 
 
 
 
 
2.5 Ligações à Rede Viária 

O traçado do nó em análise considera todas as possíveis e necessárias ligações 
rodoviárias com a rede viária existente. 
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Descrevem-se em seguida, de forma resumida, as principais características dessas 
ligações. 
 
 
 
 
2.5.1 Eixo 1 – Ligação à EN 1-12 
O Eixo 1 – Ligação à EN 1-12, tal como referido na sua designação, promove a ligação à 
EN 1-12, unindo a Rotunda N 1-12 e a Rotunda CD. Apresenta uma extensão da ordem 
dos 485,36 m.  
 
 
 
 
2.5.2 Rotunda N 1-12 
A Rotunda N 1-12 apresenta um raio interior de 15,00 m, uma via de circulação com 8,00 
m de largura (2 vias de 4,00 m) e três entradas. 
 
Esta rotunda articula os movimentos entre a EN 1-12, junto à qual se insere, o Eixo 1 – 
Ligação à EN 1-12, que estabelece ligação com os restantes ramos do nó, e a EM 563-2, 
que actualmente entronca na EN 1-12 no local onde se prevê a implantação da rotunda. 
Estabelece desta forma a ligação à rede local.  
 
 
 
 
2.5.3 Eixo 2 

O Eixo 2 apresenta uma extensão da ordem dos 130,63 m e promove a ligação entre a 
Rotunda AB e o caminho rural que se desenvolve para nascente. 
 
 
 
 
2.6 Restabelecimentos e Obras de Arte 

Em termos de Restabelecimentos previstos, o Nó de Salreu realiza o restabelecimento do 
Caminho da Areia e do Caminho da Quinta do Monte (através das suas componentes: 
Rotunda N 1-12 / Eixo 1 / Rotunda C+D / Ramo E / Rotunda A+B / Eixo 2) viabilizando o 
acesso ao Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas do Vouga, 
não contemplado no RECAPE do IC1 aquando da aprovação do projecto do IC1 – 
Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, mas que em resultado das negociações com a Câmara 
de Estarreja, ficou definida a inserção de uma nova passagem ao km 7+100 de modo a 
viabilizar o acesso ao Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas 
do Vouga. 
 
Ao nível das Obras de Arte, prevê-se a sua construção quando é necessário transpor a 
A29 / IC1 estando assim o Ramo E associado às obras de arte PS 11.1 e PS 11.2.  
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2.7 Terraplenagens. Movimento de Terras 

2.7.1 Taludes de Aterro e Escavação 
O traçado do nó rodoviário em estudo desenvolve-se quase sempre acima do terreno 
natural, em aterro. A orografia do terreno, na sua generalidade plana, proporciona a 
criação de aterros com alturas reduzidas. Uma vez que os terrenos de fundação 
interessam na totalidade depósitos de praias antigas e de terraços, cuja orografia é 
aplanada ou pouco acidentada, considera-se que após a remoção do horizonte orgânico 
superficial, não será previsível a ocorrência de problemas geotécnicos significativos uma 
vez que se tratam de materiais com características de fundação adequada, 
nomeadamente em termos de compressibilidade e capacidade de carga.  
 
Tomando em consideração as características geotécnicas dos materiais a movimentar, a 
dimensão (altura) dos aterros, considera-se que estes devam ser executados com 
inclinações suaves ou seja da ordem de 1V/2H, permitindo esta inclinação assegurar a 
sua estabilidade global. 
 
Nas escavações a realizar em maciço Plio-Plistocénico (Depósitos de Praias Antigas), 
essencialmente arenoso, de acordo com os dados disponíveis propõe-se taludes 1/2 
(v/h), com vista à garantia da sua estabilidade e à redução da ocorrência de erosão e 
consequente ravinamento, fenómenos aos quais estes materiais se propiciam. 
 
 
 
 
2.7.2 Movimentos de Terras 
Os volumes de movimentos de terras esperados são os seguintes: 
 

• Escavação: 7 000 m3; 

• Aterro: 109 000 m3. 

Os materiais para a construção dos aterros e uma vez que não existem escavações em 
linha, serão provenientes de materiais de empréstimo, os quais deverão possuir 
características adequadas para serem utilizados na construção dos aterros, bem como 
ter origem em locais autorizados para o efeito. 
 
A escavação prevista decorre do saneamento que será necessário fazer aos solos para 
garantia de estabilidade dos aterros, os quais serão conduzidos a depósitos. 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 
Setembro 2008 

25

 
 
2.8 Drenagem 

O estudo de drenagem elaborado em fase de Projecto de Execução para o sublanço em que se 
insere o nó de Salreu definiu as bacias hidrográficas e os pressupostos de cálculo que serviram 
de base à determinação do tipo de soluções a adoptar para o nó. 
 
Assim, em virtude da implantação do nó de Salreu torna-se necessário proceder ao 
prolongamento da PH7.1 da plena via do IC1. As restantes passagens hidráulicas 
consideradas estão associadas a ramos do nó, e correspondem a bacias não significativas. 
 
Para minimizar os fenómenos de erosão e proteger os taludes de escavação, são também 
previstas valas de crista de talude para intercepção e condução de águas que escorrem em 
direcção ao talude. É também considerada a execução de valas de pé de talude com o 
objectivo de conduzir as águas provenientes dos taludes da plataforma e dos terrenos 
marginais. 
 
Apresenta-se em seguida um quadro resumo onde consta a definição das dimensões das 
passagens hidráulicas para um período de retorno de 100 anos, tal como os respectivos 
caudais de cálculo: 
 

Quadro III. 1 – Nó de Salreu – Pré-Dimensionamento das Passagens Hidráulicas 

I.(mm/h) 
Q 

(m3/s
) BACIAS PH´s Ao Km Área 

(Km2) 
L 

(km) 
H 

(km) 
Tc 

cálc. 
(min) 

Tc 
adopt. 
(min) 

Coef. 
de 

Esc. 
(C) I (100) Q 100 

Secção 
adoptada 

15 PH 7.1 7+386 0,190 0,44 12,0 19,12 15 0,55 92,4 2,60 ф1.2 

* PH0.1 RE 0+034 0,006 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.2 RE Rot. AB 0,003 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.1 RA 0+068 0,012 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.1 RD 0+175 0,018 - - - - - - 0,30 ф1.0 

 
 
 
 
2.9 Pavimentação 

Para as faixas de rodagem dos ramos A, B, C, D e E prevê-se: 
 

− Camada de desgaste em betão betuminoso (0,05 m); 

− Camada de regularização em macadame betuminoso (0,07 m + 0,07 m); 

− Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0,15 m); 

− Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (0,15 m). 
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Para a faixa de rodagem do Eixo 1 – Ligação à EN 1-12 prevê-se: 
 

− Camada de desgaste em betão betuminoso (0,05 m); 

− Camada de regularização em mistura betuminosa densa (0,05 m); 

− Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0,15 m); 

− Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (0,15 m). 
 
 
Para a faixa de rodagem do Eixo 2 prevê-se: 
 

− Camada de desgaste em betão betuminoso (0,04 m); 

− Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0,20 m); 
 
 
 
 
2.10 Tráfego 

De acordo com o Estudo de Tráfego realizado para o projecto, os valores de Tráfego 
Médio Diário Anual, apresentam-se no quadro seguinte. 
 

Quadro III. 2 – Dados de Tráfego Médio Diário (veículos/dia) 

Tráfego Médio Diário Anual 

2009 2019 2029 
Secção 

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 
Lote 4 Nó de Angeja 
(IC1/IP5) Nó com a 

EN1-12 (Salreu) 
22621 3501 26122 27392 3699 31091 34143 4410 38553 

Lote 4 Nó com a EN1-
12 (Salreu) Nó de 

Estarreja 
20522 3449 23971 24059 3606 27665 29523 4297 33820 

Estarreja - Angeja 18776 3227 22003 22352 3392 25744 26204 3943 30147 
Estarreja - EN1-12 

Nascente (Norte -Este) 908 198 1106 1086 208 1294 1669 311 1980 

Estarreja - EN1-12 
Poente (Norte -Oeste) 837 24 861 982 25 1007 1650 43 1693 

EN1-12 Poente - EN1-
12 Nascente (Oeste -

Este) 
5889 235 6124 6918 247 7165 8218 287 8505 

Angeja - EN1-12 
Nascente (Sul -Este) 1484 133 1617 1752 140 1892 2987 220 3207 

Angeja -EN1-12 Poente 
(Sul -Oeste) 2361 141 2502 2779 148 2927 4953 247 5200 
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3. PROJECTO COMPLEMENTAR 

Como projecto complementar ao nó de Salreu refere-se o sublanço do IC1 entre Angeja e 
Estarreja ao qual se associa e que se encontra presentemente em construção. 
 
 
 
 
4. PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO 

Relativamente à programação de execução deste nó rodoviário, prevê-se o início da 
construção para Janeiro de 2009 e o final da construção em Setembro de 2009. 
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE E 
AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Procede-se neste capítulo à caracterização da situação actual do ambiente, seguida da 
respectiva avaliação de impactes. 
 
Os factores ambientais em análise correspondem aos que potencialmente poderão ser 
susceptíveis à ocorrência de impactes, decorrentes das características do projecto e das 
próprias características da zona de implantação e referem-se a: 
 

• Geologia; 
• Solos e Uso do Solo; 
• Recursos Hídricos; 
• Ruído; 
• Ecologia e Paisagem; 
• Ordenamento e Condicionantes; 
• Património. 

 
Para o estudo de cada um destes factores e em função das suas características 
específicas e da área potencialmente afectada pela construção e funcionamento do 
projecto, foram adoptadas metodologias próprias, as quais serão apresentadas nos 
pontos respeitantes a cada uma das componentes.  
 
No entanto, em cada factor ambiental será seguida a mesma tipologia de classificação de 
impactes, constituída pelos seguintes parâmetros: 
 

Qualificação 
(revela se o impacte é positivo ou negativo para 

o ambiente) 
Positiva / Negativa 

Magnitude 
(refere-se ao grau de afectação sobre um 

determinado factor) 
Reduzida / Moderada / Elevada  

Incidência 
(se o impacte resulta de acções directas do 

projecto ou dos seus efeitos) 
Directa / Indirecta 

Duração 
(refere-se à escala temporal em que actua um 

determinado impacte) 
Temporária / Permanente 

Reversibilidade 
(tem em conta a possibilidade de, uma vez 

produzido o impacte, o sistema afectado poder 
voltar ao seu estado inicial) 

Reversível / Irreversível 

Significância 
(significado do impacte em termos do contexto) 

Pouco Significativo / Significativo / Muito 
Significativo  



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 

Setembro 2008 

30 

 
 
Na análise que é realizada é ainda considerada a plena via do IC1, nomeadamente 
porque da sua complementaridade resultarão impactes cumulativos, nomeadamente no 
ruído. 
 
Na sequência desta avaliação por áreas temáticas, procede-se a uma Síntese de 
Impactes. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Introdução 

Avaliam-se neste ponto as características geológico-geotécnicas das formações 
interferidas e da solução de projecto prevista, nomeadamente em termos de alterações 
na morfologia pela criação de taludes e soluções já contempladas para a garantia de 
estabilidade do Nó Rodoviário de Salreu. 
 
Consideram-se ainda os movimentos de terras gerados pela implantação do projecto. 
 
Para esta análise consideraram-se os elementos disponibilizados pelo Estudo Geológico 
Geotécnico do projecto.  
 
 
 
 
2.2 Situação Actual do Ambiente 

A área em estudo situa-se junto ao contacto do limite ocidental do Maciço Hespérico com 
o bordo Norte da Orla Ocidental (Bacia Meso-Cenozóica Ocidental), que recobre o 
contacto entre as zonas Centro-Ibérica (ZCI) e de Ossa Morena (ZOM) (SGP, 1992). 
 
Do ponto de vista estratigráfico, a área em estudo é constituída por sedimentos do Plio-
plistocénico e Modernos, depositados em discordância, sobre os terrenos do Complexo 
Xisto-Grauváquico ante-ordovícico. 
 
Na FIG. IV.1 estão identificadas as principais unidades geológicas ocorrentes na área de 
projecto, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha 16-A (Aveiro), à escala  
1: 50 000, dos Serviços Geológicos de Portugal. 
 
As formações aí representadas pertencem ao Plio-Plistocénico, nomeadamente os 
Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais (Qa

2) e ao Proterozóico (Ante-
Ordovícico), nomeadamente os metassedimentos xistosos do Proterozóico (X). 
 
O Nó Rodoviário de Salreu interessa na sua totalidade depósitos Plio-plistocénicos, os 
quais assentam directamente nos metassedimentos xistosos do Proterozóico. 
 
Os Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais (Qa

2) são constituídos 
essencialmente por leitos de areias e cascalheiras de calhaus rolados, por vezes muito 
espessos escalonados no nível dos 60-70 m. De referir que localmente foram observados 
níveis constituídos por argila de cor cinzenta com espessuras quase sempre inferiores a 
0,20 metros. Pela sua pequena espessura, estes níveis não parecem apresentar 
obstáculo à passagem da água. Os calhaus, geralmente de quartzo, por vezes xistosos 
ou mesmo arenítica, exibem rolamento quase sempre acentuado. As areias podem ser 
finas a grosseiras, de coloração geralmente clara (amarelada ou alaranjada, por vezes 
acinzentada). 
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Estes Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais (Qa

2) que correspondem à 
continuação para Sul da faixa de Ovar, Espinho e Porto, representam um domínio de 
sedimentação muito pouco profunda com alguma energia (ambiente de margem – 
praias), induzido pelos materiais constituintes da mesma. Encontram-se directamente 
assentes sobre os xistos de Arada e a sua espessura é dependente da morfologia do 
soco antigo. 
 
Os metassedimentos xistosos do Proterozóico (X) são constituídos por xistos cloríticos, 
sericíticos e moscovíticos, geralmente físseis, com xistosidade muito penetrativa, 
subvertical, orientada geralmente segundo NNW-SSE. Localmente verificam-se outras 
direcções, segundo NNE-SSW mas sempre com pendores subverticais. Encontram-se 
frequentemente recobertos pelos depósitos de praia. Frequentemente mostram 
características de passagem a micaxistos. Estão quase sempre alterados à superfície, 
evidenciando um aspecto argiloso, com variações de coloração frequentes, entre 
castanho-amarelado ou alaranjado, avermelhado ou vermelho escuro (borra-de-vinho), 
cinzento-escuro, passando pelo esverdeado nas zonas mais cloríticas. De referir ainda, a 
existência de pequenas passagens de natureza mais siliciosa indicador de processos de 
recristalização. É mesmo possível em alguns locais observar pequenos ocelos de quartzo 
bastante estirados segundo a xistosidade. 
 
Os metassedimentos xistosos do Proterozóico não são interceptados pela geometria do 
Nó de Salreu, encontrando-se como já referido subjacente aos depósitos de praias 
antigas e de terraços fluviais ocorrentes (Qa

2). 
 
Nos afloramentos xistosos foram reconhecidas duas fases de deformação regional de 
idade hercínica (F1 e F3), que se sobrepuseram a uma fase anterior de idade provável 
sarda. 
 
A primeira fase hercínica esteve na origem de dobras megascópicas de orientação geral 
N60W, de plano axial subvertical, a que se associa uma clivagem de plano axial. A 
terceira fase de deformação hercínica traduz-se regionalmente por uma clivagem de 
orientação N30W, sendo acompanhada de metamorfismo regional de baixas pressões. 
 
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha 16-A (Aveiro), à escala 1: 50 000 
reproduzida na FIG. IV.1 não se encontram assinalados acidentes tectónicos na área de 
projecto e envolvente próxima.  
 
A área de projecto insere-se no município de Estarreja, no qual, há referência à 
exploração de recursos minerais, sobretudo não metálicos destinados ao mercado dos 
produtos cerâmicos e ao sector da construção. 
 
Assim, de acordo com o Plano Director Municipal de Estarreja (PDM de Estarreja), 
existiram pedreiras nas zonas de Água-Levada, Barreiro de Além e Beduído. 
Actualmente, estão em exploração três barreiros e duas saibreiras, também localizadas 
fora da influência da área de projecto.     
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FIG. IV. 1 – Extracto da Carta Geológica de Portugal, Folha 16-A (Aveiro) 
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De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidade Sísmica do INMG (1988), o Nó 
Rodoviário de Salreu encontra-se numa zona de intensidade sísmica máxima registada 
de grau VI a VII (Escala de Mercalli modificada). 
 
Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP) a área de projecto enquadra-se na zona C, a que corresponde um coeficiente 
de sismicidade (α) de 0,5. Em termos de coeficiente sísmico de referência β0, que está 
directamente relacionado com o tipo de estrutura em análise, depende também das 
características do terreno, pelo que no quadro seguinte são apresentados os tipos de 
terrenos interessados.  
 

Quadro IV. 1 – Tipologia de Terrenos Interessados com vista à definição do Coeficiente Sísmico de 
Referência, β0 

Tipo de Terreno Formações 
Ocorrentes 

Tipo I Rochas e solos coerentes rijos X 

Tipo II Solos coerentes muito duros, duros e de consistência 
média; Solos incoerentes soltos X ; Qa

2 

Legenda: Qa2 - Depósitos de Antigas Praias e de Terraços Fluviais; X - Xistos de Arada. 
 
 
Os terrenos interessados pela área de projecto incluem-se no Tipo I e II sendo que, as 
construções a edificar poderão ser tanto mais afectadas pela ocorrência de sismos 
quanto mais se situem sobre terrenos com índice mais elevado, ou seja, os que 
apresentam menores velocidades de propagação das ondas sísmicas. 
 
 
 
 
2.3 Avaliação de Impactes 

A implantação do Nó de Salreu origina a execução de escavações e a criação de aterros, 
ambos de reduzida altura, em consequência da aplanada orografia do terreno. 
 
Nas escavações a realizar em maciço Plio-Plistocénico (Depósitos de Antigas Praias e de 
Terraços Fluviais), essencialmente arenoso, propõe-se uma geometria de talude da 
ordem de 1/2 (v/h) com vista à garantia da sua estabilidade e à redução da ocorrência de 
erosão e consequente ravinamento, fenómenos aos quais estes materiais se propiciam. 
 
