
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

DECLARAÇAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

ESTUDO PRÉVIO DO PROJECTO

"IC6 -Catraia dos PoçosNendas de Galizes"

PROPOSTA DA AUTORIDADE DE AIA

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto, "IC6 -Catraia dos
PoçósNendas de Galizes", em fase de estudo prévio, emite-se parecer
favorável à Solução Norte do referido projecto, condicionado ao cumprimento
das condicionantes, estudos medidas de minimização e planos constantes do
Anexo à presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

2. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução do "IC6 -Catraia dos
PoçosNendas de Galizes" com a presente DIA será efectuado pela Autoridade
de AIA {Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 28° do Decreto Lei n.o
69/2000, de 3 de Maio.

Os relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o330/2001, de 2 de
Abril.

3.

18 de Novembro de 2004

o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do

Território

~
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓ~O

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
Jorge da Silva

Anexo à DIA do Estudo Prévio do Projecto do "IC6 -Catrai~ de EstadobA, d, nte'unto

P N d d G I ." do Ministro do Am e .

oço~ en as e a Izes ~ do Ordenamento do Territ6rlo

ESTUDOS, CONDICIONANTES, MEDIDAS "DE MINIMIZAÇÃO

E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E DE GESTÃO

1. Proiecto de Execução -Estudos e Condicionantes

1. Deverão ser reavaliados, os Nós de Sinde e Tábua e respectivos restabelecimentos, de
modo a preservar os poços identificados no ElA e a criar um maior afastamento do
perímetro de protecção das minas e dos ecossistemas associados à REN.

2. Analisar os restabelecimentos a efectuar de modo a garantir o acesso às propriedades
agrícolas e às habitações.

8

8

Recursos Hídricos
3. Deverá ser efectuada uma campanha de avaliação da qualidade da água antes das

obras se iniciarem nos mesmos períodos que posteriormente se irão fazer com a
estrada em exploração.

4. Não deverão ser colocados estaleiros ou vias de acesso nas imediações de linhas de
água (entre os km 5+900 e 6+200, entre 7+900 e 8+200 e entre 8+600 e 9+000), bem
como das captações de água.

5. O atravessamento entre o km 10+600e o km 11 +000 deverá ser efectuado em viaduto
com vista a minimizar os impactes nas formações de depósitos aluvionares, manter a

, fisionomia do vale e manutenção dos corredores ecológicos.
6. O atravessamento no 2° trecho, entre o km 18+300 e 18+430, deverá ser efectuado em

viaduto com vista a minimizar os impactes nas formações de depósitos aluvionares.
7. O traçado deverá ser ripado para Norte, entre o km 15+000 e o km 17+000, tendo em

vista a minimizar a afectação do perímetro de protecção alargado das minas do Casal
do Abade, face a importância das minas a nível local e à dificuldade de se encontrar
novas origens de água para abastecimento.

8. O ponto de descarga das escorrências da estrada deverá ser previsto de forma a não
afectar os depósitos aluvionares.

9. Entre o km 15+000 e 18+500 o ponto de descarga das escorrências da estrada deverá
ser previsto de forma a não afectar as minas existentes.

10. Em fase de Projecto de Execução deverão ser equacionadas todas. as medidas
necessárias por forma a minimizar a afectação das minas de abastecimento de água à
povoação deGasal do Abade.

11. Na fase de Projecto de Execução deverá proceder à caracterização hidráulica e
hidrodinâmica indicando o fluxo preferencial. No caso das galerias deverá referir a
orientação e o comprimento do troço captante.

12. Os pilares das pontes deverão ficar localizados fora do leito menor e da margem,
posicionados na direcção do escoamento de forma a não interferir com o mesmo.

Ambiente Sonoro
13. Deverão ser avaliados os impactes no Ambiente Sonoro para os receptores com

utilização sensível, que ficarão expostos às operaçõ~s de construção e avaliar a
eventual necessidade de implementar medidas de minimização.

14~ Deverá ser realizada uma avaliação rigorosa dos impactes, em todos os receptores
sensíveis existentes e previstos, para o ano início de exploração, um ano intermédio e
ano horizonte de projecto, no período diurno e no período nocturno;

15. Deverá ser definida a tipologia, extensão e dimensionamento das medidas
preconizadas, atendendo às características do Projecto de Execução, com indicação
da sua eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es)
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do(s) edifício(s), tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruído

ambiente exterior;
16. Deverá ser efectuado um estudo detalhado de cada zona e/ou local em fase de

Projecto de Execução de modo a averiguar a necessidade de medidas de minimização
de rufdo, nomeadamente, entre o km 2+000 -km 4+600, em ambos os lados, entre os
km 8+200- km 9+000, ambos os lados, ao km 10+600, lado sul, ao km 21+250, lado
norte, entre o km 21+800 e o km 22+000, em ambos os lados, ao entre o km 23+500 e
o km 23+800, lado este e o km 24+500 lado oeste.

