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6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1.1 - Metodologia de Avaliação de Impactes 

De um modo geral, são considerados impactes todas as alterações relevantes, directas ou 
indirectas, que podem ser introduzidas nas características do ambiente de uma determinada 
região, associadas à implementação de uma acção determinada, ou de um empreendimento 
específico, relativamente a um quadro de referencia actual e perspectivas de desenvolvimento 
futuro das condições ambientais da área em apreço.  

A determinação e avaliação de impactes ambientais constitui uma das etapas fundamentais do 
presente Estudo de Impacte Ambiental, uma vez que é nesta fase que se procede à avaliação 
das potenciais alterações que o IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde poderá induzir 
nos quadros natural e social do meio em que se insere.  

Neste contexto, esta etapa do estudo, que compreende a determinação e avaliação de 
impactes ambientais associados à construção e exploração do empreendimento objecto de 
estudo, fundamenta-se na análise conjunta dos seguintes elementos: 

♦ resultados da etapa de definição informal do âmbito de estudo (“scoping”); 

♦ informações sobre o projecto, particularmente no que se refere às acções 
potencialmente geradoras de impactes importantes (tanto na fase de construção como 
na fase de exploração); 

♦ informações sobre o ambiente da área atravessada pelo projecto, especialmente no 
que respeita a locais sensíveis e aspectos ambientais críticos; 

♦ informações obtidas através da consulta a entidades e instituições locais e regionais. 

A essência da avaliação reside na elaboração e comparação de cenários ambientais: o quadro 
actual sem o empreendimento, que serve de base à definição da situação de referência, e que 
integra a evolução da situação ambiental sem o empreendimento, é confrontado com o cenário 
que considera as tendências ambientais com a implantação do empreendimento, de forma a 
possibilitar a: 

♦ identificação de impactes: definição das potenciais implicações ambientais 
associadas às acções geradoras consideradas; 
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♦ previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos 
impactes; 

♦ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em 
relação ao factor ambiental afectado, quando analisado isoladamente; 

♦ valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, 
quando comparado aos demais impactes associados a outros aspectos ou factores 
ambientais. 

Cabe destacar que a análise foi efectuada distinguindo-se a fase do empreendimento 
(construção ou exploração) em que se origina o impacte, podendo, no entanto, existir casos em 
que o impacte tem origem na fase de construção e persiste na fase de exploração, 
nomeadamente os de carácter permanente. 

A avaliação global dos impactes foi realizada com base nas características referidas e em 
outras informações, tais como a percepção da predisposição e expectativas da população, as 
características dos locais e dos aspectos ambientais considerados críticos e/ou sensíveis e a 
capacidade de recuperação do meio, entre outras. 

Desta forma, os impactes identificados foram classificados, de acordo com a sua significância 
(ou importância) relativa aos demais impactes: 

♦ Significância (ou importância): 
Pouco Significativo; 
Significativo; 
Muito Significativo. 

Assim, a opção metodológica utilizada fundamenta-se, em grande parte, na experiência 
anterior adquirida em estudos desta natureza, em analogias com casos semelhantes e no 
julgamento de especialistas. Estabelecidos os impactes mais significativos, procedeu-se à 
definição de mecanismos ou acções que pudessem contribuir para evitar, reduzir ou 
compensar impactes negativos, ou por outro lado potenciar, valorizar ou reforçar os aspectos 
positivos do empreendimento, por forma a assegurar impactes residuais pouco significativos 
(Capítulo 7). 
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6.1.2 - Identificação de Aspectos do Empreendimento Susceptíveis de Causar 
Impacte 

As metodologias específicas adoptadas para avaliação dos impactes ambientais recorrem, em 
termos gerais, a cenários comparativos relativos ao ano horizonte considerado, sem e com o 
empreendimento, para as fases de construção e de exploração. Para tal, após se ter 
desenvolvido uma caracterização da situação actual (Capítulo 4), prospectivada para a 
situação ambiental de referência (sem o empreendimento - Capítulo 5), especificaram-se, por 
análise do projecto, as diferentes acções associadas à sua construção e exploração, 
potencialmente indutoras de situações críticas de impacte. 

Na avaliação do projecto e de todas as actividades que lhe estão inerentes, os cenários 
considerados para avaliação de impactes ambientais, resultam do reconhecimento de que os 
impactes serão muito distintos no que respeita às fases consideradas, designadamente: 

♦ Fase de Construção - resultam, no essencial, em impactes negativos e directos, 
associados à construção de uma via numa extensão de cerca de 22 km, incluindo 
todas as infra-estruturas de apoio à obra; neste âmbito destacam-se: 

→ impactes directos resultantes da execução de terraplenagens, por forma a 
materializar a plataforma de sustentação de empreendimento, o que causará 
implicações na estrutura biofísica do território em função do corte das formações 
geológicas e pedológicas, dos sistemas hídricos, bem como da estrutura ecológica 
e da paisagem; 

→ também se registará uma afectação directa de actividades produtivas e ao nível 
dos diferentes usos do território, função da ocupação física materializada pela 
infra-estrutura; 

→ a obra induzirá também impactes indirectos ao nível da qualidade do ambiente, 
pela produção de poeiras e ruído, determinando um potencial de afectação das 
condições de habitabilidade a nível local, bem como da perturbação das 
actividades económicas; 

♦ Fase de Exploração - resultam, no essencial, em: 

→ impactes negativos locais devidos à degradação e/ou agravamento da qualidade 
do ambiente urbano, em particular em termos de efeitos barreira e incidência 
acústica, podendo implicar impactes residuais mais ou menos expressivos, caso se 
identifiquem situações de difícil minimização; contudo estes impactes terão 
incidência numa faixa circunscrita à área de influência / proximidade directa face ao 
espaço canal existente; 
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→ Impactes positivos directos e indirectos, sobretudo locais e regionais: 
− devido à melhoria da acessibilidade e conforto, em particular nas deslocações 

locais efectuadas actualmente através da EN234, nomeadamente entre Lapa 
do Lobo, Canas de Senhorim, Nelas, Moimenta de Maceira Dão e Mangualde; 

− em função das melhorias introduzidas pelo fácil acesso entre o IP3 e o IP5, 
encurtando as distâncias de circulação dos tráfegos provenientes do interior 
transmontano e da fronteira de Vilar Formoso, que se dirige para Sul e vice 
versa. 

Para além destes aspectos gerais, destaca-se ainda a questão dos estaleiros e acessos de 
obra, pela sua importância considerável na avaliação de impactes. 

Para a fase de exploração, o ano horizonte considerado é o de 2040. 

A avaliação de cenários foi, sempre que possível e/ou justificável, objecto de quantificação, por 
recurso a modelos específicos, por forma a facilitar a definição de impactes. Nos casos em que 
tal se tenha mostrado inviável, a magnitude dos impactes foi expressa em termos qualitativos, 
tarefa auxiliada pela grande experiência dos especialistas que elaboraram o presente EIA. 

Por outro lado, a forte integração desta equipa permitiu determinar igualmente o grau de 
significância dos diversos impactes identificados, bem como a proposta de medidas 
mitigadoras consideradas mais adequadas e eficazes por forma a assegurar impactes residuais 
pouco significativos. 

As metodologias específicas de avaliação de impactes utilizadas para as diferentes fases de 
implantação do empreendimento, compreendendo acções de identificação, avaliação e 
hierarquização de impactes, privilegiaram uma visão integradora dos aspectos ambientais 
anteriormente caracterizados no âmbito da situação ambiental de referência. 

6.1.3 - Impactes Cumulativos e Incerteza na Avaliação de Impactes 

Os impactes cumulativos, definidos como sendo os impactes que resultam do projecto, em 
associação com a presença de outros projectos existentes ou previstos, bem como dos 
projectos complementares ou subsidiários (segundo a Portaria 330/2001, de 2 de Abril), foram 
identificados nos respectivos capítulos de cada descritor avaliado, atendendo à inventariação 
de empreendimentos similares existentes na região, seja em construção, seja em exploração, 
susceptíveis de causar impactes que se adicionam aos identificados para o presente 
empreendimento e, com isso incrementarem / diminuírem a magnitude e/ou significância dos 
mesmos. 
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Neste contexto, foi equacionada a relação do projecto proposto com outros, quer dependam ou 
não do mesmo Proponente (devem ser identificados os possíveis problemas ambientais 
derivados de tais projectos correlacionados), numa lógica de avaliação integrada de Impactes 
Cumulativos. 

Na fase de construção serão função da potencial ocorrência de obras dimensão considerável 
em simultâneo com a presente. 

Já na fase de exploração os impactes cumulativos podem ser positivos ou negativos:  

♦ positivos, em função do incremento da rede viária e consequente melhoria da 
circulação do tráfego rodoviário, com tradução nos incentivos socio-económicos 
gerados na região; 

♦ negativos, sobretudo no que respeita aos aspectos ecológicos e antrópicos, face à 
possibilidade de coexistência, num espaço relativamente confinado, de mais uma 
barreira, que levem a consideráveis restrições nos habitats e nos movimentos naturais 
da fauna terrestre, bem como nas actividades diárias da população e/ou em processos 
de maior constrangimento ao desenvolvimento nas regiões que permanecem a 
nascente destas infra-estruturas ou em enclaves entre as mesmas; contudo, a 
consideração de diversas medidas de minimização dos impactes desta barreira, quer 
de incidência natural quer humana, fazem prever impactes residuais de menor 
significância. 

Quanto à incerteza na avaliação de impactes, segundo a mesma Portaria, encontra-se 
associada à sua identificação e previsão, uma vez que a avaliação de impactes se fundamenta 
na análise comparativa de cenários futuros, cuja predição envolve sempre factores de incerteza 
e erros associados. 

Assim, a quantificação de impactes e a sua probabilidade de ocorrência são aspectos 
equacionados na análise de cada um dos descritores, tendo em consideração a sua 
importância relativa para cada um deles. 

6.2 - IMPACTES MICROCLIMÁTICOS 

Os potenciais impactes microclimáticos associados ao IC12 entre Canas de Senhorim e 
Mangualde serão pouco expressivos, estando relacionados, por um lado, com o aumento da 
radiação solar absorvida pelo pavimento betuminoso da nova via e, por outro, com os 
obstáculos criados com a implantação da obra, que poderão criar perturbações e alterar a livre 
circulação do ar. 
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O aumento da radiação absorvida ao longo da faixa de rodagem resulta do albedo, ou 
coeficiente de reflexão da radiação, da via pavimentada ser bastante menor do que em 
superfícies naturais com cobertura vegetal, tendo-se observado em obras semelhantes, uma 
redução da ordem dos 50%. 

Assim, após proceder à estimativa da radiação solar global, em função dos dados disponíveis 
na estação meteorológica de Nelas, calculou-se o valor médio provável do acréscimo de 
radiação absorvida na faixa de rodagem, admitindo para albedo o valor de 0,10. 

Os valores estimados permitem prever acréscimos da radiação absorvida pelo pavimento face 
à situação de terreno natural, da ordem de 10 a 15%. Contudo, mesmo correspondendo a um 
valor bastante reduzido, irá muito provavelmente determinar um saldo ligeiramente superior de 
energia disponível para evaporação da água e aquecimento do ar. Estas alterações, embora 
pouco expressivas, serão sobretudo notadas nos meses de Verão, por ser maior a quantidade 
de energia de origem solar que atinge a superfície da terra nessa época.  

Por outro lado, para além do aumento de energia radiante na faixa de rodagem e respectiva 
transformação em calor, há que acrescentar o aumento gradual da temperatura da camada de 
ar junto ao solo nos períodos de maior intensidade de tráfego, devido ao atrito provocado pela 
passagem das viaturas, complementado pelo efeito de estufa, em consequência dos gases 
libertados pelos tubos de escape, nomeadamente, o dióxido de carbono (CO2), efeito esse que 
será aumentado se o ar aquecido não for removido pela acção do vento. 