Não se prevêm cuidados adicionais aos normais processos construtivos, dada a 
ripabilidade dos maciços interessados (Depósitos de Antigas Praias e de Terraços 
Fluviais), que são escaváveis na sua totalidade com meios mecânicos. 
 
As escavações apenas ocorrem de forma muito pontual no Eixo 1 de ligação à EN1-12 
sendo a altura dos taludes de cerca de 0,5 m 
 
Para os taludes de aterro, que são dominantes, e face às características geotécnicas, 
preconiza-se a adopção generalizada de inclinações suaves, ou seja uma geometria da 
ordem de 1/2 (v/h), permitindo esta inclinação assegurar a sua estabilidade global.  
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Os taludes de aterro serão revestidos com uma espessura de 0,15-0,20 m de terra 
vegetal com espécies vegetais autóctones adequadas com vista a minimizar a 
possibilidade de ravinamento dos taludes de aterro provocado pelas escorrências de 
águas superficiais. 
 
Prevê-se um valor médio de decapagem de 1,0 m, cuja terra vegetal será depois 
transportada a depósito com o objectivo de ser assim posteriormente reutilizada como 
revestimento de protecção dos taludes de aterro e escavação, de forma a evitar a erosão 
e ravinamento dos mesmos, conforme acima referido. 
 
Considera-se ainda que após a remoção do horizonte orgânico superficial, não se preveja 
a ocorrência de problemas geotécnicos significativos relacionados com os terrenos de 
fundações uma vez que se tratam de materiais com características adequadas, 
nomeadamente em termos de compressibilidade e capacidade de carga.  
 
Os impactes na morfologia serão, assim, pouco significativos pela reduzida altura do 
projecto acompanhando a disposição geral do terreno com taludes de aterro e escavação 
suaves, de reduzida inclinação. 
 
Desta situação resultarão movimentos de terras, cujos valores globais se apresentam no 
Quadro IV.2. 
 

Quadro IV. 2 – Balanço de Terras do Nó Rodoviário de Salreu 

Eixo Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço (m3) 

Ramo A 2 700 10 900 - 8 200 

Ramo B 400 17 500 - 17 100 

Ramo C 300 22 200 - 21 900 

Ramo D 2 700 13 700 - 11 000 

Ramo E - 27 900 - 27 900 

Eixo 1 - Ligação à EN 1-12 600 15 000 - 14 400 

Eixo 2 300 1 800 - 1 500 

TOTAL 7 000 109 000 - 102 000 

 
 
Da implantação do projecto e dada a sua forma generalizado de desenvolvimento em 
aterro, ocorre um défice de terras total na ordem dos 102 000 m3, o qual, terá que ser 
colmatado com materiais provenientes de empréstimo com características adequadas à 
sua utilização na construção de aterros. 
 
Este balanço é o resultado da necessidade de cerca de 109 000 m3 de terras para aterro 
e da contribuição de apenas 7 000 m3 de terras resultantes de escavações. Refere-se 
ainda que, a obtenção de terras de empréstimo com vista a colmatar o referido deficit 
deverá ser realizada através do recurso a locais devidamente licenciados para o efeito. 
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Estes impactes que ocorrerão na fase de construção, são assim considerados 
temporários, negativos, directos, irreversíveis, de magnitude reduzida, em termos 
de alteração da morfologia e do volume de terras necessário, e globalmente pouco 
significativos. 
 
Na fase de exploração poderão ocorrer impactes relacionados com a estabilidade dos 
taludes de aterro e escavação, que são impactes de natureza geotécnica e para os quais 
o projecto contempla já medidas para o seu controle, pelo que são considerados pouco 
significativos. 
 
 
 
 
2.4 Conclusões 

Considera-se que da implantação do projecto resultarão impactes globalmente pouco 
significativos ao nível da geologia e geomorfologia.  
 
As alterações previstas na morfologia são reduzidas pela baixa altura dos taludes e 
inclinações suaves. 
 
Os movimentos de terras decorrentes da sua construção implicam a necessidade de 
recorrer a terras de empréstimo, dado que o projecto se desenvolverá numa área de 
características planas e, como tal, o volume de terra oriundo das escavações apresenta-
se muito inferior ao volume de terras necessário para a construção de aterros, ocorrendo 
assim um deficit global. Estes impactes são reduzidos uma vez que os volumes 
envolvidos têm pouco significado.  
 
O projecto contempla também já medidas adequadas para o controle dos impactes na 
fase de exploração, nomeadamente os de natureza geotécnica relacionados com a 
estabilidade dos taludes, pelo que não se identificam situações de sensibilidade especial. 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Introdução 

O estudo pedológico foi orientado no sentido de caracterizar os solos ocorrentes na área 
directamente afectada pela implantação do projecto e avaliar o seu valor e aptidão de 
uma forma qualitativa e quantitativa. 
 
Não existindo cartografia específica da área em estudo, a análise relativa à componente 
solos foi elaborada utilizando como base de trabalho a Carta Militar de Portugal, Folha n.º 
174 (Murtosa) à escala 1: 25 000, a Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do 
Município de Estarreja à escala 1: 25 000 e ainda a Carta Geológica de Portugal (Folha 
n.º 16 A – Aveiro) à escala 1: 50 000. 
 
Houve, assim, a necessidade de realizar um estudo prospectivo no sentido de obter um 
esboço da distribuição dos solos e uma estimativa das suas características físico-
químicas e biológicas. 
 
Para a análise do uso do solo recorreu-se à análise da fotografia aérea complementada 
com o levantamento de campo. 
 
Estas informações foram posteriormente confrontadas com a forma de implantação do 
projecto para a avaliação dos impactes sobre estas componentes. 
 
 
 
 
3.2 Situação Actual do Ambiente 

De acordo com a informação recolhida, a área de implantação do Nó de Salreu 
desenvolve-se sobre Coluviossolos de textura ligeira a mediana não carbonatados, de 
acordo com a classificação da FAO. 
 
Os Coluviossolos de textura ligeira a mediana não carbonatados são solos de 
acumulação de materiais detríticos, sem uma diferenciação clara de horizontes, com 
textura diversificada, podendo apresentar fases pedregosas ou mal drenadas. As suas 
características químicas dependem do material de origem dominado. O pH é médio a 
reduzido, o teor em matéria orgânica médio, a capacidade de troca catiónica média a 
elevada. 
 
Para além das características físicas referidas, no Quadro IV.3 está sintetizado o modo 
como estes solos se comportam face a factores de degradação. 
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Quadro IV. 3 – Principais Características dos Coluviossolos de Textura Ligeira a Mediana Não 
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Coluviossolos 
de Textura 
Ligeira a 

Mediana Não 
Carbonatados 

Parcial Média a 
Elevada Média Reduzida 

a Média 
Média a 
Elevada 

Reduzida 
a Elevada Média Média Média 

(Critérios de classificação adaptados de Blume, 1990; Cardoso, 1965; Fernandes, 1992; Marks et al., 1989; SROA, 
1972) 
 
 
A área de implantação do nó de Salreu caracteriza-se pela baixa, por vezes, média 
densidade de ocupação urbana que ocorre no geral ao longo dos caminhos e estradas 
interceptadas, as quais, apresentam uma orientação predominante Oeste-Este. 
 
As manchas agrícolas distribuem-se nos terrenos envolventes às povoações e linhas de 
água. 
 
O Nó de Salreu, situado próximo do km 7+300 do IC1 – Sublanço Angeja / Estarreja 
apresenta uma configuração em “trevo de dois quadrantes” com o desenvolvimento dos 
“loops”, a realizar-se para Sul, no sentido de Angeja. 
 
Para além dos diversos eixos projectados que caracterizam os ramos do Nó, foi ainda 
projectado um eixo de via designado por “Ligação à EN 1-12” que materializa a ligação à 
rede viária local (EN 1-12 e EM 563-2), e que se desenvolve com uma orientação 
aproximada Sudoeste/Nordeste e, um eixo que promove a ligação entre a rotunda do nó 
posicionada a Nascente e um caminho rural local que se desenvolve para Nascente 
permitindo o acesso a dois reservatórios de abastecimento de água (SMAS de Estarreja) 
que se encontram implantados nas imediações. 
 
A área de implantação do Nó de Salreu é dominada por ocupação agrícola que preenche 
a quase totalidade da área de intervenção. Nesta área predomina a cultura do milho que 
só é interrompida esporadicamente por áreas sociais junto às vias de comunicação 
(FIG. IV.2). 
 
As Áreas Agrícolas (Fotos 1 e 2) encontram-se organizadas em parcelas de configuração 
formal, com cultivo de cereais (essencialmente, campos de milho) e acessíveis por uma 
rede de caminhos em terra batida. 
 
As Áreas Sociais (Fotos 3 e 4) são compostas por edificação habitacional de 1 a 2 pisos, 
disposta ao longo dos principais eixos viários (EN1-12 e EM 563-2). Refere-se também a 
existência na proximidade do nó de uma exploração agro-pecuária (vacaria) (Fotos 5 e 6) 
e do Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas do Vouga, 
isolado, disposto ao longo do Caminho da Quinta do Monte.  
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Interferindo a rede viária local destaca-se ainda a presença de dois caminhos, 
nomeadamente o Caminho da Areia e a Rua do Vale da Gestosa. 
 
 

  
Fotos 1 e 2 - Áreas Agrícolas 

  
Fotos 3 e 4 - Áreas Sociais 

  
Fotos 5 e 6 - Exploração Agro-Pecuária (Bovinicultura) 

 
(fotos com localização assinalada na FIG. IV.2) 
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FIG. IV. 2 – Uso do Solo na Área do Projecto e Envolvente 
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3.3 Avaliação de Impactes 

São considerados impactes sobre os solos e respectivos usos todas as modificações à 
situação actual, decorrentes da implantação do projecto e perspectivas de evolução 
futura. 
 
Os impactes iniciam-se na fase de construção e têm um carácter permanente, dada a 
ocupação irreversível da área de implantação pelo desenvolvimento dos ramos do nó em 
aterro e escavação. Considera-se que os impactes têm uma qualificação negativa dado 
que da implantação do projecto ocorrerá uma artificialização da área a ocupar. 
 
O projecto ocupará na totalidade solos férteis (Coluviossolos) com uso agrícola na 
envolvência do IC1 em construção, prevendo-se a afectação do seu uso. 
 
Esta afectação traduzir-se-á em cerca de 7,3 ha de coluviossolos e áreas agrícolas 
constituindo um impacte localizado e de reduzida magnitude e significância face à 
reduzida faixa de ocupação e ao facto da zona ser já substancialmente alterada pela 
implantação da própria auto-estrada. 
 
Desta forma, considera-se que a ocupação do solo com a implantação do projecto e a 
respectiva artificialização do local constitui um impacte negativo, permanente, directo, 
local sobre o solo e respectivo uso actual, de magnitude reduzida e globalmente 
pouco significativo face à reduzida área de ocupação e à artificialização do meio já 
ocorrer com o próprio IC1. 
 
Face ao edificado referido para a envolvente não existe qualquer afectação sobre o 
mesmo. Os eventuais impactes são assim de natureza acústica e paisagística que são 
avaliados nos respectivos descritores. 
 
De referir ainda que ao nível dos caminhos locais interferidos pela auto-estrada não se 
verificava o restabelecimento da EM563-2 / Caminho da Quinta do Monte, pelo que 
agora, com a implantação do Nó de Salreu e nomeadamente, do Ramo E que passa 
superiormente ao IC1 ligando as rotundas AB e CD, esta situação encontra-se rectificada, 
restabelecendo-se a via e o acesso directo ao Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio 
(R9 Estarreja) das Águas do Vouga. 
 
O presente Nó Rodoviário de Salreu realiza o restabelecimento do Caminho da Areia e 
do Caminho da Quinta do Monte (através das suas componentes: Rotunda N 1-12 / Eixo 
1 / Rotunda C+D / Ramo E / Rotunda A+B / Eixo 2) viabilizando o acesso ao Reservatório 
de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas do Vouga contemplado no 
RECAPE do IC1.  
 
De referir que esta situação ao nível das infraestruturas viárias locais, traduzir-se-á 
assim, num impacte positivo, directo, permanente, irreversível, de magnitude 
elevada e significativo e de abrangência local. 
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3.4 Conclusões 

Da implantação do projecto ocorrerá a afectação permanente e irreversível dos solos e 
actuais usos, numa área de cerca de 7,3 ha de extensão. 
 
Os solos são em geral férteis, verificando-se que na quase totalidade da área do Nó 
estão ocupados com o cultivo de cereais e na restante parte com o cultivo de cereais e 
escassas edificações, numa envolvente já toda ela com alguma artificialização pela 
presença de áreas agrícolas, áreas urbanas e vias de comunicação. 
  
Pela área afectada e a transformação que ocorrerá na zona com a implantação da 
própria auto-estrada, classifica-se o impacte de negativo, directo, permanente, 
irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo e de abrangência local. 
 
O Restabelecimento do Caminho da Areia / EM563-2 e do Caminho da Quinta do Monte 
realizado pelo Nó de Salreu, o qual, viabiliza o acesso ao Reservatório de Distribuição ou 
Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas do Vouga de Estarreja, constitui um impacte 
positivo, directo, permanente, irreversível, de magnitude elevada e significativo e 
que terá uma abrangência local. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 Introdução 

A presente caracterização tem por objectivo a identificação da situação ao nível dos 
recursos hídricos, enquadrando nesta matéria a área proposta para a implantação do Nó 
Rodoviário de Salreu. 
 
Esta análise incide sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos presentes na 
área em estudo e envolvente próxima. 
 
A caracterização terá em conta os aspectos quantitativos e qualitativos com orientação 
para a área de implantação do projecto e sua envolvente directa. 
 
Em termos quantitativos, compreende a descrição de aspectos de hidrografia, 
hidrogeologia, hidrologia e usos de água. Em termos qualitativos, a caracterização 
abrange a identificação dos usos actuais das linhas de água superficiais e das águas 
subterrâneas do local e o levantamento das principais fontes poluentes. 
 
As fontes de informação utilizadas correspondem aos elementos disponibilizados pelo 
projecto ao nível da drenagem e hidrogeologia, aos estudos desenvolvidos no âmbito do 
RECAPE deste sublanço do IC1, também desenvolvido pela AGRI-PRO Ambiente, ao 
trabalho de campo e ainda à consulta do site do INAG. 
 
Na sequência desta caracterização proceder-se-á à avaliação de impactes tendo em 
conta as fases de construção e de exploração, sendo os aspectos metodológicos 
explicitados aquando das avaliações. 
 
 
 
 
4.2 Situação Actual do Ambiente 

4.2.1 Hidrografia 
A área de implantação do Nó Rodoviário de Salreu desenvolve-se de forma adjacente ao 
troço de via entre o km 7+100 e o km 7+400 (aproximadamente) do IC1 – Sublanço 
Angeja - Estarreja. 
 
De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 
Portugal, a área de projecto insere-se na Região Hidrográfica nº 7, Vouga e Mondego e 
mais especificamente na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga, a qual, apresenta uma forma 
alongada com orientação dominante Leste-Oeste, ocupando uma área de 3 635 km2 e 
com o Rio Vouga a apresentar uma extensão de 148 km. 
 
O Rio Vouga desagua no Oceano Atlântico através da Ria de Aveiro sendo os seus 
principais afluentes, na margem direita, os rios Sul, Caima e Antuã (desaguando 
directamente no braço Norte da Ria de Aveiro) e, na margem esquerda, os rios Águeda e 
Alfusqueiro. 
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Dentro da Bacia do Rio Vouga, a área de intervenção desenvolve-se na Sub-Bacia do Rio 
Antuã (Quadro IV. 4), a qual, desagua no Esteiro de Canelas (Braço Norte da Ria de 
Aveiro). 
 

Quadro IV. 4 – Enquadramento Hidrográfico e Características Físicas da Sub-Bacia do Rio Antuã 

Bacia 
Hidrográfica 

Sub-Bacia 
Hidrográfica 

Classificação 
Decimal 

Área da 
Bacia (Km2) 

Comprimento 
(Km) 

Área em 
estudo 

Rio Vouga Rio Antuã 719 02 01 04 149,2 38,3 

Área de 
implantação 

do Nó de 
Salreu 

 
 
Na FIG. IV.3 enquadra-se a localização do Nó Rodoviário de Salreu face à Sub-Bacia 
Hidrográfica onde se insere (Rio Antuã) apresentando-se ainda como referência as  
sub-bacias envolventes, interferidas pelo sublanço da auto-estrada ao qual se encontra 
associado. 
 
O sublanço Angeja-Estarreja entre o Rio Jardim e o Rio Antuã, no qual se localiza o Nó 
de Salreu, é caracterizado como uma zona de forte ocupação agrícola, associada a um 
planalto que se desenvolve praticamente na cumeeira que divide as duas bacias (a Sul, a 
do Rio Jardim e, a Norte, a do Rio Antuã), correspondendo por conseguinte a uma zona 
onde são atravessadas poucas linhas de água, e que estão associadas a bacias de 
dimensão reduzida. 
 
Localizada na margem esquerda do Rio Antuã, a área de projecto desenvolve-se numa 
área de cabeceira apresentando no seu interior duas linhas de águas incipientes, de 
carácter torrencial. 
 
As referidas linhas de água de características naturais apresentam-se incipientes e com 
fraca expressão espacial na área em estudo. A confluência de numerosas linhas de água 
a jusante destas origina um curso de água (sem topónimo), de orientação geral SE-NW, o 
qual, constitui um afluente da margem esquerda do Rio Antuã (ver cartografia à escala de 
projecto – FIG. III.1). 
 
 
 
 
4.2.2 Hidrologia 
A área da bacia hidrográfica situada a Norte do Rio Vouga, na qual se insere a área de 
implantação do Nó de Salreu, apresenta um clima que varia entre super-húmido e húmido 
(Classificação de Thornthwaite-Mather). 
 