17. As medidas de minimizaçao a adoptar na fase de funcionamento deverão ser definidas
mediante estudos mais aprofundados sobre as caracterfsticas das utilizações
sensíveis, terreno, implantaçao da via, tipo de pavimento, etc., a aprovar em fase de
projecto de Execução.

18. As necessidades do Programa de Monitorização deverao ser ajustadas em face das
conclusões do Estudo em sede de Projecto de Execuçao.

Património Cultural
19. Deverá ser efectuada a prospecção arqueológica sistemática do corredor, incluindo,nos

locais de empréstimo! escayação, acessos à obra e estaleiros.
20. Deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico integral dos trabalhos de

construção da via, nas fases que impliquem decapagem, desmatação e revolvimentos
de solos.

Sistemas Ecológicos
21. Em sede de Projecto de Execução, deverá ser equacionada a necessidade de alargar

a PI5N (km 4+685).
22. Entre os kms 14+400 e 14+800 e os kms 16+900 e 17+300, onde estão previstas,

respectivamente, a PH14.2N e as PH's 16.2N e 17.1N, deverá equacionar-se a sua
adaptação de modo a permitir a passagem de fauna de menor porte.

23. Deverá ser previsto, entre os kms1+736 -1+924 (linha de água), ao km 4+678 (PI),
entre os kms 5+950 -6+300 (ribeiro de Gualdim), entre os kms 7+880 -8+265 (ribeira
de SindeJ, entre os kms 14+400 -14+800 e entre os kms 16+900 -17+300,
passagens mistas (obras que permitam a passagem hidráulica e a passagem da fauna)
para a grande fauna em condições de segurança, nomeadamente o javali, pelo que
deverão ser deixadas margens mínimas de 7 m de largura e 3,5 m de altura.

2. Medidas de Minimi~acão

2.1.Fase de Construção
Todas as medidas relativàs à fase de construção deverão, em RECAPE, vir concretizadas sob
a forma de condições para o Caderno de Encargos sendo necessário, em alguns casos, fazer-
se um levantamento dos locais onde podem ou não ser permitidas certas acções.

Medidas Gerais
24. Na escolha dos locais de empréstimo e depósito de terras, instalação de estaleiros e

vias provisórias de acesso, não devem ser utilizados, na medida do possível, às solos
de melhor potencial produtivo, especialmente os no fundo dos vales (Aluviossolos e
Solos de Baixas) classificados na RAN, as áreas classificadas de mais sensíveis do
ponto de vista da flora e fauna, as ~reas REN, bem como os locais junto das linhas de
água de modo a minimizar a afectação da sua qualidade e respectivos usos. Sugere-
se, para o efeito, a procura de soluções associadas às explorações de inertes
existentes em actividade na região para evitar intervencionar áreas virgens com
consequente impacte à o nível dos sistemas ecológicos (fauna e flora), paisagem e

geomorfologia.
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25. Deverá ser efectuada a colocação de vedações nas árvores adjacentes,.aedr~~ do Território

não tenham de ser abatidas, utilizando fita sinalizadora para assinalar os exemplares a
proteger. Deverá dar-se especial relevo aos exemplares arbóreos existentes nas áreas
onde ocorrem carvalhos com alguma antiguidade, galerias ripícolas e nas zonas
classificadas como áreas sensíveis.

26. Deverá ser dada especial atenção às zonas de construção onde existe interferência
com a rede viária existente no sentido de minimizar as situações de conflito.

27. A movimentação de terras deverão ser executadas preferencialmentec no período de
Maio a Setembro, de forma a minimizar S erosão e o transporte sólido.

28. Os resíduos de matéria vegetal deverão ser preferencialmente reutilizados jmpedindo
'que estes sejam enterrados ou depositados onde possam provocar a degradação da
qualidade da,água. ,

Estaleiros e outras obras unidades de apoio à obra
29. Os estaleiros deverão ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de

forma a eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas
com a construção.

30. Deverá restringir-se ~a execução de acções poluentes aos locais dos próprios
estaleiros. No entanto, determinadas acções como a limpeza das máquinas e o
enchimento dos camiões com combustíveis e outros materiais, deverão ser realizados
em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem.