De qualquer modo, é importante salientar que todos estes fenómenos terão impacte pouco 
significativo no microclima local, na medida em que as alterações de valor de alguns 
elementos climáticos se restringem, na prática, à estreita faixa de terreno ao longo do traçado. 

A criação de uma plataforma linear ao longo do território, poderá também constituir um 
obstáculo que condicione a livre circulação das massas de ar, potenciando a sua estagnação e, 
consequentemente o aumento da frequência de nevoeiros e de geadas. Por outro lado, 
também poderiam ser criadas condições favoráveis ao aumento da velocidade dos ventos no 
atravessamento de canais estreitos, nomeadamente nas zonas de maiores escavações. 

No entanto, refira-se que estes impactes serão muito pouco significativos, uma vez que do 
ponto de vista morfológico, o corredor em estudo tem um relevo pouco acentuado, permitindo 
uma boa inserção da via no terreno, sem recurso a terraplenagens de grande porte, sendo que 
os maiores aterros/escavações previstos terão pontualmente cerca de 10 m de altura, não 
ultrapassando os 15 m.  
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Em suma, não se prevêem alterações significativas no microclima local pela implantação da 
nova via, identificando-se o impacte deste descritor como pouco significativo, pelo que não se 
considera necessário recomendar qualquer medida de correcção. 
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6.3 - IMPACTES NA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

De um modo geral, os impactes geológicos e geomorfológicos associados à implantação de 
uma infra-estrutura rodoviária estão essencialmente relacionados com a fase de construção, os 
quais, no entanto, poderão subsistir durante a fase de exploração. 

Os impactes geológicos mais frequentes e que se aplicam no caso presente, dizem respeito à 
implantação da plataforma, pela execução de terraplenagens, e à estabilidade dos materiais 
que constituem os taludes de escavação e de aterro. 

Refere-se ainda como potencial impacte, a necessidade de se recorrer a áreas de empréstimo 
e depósito de materiais. 

6.3.1 - Fase de Construção 

A construção de uma infra-estrutura do tipo linear como uma rodovia, terá necessariamente 
associadas implicações negativas, dado que se constituirá como elemento desestabilizador da 
morfologia do terreno. Contudo, a orografia da área de implantação do empreendimento, 
(extensos planaltos elevados com alguns relevos alongados) não determina a necessidade de 
se considerarem escavações e aterros particularmente expressivos.  

Nesta fase, os potenciais impactes geotécnicos originados pela construção do lanço do IC12 
em estudo são: 

♦ alteração / afectação das formações geológicas e/ou de recursos geológicos em 
exploração; 

♦ modificações introduzidas na fisiografia e geomorfologia; 

♦ estabilidade de taludes naturais, de escavação e de aterro; 

♦ exploração de áreas de empréstimo e sobretudo locais de depósito de materiais, 
abertura de acessos e implantação de estaleiros; 

♦ alteração dos padrões de drenagem superficial e subterrânea e incremento da 
erosão dos solos. 
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6.3.1.1 - Recursos Geológicos e Mineiros 

Relativamente a zonas e concessões mineiras e/ou geológicas, o traçado preconizado procura 
contornar as áreas abrangidas segundo regimes condicionantes, de acordo com a informação 
fornecida pela Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), e que se apresenta no Desenho 
1251-PE-61-0002-011. Neste enquadramento, não são expectáveis impactes relevantes, uma 
vez que o traçado procurou evitar as zonas condicionadas, tanto mais que grande parte das 
explorações sobretudo mineiras que se estendem pela zona rica em urânio da Urgeiriça, se 
encontram actualmente desactivadas. 

As explorações de inertes mais próximas do traçado são a Pedreira de Vale do Boi e a 
Pedreira de Sto. António, avaliadas em seguida. 

A Pedreira de Vale do Boi, localizada no início do traçado, entre os km 0+700 e 1+000, não é 
afectada pelo traçado, dado que este a contorna a Este, por fora dos limites de concessão. 
Imposta ainda referir que a zona dentro da referida concessão que se sitia mas próximo do 
traçado (ou seja o limite Este da concessão) tem essencialmente funções de acesso à área de 
exploração, armazenamentos e escritórios, sendo que a zona de expansão da frente de 
desmonte se situa no lado oposto, já distante da via agora em estudo. 

Assim, uma vez que o projecto em apreço assegura a manutenção deste acesso, 
restabelecendo a via de entrada à pedreira (Restabelecimento 2), os impactes associados a 
esta actividade são considerados pouco relevantes. 

 
Fotografia 6.3.1 - Aspecto da Zona de Exploração da Pedreira de Vale do Boi ao km 1+000 
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Figura 6.3.1 - Limites de a Pedreira de Vale do Boi (Área de Concessão) ao km 1+000 

No que se refere à Pedreira de Sto. António, definida como Área de Exploração Consolidada 
para Granito atravessada sensivelmente ao km 19+600, esta encontra-se, como anteriormente 
referido, inactiva desde a década de 80. Assim, embora o traçado atravesse a zona demarcada 
de exploração desta pedreira, considera-se que os impactes decorrentes não serão muito 
relevantes dado que esta já se encontra sem actividade de extracção à muitos anos. No 
entanto há que salvaguardar os direitos adquiridos relativos a esta área. 

Igualmente da assinalar o atravessamento de uma extensa Área Potencial para Minérios 
Metálicos e Radioactivos, entre o km 13+500 e o km 18+400, que ocupa uma vasta área neste 
concelho (Desenho 1251-PE-61-0002-011). 
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Relativamente a recursos hidrominerais, não se registam interferências com as zonas de 
protecção estabelecidas para a Concessão n.º HM-1, denominada Felgueira, situada a Sul 
do corredor em estudo (ver Ponto 2.1) 

Assim sendo, considera-se que embora se trate de uma região de particular riqueza em termos 
de recursos geológicos e mineiros, os impactes decorrentes da implementação do 
empreendimento em causa não deverão ser expressivos, visto que se tiveram preocupações 
em evitar as áreas concessionadas desde as primeiras fases de concepção do traçado. 

6.3.1.2 - Decapagem de Terra Vegetal 

A espessura de terra vegetal está intimamente relacionada com a natureza das litologias 
ocorrentes ao longo do traçado, com o tipo e densidade da vegetação, com a exploração 
agrícola e com o declive do terreno. 

As maiores espessuras deste horizonte estão geralmente associadas aos terrenos de 
cobertura e a zonas em depressão. 

Tendo em conta a informação existente, decorrente dos estudos geológicos e geotécnicos 
realizados no âmbito do presente projecto e a experiência anterior em formações de natureza 
semelhante, estima-se que a espessura de terra vegetal ao longo do traçado deverá apresentar 
valores mais frequentemente compreendidos entre 0,2 e 0,4 m, sendo expectável a ocorrência 
esporádica de valores um pouco superiores em zonas onde o perfil de alteração esteja mais 
desenvolvido.  

A decapagem da terra vegetal existente na camada superficial do solo e a sua consequente 
armazenagem em pargas para posterior reutilização, constitui uma importante medida que visa 
a salvaguarda de um recurso, possibilitando o seu reaproveitamento. Neste sentido, evita-se a 
destruição de uma parte do solo de interesse económico e por outro lado disponibiliza-se um 
importante recurso para a renaturalização de taludes e áreas desmobilizadas. 

6.3.1.3 - Escavações 

As características geométricas do traçado, aliadas à morfologia dos terrenos, implicam na 
generalidade dos casos escavações pouco expressivos, cuja altura ao eixo é geralmente 
inferior a 8 m. No entanto, convém destacar as zonas onde existem trechos com alturas de 
escavação ao eixo superiores àquele valor, atingindo uma máximo pontual de 14,5 m, 
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Quadro 6.3.1 - Principais Escavações 

Localização Altura Máxima ao Eixo 
(Aproximada) 

km 0+260 ao km 0+950 9,5 m 
km 7+410 ao km 8+465 11,0 m 
km 8+790 ao km 9+305 10,0 m 

km 9+770 ao km 10+120 11,0 m 
km 11+240 ao km 11+665 9,0 m 
km 11+715 ao km 12+580 14,5 m 
km 13+875 ao km 14+470 14,0 m 
km 16+055 ao km 16+330 13,5 m 
km 16+545 ao km 16+870 10,0 m 
km 17+090 ao km 17+470 9,0 m 
km 18+145 ao km 19+155 13,5 m 

Como se pode verificar da análise do quadro anterior, as escavações de maior expressão 
representam cerca de 30 % do traçado, embora estas apenas atinjam pontualmente alturas 
superiores a 8 m. A predominância no desenvolvimento do traçado em escavação de pequeno 
e médio porte favorecerá a inserção da estrada no terreno. 

Escavabilidade 

Os processos de desmonte dos materiais estão intimamente relacionados com a sua litologia, 
características texturais, grau de alteração e intensidade da fracturação. Admite-se ainda que 
as características geotécnicas dos terrenos melhorem em profundidade, ou seja, que a 
compacidade dos solos aumente, e que tanto o estado de alteração como o grau de 
fracturação tendam a diminuir. 

As principais escavações a realizar interessarão, de acordo com os dados disponíveis, solos 
residuais de natureza areno-siltosa (saibros), medianamente a muito compactos, com 
passagens de granito decomposto a muito alterado (W4-5), e formações rochosas graníticas, 
expectavelmente, muito a pouco alteradas (W4 a W2). 

Prevê-se que as zonas de saibro e de maciço rochoso muito alterado a decomposto 
possam ser desmontadas com recurso e equipamentos tradicionais de terraplenagem, 
devendo considerar-se a necessidade de recurso a explosivos nos casos onde se verifique a 
ocorrência de núcleos rochosos menos alterados e fracturados, que poderão vir, de acordo 
com a informação existente, a significar percentagens importantes dos volumes a desmontar, 
devendo tal ser detalhado em Projecto de Execução, apoiado na prospecção geotécnica a 
realizar nesta fase mais pormenorizada de projecto. 
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No que refere às zonas de maciço granítico pouco a muito alterado, existente ao longo do 
traçado, estima-se que, do ponto de vista da escavabilidade, seja necessário o recurso 
sistemático ao desmonte por explosivos. 

A utilização de explosivos poderá provocar alguns incómodos, uma vez que conduz 
geralmente, a fortes índices de ruído e poeiras, bem como a propagação de vibrações e 
projecção de detritos. 

Particular atenção deverá ser dada na escavação prevista para o km 9, por se situar muito 
próxima de uma habitação, sendo esta a situação considerada mais crítica. 

Assim, este impacte deverá ser controlado, através da utilização criteriosa deste tipo de 
técnicas de desmonte. O emprego de explosivos deverá ser particularmente cuidado de modo 
a não danificar o maciço para além da zona de escavação pretendida (necessidade de adequar 
criteriosamente o plano de fogo às características geomecânicas evidenciadas pelo maciço, 
nomeadamente no que diz respeito ao esquema de compartimentação dos blocos). 

Estimativas mais aproximadas dos volumes de escavação a desmontar com recurso a meios 
mecânicos ou a fogo apenas poderão ser efectuadas com a informação proveniente da 
prospecção a realizar na próxima fase de estudo. 

Inclinação dos Taludes de Escavação 

A inclinação dos taludes de escavação é estabelecida, não apenas em função da sua altura, 
mas também das características geomecânicas e hidrogeológicas das formações interessadas, 
da inserção paisagística e das características intrínsecas do traçado, designadamente, no que 
respeita ao balanço de volumes de escavação e de aterro. 

Do ponto de vista geotécnico, ponderaram-se ainda factores como a estrutura geológica do 
maciço, a litologia e o grau de alteração.  

Adoptou-se para a totalidade dos taludes de escavação a inclinação de 1:1,5 (V:H). Admite-se, 
no entanto, que, com base na informação adicional obtida a partir dos trabalhos de prospecção 
preconizados e com vista a equilibrar o balanço de terras, as geometrias de taludes venham a 
necessitar de ser revistas, caso a caso, durante a fase de Projecto de Execução. 