Assim, em termos de escoamento a Bacia do Rio Vouga apresenta ao longo do ano uma 
distribuição que se mantém com as mesmas características de ano para ano. Em média, 
o período em que se verifica maior escoamento situa-se entre Dezembro e Março, 
enquanto o com menor escoamento entre Junho e Setembro. De referir ainda que o 
escoamento acumulado no semestre húmido (de Outubro a Março) é em média superior 
a 70 % do escoamento anual. 
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FIG. IV. 3 – Planta Geral de Localização da Sub-Bacia Hidrográfica Interferida pelo Nó 
Rodoviário de Salreu e Sub-Bacias Envolventes 
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4.2.3 Hidrogeologia 
Do ponto de vista hidrogeológico, a zona em análise atravessa dois conjuntos de terrenos 
com características distintas: 
 

• um complexo hidrogeológico fissurado e parcialmente alterado, constituído 
pelos terrenos do Proterozóico (Xistos de Arada). Apresenta características mistas 
de percolação subterrânea (com permeabilidade menor, nos níveis mais 
alterados, mais superficiais, e permeabilidade maior nas zonas pouco alteradas), 
com o escoamento a realizar-se por fissuração e porosidade. Os níveis freáticos 
detectados encontram-se geralmente a alguns metros de profundidade; 

 
• um complexo hidrogeológico misto, constituído pelos depósitos de antigas 

praias e de terraços (Q2
a) formado por areias finas a grosseiras e calhaus rolados 

dispersos com passagens argilo-siltosa. Apresenta permeabilidade reduzida a 
alta, dando origem normalmente a um aquífero livre, cujo limite inferior é 
constituído pelas formações do substrato. Por outro lado pode também originar 
aquíferos de águas suspensas em correspondência com a alternância de níveis 
mais argilosos ou arenosos. O nível freático, nas épocas de maior pluviosidade 
tem tendência a aproximar-se da superfície, descendo alguns metros na época de 
estiagem. Os níveis freáticos encontram-se a pequena profundidade. 

 
Estas zonas aluvionares onde se insere o nó, podem ficar alagadas com o nível 
freático a situar-se à superfície, devido à insuficiência da drenagem natural e total 
saturação dos terrenos em profundidade. 

 
 
 
 
4.2.4 Usos de Água 
 

• Águas Superficiais 
 
Actualmente, a maioria dos cursos de água pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio 
Vouga são utilizados para rega embora no passado muitos deles tenham tido outros 
aproveitamentos como fontes de energia hídrica para fazer mover moinhos e azenhas 
(hoje em dia, esta utilização individual é cada vez menos significativa). 
 
Como excepção, refere-se a utilização do Rio Antuã como origem de abastecimento de 
água, quer para fins industriais (cerca de 300 m3/h) quer para abastecimento doméstico, 
desde 1994 (cerca de 100 m3/h). A captação de água existente no Rio Antuã é pertença 
do Município de Estarreja. 
 
O projecto insere-se numa zona planáltica com escassas linhas de água cujas bacias 
apresentam reduzida dimensão não tendo sido identificadas utilizações da água 
superficial. Tal como anteriormente referido, na área de projecto verifica-se a existência 
de duas linhas de água muito incipientes caracterizadas pelo seu carácter torrencial e 
fraca expressão espacial, as quais, não são susceptíveis de qualquer utilização.  
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• Águas Subterrâneas 
 
A área de projecto enquadra-se no município de Estarreja, o qual, apresenta uma 
elevada utilização das águas subterrâneas tendo como fins o abastecimento para 
consumo humano, a rega e as industrias (Quadro IV.5). 
 

Quadro IV. 5 – Usos das Águas Subterrâneas no Município de Estarreja 

Município de Estarreja 
Extracção de Água Subterrânea (1 000 
m3/ano) 307 Extracções de Água Subterrânea 

para Abastecimento Doméstico e 
Industrial % de água subterrânea nas extracções 

totais 100,0 

Área irrigada no município (ha) 2214 
Dotação total (m3/ha/ano) 4 572,6 
Extracção de água subterrânea (hm3/ano) 6,48 

Estimativas de Extracções de 
Água Subterrânea para a 
Agricultura 

% de água subterrânea nas extracções 
totais 64 

Extracção de água subterrânea (hm3/ano) 6,79 Extracções Totais de Água 
Subterrânea % de água subterrânea nas extracções 

totais 65,1 

Extracções Totais (mm/ano) 63 
Recarga (mm/ano) 626 
Excedente (mm) (Recarga-Extracções) 563 
Extracções/Recarga (%) 10 

Balanço entre as Extracções 
Totais de Água Subterrânea e a 
Recarga 

Taxa de Exploração Baixa 
Fonte: Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal, 1995.  

 
 
A área de intervenção apresenta um uso essencialmente agrícola (intensivo) sendo que o 
abastecimento de água (rega) desses terrenos agrícolas tem origem subterrânea. 
 
Na envolvente próxima da área em estudo verifica-se que além do uso para 
abastecimento de água (rega) dos terrenos agrícolas, as águas subterrâneas são ainda 
utilizadas em actividades agro-pecuárias. 
 
Na FIG. IV.4 é possível observar na envolvente da área em estudo a presença de poços, 
nascentes e fontes que revelam o grande uso local das águas subterrâneas. 
 
 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 
Setembro 2008 

51

 
 

 
FIG. IV. 4 – Usos de Água presentes no local 

 
 
 
 
4.2.5 Fontes Poluentes 
 

• Águas Superficiais 
 
No âmbito da caracterização dos usos e utilizações da água da Bacia do Vouga (Plano 
de Bacia Hidrográfica do Rio Vouga), as fontes poluidoras pontuais foram classificadas 
em três grandes grupos: 
 

− Fontes Domésticas; 

− Fontes Industriais; 

− Agro-pecuária (Suinicultura e Bovinicultura). 
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A região onde se insere a área de projecto apresenta uma estrutura produtiva que se 
caracteriza por uma densidade industrial elevada, assente numa teia de pequenas e 
médias empresas, onde predominam sectores como a metalomecânica, cerâmica, 
agricultura, agro-pecuária, indústria têxtil, química e alimentar (lacticínios e bebidas). Em 
consequência da proximidade a zonas industriais e à prática de actividades agrícolas 
intensivas alguns cursos de água apresentam elevados níveis de poluição. 
 
Na Sub-Bacia do Rio Antuã estão localizadas várias unidades de lacticínios e algumas 
unidades de fabricação de papel e de indústria têxtil. 
 
No município de Estarreja, no qual se enquadra a área de intervenção, a poluição de 
origem agro-pecuária (essencialmente Bovinicultura) assume uma certa relevância. 
 
Na área abrangida pela área de estudo e envolvente próxima, cuja ocupação é 
essencialmente agrícola (de regadio) e com uma baixa densidade populacional apenas 
se identificou junto ao limite Este da área em estudo a presença de uma unidade agro-
pecuária (vacaria) na envolvente próxima.  
 
A poluição difusa na área de estudo tem assim origem nas seguintes fontes: 
 

− De origem agrícola, em particular por nutrientes (azoto e fósforo), nomeadamente 
nos terrenos abrangidos pela área em estudo e envolvente próxima; 

− De origem agropecuária (vacaria), em particular da vacaria localizada próximo do 
limite Este da área em estudo na envolvente próxima; 

− De origem urbana, nomeadamente, as vias de comunicação rodoviária, 
principalmente IC1 Lanço Angeja (IP5)-Maceda (Sub-Lanço Angeja-Estarreja), a 
Estrada Nacional 1-12 (EN 1-12) e os arruamentos urbanos (onde os poluentes 
emitidos pelos veículos sofrem deposição e posterior lavagem, sendo arrastados 
para o ambiente natural pelas águas de escorrência) e as águas pluviais dos 
aglomerados urbanos dispostos ao longo da Estrada Nacional 1-12 (EN 1-12) e 
da Rua Padre António Tavares (tal como as águas de escorrência das estradas 
são transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados).  

 
 

• Águas Subterrâneas 
 
Segundo a Carta Litológica de Portugal (LNEC, 1995) interpretada em termos de 
vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, na área de implantação do projecto, 
as formações aquíferas apresentam uma vulnerabilidade elevada, associada à existência 
de depósitos de praias antigas e terraços, porosos, de média a elevada permeabilidade. 
 
O conceito de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas é definido como a 
susceptibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função 
apenas das características intrínsecas do aquífero. 
 
Em termos de fontes poluidoras, para a área em estudo e face à actividade agrícola 
presente, poder-se-á considerar o uso de fertilizantes (nutrientes, azoto e fósforo) como 
situação eventualmente poluidora. 
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Refere-se ainda a presença de uma exploração agro-pecuária (vacaria) na envolvente 
próxima, a qual, poderá ou não na dependência do adequado tratamentos dos seus 
efluentes constituir uma fonte poluidora.  
 
 
 
 
4.3 Avaliação de Impactes 

4.3.1 Metodologia 
Procede-se neste ponto à avaliação de impactes nos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos. 
 
Os impactes são avaliados para as fases de construção e de exploração, sendo que 
muitos dos impactes criados na fase de construção, permanecem na fase de exploração. 
 
Os impactes associados à fase de construção, relacionam-se fundamentalmente com: 
 

• As acções de preparação do terreno para a implantação do nó rodoviário que 
implicam a desmatação e decapagem dos terrenos, envolvendo a movimentação 
de terras e a possibilidade da sua movimentação, podendo atingir as linhas de 
água presentes na envolvente; 

• A criação de obstáculos temporários ao escoamento devido à intervenção em 
linhas de água a restabelecer pelo projecto. 

 
 
Na fase de exploração os impactes relacionam-se com: 
 

• O restabelecimento de linhas de água por passagens hidráulicas. 

 
Relativamente aos aspectos qualitativos, a avaliação de impactes centra-se na potencial 
alteração da qualidade dos recursos hídricos e respectivos usos decorrentes das acções 
de projecto nas suas diferentes fases. 
 
 
 
4.3.2 Fase de Construção 
Durante a fase de construção vão realizar-se terraplenagens e aterros que movimentarão 
terras e deixarão a descoberto o solo na área de intervenção. 
 
Os solos desnudados são erodidos com maior facilidade, podendo em situações de 
ocorrência de precipitação, verificar-se fenómenos erosivos, sendo fornecidos 
sedimentos que, transportados pelas águas de escorrência superficial podem afluir às 
linhas de água, aumentando os seus caudais sólidos.  
 
O impacte referido e com expressão localizada é negativo e considera-se indirecto, 
temporário e reversível. De um modo geral, considerando a adopção de medidas de 
minimização, relativa a cuidados de obra aliado às características incipientes das linhas 
de água, trata-se de um impacte pouco significativo e de magnitude reduzida.  
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A movimentação de terras e a preparação do terreno para colocação das passagens 
hidráulicas, pode também originar obstáculos temporários ao escoamento, favorecendo 
riscos de inundação. 
 
A área de intervenção proposta para a implantação do Nó Rodoviário de Salreu 
desenvolve-se em área de cabeceira de linhas de águas associadas à Sub-Bacia do Rio 
Antuã ocorrendo apenas a intercepção de duas linhas de água incipientes de carácter 
torrencial que são restabelecidas em quatro pontos por passagens hidráulicas a 
estabelecer nos ramos do nó sendo ainda necessário proceder ao prolongamento da  
PH 7.1 da plena via do IC1.  
 
Durante esta fase existe ainda a produção de efluentes domésticos do estaleiro e outros 
efluentes, nomeadamente águas de lavagem das máquinas e das centrais de fabrico de 
asfalto e óleos usados dos motores, que constituem uma fonte de matéria orgânica, 
sólidos suspensos e outros contaminantes, como hidrocarbonetos. 
 
Os impactes devido ao derrame acidental de hidrocarbonetos e à deposição de resíduos 
sólidos podem ser minimizados se forem adoptadas pelo construtor medidas de controle, 
recolha e deposição dos resíduos produzidos e se forem cumpridas rigorosamente as 
normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos utilizados. 
 
No geral, os impactes são negativos, directos, temporários, reversíveis e com 
expressão localizada. Considerando-se a adopção de medidas de minimização, trata-se 
de um impacte pouco significativo e de magnitude reduzida. 
 
De referir ainda que relativamente à afectação de usos de água, não se verifica a 
ocorrência de captações de água superficiais e/ou subterrâneas na área de implantação 
do projecto, sendo assim os impactes nulos. O Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio 
(R9 Estarreja) das Águas do Vouga localizado na envolvente próxima da Rotunda AB, 
não se prevê também que sofra qualquer afectação. 
 
 
 
 
4.3.3 Fase de Exploração 
Durante a fase de exploração, os principais impactes gerados pela presença do nó 
rodoviário nos recursos hídricos estão relacionados com o aumento do grau de 
impermeabilização do solo, com a consequente alteração da drenagem superficial 
natural, concentrando os fluxos. 
 
No projecto em análise prevê-se apenas a intercepção de duas linhas de água de 
carácter torrencial, as quais serão restabelecidas através de quatro passagens 
hidráulicas adequadamente dimensionadas, pelo que o efeito de barreira aos 
escoamentos naturais, apresenta-se muito reduzido. 
 
O projecto desenvolvido tem por objectivo dimensionar um sistema de drenagem eficaz 
que garanta a protecção do projecto dos efeitos nocivos da água e proporcione uma 
circulação segura da mesma durante os períodos de precipitação.  
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Para minimizar os fenómenos de erosão e proteger os taludes de escavação, são 
previstas valas de crista de talude para intercepção e condução de águas que escorrem 
em direcção ao talude. É também considerada a execução de valas de pé de talude com 
o objectivo de conduzir as águas provenientes dos taludes da plataforma e dos terrenos 
marginais. 
 
Apresenta-se em seguida o quadro resumo onde consta a pré-definição das dimensões 
das passagens hidráulicas previstas e os respectivos caudais de cálculo. 
 

Quadro IV. 6 – Nó de Salreu – Pré-Dimensionamento das Passagens Hidráulicas 

I.(mm/h) Q 
(m3/s) Bacias PH´s Ao Km Área 

(Km2) 
L 

(km) 
H 

(km) 
Tc 

cálc. 
(min) 

Tc 
adopt. 
(min) 

Coef. 
de 

Esc. 
(C) I (100) Q 100 

Secção 
adoptada 

15 PH 7.1 7+386 0,190 0,44 12,0 19,12 15 0,55 92,4 2,60 ф1.2 

* PH0.1 RE 0+034 0,006 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.2 RE Rot. AB 0,003 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.1 RA 0+068 0,012 - - - - - - 0,30 ф1.0 

* PHO.1 RD 0+175 0,018 - - - - - - 0,30 ф1.0 

 
 
Globalmente os impactes referentes à alteração dos escoamentos superficiais devem 
assim ser considerados negativos, mas pouco significativos, directos, permanentes e 
reversíveis.  
 
De referir ainda que nas áreas de interferência com outras vias, nomeadamente nas 
rotundas e ligações às vias existentes contempladas no nó, serão previstos trabalhos 
complementares que permitam articular as soluções projectadas com os sistemas de 
drenagem existentes. Desta forma são previstas as seguintes intervenções: 
 

• Limpeza e revestimento das valas e valetas existentes e a melhoria das condições 
de dissipação de energia nos pontos de descarga na zona a intervir; 

• Limpeza dos aquedutos existentes nas imediações da zona da obra e a melhoria 
das condições de escoamento através da limpeza de valas e valetas fora dos 
limites de expropriação e da colocação de passagens galgáveis ou não galgáveis 
sempre que justificável; 

• Na inserção do Nó no IC1 e para as passagens hidráulicas aqui existentes, serão 
respeitadas as secções existentes para os prolongamentos (PH 7.1) de modo a 
não criar estrangulamentos na secção de vazão e de modo a permitir uma maior 
rapidez de execução dos trabalhos de prolongamento. 

 
Este conjunto de intervenções pretende assim melhorar o funcionamento dos sistemas de 
drenagem existentes e minimizar os impactes causados pelos novos caudais neles 
descarregados.   
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Em termos do aumento de área de impermeabilização com a diminuição da recarga de 
aquíferos, pela presença do nó rodoviário considera-se ser um impacte negativo e 
directo, mas pouco significativo face à área de impermeabilização ser reduzida (cerca 
de 7 ha) e de se tratar de uma impermeabilização muito localizada e de carácter linear. 
 
Face a estas medidas de projecto, ao nível da fase de exploração não se espera assim 
a ocorrência de impactes negativos significativos, que face às medidas de projecto 
adoptadas, são classificados de magnitude reduzida. São ainda impactes 
permanentes e reversíveis. 
 
 
 
 
4.4 Conclusões 

Na fase de construção, face às acções de projecto e às características da área, 
considera-se que os impactes terão apenas um carácter pontual no restabelecimento das 
linhas de água interceptadas e na movimentação de terras que podem também atingir as 
linhas de água. Face aos cuidados da obra e às próprias características do local 
considera-se que os impactes negativos, directos e indirectos da construção do 
projecto são de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda temporários, 
reversíveis e muito localizados. 
 
Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que com o 
dimensionamento adoptado os impactes negativos e directos sobre as linhas de água 
interceptadas são reduzidos, pouco significativos e reversíveis. 
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5. RUÍDO 

5.1 Introdução 

No presente ponto procede-se à caracterização do ambiente sonoro, na área em estudo, 
tendo para o efeito se efectuado medições dos níveis de ruído ambiente na zona de 
implantação do Nó de Salreu e na sua envolvente. 
 
Com base nesta caracterização, nas acções de projecto e os dados de tráfego previstos, 
procedeu-se à avaliação de impactes para a fase de construção e de exploração onde 
nomeadamente se considerou também o efeito cumulativo pela presença do IC1. 
 
 
 
 
5.2 Situação Actual do Ambiente 

5.2.1 Metodologia 
Para a caracterização do ambiente sonoro na área em estudo efectuaram-se medições 
dos níveis de ruído ambiente na zona de implantação do Nó de Salreu e em todos os 
locais susceptíveis de possuir receptores sensíveis, próximos do futuro Nó. 
 