31. Deverá ser reduzido ao mínimo a faixa ocupada pela obra e estaleiros, localizando-os,
assim como aos locais de empréstimo de materiais, em zonas afastados de pontos
sensíveis, nomeadamente linhas de água e captações de água.

32. Minimizar o efeito de barreira restabelecendo rapidamente as vias interceptadas,
procurando manter livres os caminhos e estradas de passagem habitual, necessários
ao normal decorrer das actividades da população local.

33. Deverá efectuar-se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de
máquinas, de forma a proteger-se as populações das poeiras e do impficte visual da
obra.

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia
34. Os taludes a executar deverão ter em conta a natureza dos materiais (fracturação e

alteração), de forma a garantira sua estabilidade, devendo as inclinações dos mesmos
permitira fácil integração na envolvente.

35. os aterros executados sobre depósitos aluvionares deverão ser saneados substituindo-
se por material pétreo proveniente das escavações, opção que deverá ser reavaliada
em sede de Projecto de Execução. Caso se detectem depósitos de vertente, estes
deverão ser saneados.

36. Nas escavações efectuadas em zonas mais grosseiras de depósitos terciários, em
saibros graníticos ou em rochas graníticas e xistosas deverá proceder-se à drenagem
interna dos taludes recorrendo a máscaras ou esporões drenantes, bem como à
drenagem interna procedendo-se à insta'ação de órgãos de drenagem superficial,
nomeadamente, valetas de crista e de banqueta, de descidas de talude, revestidas.

37. Relativamente às rochas graníticas e xistosas, deverá proceder-se o mais rapidamente
possível ao saneamento de cunhas ou massas rochosas descontínuas de modo a
prevenir situações de instabilidade. Neste último caso, se se verificar que, ainda, existe
a possibilidade de queda de blocos ou desagregação de material, deverá colocar-se
uma rede metálica galvanizada, de tripla torsão, como referido no Relatórío Geológico
e Geotécnico.

38. Deverá proceder-se à reutilização dos materiais provenientes da escavação (solos
arenosos silto-argilo$os, com seixo, saibros graníticos com rocha granítica e
enrocamentos). os materiais resultantes das escavações em depósitos terciários,
maciços xistosos e bolsada$ nos saibros graníticos só deverão ser colocados no corpo
dos aterros. os materiais com características de solo deverão ser aplicados no
revestimento de taludes.

4



MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRiO
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

39. Os materiais inertes rejeitados durante a fase de construç.âo, por não possuírem
qualidade adequada ou por estarem em excesso, deverão ser conduzidos a
vazadouros licenciados, a localizar preferencialmente em pedreiras abandonadas da
região, em conformidade com os respectivos Planos de Recuperação das Pedreiras, a
aprovar em RECAPE, contribuindo assim para o aterro das cavas existentes.

40. Deverá proceder-se à drenagem interna e superficial dos taludes de escavação e
aterro.

Sistemas Ecológicos
41. Deverá ser efectuada a preservação das margens das linhas de água e das galerias

ripícolas na fase de construção e sua recuperação quando afectadas, em especial nas
ribeiras de S. Paio, de Gualdim, de Sinde e do rio de Ribelas.

42. A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o solo ou
ligeiramente enterrada. Sugere-se, nos locais em que for possível, o enterramento até
30 cm de profundidade, visando impedir o atravessamento de animais escavadores e
em particular por micromamíferos.

43. Nos locais de passagem hidráulica (PH), e/ou passagem inferior, as vedações
paralelas à via deverão ser colocadas em ângulo inferior a 180° para permitir o
encaminhamento dos animais para a passagem.

44. No restabelecimento das linhas de água afectadas deve ser assegurada a continuidade
entre a PH e o leito natural da linha de água.

Paisagem
45. Não devem ser provocados danos desnecessários nas árvores, designadamente cones

e perfurações (por pregos, grampos, etc.) e pancadas.
46. Deverá ser evitado, no decorrer da obra, quaisquer estragos fora da área de

implantação da estrada, especialmente sobre culturas permanentes ou vegetação
arbórea.

47. As áreas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas de empréstimo,
deverão ser previamente decapadas para obtenção de terra viva. Esta decapagem
deverá realizar-se antes de serem iniciados os trabalhos de movimentação de terra e
deverá incidir numa espessura variável de acordo com o caderno de encargos.

48. A terra viva proveniente da decapagem deverá ser utilizada no recobrimento dos
taludes e áreas adjacentes à estrada.

49. A desmatação deverá ser feita, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagens,
sendo absolutamente necessário, limitar a destruição da cobenura vegetal à faixa de
ocupação da plataforma e taludes.

