I. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Sumário Executivo referente ao Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), dos Sublanços
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de Cunhos, da A4/ IP4 –
Amarante/ Vila Real.

O traçado em análise, com uma extensão total aproximada de 26,958 km,
desenvolve-se entre o Nó de Padronelo, localizado cerca do km 2+575 e termina ao
km 29+534, logo após o Nó de Parada de Cunhos, integrando os três sublanços que
se apresentam de seguida:
•

Sublanço Padronelo/Nó de Ligação ao IP4, com 1 468 metros de extensão;

•

Sublanço Nó de Ligação ao IP/Nó de Campeã, com 18 530 metros de
extensão;

•

Sublanço Nó de Campeã/Nó de Parada de Cunhos, com 6 960 metros de
extensão.

Este empreendimento é da responsabilidade da Auto – estrada do Marão, sob a
tutela do Instituto de Infra–Estruturas Rodoviárias, IP (InIR). A entidade
licenciadora do presente projecto é o Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações (MOPTC). O Projecto de Execução foi desenvolvido pelas empresas
ESTUDOCIVIL e DENAP, e o RECAPE foi adjudicado à AMBIDELTA, pelo
agrupamento INFRATÚNEL, Construtores do Túnel do Marão, ACE, que será
responsável pela construção deste empreendimento.

O RECAPE foi elaborado no âmbito do estabelecido na legislação nacional sobre
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o Decreto-Lei nº69/2000, de
3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº197/2005, de 8 de
Novembro, e a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, dando cumprimento às
exigências estabelecidas nestes diplomas.
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O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto
de Execução dos Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de
Cunhos, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em Agosto de 2005,
no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do IP4 Amarante/ Vila Real (IP3), realizado em fase de Estudo Prévio.

O RECAPE foi realizado durante o período que decorreu entre Junho e Novembro de
2008, e apresenta a seguinte constituição:
•

Volume I/V - Sumário Executivo;

•

Volume II/V - Relatório Base;

•

Volume III/V - Plano Geral de Monitorização Ambiental;

•

Volume IV/V - Anexos Técnicos;

•

Volume V/V - Gestão Ambiental da Obra.

II. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO

Os Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de Cunhos,
inserem-se nos concelhos de Amarante e Vila Real, concretamente nas freguesias
Padronelo, Gondar, Várzea, Candemil, Ansiães (Amarante) e Campeã, Torgueda e
Parada de Cunhos (Vila Real). Estes concelhos integram, respectivamente, os
distritos do Porto e Vila Real e as sub-regiões do Tâmega e Douro.

No Desenho n.º S2/S4/S5-300-00-001 apresentado no final deste volume,
apresenta-se

a

implantação

dos

Sublanços

Padronelo/Nó

de

Ligação

ao

IP4/Campeã/Parada de Cunhos, da A4/ IP4 – Amarante/ Vila Real, à escala
1/25 000.
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SUBLANÇOS PADRONELO/NÓ DE LIGAÇÃO AO
IP4/CAMPEÃ/PARADA DE CUNHOS

Figura 1 – Localização do Projecto

III. ANTECEDENTES

O Lanço A4/IP4 – Amarante/Vila Real, foi objecto de Estudo Prévio, e respectivo
EIA, em Setembro de 2004, mandados elaborar pelo ex - Instituto das Estradas de
Portugal (IEP), actual Estradas de Portugal, SA, e submetidos ao Processo de AIA.

Na fase de Estudo Prévio foram estudadas quatro Soluções, cinco Alternativas e um
Troço a alargar, coincidente com o actual IP4. Combinados estes traçados,
resultavam vinte e dois traçados completos que perfaziam a ligação entre Amarante
e Vila Real (IP3).

Tendo por base o parecer técnico da Comissão de Avaliação, os resultados da
Consulta Pública e a proposta da autoridade de AIA, relativos ao procedimento de
AIA do projecto “IP4 Amarante/ Vila Real (IP3)”, o Ministério do Ambiente, do
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Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional emitiu a DIA favorável à
Solução 2, até ao Nó de Parada de Cunhos, contudo condicionada ao cumprimento
de uma série de medidas.

Após atribuição da concessão à Auto-estrada do Marão, o Infratúnel, ACE deu início
aos

trabalhos

relativos

ao

Projecto

de

Execução,

tendo,

para

apoio

ao

desenvolvimento dos mesmos, sido realizado um acompanhamento ambiental desde
a fase inicial, de forma a contribuir para um traçado mais sustentável e permitir
não só a minimização de alguns impactes, como englobar no projecto as medidas da
DIA.