Para cada local analisado, foi escolhido o receptor mais susceptível de sentir maiores 
impactes, que tipicamente corresponde ao mais afastado possível de fontes de ruído 
locais e, simultaneamente, o mais próximo do futuro Nó. 
 
A localização dos pontos escolhidos e os valores medidos encontram-se no Anexo 2.1. 
 
Foram efectuadas medições para os três períodos (diurno, do entardecer e nocturno), 
garantindo, no mínimo, 30 minutos de medição para cada período a uma altura de 4 m. 
Com base nestas medições, foram calculados os indicadores Lden e Ln. 
 
As medições foram realizadas de acordo com os procedimentos recomendados nas 
normas em vigor, nomeadamente a NP 1730 de 1996, e utilizando um sonómetro 
homologado pelo Instituto Português da Qualidade. 
 
Nas medições utilizou-se um sonómetro digital integrador, munido de microfone de alta 
sensibilidade e equipado com um protector de vento para evitar sinais espúrios de baixa 
frequência devidos ao vento. 
 
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida e uma sonda. 
O equipamento foi convenientemente calibrado com um calibrador sonoro antes do início 
das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medições, não se 
tendo verificado desvios das posições de calibração. 
 
As medições de ruído foram efectuadas em condições meteorológicas caracterizadas por 
baixas a moderadas velocidades de vento. 
 
A partir dos níveis sonoros registados e tendo por base os critérios da legislação aplicável 
foi avaliado o grau de poluição sonora da área em estudo. 
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Foram analisadas ainda todas as fontes de ruído que influenciam o ambiente sonoro na 
vizinhança de cada ponto e qual a sua influência. 
 
 
 
 
5.2.2 Enquadramento Legal 
O estudo realizado teve como base a Legislação actual, correspondente ao Decreto-Lei 
nº 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 
Sendo assim, nos pontos relevantes para o estudo em questão, temos: 
 
 
Artigo 3º 
Definições 
 
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 
 
a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, 
ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 
designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 
 
c) «Avaliação acústica» a verificação da conformidade de situações específicas de ruído 
com os limites fixados; 
 
(...) 
 
l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996 (...) 
 
m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, (...) 
 
n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996 (...) 
 
(...) 
 
p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de 
modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 
ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 
iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas; 

 
q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 
lazer, com utilização humana; 
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s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num 
determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 
vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 
 
t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 
 
u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 
para uma situação determinada; 
 
v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 
definição de zona sensível; 
 
x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços 
de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 
serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 
de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período nocturno; 
 
z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em 
termos de edificação. 
(...) 
 
 
Artigo 11º 
Valores limite de exposição 
 
1—Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 
respeitados os seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln; 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso 
pelo indicador Ln; 

 
2—Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos 
existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação 
dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 
 
3—Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nos 2 e 3 do 
artigo 6º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos 
receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou 
inferior a 53 dB(A). 
(...) 
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5.2.3 Caracterização do Ambiente Sonoro 
O futuro Nó de Salreu ficará localizado numa área com campos de exploração agrícola e 
com algumas habitações na sua periferia, mais concretamente ao longo das vias 
existentes, em particular a EN1-12, onde se estabelecerá uma rotunda para articulação 
com o nó de Salreu. 
 
Nas proximidades do futuro Nó existem assim alguns locais com ocupação humana onde, 
apesar do seu afastamento ao Nó propriamente dito, importa analisar a afectação 
eventualmente provocada pelo ruído com origem no Nó, à luz das exigências 
regulamentares aplicáveis. 
 
Na proximidade directa do Nó há a registar a presença de uma vacaria e de um terreno 
afecto aos SMAS de Estarreja com a presença de reservatórios de água. 
 
A zona analisada tem assim características essencialmente rurais, não se tendo 
verificado a existência de fontes de ruído significativas.  
 
De modo a obter-se uma caracterização do ambiente sonoro actualmente existente na 
zona em estudo foram considerados 8 pontos de medição (FIG. IV.5). 
 
A campanha de medições efectuou-se, nos dias 14, 15 e 16 de Julho e 14, 15 e 16 de 
Agosto de 2008. 
 

 

 
FIG. IV. 5 – Localização dos Pontos de Medição 
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No Anexo 2.1 apresenta-se a localização em maior pormenor dos pontos, bem como os 
valores obtidos nas medições. 
 

Quadro IV. 7 – Pontos de Medição e Tipo de ocupação presente 

Pontos Tipo de Ocupação 
1 Habitação 
2 Habitação 
3 Campos de exploração agrícola (milho) 
4 Habitação 
5 Aglomerado habitacional 
6 Campos de exploração agrícola (milho) 
7 Campos de exploração agrícola (milho) 
8 Campos de exploração agrícola (milho) 

 
 
Refira-se que no caso em apreciação a classificação das zonas “sensíveis” e “mistas” 
não está ainda definida em instrumentos de planeamento territorial pelas entidades 
competentes, pelo que, de acordo com as definições regulamentares (n.º 3 do Artigo 11º 
do Decreto-Lei n.º 9/2007) as áreas analisadas estarão sujeitas aos limites de Ln = 53 
dBA e Lden = 63 dBA. 
 
O quadro seguinte apresenta os valores medidos para os indicadores Ld (período diurno), 
Le (período do entardecer), Ln (período nocturno), Lden (24h do dia, valor global). A 
última coluna descreve as fontes de ruído mais importantes verificadas durante as 
medições. 
 

Quadro IV. 8 – Níveis Sonoros na Zona do Projecto 

Laeq(dBA) 
Ponto 

Ld Le Ln Lden 
Observações 

P1 60,7 48,8 43,8 58,7 
Tráfego da EN1-12 e EM563-2; Animais 
domésticos; Actividades humanas; Ruídos de 
origem natural 

P2 60,9 45,9 42,9 58,7 
Tráfego da EN1-12 e EM563-2; Animais 
domésticos; Actividades humanas; Ruídos de 
origem natural 

P3 46,7 43,3 41,7 49,1 Tráfego da EN1-12 e EM563-2; Animais 
domésticos; Ruídos de origem natural 

P4 62,5 47,2 44,3 60,3 
Tráfego da EN1-12 e EM563-2; Animais 
domésticos; Actividades humanas; Ruídos de 
origem natural 

P5 45,2 43,1 40,9 48,2 Actividades humanas; Animais domésticos; 
Ruídos de origem natural  

P6 44,7 44,0 42,0 48,9 Ruídos de origem natural 
P7 45,1 42,5 41,5 48,5 Ruídos de origem natural 
P8 45,8 42,5 41,4 48,7 Animais domésticos; Ruídos de origem natural 

 
De acordo com a recolha de campo realizada não se verificou a existência de fontes de 
ruído não naturais significativas. 
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Após análise dos valores registados pode-se concluir que em termos legais se está, em 
geral, perante valores que se enquadram dentro dos limites estabelecidos para zonas 
sensíveis, visto que estes não excedem os 55 dB(A), para o indicador Lden, e os 45 dB(A), 
para o indicador Ln. A única excepção corresponde aos Pontos P1 e P2, localizados junto 
à EN1-12, onde os valores de ruído para o Lden superam os limites de zonas sensíveis, 
embora se enquadrem ainda nos limites para zonas mistas. 
 
Os reduzidos valores de ruído verificados mostram que o ambiente sonoro existente é no 
essencial tranquilo, típico de zonas rurais. Este facto é justificado pelo reduzido tráfego 
rodoviário e a inexistência de fontes de ruído industriais. 
 
 
 
 
5.3 Avaliação de Impactes 

5.3.1 Metodologia 
O presente ponto consiste na avaliação das condições acústicas resultantes quer das 
actividades de construção quer da sua fase de exploração, através da previsão dos níveis 
sonoros correspondentes nos locais de interesse, nomeadamente nas habitações mais 
próximas do traçado. 
 
A avaliação dos impactes na fase de construção é realizada de modo qualitativo, tendo 
em consideração as características de ocupação na envolvente próxima do projecto e os 
níveis sonoros típicos associados às actividades de construção civil. 
 
A avaliação de impactes na fase de exploração é efectuada de forma quantitativa com 
estimativa dos níveis de ruído gerados pelo tráfego no nó e na plena via do IC1, junto dos 
receptores sensíveis da envolvente, cujo ambiente sonoro foi caracterizado na situação 
de referência.  
 
Desta forma e tendo em conta as disposições regulamentares em vigor e os objectivos 
atrás mencionados, adoptou-se a seguinte metodologia: 
 
1 Previsão dos níveis sonoros apercebidos nos receptores de interesse na fase de obra 

com base nos níveis sonoros tipicamente resultantes das actividades a desenvolver 
nestas fases e a respectiva classificação de impactes em termos qualitativos; 

2 Elaboração de modelo de cálculo informático para simulação da propagação do ruído 
resultante do tráfego no nó de Salreu e no IC1, com base na orografia do terreno e 
nas características do tráfego; 

3 Parametrização e calibração dos modelos de cálculo de acordo com a normalização e 
recomendações aplicáveis; 

4 Previsão dos níveis sonoros do ruído particular e do ruído ambiente, com origem no 
ruído emitido pelo funcionamento do nó de Salreu e do IC1; 
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5 Previsão dos impactes acústicos na fase de exploração do troço em análise, através 
da verificação do cumprimento das disposições regulamentares aplicáveis, expressas 
no Art.º 11.º e Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007; 

6 Definição de eventuais soluções adequadas para minimização do ruído com origem 
no nó de Salreu, visando o cumprimento da regulamentação aplicável. 

 
 
No (Anexo 2.2) apresentam-se os mapas de ruído para o Lden e Ln, para os anos 2009, 
2019 e 2029. 
 
 
 
 
5.3.2 Fase de construção 
Esta fase integra a execução dos trabalhos construção civil, que incluirão circulação de 
máquinas e viaturas pesadas e operação de diversos equipamentos ruidosos nos 
estaleiros e fora deles, prevendo-se que as perturbações mais significativas serão 
pontuais e delimitadas no tempo e no espaço de influência. 
 
Assim, o ruído gerado e apercebido durante as obras dependerá de vários factores ainda 
não conhecidos (características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de 
funcionamento, etc.), pelo que não é viável, na presente fase, efectuar uma previsão 
quantificada rigorosa dos níveis sonoros apercebidos nos receptores com interesse. 
 
Não obstante apresentam-se no Quadro IV.9, a título indicativo, os valores médios dos 
níveis sonoros apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente 
utilizados em actividades de construção civil. 
 

Quadro IV. 9 – Níveis sonoros LAeq típicos (valores médios) a diversas distâncias de equipamentos 
de construção civil, em dB(A) 

Distância à fonte sonora 
Equipamentos 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 50 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 
Gruas (fixas ou 

móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 
NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do 
solo, e terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os receptores. 
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De acordo com o quadro atrás, e dada a proximidade entre alguns receptores sensíveis e 
o nó de Salreu, nomeadamente da rotunda a construir para articulação com a EN1-12, é 
de prever que junto destes sejam atingidos níveis sonoros acima do permitido 
regulamentarmente. 
 
Sublinhe-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como 
“actividades ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), e que para estas 
a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) não estabelece limites 
para os níveis sonoros originados por actividades ruidosas temporárias desde que sejam 
respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas 
proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 
úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respectivo horário de funcionamento 
e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante autorização especial, em 
casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 
 
Assim, a não quantificação dos níveis sonoros previsivelmente resultantes desta fase não 
se afigura problemática para o presente estudo, sendo a caracterização dos impactes 
acústicos previstos feita de forma qualitativa. 
 
Em termos de apreciação qualitativa, dado que várias das actividades inerentes aos 
trabalhos de construção da via são naturalmente ruidosas, é previsível que ocorram 
impactes acústicos negativos em alguns locais com ocupação sensível ao ruído, 
nomeadamente naqueles que estão situados nas proximidades dos locais da obra: as 
habitações na envolvente da EN1-12, no local onde se vai implantar a rotunda de 
articulação com o nó. 
 
Tendo em conta que estes locais apresentam actualmente um ambiente acústico 
perturbado (devido ao ruído de tráfego rodoviário), aqueles impactes deverão ter 
magnitudes moderadas, sendo no entanto temporários e reversíveis e localizados 
no tempo. 
 
 
 
 
5.3.3 Fase de Exploração 
5.3.3.1 Análise de Impactes do Nó de Salreu 
Os níveis sonoros previsivelmente gerados pelo tráfego no Nó de Salreu e apercebidos 
nos aglomerados habitacionais mais próximos, foram calculados de acordo com os dados 
de tráfego apresentados nos quadros seguintes, para os locais com interesse (“Pontos de 
Avaliação”). 
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Quadro IV. 10 – Valores de tráfego, total de veículos/hora por período  

 2009 2019 2029 
 P.Diur. P. Ent. P. Noct. P.Diur. P. Ent. P. Noct. P.Diur. P. Ent. P. Noct.
Angeja - Nó de Salreu 1632 845 297 1942 1005 354 2408 1247 439 
Estarreja - Nó de Salreu 1497 775 273 1728 895 315 2112 1094 385 
Nó de Salreu Estarreja - Angeja (Norte -Sul) 1374 711 250 1608 832 293 1883 975 343 
Estarreja -EN1-12 Nascente (Norte -Este)   70 34 12 82 39 14 126 60 21 
Estarreja -EN1-12 Poente (Norte -Oeste)   55 26 9 64 31 11 107 51 18 
EN1-12 Poente -EN1-12 Nascente (Oeste -Este)  382 225 60 447 263 70 531 312 83 
Angeja -EN1-12 Nascente (Sul -Este)   101 52 18 119 61 21 201 103 36 

Angeja -EN1-12 Poente (Sul -Oeste)   157 80 28 184 94 33 326 166 58 
 
 
 

Quadro IV. 11 – Valores de tráfego, % de pesados por período  

 2009 2019 2029 
 P.Diur. P. Ent. P. Noct. P.Diur. P. Ent. P. Noct. P.Diur. P. Ent. P. Noct.
Angeja - Nó de Salreu 13,3 9,3 18,6 11,8 8,2 16,5 11,4 7,9 15,8 
Estarreja - Nó de Salreu 14,3 9,9 19,9 13 9 18 12,6 8,8 17,6 
Nó de Salreu Estarreja - Angeja (Norte -Sul) 14,6 10,1 20,3 13,1 9,1 18,2 13 9 18,1 
Estarreja -EN1-12 Nascente (Norte -Este)   18,1 10,9 24,5 16,2 9,3 21,8 15,8 9,4 21,4 
Estarreja -EN1-12 Poente (Norte -Oeste)   2,8 1,3 4,1 2,5 1,1 3,5 2,6 1,3 3,5 
EN1-12 Poente -EN1-12 Nascente (Oeste -Este)  4,1 1,6 4,2 3,7 1,4 3,8 3,6 1,4 3,6 
Angeja -EN1-12 Nascente (Sul -Este)   8,3 5,2 10,4 7,5 4,4 9,5 7 4,2 8,4 

Angeja -EN1-12 Poente (Sul -Oeste)   5,7 3,3 7,2 5,2 3,2 6,1 4,8 3 5,8 
 
 
Os valores presentes resultam do estudo de tráfego realizado pelo projecto pela empresa 
Exacto em Julho de 2008. 
 
Os valores presentes resultam no estudo de tráfego realizado pela empresa Exacto em 
Julho de 2008. Considerou-se o uso de piso com mistura betuminosa normal e uma 
velocidade média de circulação de 120 km/h e 40 km/h nos ramos do nó. 
 
Refira-se ainda que os valores obtidos (Quadro IV.12 e IV.13) apresentam margens de 
incerteza inerentes a qualquer avaliação previsional, podendo naturalmente observar-se 
desvios, dada a variabilidade intrínseca de alguns dos parâmetros que concorrem para os 
campos sonoros apercebidos num determinado local. 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores do Ruído Particular. 
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Quadro IV. 12 – Níveis sonoros do ruído particular do tráfego rodoviário do nó de Salreu 

(fase de exploração da via) – Ruído Particular 

 
Níveis sonoros [dB(A)] 

2009 2019 2029 Ponto de 
avaliação 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden

P1 60,2 56,4 52,5 61,2 60,6 56,9 52,8 61,6 61,4 57,7 53,6 62,4 

P2 61,8 57,9 53,9 62,8 61,9 58,1 54 62,9 62,2 58,4 54,3 63,2 

P3 55,8 52,1 48,3 57 56,2 52,6 48,6 57,3 56,9 53,2 49,3 58 

P4 59,6 55,8 51,9 60,7 60 56,2 52,2 61 60,8 57 53 61,8 

P5 43,5 40,6 37,7 45,6 43,9 41,2 38,1 46 44,8 42,1 39 46,9 

P6 47,3 44 41,6 49,4 47,9 44,7 42,2 50 49,7 46,4 43,9 51,8 

P7 63,5 59,6 55,7 64,5 63,9 60,1 56 64,9 64,6 60,9 56,7 65,6 

P8 52,7 49,1 45,5 54 53,1 49,7 45,9 54,4 53,9 50,6 46,7 55,2 

 
 
No quadro seguinte está calculado o nível de Ruído Ambiente previsto que resulta da 
soma logarítmica entre o ruído residual medido e o particular previsto. 
 
 

Quadro IV. 13 – Níveis sonoros do ruído ambiente previsto do tráfego rodoviário do nó de Salreu 
(fase de exploração da via) – Ruído Ambiente 

 
Níveis sonoros [dB(A)] 

2009 2019 2029 Ponto de 
avaliação 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden

P1 63,5 57,1 53 63,1 63,7 57,5 53,3 63,4 64,1 58,2 54 63,9 

P2 64,4 58,2 54,2 64,2 64,4 58,4 54,3 64,3 64,6 58,6 54,6 64,5 

P3 56,3 52,6 49,2 57,7 56,7 53,1 49,4 57,9 57,3 53,6 50 58,5 

P4 64,3 56,4 52,6 63,5 64,4 56,7 52,9 63,7 64,7 57,4 53,5 64,1 

P5 47,4 45 42,6 50,1 47,6 45,3 42,7 50,2 48 45,6 43,1 50,6 

P6 49,2 47 44,8 52,2 49,6 47,4 45,1 52,5 50,9 48,4 46,1 53,6 

P7 63,6 59,7 55,9 64,6 64 60,2 56,2 65 64,6 61 56,8 65,7 

P8 53,5 50 46,9 55,1 53,8 50,5 47,2 55,4 54,5 51,2 47,8 56,1 
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Da observação dos dois quadros anteriores conclui-se que nos receptores habitados (P1 
a P5) verifica-se a ultrapassagem dos valores limite (zonas não classificadas) para 
ambos os indicadores, Lden e Ln para os pontos P1, P2 e P4 localizados em redor da 
rotunda com a EN1.12. 
 