50. Deverá ser efectuado a rec0nstituição da floresta afectada, aquando da construção da
via, com espécies a seleccionar prioritariamente da flora espontânea da região de
modo a contribuir para uma maior diversidade ecológica, actualmente comprometida
pelos povoamentos estremes de eucalipto e pinheiro bravo. Esta reconstituição deverá
obedecer ao Projecto de Integração Paisagística, a realizar e aprovar em fase de
Projecto de Execução

51. Deverá ser realizada a plantação de uma conina arbóreo.:arbustiva nos taludes com o
objectivo de diminuir o seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão,
conforme o Projecto de Integração Paisagística a realizar e a aprovar, em fase de
Projecto de Execução, utilizando espécies adequadas à região e, de preferência,
resistentes ao fogo.

Recursos Hídricos
52. Deverá ser evitado o desvio. regularização ou interrupção de qualquer linha de água,

sendo necessário proceder à sua recuperação e restabelecimento no mais curto
espaço de tempo quando afectadas, anulando asua obstrução total ou parcial de modo
a que a drenagem se efectue naturalmente. Destacam-se as ribeiras de S. Paio, S.
Simão, e outros afluentes da ribeira de Tábua e do rio Alva. bem como o rio Ribelas.
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53. Deverá ser efectuado o restabelecimento de todas as linhas de água, no menor
periodo de tempo possivel, e posterior limpeza regular, de forma a evitar a sua

obstrução.
54. No caso dos poços ou furos que sejam directamente e irreversivelmente afectados

deverá ter-se em consideração a construção de alternativas, de modo a não prejudicar
os seus utilizadores, evitando inviabilizar os usos associados.

55. Deverá ser evitado o derramamento de 6ieos, combustiveis e/ou outros poluentes nas
linhas de água, nomeadamente através de meios que previnam este tipo de acidentes

56. A regularização das linhas de água deverão recorrer a técnicas não estruturais, de
forma a privilegiar a utilização de material vegetal, visando a reabilitação biofisica do
curso de água.

57. O material resultante das acções de escavação que tenha vestigios de contaminação
deverá ser armazenado em local que não permita a contaminação dos aquíferos
através da escorrência devida à precipitação.

Qualidade do Ar
58. Deverá ser delineada e implementada um programa eficaz de humedecimento o

pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção, nos locais da obra e
principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca.

59. No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição
atmosférica, nomeadamente centrais betuminosas, estas deverão ser providas de
dispositivos de redução de emissão de poluentes e colocadas o mais distanciadas
possível das áreas habitacionais e áreas cultivadas.

Componente Social -
60. Deve ser minimizado o efeito de barreira restabelecendo rapidamente as vias

interceptadas, procurando manter livres os caminhos e estradas de passagem habitual,
necessários ao normal decorrer das actividades da população local.

2.2.Fase de Conclusão da Obra
61. Deverá ser assegurado que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras

minimizadoras ou correctoras dos impactes estejam concluídas, incluindo a
recuperação das vias afectadas e as áreas de estaleiro.

62. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola,
temporariamente utilizadas, deverão ser limpas dos materiais da obra e regularizadas,
efectuando-se uma escarificação ou gradagem, de forma a recuperarem mais
rapidamente as suas características naturais.

63. Após a desactivação, deverá proceder-se à recuperação paisagística dos taludes e de
outros locais, nomeadamente das zonas ocupadas pelo estaleiro e vias de acesso
provisório, efectuando o repovoamento vegetal das zonas afectadas pela construção
da rodovia, com espécies autóctones resistentes à poluição e adequadas ao biótopo
(Quercus robur e Quercus pyrenaica). Nas zonas adjacentes a galerias ripícolas,
deverá efectuar-se a plantação de uma cortina de vegetação em torno da mesma, com
árvores como amieiros (A/nus g/utinosa), freixos (Fraxinus angustifo/ia) ou salgueiros
(Sa/ix sp.) de modo a compensar o impacte provocado pela rodovia.

2.3.Fase de Exploração -
64. Deverá realizar-se uma campanha no primeiro ano de exploração, verificando as

consequências directas da exploração da estrada nas linhas de água e águas
subterrâneas. No caso de se confirmar após o primeiro ano de exploração os valores
encontrados na simulação que ultrapassem os valores definidos na legislação nacional,
deverão ser adoptadas medidas de minimização que garantam um tratamento
adequado das afluências da estrada.