Relativamente ao EIA realizado na fase de Estudo Prévio para o Lanço IP4 –
Amarante/Vila Real, o Infratúnel, ACE, de acordo com instruções recebidas do IniR,
IP, procedeu na fase de Projecto de Execução à realização de dois RECAPE’s
distintos:
•

Um para o Sublanço Geraldes/Padronelo;

•

Outro para os Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/Parada
de Cunhos.

Verifica-se que o traçado da A4/IP4 – Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/
Campeã/Parada de Cunhos, em fase de Projecto de Execução, desenvolve-se no
corredor anteriormente aprovado pelo Ministério do Ambiente. Apenas o Sublanço
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4 se sobrepõe ao actual IP4, embora melhorado em
planta e perfil longitudinal, tendo sofrido alterações relativamente ao traçado do
Estudo Prévio, tendo como objectivo optimizar o traçado no que se refere ao
cumprimento de um conjunto de normas técnicas específicas para a realização de
projectos de infra-estruturas rodoviárias, de forma a garantir uma velocidade de
projecto de 100 km/h, mantendo a filosofia de “alargamento da plataforma”.
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IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJECTO

Os Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/Parada de Cunhos, para
efeitos do presente projecto, apresentam uma extensão total de 26 958 m.

Tendo presente a já referenciada repartição adoptada para apresentação da A4/IP4
– Amarante/Vila Real apresenta-se em seguida uma descrição geral dos principais
aspectos que caracterizam cada um dos sublanços considerados.

A extensão total do Sublanço Padronelo / Nó com o IP4 da Auto Estrada A4, a
construir no âmbito desta Concessão integrada no Lanço Amarante/Vila Real, é de
1468 metros.

O presente sublanço da A4 inclui o Nó de Ligação com o IP4, 3 obras de arte
correntes (1 PS, 1 PI e 1 PA) que se destinam à travessia do Ramo A do Nó de
Ligação com o IP4. Quanto aos restabelecimentos foram previstos 4 permitindo uma
melhor inserção das obras de arte.

O Sublanço Nó de Ligação ao IP4/Nó de Campeã, com 18 530 metros de
extensão, insere o Túnel do Marão com cerca de 5655 metros de cumprimento.

Tem o seu início ao km 4+043 do projecto do Sublanço antecedente, coincidente
com o encontro Poente do Viaduto V1 sobre o Rio Ovelha, e o final ao km 22+573
no Nó de Campeã de articulação à EN15 e ao IP4.

A secção corrente da Auto-Estrada na área de influência do Nó de Campeã será
dotada de praças de portagem de plena via. Nas imediações deste Nó será
implantado o Centro de Assistência e Manutenção.
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O Nó de Campeã, de articulação directa à EN15, apresenta a configuração típica em
forma de trompete em que o ponto de intersecção com o eixo do Ramo A+B que se
desenvolve inferiormente à secção corrente, ocorre ao km 22+573.

O presente sublanço da A4 inclui o túnel do Marão, que constitui a obra
dominante, o Nó de Campeã, 10 obras de arte especiais, Viadutos V1 a V10, 11
obras de arte correntes (3 PS, 4 PI, 3 PA e 1 PP). Quanto aos restabelecimentos
foram previstos 17, permitindo uma melhor inserção das obras de arte.

O túnel do Marão é constituído na realidade por dois túneis gémeos, com iguais
comprimentos, aproximadamente 5.655,00 m cada um, perfazendo um total de
11.310 m de túnel e igual secção transversal interna.

O Sublanço Nó de Campeã/Nó de Parada de Cunhos apresenta uma extensão total
de 6 960 metros de extensão

Tem o seu inicio ao km 22+573, términus do Sublanço anterior e o final, ao km
29+534, para efeitos de construção, 205 741 metros a Nascente do ponto de
intersecção do eixo da Obra de Arte do Nó de Parada de Cunhos, dando a partir
daqui, sequência à futura Subconcessão Auto-Estrada Transmontana.

O Nó de Parada de Cunhos que constitui o limite Nascente para efeitos de
exploração da presente Concessão, situa-se ao km 29+328. É um Nó em duplo
trompete que proporciona a articulação directa ao actual IP4 e que será
integralmente construído nesta empreitada.