Para o ano de entrada em exploração 2009, esta situação apenas se verifica no Ponto 
P2, para o Ln e só para a partir de 2019, esta situação se verifica também nos pontos P2 
e P4, para o Ln e Lden. 
 
Dos pontos com receptores sensíveis os pontos P3 e P5 encontram-se dentro dos limites 
legais para este tipo de zona. 
 
De acordo com os dados apresentados conclui-se que os receptores P1, P2 e P4 
localizados na vizinhança próxima da Rotunda N1-12 deverão ser protegidos de forma a 
garantir o cumprimento integral do Regulamento Geral do Ruído. 
 
 
 
 
5.3.3.2 Impactes cumulativos com o IC1 
A articulação do IC1 com o Nó de Salreu sugere que possa haver impactes cumulativos 
devido ao funcionamento simultâneo da plena via da auto-estrada e dos ramos do nó 
para a envolvente. 
 
Sendo assim, torna-se necessário efectuar uma análise dos impactes cumulativos 
inerentes ao funcionamento da totalidade da via e respectivo nó. Para o efeito são 
apresentados no quadro seguinte os valores de ruído ambiente previsto que resultam da 
adição (logarítmica) do ruído residual medido e do ruído particular proveniente do nó de 
Salreu e do IC1. 
 
Quadro IV. 14 – Níveis sonoros do ruído ambiente previsto do tráfego rodoviário do nó de Salreu e do 

IC1 (fase de exploração da via) 

Níveis sonoros [dB(A)] 
2009 2019 2029 Ponto de 

avaliação 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden

P1 63,6 57,3 53,3 63,3 63,8 57,7 53,6 63,5 64,1 58,4 54,3 64,1 

P2 64,4 58,3 54,4 64,3 64,2 58,1 54,1 64,1 64,7 58,8 54,9 64,6 

P3 56,4 52,8 49,5 57,8 56,8 53,4 49,8 58,3 57,6 54,1 50,5 58,9 

P4 64,3 56,5 52,9 63,6 64,5 57 53,2 63,8 64,8 57,7 53,9 64,3 

P5 52,7 50,8 48,4 55,8 52,5 51,3 48,9 56,2 53,2 52,1 49,7 56,8 

P6 58,8 56,7 54,3 61,7 58,2 57,3 54,9 62 59,2 58,3 55,8 63 

P7 64,4 60,8 57,2 65,7 64,6 61,3 57,6 66,1 65,3 62 58,4 66,9 

P8 57 54,5 51,9 59,6 57 55,1 52,5 59,9 57,8 56 53,3 60,8 

 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 

Setembro 2008 

68 

 
 
A adição do ruído proveniente do IC1 tem um efeito marginal de ligeira subida nos 
valores de ruído ambiente previstos. Tal como anteriormente verifica-se que os pontos 
P1, P2 e P4 se encontram acima dos limites estabelecidos para zonas sem definição, 
com desvios que não ultrapassam os 2 dBA.  
 
No quadro seguinte estão apresentados os acréscimos de ruído para a situação mais 
gravosa (IC1 + Nó de Salreu). Os valores foram obtidos subtraindo os valores de ruído 
ambiente previstos com os valores de ruído residual medidos. 
 
 

Quadro IV. 15 – Impactes sonoros decorrentes do funcionamento do Nó de Salreu e do IC1 (fase de 
exploração da via) 

Impactes sonoros [dB(A)] 
2009 2019 2029 Ponto de 

avaliação 
Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

P1 2,9 8,5 9,5 3,1 8,9 9,8 3,4 9,6 10,5 
P2 3,5 12,4 11,5 3,3 12,2 11,2 3,8 12,9 12 
P3 9,7 9,5 7,8 10,1 10,1 8,1 10,9 10,8 8,8 
P4 1,8 9,3 8,6 2 9,8 8,9 2,3 10,5 9,6 
P5 7,5 7,7 7,5 7,3 8,2 8 8 9 8,8 
P6 14,1 12,7 12,3 13,5 13,3 12,9 14,5 14,3 13,8 
P7 19,3 18,3 15,7 19,5 18,8 16,1 20,2 19,5 16,9 
P8 11,2 12 10,5 11,2 12,6 11,1 12 13,5 11,9 

 
 
Da observação do quadro anterior conclui-se que para os pontos de P1 a P5, que 
constituem os pontos com receptores habitados, os impactes previstos são inferiores a  
12 dBA para todos os anos e todos os períodos, cumprindo assim a “Regra de Boas 
Práticas” sugerida pela APA, com excepção do Ponto P2, no período do entardecer, mas 
cuja ultrapassagem não vai contudo além dos 0,9 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Sublinha-se que os níveis sonoros do ruído ambiente estão normalmente sujeitos a 
variações aleatórias, da ordem de ± 2 dB(A) e eventualmente superiores, resultantes de variações 
horárias, diárias ou sazonais do tráfego (volumes e/ou velocidades), de factores meteorológicos 
(vento, chuva, etc.), da presença de animais ruidosos (cães, cigarras, etc.), e da actividade 
humana local. 
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5.3.3.3 Mapas de Ruído 
Por forma a complementar a avaliação da afectação acústica provocada implementação 
deste nó e para permitir uma apreciação global expedita das condições acústicas 
previstas, apresentam-se, no Anexo 2.2, os mapas de ruído para os parâmetros Lden e 
Ln, para os anos 2009, 2019 e 2029, sem IC1 e com IC1 (cumulativo). 
 
Os mapas de ruído representam a distribuição espacial dos valores assumidos pelos 
indicadores de ruído regulamentares Lden e Ln, à cota de 4,0 m acima do solo, em posição 
cautelar (assumindo uma direcção do vento favorável à propagação sonora em todas as 
situações analisadas). 
 
Estes mapas foram elaborados com recurso ao programa de cálculo anteriormente 
descrito (Cadna/AI – Datakustik), de acordo com as disposições do 
Decreto-Lei n.º 146/2006 e com as recomendações aplicáveis constantes no documento 
”Directrizes para a Elaboração de Mapas de Ruído”, publicado pelo ex-Instituto do 
Ambiente (actual APA), em Março de 2007. 
 
Nos referidos mapas de ruído são esquematicamente indicados os locais tomados como 
representativos dos receptores sensíveis (P1 a P5) onde foram efectuadas medições dos 
níveis sonoros para caracterização das condições acústicas actuais (“Pontos de Medição 
Acústica”) correspondentes à Situação de Referência. 
 
Refere-se ainda que os mapas de ruído apresentados deverão ser analisados tendo em 
conta que traduzem níveis sonoros médios aproximados, em gamas de 5 dB(A), e a uma 
escala relativamente reduzida. 
 
 
 
 
5.4 Conclusão 

Os impactes acústicos provocados pelos trabalhos de construção da via (fase de 
construção) serão negativos, de magnitude moderada, sendo temporários e 
reversíveis, além de que muito localizados no tempo pelo que podem ser considerados 
pouco significativos. 
 
Na fase de exploração, as simulações efectuadas permitiram concluir que só 
pontualmente serão ultrapassados os valores limite estabelecidos para zonas sem 
classificação em 3 pontos localizados junto à EN1-12 e futura rotunda de articulação com 
o nó. Os impactes são negativos, directos, permanentes, de magnitude reduzida a 
moderada e globalmente pouco significativos, uma vez que com a adopção de medidas 
de adopção são reversíveis, cumprindo-se os limites legais. 
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6. ECOLOGIA E PAISAGEM 

6.1 Situação Actual do Ambiente 

6.1.1 Metodologia 
Face a tratar-se de uma zona muito homogénea e relativamente artificializada e contida 
no espaço, optou-se por analisar, de forma conjunta, os aspectos ecológicos e 
paisagísticos do local, identificando as suas características gerais e a presença de 
eventuais valores. 
 
Esta análise tem assim como objectivo geral a obtenção de um quadro representativo da 
área do projecto em termos de valores florísticos e faunísticos e de habitats importantes, 
que permitirão em conjunto com a ocupação do solo definir os aspectos essenciais da 
paisagem local. 
 
Tendo em conta que este Nó inserir-se-á sobre o IC1 em construção e que atravessa a 
área de estudo, a análise incidirá sobre as novas áreas não afectadas e que 
correspondem aos respectivos ramos e rotundas laterais e respectivos restabelecimentos 
aos caminhos e estradas existentes, bem como ao efeito visual e paisagístico do nó e da 
passagem superior de ligação das duas rotundas sobre o IC1. 
 
 
 
 
6.1.2 Enquadramento e Principais Características da Área de Estudo 
A área para a qual está prevista a implantação do Nó de Salreu, assim como esta própria 
infra-estrutura, não se encontra incluída em nenhuma área classificada do ponto de 
vista de conservação da natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio de Importância 
Comunitária da Rede Natura 2000. 
 
A área de implantação do Nó de Salreu situa-se numa zona aplanada e a cotas 
relativamente baixas sobre terrenos de matriz aluvionar, onde dominam os ecossistemas 
agrícolas de produção intensiva. Estes campos encontram-se estruturados em pequenas 
parcelas formando um mosaico de malha apertada onde alternam pousios e as culturas 
dominantes (milho, forragem e pastagens). 
 
Trata-se portanto de um ecossistema bastante simplificado que por força das suas 
características intrínsecas, exerce uma forte pressão sobre os elementos biológicos 
naturais. 
 
Nas áreas agrícolas o elevado grau de intervenção possibilita apenas a ocorrência de 
espécies ruderais associadas aos pousios e às bermas das estradas, consubstanciando 
comunidades sem qualquer interesse conservacionista. 
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Na área envolvente ao Nó é ainda visível um talhão de área florestal, dominado pelo 
pinheiro bravo que contacta directamente com as áreas agrícolas através de uma 
fronteira relativamente convoluta. O uso florestal intensivo condiciona igualmente o 
desenvolvimento da vegetação natural, verificando-se que o subcoberto arbustivo é 
normalmente rasteiro e pouco diversificado ocorrendo também zonas com o feto-vulgar a 
dominar o subcoberto dos pinhais. 
 
Em termos de paisagem dominam claramente as características da bacia hidrográfica do 
Vouga, com toda uma extensa área de solos a cota inferiores a 50 m (a variar entre os 5 
e 10 metros), caracterizada por usos mais agrícolas associados à sua planície aluvial. 
 
A área de implantação desta infraestrutura insere-se numa área de culturas anuais 
divididas pelo futuro IC1, várias estradas municipais, caminhos e a EN1-12 onde se fará a 
ligação à rede viária existente. 
 
O projecto insere-se assim numa Unidade de Paisagem que se designa de “Áreas 
Urbano-Rurais / Rururbanas””  
 
O casario disposto em linhas estruturadas ao longo das vias de comunicação alterna com 
os campos agrícolas geometrizados em parcelas de pequenas dimensões, com 
predomínio de formas rectangulares. Os solos fertéis destas várzeas suportam uma 
agricultura intensiva onde as culturas cerealíferas desempenham um importante papel. 
 
Em termos visuais pode-se apreender várias sub-unidades que correspondem a  
sub-espaços ocupados por cada um dos aglomerados populacionais e os respectivos 
campos agrícolas (FIG. IV.6). 
 

              
FIG. IV. 6 – Agricultura intensiva das manchas rururbanas no local de implantação 

 
 
As manchas agrícolas sobre os solos férteis das várzeas intercalam-se com os 
aglomerados habitacionais e são delimitadas pelas encostas florestadas. 
 
Nas Áreas Urbano-Rurais / “Rururbanas”, embora com alguma variedade nos estratos de 
vegetação, o predomínio da vegetação arbustiva, a rotatividade das culturas agrícolas e a 
presença por vezes um pouco desordenada das manchas urbanas, conferem-lhe uma 
sensibilidade média a elevada e uma capacidade de absorção visual média.  
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Esta capacidade de absorção que a paisagem apresenta é avaliada com base na maior 
ou menor capacidade para suportar um impacte visual, sendo esta função do relevo, mas 
também da ocupação do solo e da qualidade paisagística presente. 
 
Relativamente à qualidade visual da paisagem presente, a área de implantação do 
projecto apresenta um valor médio a elevado. 
 
Em termos de valores biológicos, a actividade agrícola existente no local assim como a 
ocupação urbana registada condicionam fortemente a presença de espécies da flora 
espontânea, estando esta, em geral, associada aos caminhos. 
 
Desta forma, a vegetação presente corresponde a formações herbáceas seminaturais 
que em geral ocupam habitats artificializados, ou seja locais mais ou menos alterados 
pela acção humana como sejam bermas de caminhos, campos abandonados sujeitos a 
intervenção humana.  
 
Estas comunidades designam-se por comunidades ruderais e tratam-se de espécies 
comuns, bem adaptadas às intervenções no meio, podendo mesmo prosperar com a 
intervenção humana. O valor ecológico deste habitat rururbano é assim muito reduzido. 
 
Durante o levantamento de campo não foram identificadas espécies da flora com estatuto 
de protecção. Nesta área não está presente nenhum habitat classificado pela Directiva 
Habitats. 
 
Desta forma, a área de implantação do Nó de Salreu não é detentora de qualquer 
interesse conservacionista para a flora. 
 
Também, a comunidade faunística presente neste local é composta por espécies comuns 
em toda a Europa Ocidental, reflectindo por si, quer em diversidade quer em abundância, 
a profunda antropogenização do meio e a genérica degradação das comunidades. 
 
Na área de implantação verifica-se a presença de apenas o biótopo agrícola. 
 
A área ocupada pelos campos agrícolas é procurada por aves de rapina que encontram 
territórios de caça, encontrando-se igualmente aves características deste habitat como 
Coturnix coturnix e Alectoris rufa. 
 
Os mamíferos estão representados por cerca de 29 espécies das quais: 4 espécies de 
quirópteros e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) possuem estatuto de 
conservação de “Vulnerável”; 5 espécies incluem-se no anexo B-II do Dec. Lei n.º 140/99; 
e 3 estão classificadas como espécies cinegéticas. Refira-se que parte das espécies 
deste grupo se encontra associada às actividades humanas, aparecendo 
preferencialmente próximo de hortas, casas e zonas de deposição de resíduos. 
 
De acordo com o Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim 
e Rodrigues, 1992) não se encontra identificado qualquer abrigo com interesse ou de 
protecção recomendada na zona de projecto e sua envolvente. 
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Podem ocorrer no entanto alguns quirópteros de espécies mais comuns, de forma isolada 
ou em pequenos grupos, que encontram alimento (preferencialmente invertebrados) e 
refúgio em abrigos em construções humanas como casas abandonadas e caves, e outras 
cavidades. 
 
De acordo com o Estatuto de Protecção conferido pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, que transpõe para o direito português a Directiva Comunitária n.º 79/409/CEE – 
Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE – Directiva Habitats, 
recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, na área de 
implantação do projecto estão referenciadas 11 espécies com especial interesse 
conservacionista: 4 espécies de aves constantes do Anexo I da Directiva Aves e 7 
espécie de mamífero do Anexo II da Directiva Habitats (Quadro IV.16). 
 
 
Quadro IV. 16 – Espécies da Fauna do Anexo I da Directiva Aves ou do Anexo II da Directiva Habitats 

 Estatuto de 
Conservação 

Anexo I da  
Directiva Aves 

Anexo II da  
Directiva Habitats 

Salamandra-lusitânica LC  X 

Lagarto-de-água LC  X 

Milhafre-preto LC X  

Guarda-rios LC X  

Noitibó-cinzento VU X  

Cotovia-pequena LC X  

Toupeira-de-água VU  X 

Morcego-de-ferradura-grande VU  X 

Morcego-de-ferradura-pequeno VU  X 

Morcego-rato-grande VU  X 

Lontra LC  X 
Legenda: LC- Pouco preocupante; VU- Vulnerável 
 
 
Estas onze espécies não se reproduzem na área, utilizando-a apenas como território de 
alimentação. 
 
Em termos da sua conservação em Portugal, a maioria são espécies muito abundantes, 
destacando-se apenas, com estatuto de Vulnerável (VU), a toupeira-de água e algumas 
espécies de quirópteros, cuja ocorrência é improvável no local do projecto. 
 
Desta forma, conclui-se que a área de implantação do projecto, não apresenta especial 
valor no que respeita à conservação dos valores faunísticos. 
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6.2 Avaliação de Impactes 

A avaliação dos impactes ao nível da ecologia é realizada com base no grau de 
afectação da fauna e flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista 
determinado na Situação Actual. Esse impacte só é considerado significativo quando há 
afectação de espécies protegidas ou existe um efeito prejudicial ao nível das espécies 
presentes, de tal ordem que poderão ocorrer perturbações na sua abundância. 
 
Na fase de construção os impactes sobre a flora e vegetação resultam das seguintes 
acções: 
 

• Desmatação; 

• Movimentação de terras (escavação e aterro); 

• Circulação de camiões e máquinas; 

• Instalação/funcionamento do estaleiro. 

 
 
Estas acções, as quais estão associadas à limpeza e modelação do terreno, traduzem-se 
na afectação permanente da flora presente na área de implantação do projecto. O 
impacte resultante das acções referidas embora negativo e permanente (afectação das 
comunidades vegetais) é de abrangência local e pouco significativo, pois nesta área 
não foram encontrados valores florísticos importantes ou de interesse conservacionista. 
Por outro lado, as comunidades vegetais existentes nesta área estão bem representadas 
na área envolvente, para além das áreas cultivadas que dominam. 
 