A questão da geometria dos taludes é extremamente importante, uma vez que a queda de 
materiais para a via poderá pôr em causa a segurança dos utentes e a circulação rodoviária. 
No entanto, face à natureza geológica predominante e à altura moderada verificada nos 
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taludes, não são previsíveis impactes de grande significado, considerando-se que a 
inclinação adoptada para os taludes, assim como a adopção das medidas preconizadas, 
evitará situações problemáticas. 

Este impacte, sendo negativo, directo, de magnitude provavelmente baixa, tem reduzida 
probabilidade de ocorrência, exigindo a adopção de medidas adequadas ao nível de projecto. 

Em suma, os impactes negativos associados às escavações, são directamente proporcionais à 
dimensão das mesmas, já que estas constituem elementos susceptíveis de induzirem fortes 
alterações à morfologia original do terreno. 

Considera-se neste caso que os impactes geomorfológicos em fase de construção serão 
negativos, directos, permanentes e irreversíveis; contudo dado que as características 
geométricas do traçado, e a morfologia dos terrenos, implicam na generalidade, escavações 
moderadas, consideram-se estes impactes como sendo de magnitude moderada e pouco 
significativos. 

Impactes Hidrogeológicos nas Zonas de Maiores Escavações 

As características hidrogeológicas das formações presentes levam a considerar que, em alguns 
casos, as escavações possam intersectar níveis freáticos ou zonas susceptíveis de gerarem 
ressurgências com alguma importância. 

Assim, atendendo às características hidrogeológicas ocorrentes ao longo do traçado, os níveis 
de água intersectados nas escavações, terão necessariamente de ser convenientemente 
captados e drenados a fim de se evitarem ressurgências não controladas na face dos taludes, 
as quais poderão ser responsáveis por acções erosivas e instabilizadoras, nomeadamente 
através de processos de arrastamento de finos e amolecimento dos solos. 

A realização das escavações representa a criação de um dreno a “céu aberto”, conduzindo 
naturalmente ao rebaixamento dos níveis freáticos locais, superficiais e profundos, dependendo 
da altura da escavação. Este fenómeno, que dificilmente se consegue prever antecipadamente 
constitui, na área abrangida pelo rebaixamento, um impacte negativo, pontualmente 
significativo e permanente. A curto prazo os níveis de água no maciço envolvente encontrarão 
o seu equilíbrio para as novas condições criadas, podendo então os impactes ser minimizados 
ao nível das captações locais através da realização de outras que intersectem os aquíferos a 
maior profundidade. 
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Este tipo de situações não é muito significativo atendendo sobretudo ao facto de se tratarem de 
escavações no geral pouco expressivas, no entanto, a avaliação dos impactes associados ao 
potencial rebaixamento dos níveis freáticos tem em consideração a proximidade das captações 
ou poços que se listam em seguida. 

Quadro 6.3.2 – Captações e Poços localizados Próximos de Zonas de Escavação mais 
Expressivas 

 Tipo de Captação Km Lado do 
traçado Comentários 

Captação - Sem 
informação 7+550 direito Traçado em Escavação que atinge 11 metros 

Captação - Sem 
informação 9+000 Direito Traçado em Escavação que atinge 10 metros 

poço 9+000 direito Traçado em Escavação que atinge 10 metros 
poço 12+000 direito Traçado em Escavação que atinge 14,5 metros 
poço 14+500 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 14 metros 

Até 
100m 

poço 16+100 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 13,5 metros 

Captação - Rega 0+300 direito Traçado em Escavação que atinge 9,5 metros 

poço 0+300 direito Traçado em Escavação que atinge 9,5 metros 
poço 11+400 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 9 metros 
poço 14+500 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 14 metros 
poço 16+300 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 13,.5 metros 

De 
100 a 
200m 

poço 16+800 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 10 metros 

Sobretudo nos casos em que as captações se encontram a uma distância inferior a 100 m, os 
impactes decorrentes do rebaixamento freático poderão ser significativos. 

Reutilização dos Materiais Escavados 

Estima-se que os materiais resultantes das escavações na linha poderão ser, na sua grande 
maioria, reutilizáveis, tanto na construção de aterros como nas camadas de pavimento. Estas 
observações deverão ser confirmadas após análise e interpretação dos resultados obtidos com 
a campanha de ensaios laboratoriais a realizar no decurso da próxima fase dos estudos. 

Estima-se que os volumes de materiais excedentes sejam da ordem dos 200 000 m3, devendo 
ser equacionados, na fase seguinte de projecto os locais adequados para depósito temporário 
ou permanente destes materiais. 

6.3.1.4 - Aterros 

A interferência das características geométricas da rasante com a morfologia dos terrenos 
atravessados implica a construção de alguns aterros, geralmente de alturas moderadas, sendo 
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que o de maior expressão, entre os km’s 15+500 e 16+000 atinge uma altura máxima de cerca 
de 15 m. (Quadro 6.3.3): 

Quadro 6.3.3 - Principais Aterros 

Localização Altura Máxima ao Eixo 
(Aproximada) 

km 7+105 até ao km 7+455 12,5 m 
km 9+305 até ao km 9+770 10,5 m 

km 10+120 até ao km 11+240 14,5 m 
km 12+580 até ao km 13+286 14,0 m 
km 14+470 até ao km 14+755 10,0 m 
km 15+345 até ao km 16+060 15,0 m 
km 19+555 até ao km 20+885 13,5 m 

Como é possível verificar da análise do quadro anterior, traçado desenvolve-se em aterro em 
cerca de 23% em aterro, atingindo pontualmente alturas superiores a 10 m em sete situações, 
sendo que em apenas numa delas chega pontualmente aos 15 m de atura. 

De acordo com os dados existentes, estima-se que a generalidade das formações que 
constituem as fundações dos aterros sejam essencialmente constituídas por saibros graníticos. 
Outras situações, menos frequentes, estarão relacionadas com a presença de maciços 
graníticos de natureza rochosa mais ou menos alterados que possam aflorar ao nível da 
rasante, ou, ainda, com formações aluvionares de expressão variável, embora geralmente 
modesta. 

Assim, no que respeita às baixas aluvionares ocorrentes ao longo do traçado, interessa referir 
que não deverão apresentar desenvolvimento expressivo, espessura ou natureza litológica 
susceptíveis de causarem problemas significativos. Dai que mesmo nas zonas aluvionares 
mais expressivas onde se prevê a adopção de aterros, designadamente nos vales das ribeiras 
de Vale do Boi, ribeira de Travassos e ribeira de Frades, as fundação dos aterros deverão ser 
particularmente cuidadas para evitar problemas de estabilidade posteriores. 

Materiais para Aterro 

De acordo com o acima referido, considera-se que os materiais provenientes das escavações, 
após realização das operações de decapagem, apresentam, na sua grande maioria, 
características adequadas para serem utilizados na construção de aterros. 

Refira-se, ainda, que se prevê um balanço de terras equilibrado, manifestando um excesso de 
materiais pouco expressivo, pelo que o recurso a pedreiras ou a manchas de empréstimo 
localizadas na vizinhança da obra poderá vir eventualmente a justificar-se em pequena escala, 
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apenas para a obtenção de materiais mais nobres a utilizar no fabrico de betões ou no 
pavimento. O aproveitamento de materiais de escavação para aterro traduzir-se-á na 
minimização dos impactes decorrentes quer da necessidade de levar materiais a depósito, quer 
de recorrer a empréstimo, acções com impactes próprios, por vezes bastante significativos. 

Inclinação dos Taludes de Aterro 

A generalidade dos terrenos de fundação e os solos a utilizar na execução dos aterros, 
apresentam características geotécnicas satisfatórias a boas. Entrando igualmente em linha de 
conta com as condicionantes de ocupação do solo, as alturas de aterro, a disponibilidade de 
material adequado e a integração paisagística da obra, preconiza-se, nesta fase, para os 
taludes de aterro, uma inclinação geral de 1:1,5 (V:H). 

6.3.1.5 - Exploração de Áreas de Empréstimo e/ou Depósito de Materiais 

Um dos aspectos importantes avaliados no contexto ambiental diz respeito ao balanço de 
terras decorrente da necessidade de se efectuarem terraplenagens, que de acordo com o já 
mencionado deverá registar um excesso de materiais pouco expressivo. 

Foi preocupação na fase de optimização do traçado, proceder ao equilíbrio do volume de 
terras, sem prejuízo na adopção de um traçado com boas características geométricas. 

Obtiveram-se os volumes de terras a movimentar da ordem dos 2.356.377 m3, verificando-se 
um excesso de escavação de cerca de 177 297 m3, o que adicionado aos materiais de 
decapagem não reaproveitados será da ordem dos 200 000 m3. No Quadro 6.3.3 são 
apresentados os resultados dos principais trabalhos de terraplenagens do lanço do IC12 entre 
Canas de Senhorim e Mangualde. 

Quadro 6.3.3 - Volumes de Terraplenagens 

Vias 
Escavação  

(m3) 
Aterro  
(m3) 

Decapagem  
(m3) 

IC12 2 337 075 1 977 855 292 033 
Nó C. Senhorim 14 475 67 948 8 459 

Nó de Nelas 32 602 74 384 11 989 
Nó de Mangualde 74 521 127 215 17 278 

Nó com o IP5 33 663 1 850 5 224 
Restabelecimentos 41 338 107 125 14 512 

TOTAL 2 533 674 2 356 377 349 495 
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Para além dos trabalhos mencionados no Quadro 6.3.3, existem outros importantes 
designadamente saneamentos em zonas de aterro, escavações de solos a rejeitar e leitos do 
pavimento, os quais poderão desequilibrar a análise realizada. 

Assim, apesar de numa obra desta natureza se procurar assegurar o equilíbrio de materiais nos 
balaços finais de escavação / aterro, de forma a minimizar o custo de exploração de inertes 
e / ou de depósito e, por outro, do transporte de materiais (aspectos que induzem impactes de 
outra natureza), no caso presente verifica-se a existência de um excesso de terras, apesar de 
ligeiro (177 297 m3 de excesso de escavação, podendo atingir os 200 000 m3 com os restantes 
excedentes). 

O aproveitamento de materiais de escavação para aterro traduzir-se-á na minimização dos 
impactes decorrentes quer da necessidade de levar materiais a depósito, quer de recorrer a 
empréstimo, acções com impactes próprios, por vezes bastante significativos. 

No que respeita ao destino final a dar a estes excedentes, as varia pedreiras e minas 
inactivadas existentes na região poderão constituir zonas de depósito, potenciando a 
modelação de zonas actualmente degradadas. 

Face ao exposto, são de prever impactes negativos, directos e indirectos de moderada 
magnitude e medianamente significativos, associados à necessidade de constituir áreas de 
depósito de materiais. Contudo, recomenda-se uma avaliação de pormenor no Projecto de 
Execução por forma a maximizar o uso dos materiais escavados nos aterros e obras 
acessórias (aspecto já considerado), para além da adopção de outro tipo de medidas que 
permitam minimizar esses impactes. 

Considerações Finais 

Face ao exposto considera-se que os impactes geológicos e morfológicos, na fase de 
construção, serão na globalidade negativos, directos, permanentes e irreversíveis e 
resultarão, basicamente, da necessidade de se efectuarem terraplenagens, ou seja, 
escavações e aterros para implantação da plataforma, incluindo os problemas de instabilidade 
que lhes poderão estar associados. 

Regista-se ainda como impacte negativo, indirecto associado às terraplenagens a 
movimentação de terras, bem como a necessidade de recorrer a áreas de depósito dado 
que o estudo geológico e geotécnico apresenta um balanço aterro / escavação ligeiramente 
excedentário. 
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As zonas de depósito temporário, que deverão localizar-se nas proximidades da obra, 
conduzem a impactes significativos durante a construção, podendo ser considerados 
negativos e directos, temporários e reversíveis. No caso dos depósitos definitivos, a sua 
localização deverá visar o enquadramento paisagístico, originando no entanto, durante a sua 
utilização, impactes de natureza negativa, indirecta, permanente, irreversível e de moderada 
magnitude. 