Neste Sublanço será implantada à área de serviço da Granja, dupla, mas
integralmente localizada do lado Norte da plataforma da Auto-Estrada, sendo os
acessos assegurados por meio de um Nó em forma de Trompete. O acesso à Área de
Serviço de Granja, desenvolve-se inferiormente a Auto-Estrada aproveitando um
dos vãos do Viaduto V12.
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Este sublanço da A4 inclui o Nó de Parada de Cunhos, 3 obras de arte especiais,
Viadutos V11 a V12A e 6 obras de arte correntes (2 PS, 2 PI e 2 PA). Quanto aos
restabelecimentos foram previstos 11 permitindo uma melhor inserção das obras de
arte.

No que se refere ao perfil transversal tipo dos sublanços em apreço, face ao volume
de tráfego previsto, o mesmo apresenta 2x2 vias, e tem uma largura total de 25 m
sendo constituído por:
•

Duas faixas de rodagem, em cada sentido, dotadas de 2 vias de tráfego com
3,50 m de largura, cada;

•

Um separador com 3,00 m de largura;

•

Duas bermas esquerdas com 1,00 m;

•

Duas bermas direitas com 3,00 m.

Fazem parte destes Sublanços o Nó de Ligação ao IP4, Nó de Campeã e Nó de
Parada de Cunhos.

No que se refere à movimentação de terras, no troço a alargar do IP4, Sublanço
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4, prevê-se um volume na ordem de 196 725 m3 de
terras provenientes das escavações e 113 571 m3 necessários para aterros, do que
resulta um excesso de 83 154 m3 de terras. No troço novo, Sublanços Nó de Ligação
ao IP4/Campeã/Parada de Cunhos que inclui o túnel, prevê-se 6 371 000 m3 de
escavação e 5 655 000 m3, do que resulta um excesso de terras de 716 000 m3.

Estão previstas nos sublanços expropriações de terrenos, estimadas num total de
cerca de 189 ha.

Prevê-se que o Tráfego Médio Diário Anual (TMDA), para um Cenário Optimista,
possa assumir valores máximos para o ano de início de exploração da ordem dos
10 960 veículos. Relativamente ao ano horizonte de projecto (2038) o TMDA assume
valores de 43 344 veículos.
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Refira-se ainda que, para apoio à empreitada de construção dos Sublanços
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, foram identificados
seis locais possíveis para estaleiros e 14 locais para vazadouro de terras para
receber os excedentes e produtos escavados que não tenham características para
utilização na obra.

Estima-se um período para a construção do Sublanço Padronelo/Nó de Ligação ao
IP4 de 16 meses, prevendo-se o seu início em 2009 e conclusão em Março de 2010.
O início de exploração dos Sublanços Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de
Cunhos está estimado para o ano de 2012.

V. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

O traçado do Projecto de Execução da A4/IP4 – Sublanços Padronelo/Nó de Ligação
ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos sofreu alterações, relativamente ao traçado do
Estudo Prévio, tendo como objectivo dar cumprimento a algumas medidas da DIA,
minimizar impactes ambientais resultantes de novos elementos, de estudos mais
específicos, ou de análises mais detalhadas efectuadas no âmbito do RECAPE, ou
ainda, optimizar o traçado.

Relativamente às alterações do traçado do Estudo Prévio realizadas para
cumprimento das medidas da DIA, destaca-se:
•

Avaliação do traçado na zona entre as povoações de Torgueda e Meneses e na
zona entre as povoações de Gião e Ansiães;

•

Análise da área de serviço, fora de zona com condicionantes ambientais.

O traçado dos Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de
Cunhos, da A4/IP4 – Lanço Amarante/ Vila Real desenvolve-se dentro do corredor
aprovado no processo de AIA referente ao Estudo Prévio do IP4 – Amarante/Vila
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Real (IP3), correspondente a uma faixa de aproximadamente 200 m para cada lado
do eixo do traçado aprovado (solução 2 do Estudo Prévio) e, centrado em cada nó de
ligação, um círculo com 1 300 m de diâmetro.

Relativamente ao traçado do Sublanço Padronelo/Nó de Ligação ao IP4 constante
do Estudo Prévio, foi alterado de forma a garantir uma velocidade de projecto de
100 km/h, mantendo a filosofia de “alargamento da plataforma”. Esta situação
levou a pequenos acertos efectuados em planta e perfil no Projecto de Execução, e
que resultaram da necessidade de cumprir um conjunto de normas técnicas
específicas para a realização de projectos de infra-estruturas rodoviárias.

Foi ainda possível reformular o Nó de Campeã, de forma a afectar uma menor
extensão da Mata Sardoeira, comparativamente ao Nó previsto no Estudo Prévio,
devido a uma diminuição da sua complexidade e redução da extensão do ramo de
articulação entre a A4/IP4 e a EN15.