Estas acções, juntamente com a circulação de camiões e máquinas na área de 
intervenção, poderão ainda conduzir ao levantamento de poeiras e consequente 
deposição sobre a vegetação da área envolvente, que é contudo um impacte negativo e 
pouco significativo. 
 
Na fase de funcionamento, tendo em conta que as acções associadas à exploração da 
via, não se espera a ocorrência de impactes sobre a flora. 
 
Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às 
seguintes acções: 
 

• Desmatação, 

• Movimentação de terras (escavação e aterros); 

• Circulação de camiões e máquinas; 

• Instalação/funcionamento do estaleiro. 
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O denominador comum destas acções é a afectação de habitat, com afectação de 
espécies que estão alojados nos seus abrigos (herpetofauna e micromamíferos), e 
aumento do ruído com a consequente perturbação da fauna da área envolvente. Estes 
impactes são negativos, temporários no que respeita à perturbação da fauna e 
permanentes no que respeita à afectação do habitat. 
 
Embora nesta área possam potencialmente ocorrer algumas espécies do Anexo I da 
Directiva Aves e do Anexo II da Directiva Habitats, considerando que o habitat disponível 
na área envolvente é semelhante ao da área de implantação do projecto, e que estas 
espécies não se reproduzem na área de implantação do Nó, não se prevê a ocorrência 
de alterações significativas quer na abundância quer na distribuição destas espécies a 
nível local, as quais continuarão a ocorrer em abundância na zona envolvente. 
 
Desta forma, na globalidade, as acções referidas traduzem-se em impactes pouco 
significativos para a fauna. 
 
Na fase de exploração, a acção com potencial impacte sobre a fauna local será 
sobretudo a circulação de veículos. Considera-se no entanto que a comunidade 
tendencialmente se adaptará à presença desta infra-estrutura, tanto mais que existem já 
outras presentes na zona, pelo que os impactes, embora negativos e permanentes, 
serão de abrangência local e pouco significativos. 
 
Decorrente da implantação desta nova infra-estrutura rodoviária haverão também 
impactes ao nível da paisagem que se traduzem em: 
 

• Impactes pouco significativos, quando os efeitos não são visíveis ou têm 
visibilidade muito restrita ou então não alteram de modo apreciável a qualidade da 
paisagem; 

 
• Impactes significativos, quando há um efeito importante ao nível da alteração da 

paisagem local e com grande visibilidade para as populações. 
 
 
Atendendo a que nesta área existe já uma infraestrutura rodoviária de alguma dimensão 
(IC1), cujos impactes já serão assimilados em termos paisagísticos, entende-se que a 
implantação do Nó de Salreu, numa superfície com a mesma tipologia de relevo da área 
envolvente, apresenta uma visibilidade limitada. 
 
A inserção das rotundas e acessos respectivos com alturas reduzidas em relação à cota 
do terreno, não se traduzirá numa alteração sensível da sua morfologia, tendo os aterros 
inclinações suaves, permitindo uma inserção harmoniosa no terreno, com uma magnitude 
dos impactes paisagísticos relativamente baixa.  
 
Relativamente à passagem superior sobre o IC1, esta poderá acarretar impactes mais 
elevados em termos paisagísticos, mas os efeitos da sua presença só serão mais 
sentidos por observadores próximos do futuro Nó, como as habitações limítrofes às 
parcelas agrícolas e utentes das vias rodoviárias existentes, estes de uma forma apenas 
passageira.  



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 

Setembro 2008 

76 

 
 
Deste modo, face às características do próprio projecto, com ligação ao IC1 em 
construção, não se considera haver impactes significativos na paisagem. 
 
Os impactes negativos, permanentes e irreversíveis da sua presença são assim 
considerados pouco significativos. 
 
 
 
 
 
6.3 Conclusões 

Face às características visuais e de ocupação da zona, marcada já por uma antropização 
e pela auto-estrada à qual se associará, considera-se que os impactes da implantação do 
Nó de Salreu ao nível ecológico e paisagístico são pouco significativos, além de que se 
enquadram num processo de alteração da zona que absorverá mais facilmente qualquer 
nova estrutura. 
 
A integração e tratamento paisagístico da nova ligação viária será um factor importante 
para a minimização de impactes residuais. 
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7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

7.1 Situação Actual do Ambiente 

7.1.1 Metodologia 
No que respeita a instrumentos de gestão territorial e planos estratégicos, analisam-se 
neste ponto, especificamente os aspectos relativos aos espaços de ordenamento e 
condicionantes presentes na área de implantação directa do nó rodoviário agora 
proposto. 
 
Para esta caracterização que se pretende objectiva sobre o ordenamento e 
condicionantes do local, consideram-se no essencial os elementos relativos ao Plano 
Director Municipal de Estarreja, em vigor. 
 
 
 
 
7.1.2 Ordenamento 
O local agora proposto para o Nó de Salreu que se insere integralmente no município de 
Estarreja, encontra-se abrangido pelos seguintes instrumentos de gestão territorial: 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT da Região 
Centro); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Vouga (PBH do Rio Vouga); 

• Plano Director Municipal de Estarreja (PDM de Estarreja). 
 
 
O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Região Centro, deveria 
ter sido concluído até 27 de Setembro de 2007, não se podendo portanto à data 
identificar e analisar quaisquer relações com o projecto em análise. 
 
A elaboração o PROT Centro foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros 
nº 31/2006, de 23 de Março. 
 
O diploma que determina a elaboração do PROT estabelece no entanto diversos 
objectivos, entre os quais se destaca pela relação com o projecto, o seguinte: 
 

• Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a 
necessidade de densificar as interacções intra-regionais nomeadamente 
estruturando as redes regionais de equipamentos e serviços, e melhorando as 
redes estruturantes de transportes internas à região. 
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No que se refere aos planos de recursos hídricos em vigor, a área de implantação do Nó 
de Salreu está inserida na área do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Vouga. 
Este Plano foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2002, de 14 de Março e 
publicado no Diário da República n.º 62 I-B de 14 de Março de 2002. 
 
Da implementação do PBH deverá resultar uma melhoria significativa da qualidade da 
água da bacia do Rio Vouga, quer em relação às águas superficiais quer em relação às 
águas subterrâneas.  
 
Como objectivos estratégicos do PBH do Rio Vouga, de referir: assegurar uma gestão 
racional da procura de água, em função dos recursos disponíveis e das perspectivas 
sócio-económicas; garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos; assegurar a 
protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a protecção e 
recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nas linhas de água e no 
estuário; promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das secas e das 
cheias, no caso de elas ocorrerem, e dos riscos de acidentes de poluição; potenciar a 
valorização social e económica da utilização dos recursos; preservar as áreas do 
Domínio Hídrico; racionalizar e optimizar o quadro normativo e institucional vigente; 
promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e a utilização racional 
dos recursos e do meio hídrico; aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos. 
 
Relativamente à estratégia espacial, o PBH define 4 Unidades Homogéneas de 
Planeamento (UHP) e que constituem unidades de referência para a aplicação de 
determinados objectivos, do programa de medidas, da implementação, avaliação e 
acompanhamento do Plano. A área do Nó de Salreu encontra-se na UHP 1 – Vouga Ria. 
 
Todos os instrumentos de planeamento que definam a ocupação física do território 
articulados com o PBH deverão integrar condicionamentos para as actividades que 
constituem impactes sobre o meio hídrico, nomeadamente: captações de águas 
superficiais e subterrâneas, movimentação de terras, florestação, actividades agrícolas, 
instalação de unidades industriais e grandes superfícies comerciais, navegação e 
competições desportivas, extracção de inertes, campos de golfe, espaços de recreio e 
lazer e outras obras de carácter particular. 
 
Como analisado no descritor Recursos Hídricos, a área do Nó de Salreu encontra-se 
drenada por pequenas linhas de água afluentes da margem esquerda do Rio Antuã, o 
qual, desagua na Ria de Aveiro. 
 
O Plano Director Municipal (PDM) de Estarreja, em vigor, encontra-se ratificado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/93 (publicada no Diário da República, Iª Série 
B, N.º 45 de 23 de Fevereiro de 1993).  
 
Considera-se deste modo, para a análise dos espaços de ordenamento no local em 
apreciação, a situação actual retratada na FIG. IV.7. 
 
Assim, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM em vigor a área prevista para o 
Nó de Salreu insere-se: 
 

• na classe “Espaço Agrícola Protegido Existente”. 
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FIG. IV. 7 – Planta de Ordenamento 
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7.1.3 Condicionantes 
Ao nível das condicionantes consideram-se as que se encontram definidas ao nível do 
PDM de Estarreja em vigor.  
 
 
 
 
7.1.3.1 Condicionantes Legais – RAN 
Da análise da Carta de Condicionantes do PDM em vigor (FIG. IV.8) verifica-se que a 
área de implantação do Nó de Salreu encontra-se classificada como Reserva Agrícola 
Nacional (RAN).  
 
A RAN é um regulamento administrativo, que se rege pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 
de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei 
n.º 278/95, de 25 de Outubro. Esta legislação tem como objectivo defender e proteger as 
áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura, de forma a 
contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto 
ordenamento do território (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho). 
 
De acordo com esta legislação, nos solos de RAN são proibidas todas as acções que 
destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas. O presente projecto integra-se 
no regime de excepções, ao abrigo das quais a obra poderá ser executada (alínea d) do 
art.º 9 do Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro). 
 
 
 
 
7.1.3.2 Outras Condicionantes 
Na área de estudo verifica-se a presença de outras condicionantes correspondentes a 
infra-estruturas, com servidões associadas, nomeadamente: um Posto de 
Transformação, a Noroeste; duas Linhas Eléctricas (Rede Eléctrica), a Poente e a EN 1-
12 (Rede Viária), a Sul (FIG. IV.8). 
 
 
 
 
7.2 Avaliação de impactes 

7.2.1 Metodologia 
A avaliação de impactes no ordenamento do território é feita qualitativamente, com base 
no grau de cumprimento das directrizes de ordenamento identificadas na caracterização 
anteriormente apresentada. 
 
Será também feita a avaliação de impactes tendo em consideração a conformidade com 
as servidões e restrições de utilidade pública que visam a conservação do uso específico 
do solo e protecção de infra-estruturas. 
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A avaliação não é diferenciada pelas fases de projecto, já que o que importa avaliar é o 
enquadramento da pretensão do projecto em si, com os planos e servidões e restrições 
de utilidade pública. 
 
 
 
 
7.2.2 Ordenamento 
A avaliação dos impactes da localização proposta para o Nó de Salreu, tem que ser 
analisada no contexto da implantação da infra-estrutura rodoviária a que se associa, o 
IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, e nas propostas constantes nos instrumentos de 
ordenamento do território, bem como, na própria decisão do procedimento de pós-
avaliação a que o projecto do IC1 foi sujeito. 
 
De acordo com o apresentado na FIG.IV.7, verifica-se que o projecto do Nó de Salreu, se 
inclui em Espaço Agrícola Protegido Existente. Face a esta Carta de Ordenamento, que 
data de 1993, existem contudo decisões mais recentes a nível de Ordenamento e que 
foram aprovadas pela Câmara, fazendo parte das suas intenções. Trata-se em concreto 
da implantação do IC1 – Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, ao qual se associa este nó e 
que se encontra em construção, e à solicitação manifestada pela própria Câmara quanto 
à necessidade e importância de um novo nó nesta auto-estrada, a localizar em Salreu e 
com ligação à EN1-12. 
 
Com efeito, aquando do processo de pós-avaliação do projecto de execução do IC1 – 
Sublanço Angeja (IP5) / Estarreja, a Câmara de Estarreja expressou na consulta pública, 
a necessidade de ser implantado um novo nó, na zona de Salreu para servir as 
povoações de toda a envolvente e que teriam que continuar a usar a EN 109 durante um 
longo percurso para o seu acesso ao IC1. 
 
A inserção deste nó e nomeadamente, da passagem superior ao km 7+100, vem também 
viabilizar o restabelecimento de um caminho municipal, no local da sua intercepção, 
permitindo o acesso ao Reservatório de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das 
Águas do Vouga, uma vez que o Caminho da Areia e o Caminho da Quinta do Monte 
tinham sido interceptados pela plena via do IC1 e não restabelecidos.  
 
Assim, o presente Nó Rodoviário de Salreu realiza o restabelecimento do Caminho da 
Areia e do Caminho da Quinta do Monte (através das suas componentes: Rotunda N 1-
12 / Eixo 1 / Rotunda C+D / Ramo E / Rotunda A+B / Eixo 2) introduzindo mais um 
restabelecimento entre os dois lados do IC1. 
 
Deste modo, face ao projecto do Nó de Salreu ser um projecto complementar do IC1 e ao 
facto desta via rodoviária se encontrar aprovada e prevista nos instrumentos de gestão 
do território e o próprio nó ser subscrito pela Câmara de Estarreja, considera-se que o 
impacte do referido Nó é positivo, permanente, irreversível, de magnitude elevada e 
importância significativa ao nível das intenções de ordenamento. 
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FIG. IV. 8 – Planta de Condicionantes 
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7.2.3 Condicionantes 
No que diz respeito à articulação do projecto com servidões e restrições de utilidade 
pública presentes no local de implantação, verifica-se que ocorre a afectação de áreas de 
RAN. 
 
No entanto, atendendo a que o Nó de Salreu será um projecto associado ao IC1 e pelo 
facto de este se encontrar aprovado e em execução considera-se que a ocupação destes 
solos se encontra nas excepções da legislação ao abrigo das quais é possível a sua 
utilização mediante a aprovação prévia da Comissão da Reserva Agrícola Nacional. 
 
Assim, considera-se que o impacte na RAN, embora negativo, permanente e 
irreversível, e de abrangência local é pouco significativo.  
 
Relativamente às restantes condicionantes presentes na envolvente localizam-se todas 
afastadas do local do projecto, pelo que os impactes são considerados nulos. 
 
A inserção das rotundas nas vias de comunicação existentes e na sua área de servidão, 
é uma consequência óbvia da necessária ligação da auto-estrada à rede local e não pode 
ser entendida como um impacte negativo. 
 
 
 
 
7.3 Conclusões 

Ao nível do Ordenamento, conclui-se da avaliação realizada que a localização proposta 
para o Nó de Salreu é compatível com a classificação dos espaços de uso prevista no 
PDM de Estarreja, face a se associar ao IC1 (aprovado pela Câmara e em construção) e 
constituir uma pretensão da própriaCâmara de Estarreja, a implantação deste novo nó 
 
Sendo um projecto complementar ao IC 1, está também assim enquadrado nos 
instrumentos de gestão territorial que enquadram esta infra-estrutura rodoviária. 
Classificam-se assim os impactes de positivos, permanentes, irreversíveis, de 
magnitude elevada e importância significativa. 
 
Além do referido, o Restabelecimento do Caminho da Areia (EM 563-2) e do Caminho da 
Quinta do Monte realizado pelo Nó de Salreu, o qual, viabiliza o acesso ao Reservatório 
de Distribuição ou Equilíbrio (R9 Estarreja) das Águas do Vouga, constitui um impacte 
positivo, directo, permanente, irreversível, de magnitude elevada e significativo que 
será de abrangência local. 
 
Ao nível das Condicionantes, verifica-se que ocorre interferência de áreas de RAN. No 
entanto, tendo em conta o enquadramento legal destas condicionantes e o justificado 
interesse do Nó de Salreu, considera-se que, por ser também pouco relevante a área 
afectada, o impacte é negativo, permanente e irreversível e de magnitude reduzida e 
pouco significativo. 
 
Relativamente às servidões, a adequada compatibilização do projecto, não interferindo 
com qualquer uma das infra-estruturas presentes (com excepção da EN 1-12 para a sua 
devida articulação), faz com que não haja impactes a assinalar. 
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8. PATRIMÓNIO 

8.1 Situação Actual do Ambiente e Avaliação de Impactes 

8.1.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho) e o 
Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), cumprindo os 
termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de Impacte 
Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
 
 
 
8.1.1.1 Levantamento de Informação 

 Escala de análise espacial 
 
A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma pequena área de 
estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território 
abrangido por este projecto. 
 
A área de projecto corresponde à zona directamente abrangida pelo nó em avaliação 
nas imediações de Salreu, com aproximadamente 7,3 hectares de área. 
 
 

 Recolha bibliográfica 
 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

− Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos) da 
responsabilidade do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P (IGESPAR). 

− Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação da 
responsabilidade do antigo Instituto Português do Património Arquitectónico 
(IPPAR). 

− Inventário de Património Arquitectónico do Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU). 

− Plano Director Municipal de Estarreja. 

− Bibliografia publicada sobre a região. 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 
Setembro 2008 

87

 
 
8.1.1.2 Prospecção Arqueológica 
As prospecções arqueológicas realizaram-se no dia 4 de Agosto de 2008, de forma 
sistemática, na área estabelecida para este projecto rodoviário. 
 
 

 Visibilidade do terreno 
 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro IV.17). 
 

Quadro IV. 17 – Graus de Visibilidade do Terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo original 
sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 
revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 9 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

 
 

Quadro IV. 18 – Grau de Diferenciação do Descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 4.2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável 
de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 4.3 

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 
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 Ficha de sítio 
 
O registo dos sítios com valor patrimonial eventualmente identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objectivos: 
 

• Identificação. 

• Localização administrativa e geográfica. 

• Descrição da Paisagem. 

• Caracterização do material arqueológico. 

• Caracterização das estruturas. 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

• Avaliação e classificação do Valor de Impacte Patrimonial. 

 
 

 Registo fotográfico 
 
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios 
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área que será afectada por este projecto. 
 
 

 Registo cartográfico 
 
A área de estudo e a área de projecto foram demarcadas na Carta Militar de Portugal 
(escala 1:25.000), designadamente na folha nº 174. As incidências patrimoniais 
registadas na área de estudo foram georeferenciadas com coordenadas militares, datum 
73. 
 
O grau de visibilidade do terreno foi assinalado na cartografia do projecto de execução, à 
escala 1:7500 (Anexo 3.2). 
 