A execução das terraplenagens também implica a movimentação de veículos pesados para 
transporte de materiais aos locais de depósito conduzindo, consequentemente, a um aumento 
de tráfego, a um incremento dos níveis de ruído e poeiras e uma perturbação da vivência e 
qualidade de vida local. 

Quanto á afectação de recursos geológicos/mineiros, atendendo à riqueza da região traduzida 
pela presença de diversas zonas de exploração (activas ou inactivas), não se esperam 
impactes relevantes, dado que na concepção do traçado foram evitadas todas as zonas 
concessionadas, (ver Desenho 1251-PB-61-0002-011).  

6.3.2 - Fase de Exploração 

Relativamente a esta fase, os principais impactes geológicos esperados encontram-se 
associados, essencialmente, às potenciais dificuldades de estabilização dos taludes de 
escavação e de aterro, uma vez que se poderão desenvolver situações de rotura progressiva, 
nos aterros ou queda de materiais nas escavações. Tais situações de instabilidade podem 
resultar da degradação da qualidade dos materiais “in situ” ou dos próprios dispositivos 
estabilizadores, sistemas de drenagem e protecção. 

Em situações onde os aterros não tenham sido devidamente compactados, drenados e 
revestidos, podem desenrolar-se fenómenos erosivos que, em situações extremas, poderão 
originar a rotura dos taludes e mesmo da via, o que constituiria um impacte negativo muito 
significativo, mas que se assume de ocorrência muito improvável em face das medidas a 
serem adoptadas ao nível do projecto. 

Outro dos impactes que poderá persistir durante esta fase, caso não sejam tomadas medidas 
correctivas de abandono controlado, diz respeito à possível exploração das áreas de depósito 
dos materiais excedentes das escavações. 

Em síntese, prevêem-se alterações geológicas e geomorfológicas, em regra, de mediana 
magnitude, de carácter negativo, directo e permanente, podendo-se classificar os impactes 
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geológicos e geomorfológicos, no cômputo geral dos impactes do empreendimento, como 
medianamente significativos. 

6.4 - IMPACTES NOS SOLOS  

De um modo geral, os impactes nos solos associados à construção e exploração de infra-
estruturas rodoviárias, em particular no que se refere à sua aptidão para uso agrícola, podem 
ter origem em: 

♦ alterações da morfologia dos terrenos; 

♦ modificações do tipo e natureza da sua utilização; 

♦ alterações sensíveis do microclima e regime hidrológico dos solos;  

♦ criação de condições que favorecem os fenómenos de erosão; 

♦ adição de materiais estranhos e de substâncias tóxicas, entre outros. 

Com efeito, estas acções podem provocar, directa ou indirectamente, alterações das 
características físicas, químicas e biológicas dos solos, designadamente alterações na 
estrutura, densidade aparente, capacidade de armazenamento e retenção da água, 
permeabilidade, bem como alterações na actividade da própria fauna e microfauna do solo. 

Por outro lado, as alterações da orografia, do tipo de uso e das características dos solos 
podem conduzir, por sua vez, a modificações na drenagem natural e, eventualmente, interferir 
na estabilidade dos terrenos.  

Contudo, após a instalação da infra-estrutura no terreno serão estabelecidas condições de um 
novo equilíbrio, num prazo de tempo mais ou menos alargado, determinando que eventuais 
situações críticas sejam pontuais e reversíveis, em particular se forem adoptadas medidas 
mitigadoras adequadas, na sua maioria de carácter e aplicação generalizadas. 

Assim, os impactes nos solos, dependem, essencialmente, das alterações da topografia dos 
terrenos intervencionados, da modificação dos tipos e natureza da sua utilização, das 
alterações, embora pouco expressivas, do regime hidrológico e dos níveis freáticos, da 
aceleração dos fenómenos de erosão e, ainda, da deposição nos solos de terras com 
características diferentes, ou da acumulação de substâncias tóxicas. 
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6.4.1 - Fase de Construção 

No caso em apreço, os impactes associados à fase de construção serão devidos 
essencialmente às seguintes acções de obra: 

♦ supressão directa e permanente de solos, parte dos quais inseridos nos regimes de 
RAN e de REN, em função da implantação da plataforma da via e obras anexas, 
nomeadamente no que respeita à eventual necessidade de se recorrer a áreas de 
depósito; 

♦ ocupação directa, ainda que temporária, de terrenos, pelos estaleiros; 

♦ compactação dos solos, de carácter temporário, provocada pela circulação de 
maquinaria pesada; 

♦ deposição de terras e entulhos provenientes das obras de escavação; 

♦ deposição de poeiras nas zonas envolventes aos trabalhos de construção da via e de 
áreas de apoio à obra. 

Entre os impactes que poderão ocorrer nesta fase, destaca-se a ocupação directa e 
irreversível de solos pela plataforma e taludes da via. 

Dos solos a serem potencialmente afectados destacam-se, naturalmente, os impactes 
associados à afectação de solos classificados ao abrigo dos regimes da RAN e da REN, em 
função da maior significância que poderá estar associada a este impacte (conforme 
seguidamente se refere), tanto mais que não se dispôs de informação detalhada sobre a 
aptidão dos solos em presença. 

Afectação de Solos de RAN e de REN 

A implementação do traçado em estudo implica a destruição de algumas manchas de solo com 
potencial produtivo, integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). A extensão de solos 
pertencentes ao regime de RAN afectados é de cerca de 11,58 ha, o que representa 
aproximadamente 13,3 % da área afectada pelo traçado. 

Quadro 6.4.1 – Áreas de RAN Afectadas pelo Traçado 

Ponto Inicial (m) Ponto Final (m) Extensão (m) Área Afectada (ha)
914 1135 221 0,88 

1258 1533 275 1,10 
2256 2592 336 1,34 
7163 7324 161 0,64 
9343 9453 110 0,44 
9689 9806 117 0,47 
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Ponto Inicial (m) Ponto Final (m) Extensão (m) Área Afectada (ha)
10292 10400 108 0,43 
10526 10675 149 0,60 
13416 13528 112 0,45 
15392 15467 75 0,30 
15531 15668 137 0,55 
15773 15918 145 0,58 
16373 16480 107 0,43 
17560 17651 91 0,36 
19751 19885 134 0,54 
20144 20202 58 0,23 
20306 20865 559 2,24 

Total 2895 11,58 

No que respeita aos solos condicionados pelo regime estabelecido pela Reserva Ecológica 
Nacional (REN), estimou-se a afectação directa de 16,40 ha, o que representa cerca de 18,6 % 
da área total afectada pelo traçado. 

Quadro 6.4.2 – Áreas de REN Afectadas pelo Traçado 

Ponto Inicial (m) Ponto Final (m) Ecossistema Extensão (m) 
Área 

Afectada (ha)
1038 1137 Área de Máxima Infiltração 0,40 0,40 
4459 4800 Cabeceiras de Linha de Água 1,36 1,36 
7192 7280 Área de Máxima Infiltração 0,35 0,35 
12116 12292 Cabeceiras de Linha de Água 0,70 0,70 
12775 12972 Área de Máxima Infiltração 0,79 0,79 
12972 13023 Área de Risco de Erosão 0,20 0,20 
13172 13260 Área de Risco de Erosão 0,35 0,35 
13373 13499 Área de Máxima Infiltração 0,50 0,50 
14306 14721 Área de Risco de Erosão 1,66 1,66 
15490 15580 Área de Máxima Infiltração 0,36 0,36 
16070 16213 Área de Risco de Erosão 0,57 0,57 
16335 16431 Área de Risco de Erosão 0,38 0,38 
16917 17020 Área de Risco de Erosão 0,41 0,41 
17096 17134 Área de Risco de Erosão 0,16 0,16 
17467 17596 Área de Risco de Erosão 0,15 0,15 
17853 17915 Área de Risco de Erosão 0,52 0,52 
18125 18871 Cabeceiras de Linha de Água 0,25 0,25 
18871 19187 Área de Risco de Erosão 2,98 2,98 
19707 19947 Área de Máxima Infiltração 1,26 1,26 
20339 20750 Área de Máxima Infiltração 0,96 0,96 
21065 21128 Área de Máxima Infiltração 1,64 1,64 
21687 21729 Área de Máxima Infiltração 0,25 0,25 

Total 4060 16,40 

A estes quantitativos acresce-se afectação de uma mancha de REN (Área de Máxima 
Infiltração) atravessada pela Ligação a Canas de Senhorim (Restabelecimento) em cerca de 



COBA  
 

130 m, a que corresponde face ao modesto perfil transversal previsto para este 
restabelecimento, uma área aproximada de 0.13 ha. 

Assim, embora representando percentualmente valores pouco expressivos em relação ao 
corredor total afectado pelo empreendimento (designadamente 13,3% da RAN e 18,6% de 
REN), a interferência com áreas sujeitas a estes regimes condicionantes traduzir-se-á em 
impactes negativos de magnitude moderada, se bem que no contexto regional esta afectação 
de quantitativa de RAN e REN tenha uma significância reduzida. 

Atendendo ás características dos solos em presença, designadamente à sua aptidão agrícola, 
a afectação de solos agrícolas terá algum significado, com particular destaque para a vinha. 

De acordo com as informações fornecidas pelo IVV - Instituto da Vinha e do Vinho, encontram-
se cadastradas inúmeras parcelas de vinha no corredor de inserção do traçado, tendo-se tido a 
preocupação em as evitar ou percorrer preferencialmente as suas extremas (o que aconteceu 
por exemplo no caso da Quinta do Vale do Lameiro Longo, a cerca do km 9+300, em que se 
efectuou um desvio do traçado para Sul de modo a não afectar a vinha que se estende para 
Norte). 

Neste enquadramento as principais zonas agrícolas atravessadas, em que se incluem as 
parcelas de vinhas cadastradas pelo IVV, são as seguintes (ver Desenho 1251-PB-61-0002-
006), sendo de evidenciar não existirem regadios tradicionais na zona estudada: 

♦ do km 1+150 a 1+300; 

♦ do km 1+450 a 2+100; 

♦ do km 9+600 a 9+900; 

♦ do km 11+900 a 12+200; 

♦ do km 12+900 a 13+100; 

♦ do km 15+450 a 15+800; 

♦ do km 20+400 a 20+650. 

A análise quantitativa de maior pormenor sobre as áreas agrícolas afectadas é apresentada no 
Ponto 6.11.2 – Padrões de Ocupação do Solo. 

Solos Afectados pelas Áreas de Obra 

Destacar entre os impactes directos, além da ocupação irreversível de solos de elevada 
aptidão agrícola, o depósito temporário de terras para posterior aplicação nos taludes a 
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revestir. Este impacte não deverá ser significativo, na medida em que é prática habitual 
recorrer-se ao armazenamento da terra viva em pargas, que deverão, contudo, ser 
devidamente conservadas. 

Também a instalação e operação dos estaleiros, pela ocupação do solo inerente, causará a 
compactação do solo que habitualmente é provocada nesses locais; para além da potencial 
ocorrência de eventuais derrames de combustíveis, óleos e lubrificantes, entre outros 
produtos, podendo provocar a contaminação e alteração da química dos solos. 

As áreas marginais da obra poderão igualmente ser afectadas, principalmente pela 
compactação originada pela circulação de viaturas, nomeadamente camiões e maquinaria 
pesada, recomendando-se a adopção de medidas de recuperação imediata desses solos, após 
a conclusão dos trabalhos de construção. 

Ainda em relação aos impactes directos nos solos, existe a probabilidade da ocorrência de um 
aumento potencial da erosão, devido principalmente à necessidade de se efectuarem 
desmatações e terraplenagens, ficando os taludes sujeitos à degradação temporária pela 
acção erosiva da água das chuvas, assim como pela acção dos ventos, enquanto não estiver 
perfeitamente restabelecido o coberto vegetal dos taludes, que permitirá reduzir ao mínimo as 
perdas de solo. 