65. Deverão ser implementados planos de monitorização da qualidade da água
subterrânea de acordo com o previsto no ElA.
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3. Planos de Monitorizacão
Recursos Hídricos

.Deverá ser implementado um Programa de Monitorização das águas de escorrência da
estrada para a fase de construção e para a fase de exploração que deverá incluir uma
campanha antes do início das obras, uma durante as mesmas e outra no final e antes
do inicio da exploração de modo a garantir uma correcta caracterização da situação de
referência.
~ Os parâmetros a contemplar deverão ser, Condutividade, pH, SST, CBOS, CQO,

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares, Cádmio, Zinco, Cobre, Crómio, Chumbo,
e outros, que se venham a tornar relevantes face aos efluentes gerados.

~ Deverá ser efectuada medições de caudais das linhas de água com vista a
caracterizar as águas de escorrência da plataforma.

~ Na fase de exploração a periodicidade deverá ser anual com três medições, até ao
ano horizonte de Projecto.

~ A monitorização deverá ser feita a montante e a jusante do ponto de descarga no
meio receptor. Os locais de amostragem deverão ser revistos tendo em consideração
os usos da água e o cálculo das concentrações dos poluentes.

~ Deverá ser estabelecida uma rede de piezómetros na zona envolvente do projecto a
fim de controlar a evolução da qualidade e quantidade das águas subterrâneas. O
acompanhamento da tendência evolutiva (fase de construção e exploração), dos
parâmetros de qualidade permitirá detectar a presença de eventuais focos de
poluição e minimizar os seus efeitos.

~ Deverá ser apresentado um projecto dos piezómetros os quais deverão estar de
acordo com os aquiferos e com a posição actual dos niveis hidrostáticos e
hidrodinâmicos existentes no local. Os parâmetros a monitorizar são: Condutividade,
pH, Temperatura, SST, Zinco, Cobre, Chumbo, Cádmio, Crómio, Niquel, Ferro,
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares, Óleos e Gorduras. A periodicidade
deverá ser semestral antes do inicio de obra e na fase de exploração deverá ser
trimestral. \

Os programas de monitorização relativamente aos recursos hidricos deverão ser revistos
em função dos resultados, podendo-se efectuar ajustes em termos de parâmetros,
periodicidade ou pontos de águas a monitorizar, desde que previamente aprovados.

Ambiente Sonoro
.O Plano de Monitorização do Ruído, a apresentar em RECAPE, deverá dar

cumprimento ao disposto na Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril e deverá ter em conta
as recomendações do Instituto do Ambiente, em documento datado de Fevereiro de
2003, sob o titulo "Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruido
de Infra-Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias", disponivel em www.iambiente.pt.

Qualidade do ar
.Em RECAPE deverá ser apresentado um Programa de Monitorização da Qualidade do

ar, para a fase de exploração, não só para conhecimento efectivo dos niveis de
concentração existentes mas também para uma aferição dos resultados da aplicação
do modelo.

4. Planos de Gestão
.Deverá ser implementado um Plano de Gestão da Obra que garanta as boas práticas

de construção e gestão de obra e estaleiros, entre outras, as relacionadas com a
eventual contaminação com óleos e combustiveis, águas residuais, emissão de poeiras
e partlculas, limpeza dos rodados dos velculos afectos á obra, gestão de reslduos,
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redução da emissão de ruido e transporte de terras, sinalização de obras etc., sem
prejuizo das que já foram apresentadas no ElA.
Deverá também ser efectuado um Plano Integrado de Gestão de Residuos (PIGR}, no
qual se proceda à identificação e classificação dos residuos em conformidade com a
legislação em vigor. O PIGR deverá assegurar que a recolha dos residuos gerados no
estaleiro equiparáveís a residuos sólidos urbanos (RSU} seja efectuada pelo municipio
da área de localização do estaleiro principal.
Para além das medidas estabelecidas na Portaria n.o 1028/92, de 5 de Novembro,
relativamente às normas de segurança e identificação em sede de transporte de óleos
usados nas operações de recolha e substituição dos óleos usados, deverá ser tido em
conta os seguintes procedimentos:

-Reco'ha dos óleos usados para recipientes através de bombas especificas para o
efeito, evitando derrames.
-Armazenagem em contentor com 200 litros de capacidade, devidamente estanque
e selado, com uma taxa de enchimento inferior a 98%.
-Colocação do contentor numa bacia de recepção estanque que permita responder a
eventuais sit!.Jações de falha no sistema de transporte e recolha:
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