 

 Informação oral 
 
No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação 
oral. 
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8.1.2 Enquadramento Geográfico e Histórico 
8.1.2.1 Localização geográfica e administrativa 
O projecto localiza-se na freguesia de Salreu, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, a 
Este dos braços de mar da Ria de Aveiro e a Norte do Rio Vouga, numa extensa zona 
aplanada, com cotas baixas, da ordem dos 60 m acima do nível médio das águas do mar. 
 
A Norte localiza-se o Rio Antuã, junto do qual se observam alguns relevos mais 
acidentados mas com altitudes baixas, dos quais merece destaque o pequeno esporão 
de Crasto, sobranceiro a este Rio, na sua margem esquerda e no qual foi identificado o 
povoado fortificado da Idade do Ferro com o mesmo nome. 
 
O projecto localiza-se a Este da EN 1-12, ao km 7+100 do futuro IC1 entre Angeja e 
Estarreja. 
 
A área do projecto localiza-se entre as seguintes coordenadas: 
 

Quadro IV. 19 – Coordenadas da área de projecto 

 M P 
NW -34656 120379 
NE -34394 120392 
SW -34968 119321 
SE -34358 119456 

 
 
Para o presente Estudo de Situação de Referência, analisou-se uma área de estudo 
compreendida entre as seguintes coordenadas: 
 

Quadro IV. 20 – Coordenadas da área de estudo 

 M P 
NW -35469 120878 
NE -33743 120878 
SW -35469 118821 
SE -33743 118821 

 
 
 
 
8.1.2.2 Breve enquadramento histórico da área de estudo 
Dentro da área de estudo não são conhecidas quaisquer ocorrências patrimoniais de 
natureza arqueológica. 
 
Esta situação decorre da área de estudo estabelecida como escala da análise, na qual 
vigora ainda um vazio no conhecimento arqueológico. 
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Alargada a área, facilmente se identifica uma série de ocorrências patrimoniais de índole 
arqueológica, arquitectónica e etnográfica que permitem enquadrar em termos históricos 
a região em apreço. 
 
Para uma melhor caracterização da área em termos histórico-arqueológicos, esboçar-se-
á uma breve síntese dos conhecimentos existentes para a área em análise, 
obrigatoriamente alargando a malha de observação, elemento essencial a uma 
caracterização desta região no passado. 
 
Os vestígios arqueológicos mais antigos na região remontam, ao que tudo indica, à Idade 
do Ferro e referem-se a um povoado fortificado conhecido como Castro de Salreu, no 
topónimo Crasto (CNS 19299). 
 
A fortificação implanta-se num pequeno esporão sobranceiro a um meandro do Rio 
Antuã. 
 
Já no concelho vizinho de Albergaria-a-Velha, a Sul encontra-se o vicus romano de 
Cristelo da Branca (CNS 81). 
 
Outra ocorrência patrimonial localizada nas imediações da área de estudo reporta-se a 
uma necrópole de época moderna identificada na Capela de Santo Amaro, na povoação 
epónima (CNS 15736). 
 
As informações referentes à sede de freguesia, no qual, o projecto se inscreve são 
esparsas e relacionadas sobretudo com o seu passado mais recente. 
 
Em Salreu localizam-se alguns edifícios históricos que merecem algum destaque. 
 
A história mais recente da localidade passa obrigatoriamente pelo legado deixado pelo 
Visconde de Salreu. Este português emigrado no Brasil recebe nos inícios do séc. XX, 
por parte do rei D. Carlos, aquele título nobiliárquico e promove a construção do Hospital 
que mais tarde recebeu o seu nome. 
 
A residência particular do Visconde integra-se na tipologia arquitectónica designada por 
“casa de brasileiro”. 
 
Na localidade de Senhora do Monte, 2 km a Norte da povoação cabeça de freguesia 
encontra-se outro edifício mandado erigir por este Visconde, a Escola Primária. 
 
Nesta mesma povoação, o edifício da Capela epónima, construído no séc. XVII é um 
exemplar da arquitectura religiosa de estilo barroco, com tectos de madeira e retábulos 
de talha dourada, azulejos de tapete em azul e amarelo. 
 
Ainda em Salreu, a igreja paroquial de S. Martinho é o remanescente do povoamento 
medieval na região. A construção do edifício actual data do séc. XVII. Porém , é possível 
recuar no tempo e escrever a história desta igreja e da região em estudo. 
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Em 1106, os herdeiros da vila de Salreu delimitam um terreno em torno da igreja velha, 
situada em local distinto da actual, no sítio do Adro Velho, para servir de adro e 
logradouro do prior. A igreja fazia parte dos bens do Mosteiro de Lorvão. 
 
Em meados do séc. XVII, o prior da igreja contesta a pertença desta igreja na posse 
daquele Mosteiro. 
 
No séc. XIX a igreja sofre obras diversas, com alteração da fachada, ampliação da 
capela-mor, etc. 
 
Nas imediações desta igreja localiza-se o palacete de Arte Nova de Francisco Maria de 
Oliveira Simões, edifício classificado como Imóvel de Interesse Público desde 2002. 
 
Na freguesia de Canelas, localizada 2 km a Sul de Salreu, merecem ainda destaque os 
edifícios da Igreja Paroquial de S. Tomé e a Quinta da Senhora das Dores. 
 
A actual construção da igreja remonta ao séc. XX, embora a edificação primitiva date de 
finais do séc. XVII - inícios do séc. XVIII. 
 
As fontes escritas mais antigas para o povoamento de Canelas datam do séc. XI. A vila 
figura na doação feita por Transtina Pinioliz à irmã Sancha, datada de 1064. 
 
No séc. XIX Canelas passa por uma série de alterações no que respeita à sua integração 
administrativa, reflexo das constantes mudanças verificadas na jurisdição do reino. Em 
1839 integra a comarca de Pinheiro de Bemposta, em 1852 consta do concelho de 
Angeja e da comarca de Águeda. No último quartel do séc. XIX Canelas consta já do 
concelho de Salreu, depois da extinção do concelho de Angeja em 1853.  
 
O séc. XIX é também tempo de grandes transformações na igreja paroquial de Canelas. 
As últimas remodelações datam já do último quartel do séc. XX, com a retirada de uma 
série de elementos da construção setecentista. 
 
Do séc. XIX data a Quinta da Senhora das Dores, exemplo da arquitectura civil 
residencial da localidade de Canelas, com capela própria. 
 
No lugar de Aldeia, a Norte de Canelas e a Este de Salreu encontra-se a capela de Santo 
António, edifício datado também do séc. XIX. A primitiva construção, no entanto, parece 
datar do séc. XVII e deveria localizar-se a nascente da actual construção. A construção 
oitocentista integra-se na edificação da quinta epónima, datada de 1894.  
 
Por fim, merece ainda referência o esteiro de Canelas, que constitui um exemplo de 
monumento natural da região, integrado na paisagem da Ria de Aveiro. 
 
Existem referências a um moinho no lugar de Olho de Água. Trata-se da única ocorrência 
patrimonial referida para a área de estudo estabelecida para análise no âmbito deste 
Relatório Ambiental. Porém, as informações incertas quanto à sua localização e 
caracterização 1 não permitem considerá-la para um quadro de referência. 

                                                 
1 No site da IHRU 
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8.1.3 Caracterização da Zona do Nó Rodoviário de Salreu 
Os trabalhos de campo realizados dentro da área do projecto não revelaram quaisquer 
ocorrências de natureza patrimonial. 
 
Para este resultado concorreram dois elementos: por um lado, o facto de o projecto se 
encontrar já em execução e o facto de, na área envolvente à auto-estrada e ao futuro nó, 
os terrenos agrícolas se encontrarem actualmente plantados com culturas de milho em 
avançado estado de crescimento. 
 
Paralelamente a estes dois vectores que condicionaram sobremaneira as prospecções 
arqueológicas, nas imediações das estradas municipais e/ou estradões que permitiam o 
acesso à área do projecto, identifica-se a já esperada situação de solo urbano, 
decorrente da própria existência daquelas vias rodoviárias, associadas muitas vezes a 
propriedades privadas de natureza também elas urbanas (já que se tratava dos quintais, 
jardins ou pequenas hortas dos proprietários das casas construídas à beira das vias de 
comunicação). 
 

 
FIG. IV. 9 – Vista da paisagem junto do estradão que sai para Nordeste de Olho de Água em direcção 

ao troço do IC1 em construção 

 
 
A construção do IC1 nas imediações de Salreu encontra-se já em fase de execução, 
sendo possível observar os aterros realizados.  
 
Os depósitos arenosos colocados nestes nivelamentos e preparações dos terrenos para 
a pavimentação da via impossibilitaram a observação da superfície do solo prévio à 
construção desta empreitada. 
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FIG. IV. 10 – Vista geral da superfície do solo do lado ocidental do troço do IC1 

 
 
Os extensos campos de milho localizados nas imediações não permitiram também a 
observação de quaisquer ocorrências patrimoniais. A cultura cerealífera encontrava-se já 
muito crescida, ultrapassando o metro de altura e dificultava a observação do solo. 
 
 

 
FIG. IV. 11 – Vista das culturas de milho nas imediações do troço em construção do IC1 

 
 
Junto a Olho de Água uma relativamente extensa área de eucaliptal dificultou 
sobremaneira a identificação de ocorrências patrimoniais. A superfície do solo dava a 
conhecer muito más condições de visibilidade. 
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Perante esta situação, os trabalhos de prospecção arqueológica viram-se bastante 
condicionados, dificultando e impossibilitando a identificação de quaisquer ocorrências de 
natureza patrimonial. 
 
O moinho de Olho de Água, mencionado de forma algo frustre no site da IHRU não foi 
identificado aquando das prospecções arqueológicas. 
 
A ausência da identificação de ocorrências patrimoniais na área do projecto torna assim 
desnecessária qualquer tarefa de análise de análise de valor patrimonial e de análise de 
impactes patrimoniais. Os impactes são assim potencialmente nulos. 
 
Apesar destas circunstâncias, consideramos pertinente a apresentação de propostas de 
medidas de minimização patrimonial de carácter genérico. 
 
 
 
 
8.2 Conclusões 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projecto 
demonstraram a inexistência de ocorrências com valor patrimonial, pelo que globalmente 
os impactes conhecidos na fase de construção e na fase de exploração são nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto de empreitada 
proposta para análise. No entanto, é necessário ter especial prudência no decorrer do 
Acompanhamento Arqueológico.  
 
As medidas de minimização patrimonial preconizadas deverão ser realizadas no decorrer 
do Acompanhamento Arqueológico. 
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9. SÍNTESE DE IMPACTES 

O nó de Salreu a localizar no km 7+300 da plena do IC1 entre Angeja e Estarreja, 
presentemente em fase de construção, tem por objectivo criar uma acessibilidade 
complementar ao IC1, aproximadamente a meio do traçado deste sublanço, servindo de 
forma directa uma das zonas mais densamente habitadas de Estarreja, localizada em 
torno da sua sede concelhia. 
 
Os nós inicialmente previstos localizam-se nos extremos do sublanço, implicando que 
para o acesso da sede de concelho ao IC1 e vice-versa, se tenha que percorrer cerca de 
7km na EN109, para Norte até ao nó de Estarreja ou para Sul até ao nó de Angeja, o que 
na prática constitui a manutenção da utilização desta estrada nacional (parte dela já um 
arruamento urbano) pelo tráfego sub-regional, com grande percentagem de pesados. 
 
Recorde-se que a necessidade de dar resposta ao crescente tráfego no corredor Norte – 
Sul, fora da auto-estrada do Norte, justificou a criação de uma nova via com boas 
condições de circulação, já que a EN109 que cumpre actualmente essa função, se 
encontra cada vez mais desadequada à intensidade de tráfego existente. 
 
Esta estrada nacional para além de registar elevados volumes de tráfego, apresenta em 
alguns pontos grandes condicionamentos, devido ao traçado desadequado e ao facto de 
estar marginada por núcleos urbanos de densidade significativa. Sendo esta a via 
primordial de acesso à Zona Industrial de Estarreja, a circulação de veículos pesados é 
intensa, colocando também em relevo os problemas relacionados com a segurança 
devido ao carácter urbano que a via já apresenta. 
 
O IC1 funcionará assim como uma alternativa à EN109 captando o enorme fluxo de 
tráfego que hoje a utiliza, em deslocações dentro da região e a existência de nós que 
apoiem de forma directa a EN109 revela-se de grande importância para o cumprimento 
do seu objectivo e investimento realizado. 
 
A implementação do nó vem no seguimento de solicitações da Câmara de Estarreja, 
manifestadas no processo de consulta pública do processo de pós-avaliação do Sublanço 
Angeja – Estarreja, a que a EP deu seguimento, tendo solicitado à AENOR a sua 
execução. 
 
O nó tem a sua geometria assente em duas rotundas, que ligam à EM 563-2 e que tem 
associada uma passagem superior sobre a auto-estrada, restabelecendo esta estrada 
municipal, situação não contemplada no projecto da plena via do IC1. 
 
A partir da rotunda situada a Poente do traçado da plena via, é previsto um troço de via 
que promove a ligação com a EN1-12 através de outra rotunda a implantar na confluência 
entre a EN1-12, a estrada municipal EM 563-2 e esta nova via de ligação ao nó, 
reformulando o entroncamento actualmente existente entre a EN 1-12 e a estrada 
municipal, articulando desta forma o novo nó com a rede viária local. 
 
O estudo agora desenvolvido, confirmou a viabilidade ambiental da solução preconizada. 
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Da análise efectuada verifica-se que o novo nó não trará perturbações para a envolvente 
directa, de características agrícolas, e cuja transformação de usos será no essencial já 
introduzida pela plena via da auto-estrada. 
 
As edificações próximas correspondem a infra-estruturas de armazenamento de água e a 
umas instalações agro-pecuárias, localizadas em torno da EM 563-2 e já da plena via da 
auto-estrada. Toda a restante envolvente corresponde a campos agrícolas e só ao longo 
da EN 1-12, onde se implantará a rotunda para articulação do nó com a rede viária se 
identifica a presença de habitações. O nó não terá contudo qualquer afectação de 
edificado. 
 
Ocorre apenas a afectação de áreas agrícolas, com solos de elevada aptidão agrícola e 
que em parte se classificam como RAN, implicando a sua posterior. Não ocorrem 
quaisquer valores ecológicos, pois a zona a apresenta-se já artificializada pela actividade 
agrícola, vias de comunicação e áreas habitacionais. 
 
Face a esta ocupação os impactes negativos identificados para a fase de construção 
foram em termos gerais classificados de reduzidos a moderados e pouco significativos. 
 
Na fase de exploração, os impactes negativos esperados são em geral reduzidos e pouco 
significativos, não se tendo identificado situações de impacte significativo que 
implicassem a aplicação de medidas de minimização, com excepção do projecto de 
integração paisagística, importante para o enquadramento da nova infra-estrutura e 
recuperação da área intervencionada e de medidas de protecção acústica, para 3 
receptores localizados na EN1-12, junto da futura rotunda de articulação com o nó de 
Salreu. 
 
De seguida apresentam-se ainda algumas medidas de minimização, em particular, para a 
fase de construção, no sentido de evitar, minimizar e controlar os impactes identificados, 
sendo de realçar que muitas já se encontram incorporadas no próprio projecto, 
nomeadamente no que se relaciona com a preservação dos recursos hídricos. 
 
Está ainda previsto um plano de monitorização para o aspecto mais sensível relacionado 
com o Ruído para a zona da rotunda na EN1-12, pelas implicações da fase de construção 
e necessário monitorizado impactes da fase de exploração. 
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CAPÍTULO V – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As medidas de minimização que se apresentam decorrem dos impactes identificados 
neste estudo e que se relacionam com aspectos específicos decorrentes da implantação 
do projecto do novo nó proposto para o Sublanço do IC1 entre Angeja e Estarreja. 
 
O Plano de Monitorização, apresentado no Capítulo VI, complementa estas medidas no 
sentido de controlar eventuais impactes e definir medidas complementares. 
 
 
 
 
2. MEDIDAS DE MINMIZAÇÃO 

2.1 Geologia 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção, 
destacando-se a minimizar os impactes: 
 

• Os taludes deverão apresentar as adequadas condições de drenagem superficial, 
drenagem longitudinal e transversal, a implementar logo após a sua construção, a 
fim de se evitarem fenómenos erosivos, e que se possam posteriormente associar 
a uma dificuldade de estabilização de taludes. 

• Para evitar o ravinamento de taludes de aterro e escavação provocados pela 
escorrência de água superficial o revestimento vegetal dos taludes deverá ser 
realizado, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de 
terraplanagem, com recurso a espécies vegetais adequadas, em particular nas 
estações húmidas. 

• Deverá ser apresentado, no âmbito da empreitada do presente projecto, um Plano 
de Gestão de Resíduos de Obra, no qual se deve claramente determinar os 
procedimentos operacionais de gestão e destino final de resíduos da obra, 
nomeadamente para “inertes e vazadouro”, que deverão ser conduzidos a 
depósito devidamente licenciado para o efeito. 

• As terras a obter para a construção dos aterros devem ser também provenientes 
de locais licenciados. 
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2.2 Solos e Uso do Solo 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção para onde 
se identificaram impactes: 
 

• A desmatação e limpeza do terreno devem ser efectuada exclusivamente na área 
de intervenção do projecto, não devendo ocorrer desmatação fora desta área; 

• Tal como já previsto pelo projecto, a terra vegetal necessária à utilização nos 
arranjos paisagísticos deverá ser previamente decapada e temporariamente 
armazenada em pargas com altura não superior a 1,0 m e de largura não superior 
a 4,0 m. O topo da parga deve ser ligeiramente côncavo para permitir uma boa 
infiltração da água; 

• Todos os acessos à área de obra e no interior da obra devem ser claramente 
balizados, de modo a minimizar impactes sobre os solos, vegetação adjacente, 
linhas de água e áreas agrícolas; 

• Caso haja necessidade de construir um estaleiro na área, este deverá 
preferencialmente ser implantado no interior da área afecta ao Nó de Salreu ou na 
área adjacente a esta sendo contudo excluído neste caso, a proximidade a áreas 
sociais presentes na envolvente; 

• Todos os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias 
deverão ser impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção 
adequadamente dimensionados para poderem reter o volume máximo de 
contaminante susceptível de ser derramado, evitando qualquer contaminação dos 
solos. 