Por último, refere-se a afectação dos solos numa faixa marginal às áreas intervencionadas 
pelas obras, em resultado da deposição de poeiras levantadas no decurso da execução das 
escavações e aterros, bem como da circulação de maquinaria e veículos de transporte afectos 
à obra. 

Em síntese, os impactes sobre os solos a esperar nesta fase dizem respeito fundamentalmente 
aos seguintes aspectos: 

♦ ocupação de uma área aproximada de 86 ha pela plataforma da via e taludes 
acrescendo-se anda a afectação de áreas associadas aos restabelecimentos; 

♦ afectação de 11,58 ha e 16,40 ha de solos classificados respectivamente pela RAN e 
pela REN; 

♦ degradação temporária dos solos nos locais sujeitos a depósito temporário de terras, 
nas faixas laterais adjacentes à via, assim como nos locais de implantação dos 
estaleiros e outras áreas de apoio à obra, devido à ocupação e/ou compactação dos 
mesmos; 
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♦ perda potencial de solos por erosão, sobretudo na fase inicial da construção e 
anteriormente ao restabelecimento do coberto vegetal. 

De acordo com o exposto, os impactes nos solos na fase de construção, de ordem directa ou 
indirecta, são globalmente negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

6.4.2 - Fase de Exploração 

Os impactes a esperar nesta fase têm, geralmente, uma incidência mais lenta sobre os solos, 
sua capacidade e os seus usos, do que os provocados na fase de construção e serão potencial 
e essencialmente, de dois tipos: 

♦ contaminação dos terrenos por partículas resultantes da erosão, e / ou metais pesados 
e alguns compostos orgânicos e não biodegradáveis nas áreas adjacentes à via, se 
bem que prevista apenas numa faixa de largura relativamente pequena que não 
excede os 100 m; 

♦ ocupação potencial e irreversível de alguns solos por edifícios comerciais, industriais, 
de armazenagem ou por habitações, principalmente nas proximidades dos nós de 
acesso à nova estrada.  

Em relação a estes impactes, há que salientar a potencial contaminação dos solos por 
poluentes emitidos pelos veículos que circulam na via, nomeadamente, partículas em 
suspensão e, em menor escala, diversos metais pesados. Naturalmente que os seus efeitos se 
farão sentir com maior acuidade na faixa estreita de terrenos imediatamente adjacente à via da 
ordem dos 100m predominantemente no lado oposto ao da direcção predominante dos ventos. 

Contudo, neste caso, referem-se impactes medianamente expressivos dado o volume de 
tráfego esperado. Adicionalmente é expectável que, com as crescentes restrições legais na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis, se perspective que não ocorram incrementos de 
magnitude e significância expressiva. Regista-se, a título de exemplo, a restrição do uso de 
gasolina com chumbo. 

Em síntese, e no que respeita à potencial contaminação dos solos por poluentes emitidos 
pelos veículos que circulam na via, identificam-se impactes negativos, localizados, pouco 
prováveis, de reduzida magnitude e significância.  

Outro tipo de impactes nos solos, essencialmente de natureza indirecta, expectáveis nesta 
fase, será a progressiva tendência para a ocupação de solos agrícolas por usos urbano-
industriais, devido à melhoria da acessibilidade criada pela implantação da nova via, com 
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incidência particular no início do traçado, em toda a área de potencial expansão urbana que se 
encontra a norte e a sul da futura via. 

No que se refere à potencial ocupação urbana e industrial dos solos (impacte induzido), crê-se 
que a sua significância dependerá das estratégias de ordenamento municipais preconizadas 
para estas zonas, bem como da adopção de medidas preventivas para combater uma 
expansão urbana descontrolada. 

Em síntese, os impactes nos solos far-se-ão sentir sobretudo na fase de construção, 
mantendo-se na fase de exploração, devido à ocupação irreversível de solos, inviabilizando 
o seu actual uso, com particular destaque para a agricultura, assim como de áreas sujeitas aos 
regimes condicionantes de RAN e de REN, quer de forma directa na construção da via, quer de 
forma indirecta na exploração, o que se classifica como pouco significativo dada a reduzida 
capacidade agrícola dos mesmos. 
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6.5 - IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.5.1 - Impactes na Drenagem Natural e Produtividade de Aquíferos 

No que se refere aos aspectos de quantidade, os impactes nos recursos hídricos serão 
originados, maioritariamente, na fase de construção, podendo as alterações ocorridas 
permanecer, ou até agravar-se, durante a posterior fase de exploração. 

6.5.1.1 - Águas Superficiais 

Fase de Construção 

Nesta fase, as principais acções geradoras de impactes estarão associadas, essencialmente, 
às actividades de desmatação, modelação de terrenos e implantação e exploração de 
estaleiros e à construção da via propriamente dita. Estas actividades poderão introduzir 
alterações nos processos hidrológicos em especial naqueles que se relacionam com o 
binómio infiltração/escoamento. Deverão verificar-se acréscimos nos escoamentos superficiais 
e diminuição da recarga dos aquíferos devido à colmatação dos solos nas zonas de trabalho e 
à sua desmatação, já que a ausência de vegetação diminui a infiltração, acelerando o processo 
de escoamento superficial. 

Durante o período de execução das obras de arte, das passagens hidráulicas e da modelação 
do terreno podem surgir impactes temporários negativos nos cursos de água e zonas 
envolventes, relacionados com situações de obstrução e desvio de linhas de água, que 
podem acentuar ou determinar inundações. Os efeitos negativos provocados pelas inundações, 
quer no ambiente, pessoas e bens, quer no prosseguimento das obras, serão mais 
significativos se os trabalhos forem efectuados durante a época das chuvas, em que há maior 
probabilidade de ocorrência de caudais importantes, e no caso de bacias hidrográficas de 
maior dimensão. 

A via em estudo, intersecta várias linhas de água de pequenas dimensões, na sua maioria 
temporárias, constituindo muitas delas essencialmente linhas de escorrência superficial, 
destacando-se como as mais significativas: 

♦ Ribeira do Vale do Boi ao km 1+528, transposta por PH 3x3; 

♦ Ribeira de Travassos ao km 7+225, transposta por PH 4x4; 

♦ Ribeira do Cagavaio ao km 13+500, transposta por viaduto; 

♦ Ribeira dos Frades ao km 21+020, transposta por PH 4x1. 
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Estes cursos de água serão restabelecidos através de PH’s de dimensões expressivas 
(dimensionadas para cheias com um período de retorno de 100 anos) e no caso da ribeira do 
Cagavaio atravessada em viaduto, pelo que a sua afectação será minimizada, não sendo 
expectáveis interferências do empreendimento passíveis de causar problemas de inundações. 

Apresentam-se em seguida algumas questões que pelo seu caracter particular se 
consideraram de maior pertinência de abordagem nesta fase do estudo e que serão 
desenvolvidas na fase de Projecto de Execução em termos da sua concepção técnica: 

PH 2-1 ao km 2+400 

Encontra-se prevista a ligação entre a PH 2-1 e a PH R4-1, feita através de um canal aberto, 
regularizando nesta zona as escorrências superficiais, por forma a evitar problemas no aterro 
que irá suportar o Restabelecimento 4. 

 

PH 3-1 ao km 3+100 

Esta PH dá continuidade a um canal existente com cerca de 2,0 m de largura pelo que optou 
materializar a PH através de um quadro rectangular de secção de 1,0 m de altura por 2,0 m de 
largura, de características semelhantes ao canal, pelo que se trata essencialmente da 
reposição deste sistema hidráulico, sem quaisquer impactes associados de relevo. 
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Viaduto do Cagavaio 

A linha de água mais importante, a ribeira do Cagavaio, será transposta em viaduto, entre o km 
13+300 e o km 13+800. 

Em termos hidráulicos, não haverá qualquer afectação ao normal escoamento do caudal da 
ribeira uma vez que os pilares do viaduto não interferirão com o seu leito de cheia (tendo estes 
ume espaçamento preconizado de 30 m, sendo que o leito menor da ribeira não ultrapassa, 
neste local os 5 m). 

PH Restabelecimento 17-2 

Para permitir a saída livre do caudal que passa pela PH Rest. 17-2 será necessário proceder à 
demolição da estrada existente, para evitar uma dupla barreira ao escoamento da linha de 
água. 
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Restabelecimento 20 

A PH Rest 20-1, que recebe o caudal da ribeira de Frades, será dimensionada para a cheia de 
período de retorno de 100 anos (Q100=35 m3/s). A secção proposta para a PH é constituída por 
um pontão de betão com 7,5 m de comprimento que garante uma secção útil para permitir a 
passagem de um canal de 7,5 m de largura por 1,0 m de altura. 
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Restabelecimento 4A 

No caso da PH Rest-4A, adoptou-se um pontão de betão com 8,0 m de comprimento que 
garante uma secção útil para o escoamento de 8,0 m de largura por 1,5 m de altura, por forma 
a evitar que a água possa atingir os campos agrícolas circundantes, minorando assim a 
possibilidade de obstrução e reduzindo potenciais impactes. 

 

PHs existentes do Nó com o IP5 

O alargamento do aterro do IP5 na zona do Nó com o IC12 vai conduzir a obras de intervenção 
nas PHs existentes. Assim as intervenções a levar a cabo são as seguintes: 

• Na PH IP5-1A o alargamento ocorrerá para montante, o que implicará o 
prolongamento para montante da PH circular existente (Ø=1,20 m) e construção de 
nova estrutura de entrada; 

• Na PH IP5-1B o alargamento ocorrerá para montante, o que implicará o 
prolongamento para montante da PH circular existente (Ø=0,50 m) e construção de 
nova estrutura de entrada; 

• Na PH IP5-2 o alargamento ocorrerá para montante e para jusante, o que implicará 
o prolongamento para montante e para jusante da PH circular existente 
(Ø=1,00 m)e construção de novas estruturas de entrada e de saída; 
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Reposicionamento da Ribeira de Frades entre o km 20+340 e o km 20+600 

Referencia ao facto de se preconizar a reposicionamento de um troço da ribeira de Frades, 
entre o km 20+340 e 20+600, onde o traçado se sobrepõe em aterro ao actual leito da linha de 
água, por forma a proceder ao seu afastamento relativamente à saia do aterro. 

A presença de habitações dispersas nas imediações, como se pode verificar na Figura 6.5.1, 
designadamente as construções existentes a sul do traçado, condicionam fortemente o 
desenvolvimento do traçado nesta zona, o que é agravado pelo facto da ribeira neste local ter 
um desenvolvimento do seu leito bastante sinuoso. 

Assim, por forma a compatibilizar os usos presentes (não só de habitações mas também 
agrícola) com o desenvolvimento do traçado do IC12 neste local, preconiza-se uma pequena 
intervenção na ribeira, garantindo o normal escoamento do seu caudal. 

Naquele trecho, a ribeira apresenta uma secção trapezoidal com aproximadamente 4 m de 
largura superficial e 1 m de profundidade. A capacidade de vazão associada é de 
aproximadamente 6 m3/s, a qual é insuficiente para escoar um caudal com um período de 
retorno de 2 anos. No Quadro 6.5.1, apresentam-se os caudais de ponta para os períodos de 
recorrência de 2 a 100 anos. 

Quadro 6.5.1 - Cálculo dos Caudais de Cheia da Ribeira de Frades na secção do 
Restabelecimento 20 - Caudais de Cheia da Ribeira de Frades 

Intensidade 
de 

Precipitação
Coef. de 

Escoamento
Designação Designação Área T=100 anos

da da Extensão Cota Máxima Cota Mínima Inclinação tc I=axtc
b

PH Bacia
(km2) (km) (m) (m) (m/m) (minutos) (mm/h) (.)

Rib dos Frades 6,2 4,3 579 450 0,030 106 34 0,6 14,5 17,7 23,2 26,6 31,3 35,3

Caudal de 
Cheia de 100 
anos (m3/s)

Linha de água principal
Caudal de 

Cheia de 50 
anos (m3/s)

Caudal de 
Cheia de 2 
anos (m3/s)

Parâmetros da Bacia Hidrográfica Caudal de 
Cheia de 5 
anos (m3/s)

Caudal de 
Cheia de 10 
anos (m3/s)

Caudal de 
Cheia de 20 
anos (m3/s)

 

Contactos feitos na Câmara Municipal de Mangualde confirmam que a ribeira junto ao futuro 
Restabelecimento 20 do IC12 galga com frequência o seu leito menor, embora habitantes 
locais tenham referido que raramente a ribeira extravasa o seu leito normal e inunda os 
campos circundantes. 