Por ultimo refere-se que no Projecto de Execução destes sublanços foram adoptadas
soluções de forma a minimizar potenciais impactes sobre as habitações mais
próximas. As medidas adoptadas passaram por aspectos mais específicos a nível
por exº da inclinação dos taludes e adopção de estruturas de suporte.

Assim, de forma a evitar a afectação, pelos taludes de escavação, de algumas
habitações localizadas na proximidade do traçado, foram implantados os seguintes
muros: M16 (km 9+525 a 9+630), M17 (km 9+765 a 9+794), M18 (km 10+450 a
10+465), M20 (km 10+950 a 11+070), M21 (km 11+080 a 11+210), M22 (11+220 a
11+245), M24 (km 11+450 a 11+765), M25 (12+010 a 12+030), M26 (km 12+133 a
12+242) e M28 (km 12+36 a 12+760).

A nível dos restabelecimentos, refere-se que aqueles previstos resultaram de uma
análise de acessibilidades, que privilegiou a minimização da interferência nos
conjuntos habitacionais existentes, e da articulação com a plataforma da secção
corrente.
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V.1 – ESTUDOS E PROJECTOS COMPLEMENTARES

Com o objectivo de dar cumprimento às recomendações preconizadas na DIA, foram
efectuados estudos e projectos específicos para algumas áreas temáticas que
permitiram uma análise mais detalhada dos impactes nesta fase de projecto, bem
como o cumprimento e verificação das medidas preconizadas na DIA e a
incorporação de outras medidas de minimização, tal como referido ao longo do
Volume II/V - Relatório Base do RECAPE.

Assim, no cumprimento da DIA, foram efectuados os seguintes projectos e estudos
complementares, que são apresentados no Volume IV/V – Anexos Técnicos, ou em
volume independente do RECAPE.

Projecto de Medidas de Minimização de Ruído (PMMR)
Este projecto, apresentado em volume independente do RECAPE, engloba a
caracterização do ambiente acústico actual, avaliação dos impactes acústicos
previsíveis nas fases de construção e exploração da via, bem como a identificação
dos receptores sensíveis situados nas proximidades do traçado, que devem ser
objecto de protecção sonora.

Tendo em consideração que a circulação rodoviária na A4/IP4 – Sublanços
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de Cunhos, determinará níveis
sonoros que ultrapassam os limites regulamentares em algumas zonas habitadas,
considerou-se necessária, nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,
bem como atendendo ao definido na DIA, a implementação de medidas para
redução do ruído de tráfego apercebido nessas zonas.

Face

aos

resultados

obtidos

no

PMMR,

preconiza-se

a

necessidade

de

implementação de 16 Barreiras Acústicas, que deverão ser implantadas entre o ano
de início de exploração (2012) e o ano (2017).
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Sistemas de Retenção e Tratamento das Águas de Escorrência
O projecto dos sistemas de retenção e tratamento das águas de escorrência,
contempla duas bacias de decantação. Estes sistemas foram previstos conforme
solicitado na DIA, de forma a prevenir a afectação dos receptores hídricos
considerados mais sensíveis, nomeadamente a Albufeira do Sordo, de eventuais
derrames acidentais e das águas de escorrência das águas da plataforma da A4/IP4

Face à sensibilidade hídrica desta zona, reconhecida pela importância da
preservação deste recurso de água, considerou-se fundamental no presente
projecto, evitar a descarga das águas de escorrência da plataforma entre os km
21+185 e 23+915, sem efectuar um controlo para o meio receptor, e prever o
controlo de eventuais derrames de poluentes.

Inventário dos Pontos de Água
Este estudo, apresentado no Anexo 7 do Volume IV/V, do RECAPE, foi desenvolvido
com o objectivo de permitir uma avaliação mais detalhada dos potenciais impactes
dos Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada de Cunhos nos
recursos hídricos subterrâneos da área do projecto. Os trabalhos de inventário
incluíram fundamentalmente o levantamento exaustivo dos pontos de água (poços,
furos, nascentes, minas, etc.), a identificação das principais características, usos e
utilizadores dos pontos de águas identificados, bem como a previsão das possíveis
afectações dos mesmos, quer devido à sua afectação directa, quer indirectamente
por rebaixamento dos níveis freáticos. Neste estudo são também apresentadas
medidas de minimização dos pontos de água afectados.