 
Na fase de exploração não se prevê a necessidade de medidas. 
 
 
 
 
2.3 Recursos Hídricos 

Na fase de construção propõe-se as seguintes medidas: 
 

• Descarga das águas residuais provenientes da lavagem das máquinas e 
equipamentos utilizados em locais pré-destinados e pré-definidos aquando da 
organização e instalação do estaleiro, e devidamente autorizados para o efeito; 

• Deve ser salvaguardada alguma distância, na selecção dos locais para a 
instalação de estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra, 
face ao leito das duas linhas de água incipientes de carácter torrencial; 

• Atendendo à necessidade de empréstimo de terras para aterro, os depósitos 
temporários de terras devem ser protegidos de modo a evitar que a acção das 
águas pluviais destaque e arraste materiais para as linhas de água. Estes 
depósitos não devem localizar-se próximo do leito das duas linhas de água 
incipientes; 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental 
Setembro 2008 

99

 

• Os locais das intercepções das duas linhas de água incipientes, devem ser 
devidamente limpos e eliminados de qualquer obstrução que prejudique o 
escoamento natural destas, após a conclusão da obra. Devem ainda ser 
garantidas condições para que após a intervenção ocorra o crescimento de 
vegetação natural na envolvente das zonas restabelecidas, em particular junto às 
duas linhas de água incipientes.  

 
Na fase de exploração não se prevê a necessidade de medidas. 
 
 
 
 
2.4 Ruído 

Na fase de construção propõe-se as seguintes medidas: 
 

• Os habitantes e utilizadores de instalações situadas dentro de uma faixa de 
proximidade de cerca de 100 m do limite do traçado da via deverão ser 
informados sobre a ocorrência das operações de construção. A informação deverá 
incluir o início das obras, o seu regime de funcionamento, a sua duração. Em 
particular, especificará as operações mais ruidosas, bem como o início e final 
previstos. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto e seus objectivos; 

• As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem 
na proximidade de casas de habitação deverão, tanto quanto possível, ter lugar 
no período diurno. 

 
 
Para minoração dos impactes negativos previstos na fase de exploração, recomenda-se 
nesta fase de estudo, sujeito no entanto a um estudo de confirmação a ser realizado ao 
nível da fase de Projecto de Execução, a colocação de barreiras acústicas na zona da 
rotunda com a EN1-12: 
 

• Barreira 1 – Desenvolvimento no lado poente da Rotunda N1-12 com extensão de 
cerca de 70 m e com 4 metros de altura. O objectivo é preteger os receptores P1 
e P2. 

• Barreira 2 – Desenvolvimento no lado sul da Rotunda N1-12 com extensão de 
cerca de 40 m e com 3 a 4 metros de altura. O objectivo é proteger o receptor P4. 

 
Note-se que os dados existentes actualmente não permitem definir de forma mais 
exacta as barreiras pois haverá necessidade de prever o tráfego em todos os ramos 
dessa rotunda e ainda os detalhes de todas as rectificações que serão efectuadas às 
vias já existentes. 
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2.5 Ecologia e Paisagem 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção para a 
minimização de impactes: 
 

• A desmatação e limpeza do terreno devem ser efectuadas exclusivamente na 
área de intervenção do projecto, não devendo ocorrer desmatação fora desta 
área; 

• Tal como já previsto pelo projecto, a terra vegetal necessária à utilização nos 
arranjos paisagísticos deverá ser previamente decapada e temporariamente 
armazenada em pargas com altura não superior a 1,0 m e de largura não superior 
a 4,0 m. O topo da parga deve ser ligeiramente côncavo para permitir uma boa 
infiltração da água; 

• Nos casos em que ocorra movimentação de terras (aterro) durante o período de 
estio ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma 
frequência ao humedecimento das áreas de aterro e caminhos de acesso não 
pavimentados de modo a evitar o levantamento de poeiras que afectam quer as 
comunidades vegetais/produções agrícolas quer as populações presentes na área 
vizinha; 

• Implementação de um Projecto de Integração Paisagística para integração do nó 
e recuperação da área intervencionada. 

 
 
Na fase de exploração não se identifica a necessidade de medidas de minimização, 
para além da manutenção em bom estado das espécies previstas no Projecto de 
Integração Paisagística. 
 
 
 
 
2.6 Ordenamento do território 

Previamente ao início das obras deve elaborar-se o processo de licenciamento para 
ocupação de solos incluídos na RAN, tendo em conta a utilidade pública do projecto do 
IC1 já em execução e do qual o nó de Salreu será um complemento. 
 
Na fase de construção devem ser previstas as seguintes medidas que contribuem para 
a diminuição da afectação de espaços condicionados: 
 

• A desmatação e a limpeza do terreno devem ser efectuadas exclusivamente na 
área de intervenção do projecto, evitando a afectação de áreas suplementares de 
RAN. 

 
Na fase de exploração não se identifica a necessidade de medidas de minimização. 
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2.7 Património 

Não existem medidas de mitigação patrimonial a propor dada a inexistência de 
ocorrências patrimoniais identificadas no decorrer das prospecções arqueológicas na 
área do projecto. 
 
No entanto, considera-se essencial reiterar a necessidade da continuação de medidas de 
minimização genéricas (acompanhamento arqueológico) na fase de construção deste nó 
rodoviário. 
 
O acompanhamento arqueológico terá que ser, obrigatoriamente, permanente e 
presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, 
escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam 
feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas 
de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 
 

− Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 
 

− Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 
dos contextos identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como 
por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo 
de comunicação ao promotor do projecto, ao empreiteiro da obra e ao IGESPAR, IP, 
pelos canais que vierem a ser combinadas em sede própria. 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final, consoante a duração da obra. 
 
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 
equipa naquele mês. 
 
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as incidências de 
carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 
apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com 
interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados 
(avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local 
identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do Acompanhamento 
Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências patrimoniais 
identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
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O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 
Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objectivos e as 
metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos 
de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 
incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os 
sítios afectados pelo projecto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a eventuais locais que surgam na zona 
abrangida pelo projecto são as seguintes: 
 

− Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local referido na 
carta geral de sítios, desde que não seja afectado directamente pelo projecto. 

• A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo 
da construção. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já 
existentes. 

• A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

 
− Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objectivos: 
identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do 
valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o 
impacto da obra. 
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CAPÍTULO VI – PLANO DE MONITORIZAÇÃO 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atendendo aos impactes analisados, considera-se pertinente a implementação de um 
plano de monitorização ao nível do Ruído, quer para a fase de construção, quer de 
exploração e que é apresentado de seguida. 
 
 
 
 
2. MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

2.1 Fase de Construção 

i) Parâmetros a Monitorizar 
 
As acções de monitorização consistirão na medição in situ dos níveis sonoros do 
ruído ambiente nos períodos diurno, do entardecer e nocturno, junto às fachadas das 
habitações mais expostas e em condições representativas do funcionamento da obra 
e da actividade local de cada zona, por forma a obter valores médios dos indicadores 
de ruído definidos no Dec.-Lei n.º 9/2007 (Ld, Le, Ln e Lden). 

 
 
ii) Locais e Frequência de Amostragem 
 
Durante a fase de construção deverão ser realizadas campanhas de monitorização 
dos níveis sonoros apercebidos nos locais com ocupação sensível ao ruído, 
nomeadamente nos Pontos 1 a 5 (localizados na FIG. IV.5), e onde se confirme a 
percepção do ruído da obra, com periodicidade considerada adequada em função do 
desenvolvimento temporal e das características das actividades ruidosas em causa. 

 
 
iii) Técnicas e Métodos de Análise 
 
Os procedimentos a seguir nas campanhas de monitorização do ruído deverão 
respeitar as disposições expressas no n.º 4 do Art.º 11.º do Dec.-Lei n.º 9/2007, bem 
como os procedimentos referidos na normalização aplicável (NP 1730, 1996 – 
“Acústica: Descrição e Medição do Ruído Ambiente”). 
 
Os trabalhos de monitorização do ruído deverão ser executados por uma equipa de 
técnicos capacitados e experientes nestes trabalhos.  
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Os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) 
pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de 
Metrologia Acústica. 

 
 

iv) Medidas de Gestão Ambiental 
 
As medidas de gestão ambiental típicas a adoptar corresponderão a cuidados de 
gestão, nomeadamente auditorias aos níveis sonoros produzidos pelos equipamentos 
mais ruidosos utilizados na obra. 

 
 

v) Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Deverão ser produzidos relatórios periódicos de monitorização inseridos nos 
Relatórios a produzir no âmbito do Programa de Acompanhamento Ambiental da 
Obra. 

 
 
 
2.2 Fase de Exploração 

Estas acções de monitorização destinam-se a verificar as previsões apresentadas e a 
avaliar a eficácia das medidas preconizadas e o cumprimento das exigências 
regulamentares aplicáveis. 
 
 

i) Parâmetros a Monitorizar 
 

As acções de monitorização consistirão na medição in situ dos níveis sonoros do 
ruído ambiente nos períodos diurno, do entardecer e nocturno, junto às fachadas das 
habitações mais expostas e em condições representativas do funcionamento da e da 
actividade local de cada zona, por forma a obter valores médios dos indicadores de 
ruído definidos no Dec.-Lei n.º 9/2007 (Ld, Le, Ln e Lden). 

 
 

ii) Locais e Frequência de Amostragem 
 

Com base no levantamento da situação actual em termos acústicos, na avaliação de 
impactes e proposta de medidas de minimização, deverão ser realizadas medições 
do nível sonoro nos locais indicados na caracterização da situação de referência, 
com particular atenção aos Pontos P1 a P5, identificados na FIG. IV.5, 
correspondendo aos receptores habitados. 
 
Recomenda-se a monitorização dos níveis sonoros apercebidos nestes locais, logo 
após o início de funcionamento do nó. 
 
Durante o restante período de vida útil, deverão ser efectuadas monitorizações de 2 
em 2 anos e/ou sempre que se verifiquem alterações de tráfego significativas. 
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iii) Técnicas e Métodos de Análise 
 

As medições de ruído deverão ser realizadas utilizando as técnicas e equipamentos 
referidos para a fase de construção. 
 
Os trabalhos de monitorização do ruído deverão ser executados por uma equipa de 
técnicos capacitados e experientes nestes trabalhos.  
 
Os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo 
Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia 
Acústica. 
 
As medições acústicas deverão ser acompanhadas de contagens de tráfego, com 
contabilização de densidades de veículos ligeiros e pesados e estimativas de 
velocidades médias de circulação. 
 
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, 
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/07, de 17 de 
Janeiro). Afastamentos significativos para valores superiores face aos valores 
previstos deverão despoletar a implementação de medidas de minimização do ruído. 
As medidas de minimização poderão constituir-se em barreiras acústicas. 

 
 

iv) Medidas de Gestão Ambiental 
 

As medidas de gestão ambiental, no caso de se verificar incumprimento das 
disposições regulamentares, serão definidas em função dos resultados obtidos e 
envolverão medidas de protecção acústica adequadas de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
 

v) Relatório de Monitorização 
 

Deverá ser elaborado um relatório de monitorização do ruído por cada campanha 
efectuada. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 
 
 
 
A implementação do Nó de Salreu ao km 7+300 do sublanço do IC1 entre Angeja e 
Estarreja, corresponde à concretização de uma indicação da EP, tendo por base 
solicitações da Câmara de Estarreja, quanto à criação de uma efectiva acessibilidade da 
sede de concelho e de toda a densa envolvente urbana ao IC1, pois os nós previstos no 
projecto (no início e fim do sublanço) apresentam-se muito distantes dissuadindo o uso 
do IC1, com a manutenção da utilização da EN109 e dos problemas de 
congestionamento e segurança que actualmente aí se verificam. 
 
Este novo nó constitui assim um complemento ao projecto do sublanço Angeja – 
Estarreja, pela criação de um nó intermédio, para serviço das populações, justificando de 
forma mais ampla e plena os seus objectivos. 
 
Da análise efectuada, conclui-se que os impactes negativos identificados pela 
implementação deste projecto são pouco significativos e minimizáveis, e geralmente 
associados à fase de construção, em intervenções consideradas comuns para este tipo 
de projecto, pelo que se considera que a sua concretização não se enquadra no nº13 do 
Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/05, de 8 de Novembro.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2.1 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DO RUÍDO 
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Figura 1 – Localização dos Pontos de Medição 
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Imagem do ponto 1 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-07-2008 13H55min 59,3 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-07-2008 11H04min 61,7 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-07-2008 20H00min 48,2 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PE 15-07-2008 21H27min 49,3 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PN 15-07-2008 01H46min 44,4 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 
PN 16-07-2008 00H01min 43,2 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 

Tabela 1 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 2 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-07-2008 14H08min 59,8 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-07-2008 11H27min 61,7 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-07-2008 20H24min 45,5 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PE 15-07-2008 20H58min 46,2 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PN 15-07-2008 01H20min 43,7 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 
PN 16-07-2008 00H26min 41,9 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 

Tabela 2 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 3 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-07-2008 14H31min 46,5 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; Pessoas a 
falar; Ruídos de origem natural 

PD 15-07-2008 11H52min 46,8 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; Ruídos de 
origem natural 

PE 14-07-2008 20H48min 43,4 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PE 15-07-2008 21H59min 43,1 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PN 15-07-2008 00H55min 42,5 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 
PN 16-07-2008 00H50min 40,6 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 

Tabela 3 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 4 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-07-2008 14H53min 64,1 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-07-2008 12H18min 59,8 
EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-07-2008 21H15min 47,9 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Actividades 
humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem natural 

PE 15-07-2008 20H34min 46,4 EN1-12; M563-2; Animais domésticos; Pessoas a falar; 
Ruídos de origem natural 

PN 15-07-2008 00H31min 45,7 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 
PN 16-07-2008 01H18min 42,3 EN1-12; M563-2; Ruídos de origem natural 

Tabela 4 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 5 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-07-2008 15H16min 45,3 
Vento na vegetação; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas; Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-07-2008 12H49min 45,0 
Vento na vegetação; Animais domésticos; Pássaros; 
Actividades humanas, Pessoas a falar; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-07-2008 21H56min 42,3 Vento na vegetação; Animais domésticos; Actividades 
humanas; Pessoas a falar; Ruídos de origem natural 

PE 15-07-2008 20H02min 43,7 Vento na vegetação; Animais domésticos; Actividades 
humanas; Pessoas a falar; Ruídos de origem natural 

PN 15-07-2008 00H02min 41,1 Vento na vegetação; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

PN 16-07-2008 01H57min 40,7 Vento na vegetação; Animais domésticos; Ruídos de origem 
natural 

Tabela 5 – LAeq.(A) obtidos nas medições 

 



  

SCUT Costa da Prata: Sublanço Angeja / Estarreja – Nó de Salreu 
Estudo Ambiental Anexo 2 
Setembro 2008 

 
 
 

 
Imagem do ponto 6 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-08-2008 11H03min 44,2 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-08-2008 01H28min 45,1 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-08-2008 20H00min 43,6 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de 
origem natural 

PE 15-08-2008 21H46min 44,3 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de 
origem natural 

PN 14-08-2008 23H00min 42,5 Vento na vegetação; Cigarras; Ruídos de origem natural 
PN 15-08-2008 23H02min 41,4 Vento na vegetação; Cigarras; Ruídos de origem natural 

Tabela 6 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 7 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-08-2008 12H16min 45,4 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem 
natural 

PD 15-08-2008 12H37min 44,7 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem 
natural 

PE 14-08-2008 20H46min 43,3 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de 
origem natural 

PE 15-08-2008 20H57min 41,4 Vento na vegetação; Pássaros; Cigarras; Ruídos de 
origem natural 

PN 14-08-2008 23H51min 40,2 Vento na vegetação; Cigarras; Ruídos de origem natural 
PN 15-08-2008 23H47min 42,5 Vento na vegetação; Cigarras; Ruídos de origem natural 

Tabela 7 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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Imagem do ponto 8 

 
Localização: Salreu 

 
 Data Hora LAeq(A) Fontes Ruidosas: 

PD 14-08-2008 12H48min 46,2 Animais domésticos; Vento na vegetação; Pássaros; 
Cigarras; Ruídos de origem natural 

PD 15-08-2008 11H58min 45,3 Animais domésticos; Vento na vegetação; Pássaros; 
Cigarras; Ruídos de origem natural 

PE 14-08-2008 21H29min 43,6 Animais domésticos; Vento na vegetação; Pássaros; 
Cigarras; Ruídos de origem natural 

PE 15-08-2008 20H01min 40,9 Animais domésticos; Vento na vegetação; Pássaros; 
Cigarras; Ruídos de origem natural 

PN 15-08-2008 00H45min 42,4 Animais domésticos; Vento na vegetação; Cigarras; 
Ruídos de origem natural 

PN 16-08-2008 00H52min 40,2 Animais domésticos; Vento na vegetação; Cigarras; 
Ruídos de origem natural 

Tabela 8 – LAeq.(A) obtidos nas medições 
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ANEXO 2.2 
MAPAS DE RUÍDO 
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NÓ DE SALREU, RUÍDO PARTICULAR 
 
 

Ano 2009 
1. Lden 

2.Ln 
 
 

Ano 2019 
1. Lden 

2.Ln 
 
 

Ano 2029 
1. Lden 

2.Ln 
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NÓ DE SALREU + IC1, RUÍDO PARTICULAR CUMULATIVO 
 
 

Ano 2009 
1. Lden 

2.Ln 
 
 

Ano 2019 
1. Lden 

2.Ln 
 
 

Ano 2029 
1. Lden 

2.Ln 
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ANEXO 3 
PATRIMÓNIO 
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ANEXO 3.1 
CARTA DE AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHOS PELO IGESPAR 
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ANEXO 3.2 
CARTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 