O reposicionamento proposto será materializado através de um canal rectangular de 
7,5x1,0 m2 (largura x altura). Devido à limitação de espaço (proximidade de habitações), quer 
em termos de largura, quer de profundidade disponíveis, previu-se o revestimento do canal em 
betão por permitir um bom compromisso entre a capacidade de vazão e redução das 
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dimensões da secção transversal. Nas zonas de transição do canal para o leito natural 
previram-se a execução de convergentes, também em betão, por forma a reduzir as perdas de 
carga e consequentemente a sobreelevação do nível da superfície livre naqueles locais. 

Tal como se pode verificar no Quadro 6.5.1, a secção proposta (7,5x1,0 m2) transporta um 
caudal de cerca de 40 m3/s. Para esse caudal e adoptando a inclinação de 0,66% (inclinação 
existente), a velocidade de escoamento é de cerca de 5,2 m/s, pelo que será necessário a 
instalação de um dispositivo de dissipação de energia na zona de restituição. 

Importa ainda referir que o período de retorno adoptado (100 anos) para o caudal de 
dimensionamento (Q100=35 m3/s) é o usualmente recomendado pelo INAG em situações 
semelhantes, pelo que, face à situação existente, se traduz numa melhoria bastante 
significativa. 

É pois de enfatizar que a regularização preconizada apresenta condições hidráulicas muito 
superiores às existentes, designadamente no que concerne às dimensões do leito da ribeira, 
pelo que constituirá uma acentuada melhoria ao seu escoamento. 

Por outro lado, o traçado em aterro nesta zona do IC12, constitui uma barreira (ainda que com 
alguma permeabilidade) ao escoamento superficial de uma bacia de médias dimensões, em 
termos de expressão local, pelo que reduzirá os volumes de água que atingem a ribeira, tendo 
estes tendência a infiltrarem-se no solo, sendo no entanto esta redução de reduzida expressão 
face à bacia drenante em causa. 

 

Figura 6.5.1 - Esquema Proposto de Reposicionamento da Ribeira de Frades (20+340 e 20+600) 
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Como se pode verificar da análise da figura anterior, trata-se de uma intervenção localizada, 
numa zona humanizada em que a ribeira contorna campos agrícolas e cuja galeria ripícola não 
é muito expressiva. Assim, consideram-se os impactes decorrentes da intervenção a efectuar 
no meio hídrico em causa localizados, negativos por se tratar de uma alteração ao normal 
regime de escoamento superficial, embora se considere que as condições repostas se 
traduzirão numa melhoria acentuada em termos do seu regime de escorrência.  

Fotografias 6.5.1 a 6.5.4 - Ribeira dos Frades na Zona da Intervenção em Estudo 
(20+340 e 20+600) 

Da análise efectuada retira-se o facto desta ribeira percorrer no troço em estudo uma zona de 
forte cariz antropogénico, pelo que se considera que se forem garantidos as escorrências da 
ribeira e preconizada a integração paisagística desta intervenção (designadamente das suas 
margens) com o meio envolvente e também face ao aterro que a irá marginar, serão 
minimizados os impactes resultantes do reposicionamento do seu leito, assegurando a não 
afectação do aterro em que a plataforma do IC12 irá assentar. 
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Neste contexto, poderá pois concluir-se que os impactes associados a esta intervenção, com a 
adopção de todas as medidas de projecto referidas se poderão traduzir numa magnitude 
moderada, sendo pouco significativos, no contexto da rede hídrica local e regional. 

Tanto na fase de construção, como também nos primeiros anos de exploração, perspectivam-
se acréscimos na erosão e ravinamento dos solos provocados pelo impacto das gotas de 
chuva e pelo escoamento superficial, cujo significado aumenta com a erodibilidade do solo e 
com a duração e a intensidade dos escoamentos. Aqueles fenómenos podem, além de 
provocar alterações nos terrenos e linhas de água, potenciar o ravinamento dos taludes, com 
consequente afectação dos aterros, ao assoreamento dos órgãos de drenagem e à poluição 
dos meios receptores, que se podem traduzir em impactes negativos, embora, atendendo às 
medidas adoptadas no projecto, das quais se destaca o revestimento vegetal dos taludes, não 
se prevejam magnitudes expressivas para este impacte. 

Por outro lado, as alterações na modelação do terreno e na impermeabilização da área da 
faixa de rodagem, serão indutoras de impactes negativos irreversíveis nos processos 
hidrológicos de infiltração e escoamento, uma vez que a criação de uma faixa superficial 
impermeável não só irá criar um corte no normal regime de escoamento superficial, como ainda 
irá diminuir localmente a área de infiltração. Estes impactes serão sobretudo locais e, embora 
sentidos desde o início da construção desta via e ligações à rede viária local, ir-se-ão revestir 
de maior importância na fase de exploração, devido à sua permanência no tempo. 

A modificação da modelação do terreno na zona em estudo, não alterará as áreas das bacias 
hidrográficas intersectadas, já que de forma geral, todas as linhas de água serão 
restabelecidas. Por outro lado, a impermeabilização da área da faixa de rodagem conduzirá 
inevitavelmente, pelo menos na sua superfície, ao aumento do escoamento superficial. 

Porém, refira-se que de modo geral, os impactes em termos de alteração dos recursos hídricos, 
associado à execução de uma via de comunicação semelhante à que se encontra em estudo, 
sendo de notar que o acréscimo de área impermeabilizada pela plataforma da estrada, não 
tem geralmente significado, face à área da bacia hidrográfica onde se insere. 

Os impactes negativos mais frequentes, a evitar, surgem usualmente associados ao regime 
hídrico das águas superficiais, residindo a sua origem nos seguintes factores: 

♦ deficiente implantação, ou dimensionamento dos órgãos de drenagem destinados ao 
restabelecimento das linhas de água interceptadas pela obra; 
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♦ localização da obra em zonas particularmente sensíveis às águas provenientes da 
plataforma, sem que este aspecto tenha sido considerado no respectivo projecto.  

A primeira situação pode originar, além de eventuais danos na própria obra, uma acumulação 
nociva de água a montante da passagem hidráulica, a erosão de terrenos, a afectação do 
normal escoamento da linha de água a jusante da obra, ou outros prejuízos conforme o caso.  

Para evitar a ocorrência destes impactes, inclusivamente de forma a evitar fenómenos de 
entupimento ou obstrução, procedeu-se ao sobredimensionamento dos órgãos de drenagem 
que servem zonas mais delicadas, tendo sempre em atenção as condições de escoamento a 
jusante. 

Atendendo a fenómenos de assoreamento evitou-se, sempre que possível, projectar órgãos de 
drenagem com inclinações inferiores a 1%, uma vez que inclinações muito reduzidas 
favorecem o aparecimento deste fenómeno diminuindo a capacidade de auto-limpeza dos 
órgãos de drenagem. 

Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal estão 
dimensionados para uma cheia centenária e os órgãos da drenagem longitudinal para 
uma cheia com período de retorno de 10 anos, de acordo com as indicações do INAG. 
Assim, e durante a maior parte da vida útil do sistema de drenagem, os caudais afluentes serão 
muito inferiores aos de dimensionamento, tratando-se, muitas vezes, de caudais nulos. 

É de referir que a ocorrência da intensidade de precipitação de projecto, prevista para a 
drenagem da plataforma, seria bastante elevada ao ponto de impedir em termos de visibilidade, 
uma circulação normal, pelo que não seria só a ultrapassagem da capacidade de drenagem da 
plataforma que condicionaria a circulação. 

A segunda situação pode verificar-se quando determinada zona é particularmente sensível às 
águas provenientes da plataforma, as quais poderão interferir com os habitats naturais ou 
culturas existentes na zona ou que não acontece especificamente no corredor em estudo.  

Neste contexto, considera-se que a possibilidade de ocorrência de inundações, durante a fase 
de construção, estará minimizada pelo facto das principais linhas de água (ribeira do Vale do 
Boi, ribeira de Travassos e ribeira dos Frades) serem restabelecidas por PH’s de dimensões 
expressivas (com larguras entre os 3 e os 4 m) e no atravessamento do traçado com a ribeira 
do Cagavaio recorrer a uma obra de arte especial (viaduto). 
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Adicionalmente a intervenção a realizar na Ribeira de Frades ira também garantir melhores 
condições de escoamento da ribeira neste local, uma vez que o seu dimensionamento é 
bastante mais confortável que o do actual leito da ribeira. 

Adicionalmente, na área em estudo as bacias localizam-se numa zona praticamente 
agroflorestal, fracamente urbanizada, cujo substracto é maioritariamente constituído por 
granitos e a morfologia tem declives muito acentuados. 

Fase de Exploração 

Tal como referido para a fase de construção, o aumento da área impermeabilizada poderá 
representar um impacte pontualmente negativo, em particular para pequenas linhas de água, 
quando se registam períodos de pluviosidade significativa após um período seco, dado o 
incremento no escoamento superficial. No entanto, para as principais linhas de água, este 
efeito será negligenciável, pelo que este aspecto se traduzirá num impacte negativo, 
temporário e pouco significativo. 

Considerando um desenvolvimento total do traçado de 21,5 km e uma largura média da 
plataforma de 27 m, a área ocupada corresponderá a 58 ha (0,58 km²). Devido à 
impermeabilização parcial da plataforma, os escoamentos gerados aumentam, 
correspondendo, no presente caso, aos volumes apresentados no Quadro 6.5.1 seguinte: 

Quadro 6.5.1 - Aumento de Escoamento Gerado em Termos de Volume Total e Percentagem 
Associada 

Escoamento Área Ocupada (km2) Volume Total (hm³/ano) 
Percentagem do Aumento 

do Escoamento Anual  
Passa de 610,28 mm 

a 854,4 mm 
0,58 (0,854 - 0,610) x 0,58 = 0,1415  0,73% 

Pode-se portanto considerar que, sob o ponto de vista hídrico, estes efeitos quantitativos da 
construção do lanço do IC12 serão insignificantes para a região. 

No que se refere à impermeabilização do terreno, para além dos solos ocupados pela própria 
via, também a maior ocupação prevista para as áreas marginais, particularmente das zonas 
envolventes aos nós (por habitações e estabelecimentos industriais), poderão causar um 
impacte indirecto nos recursos hídricos devido a uma maior contribuição de áreas 
impermeabilizadas, com consequentes alterações no binómio infiltração/escoamento. 
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No entanto, uma correcta aplicação dos instrumentos de ordenamento territorial evitará este 
tipo de ocupação marginal, o que minimizará estes impactes ao ponto de se tornarem 
negligenciáveis. 

Pontualmente, poderão verificar-se alguns aumentos significativos junto aos pontos de 
descarga da drenagem da via (principalmente em casos de cheia). Deste modo, a localização 
dos pontos de descarga será projectada de modo a não sobrecarregar excessivamente as 
linhas de água receptoras, limitando o aumento da área de drenagem a valores razoáveis 
(inferiores a 10% da área natural da bacia receptora). 

No que respeita aos aterros, será assegurada a condução das linhas de água interceptadas 
pela base do aterro, através de valas dimensionadas para os caudais de cálculo. Esta medida 
será tomada no sentido de assegurar a continuidade das linhas de água, como também a 
manutenção do escoamento à superfície, no sentido de evitar a sua artificialização com a 
condução em colector. 

Em termos de exploração, atendendo a que as passagens hidráulicas foram dimensionadas 
para um caudal elevado (caudal de ponta da cheia com um período de retorno de 100 anos), 
considera-se que o risco de assoreamento e obstrução das secções de vazão das PH’s por 
outros materiais está minimizado desde que seja assegurada uma manutenção adequada das 
linhas de água e das respectivas passagens hidráulicas. 