Definição do Fluxos Preferenciais de Circulação e Zonas de Recarga
Neste estudo apresentado no Anexo 8 – Volume IV/V, procedeu-se a uma
caracterização hidrogeológica local com base nos elementos disponíveis, e a uma
caracterização dos principais fluxos subterrâneos locais e das zonas de recarga e
máxima infiltração, que existem ao longo dos Sublanços Padronelo/Nó de Ligação
ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, da A4/IP4 – Amarante/ Vila Real.
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Relatório da Monitorização dos Recursos Hídricos
Neste estudo, correspondente ao Anexo 6 do Volume IV/V, do RECAPE,
apresentam-se os resultados da campanha de monitorização das águas superficiais
e subterrâneas, cuja recolha de amostras decorreu nos dias 23 e 24 de Julho de
2008, referindo-se, em termos conclusivos, que os resultados obtidos para os
parâmetros analisados, em qualquer um dos locais de amostragem considerados,
são indicadores de uma qualidade da água aceitável para os principais usos
definidos (rega e abastecimento doméstico particular).

Avaliação Detalhada das Implicações do Túnel do Marão nas Captações das
Águas do Marão
Neste estudo, correspondente ao Anexo 9 do Volume IV/V, do RECAPE, procedeuse a uma caracterização hidrogeológica para a área de influência das captações das
Águas do Marão, com base nos elementos disponíveis, alguns dos quais resultantes
do levantamento de campo efectuado ao nível do programa de prospecção realizado
no âmbito do Estudo Geotécnico (Geocontrole, 2008), informação fornecida pela
empresa das Águas do Marão e Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), bem
como na consulta a diversa bibliografia da especialidade.

Por outro lado, foram ainda executados pelo INFRATÚNEL-ACE, três furos
piezométricos (P1A, P3 e P4) que permitiram analisar as condições hidrogeológicas
das unidades geológicas existentes na envolvente do túnel e das captações da
Águas do Marão.

Estudo da Componente Social
Neste volume, correspondente ao Anexo Técnico 11 do Volume IV/V, do RECAPE,
apresenta-se um estudo sobre as populações que estão mais próximas do traçado
da futura A4/IP4.

De acordo com a análise efectuada neste estudo, constata-se que a interferência do
traçado em questão com a ocupação humana, face à extensão do mesmo e ao grau
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de humanização da área onde se desenvolve a A4/IP4, é relativamente pouco
significativo, devido ao uso do solo dominante no corredor onde a via se insere (uso
florestal e matos), bem como pelo facto da ocupação social estar mais concentrada
em aglomerados ou ao longo das principais vias de comunicação.

As situações de maior impacte registam-se nos trechos em que se regista
proximidade de aglomerados à via, aglomerados esses que apresentam relações
mais fortes, do ponto de vista sócio-económico, com o espaço agrícola envolvente,
nomeadamente no 3º Sublanço Ligação ao IP4/ Campeã, entre os km 4+100 a
4+600, km 5+200 a 6+000 e km 10+800 a 11+200, bem como no 4º Sublanço
Campeã/ Parada de Cunhos entre os km 24+400 a 25+900.

Estudo de Medidas de Minimização dos Sistemas Ecológicos
É apresentado no Anexo 12 do Volume IV/V, do RECAPE, um estudo da avaliação
da permeabilidade do novo traçado, em particular para a fauna de grande porte,
incluindo a permeabilidade conjunta com o actual IP4, admitindo a hipótese de se
intervir nesta via.

Com base na análise efectuada neste estudo foi possível concluir que no projecto da
A4/IP4, a permeabilidade da via foi garantida através de um conjunto de passagens
(viadutos, passagens superiores, inferiores, agrícolas específicas e passagens
hidráulicas) que possuem as características estruturais necessárias para serem
utilizadas pela fauna.

Estudo das Medidas de Minimização dos Impactes da Qualidade da Água
É apresentado no Anexo 10 do Volume IV/V, do RECAPE, um estudo com base no
qual foi possível concluir quais os impactes negativos e as medidas adequadas para
a minimização de impactes na qualidade das águas. Este estudo permitiu definir
medidas específicas de drenagem, de forma a prevenir a afectação dos receptores
hídricos considerados mais sensíveis identificados neste estudo.
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As medidas de minimização utilizadas passaram, sempre que possível, pelo desvio
das águas de escorrência para fora da zona de influência dos receptores sensíveis,
efectuando-se a descarga em locais com capacidade de diluição e que não
apresentem usos hídricos sensíveis identificados, e pela implantação de sistemas de
retenção e tratamento, tendo sido prevista a implantação de um total de duas
bacias de retenção/decantação.

Estaleiros, Áreas de Empréstimo, Vazadouro, Acessos à Obra e Processos
Construtivos
Neste volume, correspondente ao Anexo 5 do Volume IV/V, do RECAPE, apresentase a identificação e caracterização de possíveis locais para implantação dos
estaleiros, áreas de empréstimo, vazadouros e depósitos temporários, necessários
no âmbito da empreitada de construção dos Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao
IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos.

É também efectuada a caracterização dos principais caminhos e acessos
necessários para a circulação de materiais e equipamentos, bem como a
apresentação dos processos construtivos para a execução da obra geral e obras de
arte especiais (viadutos), correntes (passagens superiores e inferiores) integradas na
empreitada em questão.

Como metodologia construtiva para os túneis do Marão foi escolhida a do NATM
(New Austrian Tunneling Method) que na sua essência utiliza-se da interacção
maciço - estrutura, na qual tanto o maciço, quanto o suporte utilizado, contribuem
para a estabilização da cavidade.

É, ainda, efectuada uma análise ambiental, com o objectivo de determinar e avaliar
os potenciais impactes ambientais associados aos estaleiros, vazadouros, depósitos
temporários, acessos e processos construtivos, de forma a incorporar desde logo no
seu planeamento, as medidas de minimização adequadas, que deverão ser
complementadas com aquelas constantes no Volume V/V – Gestão Ambiental da
Obra.
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Relatório do Património
Este estudo, apresentado no Anexo 14 do Volume IV/V, do RECAPE, traduz o
resultado da prospecção arqueológica sistemática realizada para os Sublanços
Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, ao longo de toda a
sua extensão, num corredor de 400 metros de largura (centrado no eixo da via),
tendo sido efectuada uma avaliação dos impactes expectáveis e das medidas de
minimização a concretizar, relativamente aos valores do património etnográfico,
arquitectónico e arqueológico.

Qualidade do Ar
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar durante a fase de exploração do
Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos foram
efectuadas novas simulações à dispersão dos poluentes com recurso a um modelo
matemático adequado para o efeito, estudo este apresentadas no Anexo 13 –
Volume IV/V.

Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, os impactes
expectáveis decorrentes da degradação da qualidade do ar na zona de implantação
do projecto em estudo, são aceitáveis para um projecto desta natureza, não tendo
sido identificadas situações de poluição atmosférica que possam afectar as zonas
sensíveis situadas mais próximo do traçado em estudo, não tendo sido identificadas
nestes cenários concentrações de poluentes atmosféricos superiores aos limites
legislados.

VI. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO AMBIENTAL

No Volume II/V – Relatório Base, do RECAPE, foram analisadas com detalhe as
varias medidas propostas na DIA que foram contempladas e/ou ajustadas em
função dos estudos desenvolvidos no Projecto de Execução ou no RECAPE.
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Como medidas de minimização importantes já integradas no projecto, referem-se as
que se relacionam com a integração paisagística da via, com a minimização dos
impactes do ambiente sonoro nos locais habitados na proximidade imediata dos
Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos e com a
protecção dos usos e zonas hídricas sensíveis.

Em relação à protecção do ambiente sonoro, e tendo em consideração que a
circulação rodoviária na A4/IP4 – Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/
Campeã/ Parada de Cunhos, determinará, previsivelmente, níveis sonoros que
ultrapassam os limites regulamentares em algumas zonas habitadas, considerou-se
necessária, nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a
implementação de medidas para redução do ruído de tráfego apercebido nessas
zonas.

Assim, para cumprimento dos limites regulamentares estabelecidos na legislação
referida anteriormente, está prevista a implantação de 16 barreiras acústicas,
conforme apresentado no quadro seguinte, totalizando uma área total de barreiras
de 3922 m2, conjugadas com a aplicação de um pavimento de características
menos ruidosas.

Quadro 1 – Barreiras Acústicas preconizadas

Barreiras
BA01
BA02
BA03
BA04
BA05
BA06
BA07
BA08
BA09
BA10
BA11
BA12

Lado
da
Via
Esq.
Dir.
Esq.
Esq.
Dir.
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.

Altura
(m)

km
Início

km fim

Localização do edifício mais
próximo e distância à barreira

4
4,5
4,5
2
3
5
2,5
2
2,5
4
2
2,5

4+911
5+476
5+784
6+099
6+114
10+366
10+464
10+554
10+745
10+788
19+700
19+769

5+013
5+557
5+844
6+148
6+166
10+464
10+503
10+686
10+788
10+871
19+769
19+886

km 4+950 – 15 m
km 5+425 – 7 m
km 5+825 – 10 m
km 6+100 – 15 m
km 6+125 – 5 m
km 13+400 – 50 m
km 13+475 – 50 m
km 10+600 – 100 m
km 10+775 – 5 m
km 19+800 – 40 m
km 19+775 – 70 m
km 19+825 – 7 m
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Barreiras
BA13
BA14
BA15
BA16

Lado
da
Via
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.