6.5.1.2 - Águas Subterrâneas 

Os principais impactes de natureza hidrogeológica que se poderão verificar, dizem respeito 
quer às flutuações do nível freático motivadas pela pressão exercida no tecto dos aquíferos e à 
diminuição da superfície de recarga devida à construção de aterros, quer à abertura de 
escavações que constituam pontos de chamada e de drenagem das águas subterrâneas. 

O primeiro caso será temporário, sendo que a posição do nível freático tende a estabilizar, já o 
segundo caso é praticamente irreversível. 

Fase de Construção 

Durante a fase de construção, os principais impactes negativos esperados sobre as condições 
hidrogeológicas existentes, dizem respeito à diminuição da superfície de recarga, devido à 
construção dos aterros e ao aumento da impermeabilização do tecto dos aquíferos, causados 
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pelo aumento de compactação dos solos, provocada pela movimentação dos equipamentos de 
terraplenagem. 

Como referido, na região em estudo e segundo o estudo geológico, as unidades litológicas 
ocorrentes ao longo do traçado permitem a existência de dois tipos de aquíferos: de 
permeabilidade por porosidade e de permeabilidade por fissuração. 

Os aquíferos de porosidade estão representados essencialmente pelas aluviões, pelas 
coluviões e pelos solos residuais (saibros) resultantes da alteração do maciço rochoso, 
enquanto os aquíferos de fissuração deverão interessar o maciço rochoso são a medianamente 
alterado. 

As unidades aluvionares, de ocorrência pontual, podem constituir pequenos aquíferos, 
hidraulicamente dependentes dos cursos de água que os alimentam. Possuem, em regra, 
características de permeabilidade que facilitam a infiltração das águas e a sua posterior 
percolação no contacto com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. A sua 
reduzida espessura retira-lhes importância enquanto aquíferos. 

Os solos residuais e as coluviões, tal como os depósitos anteriores, possuem elevada 
permeabilidade, o que permite a infiltração das águas e sua posterior percolação no contacto 
com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. 

Relativamente aos maciços de natureza rochosa, independentemente da sua litologia, 
constata-se a presença de características de permeabilidade em grande, infiltrando-se a água 
através de fracturas e circulando através de diaclases, de zonas de esmagamento ou, ainda, 
de zonas de contacto. É de prever que a partir de pequena profundidade, devido ao fecho das 
fracturas e à presença de enchimentos pouco permeáveis (argilosos), estes maciços exibam 
baixa permeabilidade, não constituído aquíferos. 

Um aspecto importante prende-se com a eventual presença, nas zonas baixas, de níveis 
freáticos próximos da superfície. Esta situação, bem como a existência de várias linhas de 
água, poderão levantar alguns problemas à colocação das primeiras camadas de aterro e 
respectiva compactação. Este facto merece particular atenção se os trabalhos vierem a 
realizar-se durante a época de maior pluviosidade. Assim, para estas situações, será 
necessário proceder a trabalhos de drenagem do maciço de fundação.  

Admite-se, por isso, ter presente a necessidade de adoptar uma série de medidas a 
desenvolver atempadamente, nas zonas aluvio-coluvionares, com o intuito de minimizar os 
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problemas referidos, melhorar as características de drenagem da fundação do aterro e 
aumentar a capacidade de carga admissível dos terrenos de fundação, medidas essas já 
consideradas em projecto. 

Um outro impacte negativo sobre o regime hidrogeológico local, além das repercussões sociais 
inerentes, diz respeito às modificações que este poderá sofrer devidas à afectação de 
captações individuais de água e ao rebaixamento do nível freático, provocados pela abertura 
das escavações em situações onde este é intersectado. 

Embora não se prevejam afectações directas de poços ao longo do traçado, poderão ocorrer 
afectações indirectas de rebaixamento dos níveis freáticos dos poços situados nas imediações 
do traçado, impactes estes que não são previsivelmente muito significativos, atendendo a que 
o traçado não irá obrigar à realização de aterros e escavações de muito grande porte (sendo 
pontualmente atingidos os 15 m de altura ao eixo). No entanto, a ocorrência destes impactes é 
de muito difícil previsibilidade, pelo que deverá ser acompanhada a evolução em obra da 
situações nos poços situados na faixa marginal ao traçado. 

Como já foi referido, no Desenho 1251-PB-61-0002-004 apresentam-se as captações que 
possuem licença de utilização de água subterrânea para a área de estudo e respectivos fins, 
cuja informação foi fornecida pela CCDR-Centro e Câmara Municipal de Nelas, cujas listagens 
de dados gerais é apresentada no Anexo I.3 - Recursos Hídricos e complementada com o 
Quadro 6.5.2. 

Quadro 6.5.2 – Localização das Captações Identificadas 

Distância 
aos limites 
do traçado 

Tipo de Captação Km Lado do 
traçado Comentários 

poço 2+000 esquerdo - 
poço 4+600 direito - 

Sem informação 7+550 direito Traçado em Escavação que atinge 11 
m 

Sem informação 9+000 Direito Traçado em Escavação que atinge 10 
m 

poço 9+000 direito Traçado em Escavação que atinge 10 
m 

poço 12+000 direito Traçado em Escavação que atinge 
14,5 m 

poço 14+500 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 14 
m 

poço 15+100 esquerdo - 

Até aos 
100m 

poço 16+100 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 
13,5 m 
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Distância 
aos limites 
do traçado 

Tipo de Captação Km Lado do 
traçado Comentários 

poço 17+000 direito - 
rega 18+100 esquerdo - 
poço 20+400 esquerdo Traçado em Aterro que atinge 13,5 m 

Sem informação 20+600 direito Traçado em Aterro que atinge 13,5 m 
poço 21+000 direito - 

Rega 0+300 direito Traçado em Escavação que atinge 9,5 
m 

poço 0+300 direito Traçado em Escavação que atinge 9,5 
m 

poço 1+300 esquerdo - 
poço 2+000 esquerdo - 
poço 2+100 direito - 
poço 2+400 direito - 
poço 3+200 esquerdo - 
poço 4+000 esquerdo - 
poço 4+300 direito - 
poço 5+400 direito - 
poço 7+000 esquerdo - 
poço 9+600 direito Traçado em Aterro que atinge 10,5 m 
poço 11+400 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 9 m 
poço 13+600 direito - 

poço 14+500 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 14 
m 

poço 15+300 esquerdo - 
poço 15+700 direito Traçado em Aterro que atinge 15 m 
poço 16+000 esquerdo Traçado em Aterro que atinge 15 m 
poço 16+000 esquerdo Traçado em Aterro que atinge 15 m 

poço 16+300 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 
13,.5 m 

poço 16+800 esquerdo Traçado em Escavação que atinge 10 
m 

poço 17+000 direito - 
poço 20+300 direito Traçado em Aterro que atinge 13,5 m 
poço 20+500 esquerdo Traçado em Aterro que atinge 13,5 m 
poço 21+000 direito - 
poço 21+000 direito - 
poço 21+200 direito - 

Dos 100 aos 
200m 

Sem informação 21+200 direito - 

Adicionalmente, refira-se que, de acordo com a informação recebida da Câmara Municipal de 
Mangualde, não existem captações públicas na área de intervenção do empreendimento. 

Já no que concerne ao concelho de Nelas, identificou-se apenas uma captação no corredor de 
estudo, a captação das Longras situada a cerca de 74 m da plataforma ao km 7+300, sendo 
que o traçado (seus taludes) irá afectar a sua faixa de protecção dos 200 m definidos no PDM 
do concelho, embora não afecte a faixa mais restritiva definida de 50 m.  
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Dada a proximidade desta captação pública no concelho de Nelas ao traçado do IC12 em 
estudo, prevê-se a sua afectação permanente, constituindo um impacte directo significativo 
(Desenho 1251-PB-61-0002-004) e prevêem-se algumas medidas a adoptar no sentido de, 
nesta fase, não prejudicar o funcionamento desta captação, nomeadamente ao nível do volume 
de caudal necessário para abastecer a população do concelho. 

Quanto às zonas de saibro e de maciço rochoso muito alterado a decomposto, prevê-se que 
estas possam ser desmontadas com recurso e equipamentos tradicionais de terraplenagem, 
devendo considerar-se a necessidade de recurso a explosivos nos casos onde se verifique a 
ocorrência de núcleos rochosos menos alterados e fracturados, que poderão vir, de acordo 
com a informação existente, a significar percentagens importantes dos volumes a desmontar. 

No que refere às zonas de maciço granítico pouco a muito alterado estima-se que, do ponto de 
vista da escavabilidade, seja necessário o recurso sistemático ao desmonte por explosivos. 

Estimativas mais aproximadas dos volumes de escavação a desmontar com recurso a meios 
mecânicos ou a fogo apenas poderão ser efectuadas com a informação proveniente da 
prospecção a realizar na próxima fase de estudo. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, as modificações introduzidas no regime hidrogeológico durante 
a construção manter-se-ão, em geral, podendo agravar-se caso se venham a impermeabilizar 
locais de potencial recarga dos aquíferos. Os níveis freácticos nas zonas marginais tenderão a 
estabilizar. 

6.5.2 - Impactes na Qualidade da Água 

As acções a desenvolver nas fases de construção e exploração do empreendimento serão 
distintas, pelo que irão também determinar impactes de natureza distinta. De um modo geral, a 
poluição decorrente de infra-estruturas rodoviárias pode afectar tanto as águas superficiais 
como as subterrâneas, assumindo particular importância quando estas infra-estruturas se 
desenvolvem na proximidade de zonas consideradas sensíveis a contaminações, que para 
o caso em apreço apenas se poderá atribuir a zonas de infiltração máxima, definidas pelo 
regime de REN (desagregada por ecossistemas, ver Desenho 1251-PB-61-0002-010). 

Como se poderá constatar da análise do desenho referido, o traçado intersecta estas zonas 
sensíveis (Áreas de Máxima Infiltração) nos seguintes trechos apresentados no Quadro 6.5.3. 
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Quadro 6.5.3 – Intercepção do traçado com Zonas Hídricas Sensíveis e sua extensão 

Localização Zonas Hídricas Sensíveis 
km 

Extensão (m) 

1+038 - 1+137 99 
7+192 - 7+280 (Rib.ª Travassos) 88 

12+775 - 12+972 197 
13+373 - 13+499 (Rib.ª Cagavaio) 126 

15+490 - 15+580 90 
16+978 - 17+017 39 
19+707 - 19+947 240 
20+339 - 20+750 411 
21+065 – 21+128 63 

Áreas de Máxima Infiltração 

21+687 - 21+729 42 

Em termos gerais, o atravessamento destas zonas, sobretudo associadas às linhas, não são 
muito expressivas no cômputo geral de todo o traçado, representando apenas cerca de 8,5% 
da área atravessada. 

6.5.2.1 - Águas Superficiais 

Fase de Construção 

Os impactes na qualidade da água na fase de construção estarão, essencialmente, associados 
aos processos construtivos, nomeadamente às actividades de estaleiro, às acções de 
terraplenagem e à circulação de maquinaria e veículos afectos à obra. Estas acções induzirão 
uma maior erosão dos solos contribuindo, significativamente, para um incremento do teor de 
sólidos suspensos na água e, consequentemente, da turvação da mesma. 

A existência de oficinas de manutenção, áreas de depósito de materiais e de lavagem de 
máquinas, implicam a ocorrência de óleos usados e águas de lavagem ricas em materiais em 
suspensão ou em emulsão; caso não haja o cuidado de enviar esses efluentes para sistemas 
de tratamento ou recuperação apropriados, estes poderão provocar a deterioração dos solos e 
dos corpos de água receptores, conduzindo à contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas. 