Altura
(m)

km
Início

km fim

Localização do edifício mais
próximo e distância à barreira

2
3
4
1

19+886
20+416
20+512
24+567

19+904
20+485
20+653
24+627

km 19+835 – 7 m
km 20+450 – 40 m
km 20+550 – 30 m
km 24+ 575– 20 m

Foi ainda preconizado o aumento da absorção sonora do emboquilhamento
nascente do túnel e a implementação de juntas de dilatação com reduzida emissão
sonora, nos viadutos V1, V2, V3, V4, V5, V6, V10, V11 e viaduto do Ramo H do Nó
de Padronelo.

Relativamente

à

integração

paisagística

refere-se

que,

para

as

situações

consideradas como críticas, correspondentes aos taludes em rocha, localizados aos
km 7+165 a 7+525 (a sul da via), km 8+035 a 8+250 (a sul da via), km 10+700 a
10+875 (a norte da via), km 11+210 a 11+610 (a norte da via), km 12+133 a 12+242
(a norte da via) e km 19+900 a 20+255 (a norte da via), foram adoptadas soluções
que permitem, com benefícios estéticos, a necessária protecção e estabilização dos
taludes e garantem a sua integração paisagística, nomeadamente através da
projecção

sobre

a

superfície

dos

taludes

de

uma

mistura

de

produtos

estabilizadores com sementes arbustivas.

Teve-se também em consideração a necessidade de minimizar potenciais impactes
visuais sobre as povoações/habitações mais próximas e minimizar os impactes
resultantes das intervenções previstas nas Passagens Hidráulicas (PH) das
principais linhas de água.

Relativamente às linhas de água, foram previstas plantações arbóreas e arbustivas
de espécies ribeirinhas nos taludes adjacentes às PH 5-3 (km 5+426), PH 5-2 + 5-3
(EN15), PH 6-3 (km 6+551), PH 7-5 (EN15), PH 7-6 (km 7+988), PH 22-4 (km
22+942), PH C 0-1 (Nó de Campeã), PH 22-3 + 22-4 (EN15), PH 23-1 (km 23+595) e
PH 27-1 (km 27+072).
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No que se refere à minimização de impactes visuais, as medidas adoptadas
consistem na plantação de cortinas arbóreo/arbustivas, que funcionarão como
barreiras vegetais, ocultando a presença da via relativamente aos observadores
mais próximos.

Estas situações ocorrem nos seguintes locais:
•

km 4+850 a 5+600 - habitações da povoação de Crespelos de ambos os lados
da via;

•

km 6+100 – habitações isoladas de ambos os lados da via;

•

km 6+300 – habitação isolada a sul da via;

•

km 6+600 – habitação isolada a sul da via;

•

km 7+000 a 7+100 – habitações de Vilar de Cima a norte da via;

•

km 7+500 a 8+200 – habitações de Poço a norte da via;

•

km 9+300 a 9+800 – habitações de Gião a sul da via;

•

km 10+000 a 10+450 – habitações de Galegos a norte da via;

•

km 10+700 a 11+100 – habitações de Ansiães de ambos os lados da via;

•

km 11+200 a 12+200 – habitações de Ansiães a sul da via;

•

km 20+100 a 20+700 – habitações de Parada de ambos os lados da via;

•

km 24+400 a 25+000 – habitações de Torgueda/ Meneses de ambos os lados
da via;

•

km 25+900 – habitação isolada a norte da via;

•

km 26+200 – habitação isolada a sul da via;

•

km 26+750 a 27+000 – habitações a sul da via;

Importa referir que algumas das situações mencionadas no parágrafo anterior
coincidem com locais onde o PMMR propõe a implantação de barreiras acústicas,
pelo que se teve em consideração, no Projecto de Integração Paisagística, o
enquadramento adequado das mesmas, tendo sido dada especial atenção nas
situações de proximidade aos receptores sensíveis e na face voltada para estes.

Em relação à protecção dos usos e zonas hídricas sensíveis, as medidas especiais
utilizadas passaram sempre que possível, pelo desvio das águas de escorrência para
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fora da zona de influência dos receptores sensíveis, efectuando-se a descarga em
locais com capacidade de diluição e que não apresentem usos hídricos sensíveis
identificados, nomeadamente nos seguintes troços:
•

entre os km 25+875 a 27+530, salvaguarda da faixa de protecção da
Albufeira do Sordo

•

entre os km 7+875 a 8+250 e 25+875 a 26+500, protecção das captações
municipais de abastecimento público da Várzea e do Barreiro

•

entre os km 6+240 a 7+410, protecção do perímetro do Regadio da Levada

•

entre os km 24+095 a 24+745, protecção das minas comunitárias utilizadas
para rega

Outro tipo de medidas utilizadas foram as medidas estruturais que passaram pela
implantação de sistemas de retenção e tratamento, tendo sido previsto, a
implantação de duas bacias de decantação, designadamente:
•

Bacia 1 (B1) - entre os km 21+185 a 22+700, incluindo o Nó da Campeã

•

Bacia 2 (B2) - entre os km 22+700 a 23+915

Importa ainda referir que, tal como consta do Anexo 5 – Estaleiros, Vazadouros,
Depósitos Temporários, Acessos e Processos Construtivos, que integra o Volume
IV/V – Anexos Técnicos, do RECAPE, encontram-se já incorporadas na gestão da
empreitada de construção um conjunto de medidas ambientais que permitem
minimizar muitos dos impactes previstos nesta fase de construção, destacando-se
as seguintes:

Ao nível dos estaleiros:
•

Na escolha dos possíveis locais para implantação dos estaleiros foram tidas
em consideração as principais condicionantes ambientais assinaladas no
âmbito do RECAPE;

•

Decapagem da camada superficial dos solos, previamente à instalação dos
estaleiros, e seu armazenamento em pargas para posterior reutilização na
recuperação paisagística dos locais utilizados para estaleiro;
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•

Instalação

de

um

parque

de

resíduos

numa

zona

protegida

e

impermeabilizada, devidamente contentorizados e identificados, que serão
objecto de remoção periódica, nos termos da legislação em vigor;
•

Os locais para depósitos de combustível irão dispor de bacias de retenção
impermeabilizadas e com capacidade de retenção para eventuais derrames;

Ao nível das áreas de vazadouros:
•

Na escolha dos locais relativos aos vazadouros, foram tidas em consideração
as principais condicionantes ambientais;

•

No caso dos vazadouros, foram aproveitadas, sempre que possível, eventuais
manchas de empréstimo a utilizar;

•

Escolha de locais com uma orografia mais favorável, que permita uma
integração mais adequada com a topografia envolvente.

Verifica-se, assim, que, no âmbito da Empreitada de Construção da A4/IP4Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, a
adopção de medidas efectuou-se desde a fase de concepção e planeamento dos
diversos aspectos da obra (estaleiros, vazadouros, depósitos temporários, acessos e
processos construtivos), dotando a empreitada de melhores práticas ambientais
através da optimização das soluções preconizadas para as várias vertentes da
empreitada e da incorporação de soluções/ equipamentos que permitem minimizar
os potenciais impactes que poderiam vir a ocorrer na fase de construção.

VII. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Apresenta-se no Volume III/V, do RECAPE, o Plano Geral de Monitorização
Ambiental, que contempla, para as fases de construção e exploração, a
monitorização do ambiente sonoro, dos sistemas ecológicos, dos aspectos
qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e da
erosão hídrica. A monitorização da qualidade do ar está prevista apenas na fase de
exploração.
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As orientações referidas para cada um dos programas de monitorização tiveram em
consideração as recomendações e medidas preconizadas na DIA.

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria
330/2001, de 2 de Abril, tendo-se definido para cada um dos descritores referidos
anteriormente, os parâmetros a monitorizar, os locais e frequência de amostragem,
as técnicas e métodos de análise e a periodicidade dos relatórios.

VIII. CONCLUSÕES

Em termos conclusivos, julga-se que as alterações de traçado previstas no Projecto
de Execução da A4/IP4- Sublanços Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/ Campeã/
Parada de Cunhos, os estudos complementares realizados, as medidas de
minimização propostas para as fases de construção e de exploração, o Projecto de
Integração Paisagística, o Projecto de Medidas de Minimização de Ruído, os
Sistemas de Retenção e Tratamento, a implementação da Gestão Ambiental da Obra
e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, asseguram a conformidade do Projecto
de Execução com as condições estabelecidas na DIA.

Lisboa, Dezembro de 2008
AMBIDELTA

Arqª Pais. Nélia Domingos
(Coordenação)

Eng.º Rui Agostinho
(Coordenação)
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