Assim, a principal preocupação está em prevenir a expansão e derrame dos materiais 
contaminantes, nomeadamente dos menos voláteis (caso dos óleos). Um outro aspecto a 
considerar prende-se com a época de realização dos trabalhos de construção, dado que, caso 
ocorram durante o período chuvoso, as águas da chuva poderão promover o arrastamento de 
materiais poluentes e a sua consequente infiltração no solo, ou descarga em cursos de água. 
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Constata-se, assim, que estes impactes dependem de vários factores como sejam, as 
características das actividades envolvidas, as características geológicas da zona, a 
profundidade dos aquíferos, a distância entre as fontes geradoras do impacte e os corpos de 
água receptores, utilização dos corpos de água e sua capacidade depuradora, para além 
de factores climatológicos, como frequência e intensidade da precipitação, pelo que poderão, 
eventualmente, tornar-se significativos caso a conjugação destes factores potencie a sua 
ocorrência. 

Após análise dos factores mencionados, conclui-se que os impactes esperados durante a fase 
de construção serão negativos mas, em grande parte, de magnitude reduzida, localizados e 
temporários, encontrando-se confinados ao período de construção e início de exploração, 
sendo por isso considerados pouco significativos. 

Fase de Exploração 

Os impactes na qualidade da água associados à fase de exploração da via em estudo, serão 
resultantes essencialmente de dois tipos de poluição: acidental e crónica. 

A poluição acidental tem origem em derramamentos de produtos ou de resíduos, resultantes 
de acidentes de viação. A gravidade da situação e riscos de contaminação são acrescidos 
quando estão envolvidos veículos transportando produtos tóxicos e/ou perigosos. Este tipo de 
poluição pode afectar negativamente tanto as águas superficiais como subterrâneas, caso não 
sejam adoptadas medidas de prevenção adequadas (Capítulo 6.15 - Riscos). Os impactes 
esperados deste tipo de poluição serão negativos, localizados e temporários e de magnitude 
moderada a elevada dependendo do tipo de produto em questão e da extensão do derrame. 

A poluição crónica está, essencialmente, associada ao desgaste dos pneus e do pavimento, 
ao desprendimento de partículas dos travões, à emissão de gases e de material particulado do 
tubo de escape e fugas de óleo e combustível das viaturas. Entre os principais poluentes 
associados ao tráfego rodoviário, destacam-se os hidrocarbonetos e alguns metais pesados, 
como o cádmio, o cobre, o zinco e o chumbo. 

Estes poluentes estarão, em grande parte, sob a forma particulada, ou irão associar-se a 
partículas presentes na atmosfera ou no pavimento (Stotz, 1987; Hewitt e Rashed, 1988; 
Hvitved-Jacobson e Yousef,1991). Os poluentes depositados sobre o pavimento, poderão ser 
transportados para fora da plataforma pela acção dos ventos e, principalmente, arrastados pela 
água das chuvas. Assim, a carga poluente arrastada depende não só da quantidade 

6.44 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 
 



COBA  
 

depositada, mas também da frequência e intensidade da precipitação e, consequentemente da 
estação do ano. 

As águas de escorrência da via sofrem, ao longo do seu trajecto até ao meio receptor, uma 
série de transformações que contribuem para atenuar a sua carga poluente, nomeadamente, 
processos de absorção e adsorção. 

Estes processos e, consequentemente, as transformações que as águas de escorrência com 
determinada carga poluente sofrem, dependem por um lado da diversidade de 
comportamentos dos poluentes em causa e, por outro, da capacidade de transporte daquelas 
águas. Efectivamente, alguns metais pesados tendem a acumular-se nos sedimentos em 
maiores proporções que outros (nomeadamente o cádmio e o cobre sedimentam em menor 
proporção); por seu lado, a capacidade de transporte das águas de escorrência depende, 
essencialmente, da intensidade de precipitação, do tipo de superfície atravessada (rugosidade) 
e sua inclinação, factores que condicionam uma maior ou menor infiltração dos poluentes 
durante o trajecto dessas águas. 

Os poluentes, ao serem arrastados para as linhas de água adjacentes à plataforma, a fracção 
orgânica dos mesmos acumula-se nos sedimentos, enquanto que a fracção inorgânica é mais 
facilmente arrastada. Os sólidos suspensos, ao acumularem-se nas linhas de água, serão 
responsáveis pela colmatação do seu leito, fixando igualmente a grande maioria dos metais 
pesados rejeitados pelos veículos, que são por si pouco voláteis. 

No sentido de se proceder a uma avaliação dos impactes associados à descarga das águas de 
escorrência da via nas linhas de água, optou-se por determinar o potencial de contaminação 
destas águas e analisar as eventuais consequências do seu lançamento no meio receptor. 

Nos últimos anos diversos estudos sobre as águas de escorrência de estradas foram levados a 
cabo na América do Norte e Noroeste da Europa. Estes estudos vieram provar que estes 
efluentes possuem características qualitativas e um modo de descarga no meio ambiente muito 
distintos do que se passa com sistemas de drenagem urbana, ou efluentes pontuais. Sabe-se 
que as escorrências das estradas são uma fonte difusa de poluição da água, apresentando um 
carácter linear, diferenciando-as das restantes. 

Para se atingirem e manterem objectivos de qualidade do meio hídrico, é necessário um 
conhecimento de todas as fontes de poluição existentes - pontuais e difusas - dos poluentes 
gerados em cada origem e dos modos de descarga no meio hídrico. Há também que identificar 
os diferentes tipos de impactes, diferenciando os agudos dos cumulativos e relacionando-os 
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com os usos presentes ou potenciais da água. O facto de existir ainda um largo terreno a 
percorrer, em Portugal, em termos de redução da poluição de origem pontual, não deverá 
escusar o não se atender à problemática das fontes difusas de poluição, como é o caso das 
vias rodoviárias (Barbosa, 2002). 

A previsão da qualidade das águas de escorrência de estradas é um processo fundamental 
para avaliar os impactes que estas poderão causar no meio hídrico. Os impactes das 
escorrências das estradas dependem da estrada em si (por exemplo, perfil transversal tipo e 
tráfego médio diário) e ainda das características do local onde se implantam, desde o uso do 
solo, passando pela topografia, clima (ventos, precipitação, etc), entre outras variáveis (LNEC, 
2006). 

A magnitude e o tipo de acumulação dos poluentes nas superfícies pavimentadas, depende do 
próprio pavimento, do volume de tráfego, das actividades de manutenção, de variáveis 
sazonais e do uso do solo da área adjacente. Muitos dos poluentes são característicos do tipo 
de material do pavimento, produtos da combustão, perdas do sistema de lubrificação, 
degradação dos pneus, perdas de produtos em transporte e produtos resultantes da corrosão e 
do desgaste de componentes dos veículos automóveis. Existem outros poluentes provenientes 
de fontes como a poluição das águas de escorrência (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000). 

As águas de escorrência de estradas podem provocar impactes nas águas superficiais e 
subterrâneas. Estes impactes podem traduzir-se tanto em ocorrências habituais - cargas 
poluentes acumuladas no pavimento, devido à passagem do tráfego e comportamento dos 
utentes - como ocorrências pontuais ou extraordinárias, como são o caso de actividades de 
manutenção da via e taludes, ou derrames acidentais, geralmente na sequência de acidentes 
envolvendo o transporte de substâncias tóxicas ou perigosas. 

A deterioração da qualidade do meio hídrico e a afectação de ecossistemas pela influência de 
estradas, deve-se ao transporte da poluição acumulada no pavimento pelas águas da chuva. 
Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados, os 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os óleos e gorduras e os sólidos suspensos totais 
(SST). A matéria orgânica também pode revelar-se importante, ao estimular o crescimento de 
bactérias em massas de água. 

Na previsão das cargas e concentrações de poluentes utilizou-se a metodologia de Driver & 
Tasker, baseada num modelo de regressão linear múltipla, desenvolvida recentemente pelo 
LNEC num estudo realizado para o INAG (LNEC, 2006) e nas modificações implementadas aos 
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coeficientes desta metodologia constantes do 3º Relatório elaborado pelo LNEC para o EP, 
aproximando-a da realidade portuguesa. 

Este modelo adequa-se ao projecto em causa face ao tipo de variáveis envolvidas, dado que 
os sistemas de drenagem projectados asseguram, essencialmente, as zonas de escoamento 
superficial em situações de cabeceira, interceptada pelo lanço em análise, pelo que o factor 
que mais influenciará a qualidade das águas do meio será a qualidade das águas de 
escorrência gerados na plataforma. 

Em Anexo I.4 – Recursos Hídricos, apresenta-se a descrição da metodologia de Driver & 
Tasker, assim como todas as disposições e pressupostos considerados para a aplicação deste 
modelo ao empreendimento em causa. Apresentam-se, igualmente, todos os quadros 
respeitantes aos resultados obtidos. 

Em relação à avaliação dos dados obtidos através da aplicação da metodologia Driver & 
Tasker para as águas de escorrência do lanço em estudo, apresentados no Quadro do Anexo 
I.4 – Recursos Hídricos, serão tidos em consideração os valores limite estabelecidos pelo 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.  

No presente estudo, optou-se por comparar os valores obtidos para a concentração de 
poluentes nas águas de escorrência da via, com os limites estipulados no Anexo XVIII e os 
valores obtidos dos acréscimos de concentração dos respectivos poluentes, com os limites 
estipulados nos Anexos XVI e XXI do referido diploma (valores legais apresentados no referido 
Anexo). 

Neste ponto são também analisados os impactes negativos resultantes dos acréscimos da 
concentração de poluentes na massa de água receptora e a eventual afectação dos usos 
associados, comparando os valores obtidos com os limites estipulados nos Anexos XVI, XXI 
do mesmo diploma, como referido. 

Ressalva-se o facto dos valores obtidos e apresentados neste estudo não deverem ser 
tomados como definitivos, mas sim apenas indicativos do que se poderá verificar. 

Ao longo do traçado verifica-se que o sistema de drenagem associado, no que respeita à 
configuração natural do escoamento natural superficial, surge confinado e, de alguma forma, 
dependente da sazonalidade e dos elementos quantitativos pluviais ocorrentes da zona. O grau 
de impermeabilização ocorrente, com a implantação desta infra-estrutura provoca uma 
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limitação dos padrões de drenagem natural da envolvente, alterando-lhes as características 
naturais. 

Foram consideradas as bacias receptoras as delimitadas no projecto para efeitos de pré-
dimensionamento da drenagem transversal, pois ao serem consideradas as sub-bacias de 
maior dimensão (generalizando) concluiu-se não existirem dados suficientes ao nível das 
estações da rede hidrométrica do INAG (existe apenas a estação de Nelas na zona de 
influência), não possuindo dados suficientes passíveis de serem utilizados no cálculo dos 
parâmetros necessários à aplicação do modelo. Assim, o valor do caudal do curso de água 
receptor considerado, neste caso, corresponde ao caudal de ponta de cheia determinado para 
as respectivas bacias hidrográficas receptoras, considerando um período de retorno de 100 
anos. 

Quanto aos pontos de descarga, por se tratar de um estudo ao nível de Projecto Base, não há 
a localização exacta dos reais pontos de descarga. Assim, optou-se por considerar que a água 
que cai na plataforma é encaminhada para a passagem hidráulica (PH) mais próxima, 
correspondente à sub-bacia associada. Nas zonas onde não existem bacias associadas a 
montante do traçado (por observação do Desenho 1251-PB-61-0002-004), considerou-se que 
a água de escorrência é encaminhada para o solo ou para a sub-bacia adjacente (pois, tal 
como referido anteriormente, foi admitida a área das bacias hidrográficas calculadas para o 
pré-dimensionamento dos órgãos de drenagem e para os respectivos cálculos do modelo 
foram consideradas as áreas totais associadas à intersecção das referidas bacias com a 
plataforma). 

Ao nível de Projecto de Execução, aquando da aferição dos reais pontos de descarga, será 
possível um grau de precisão mais elevado na estimativa das concentrações médias de 
poluentes. 

No que respeita aos valores resultantes da aplicação do modelo e posterior determinação das 
concentrações de poluentes na linha de água receptora, após a mistura total, verifica-se que a 
descarga de águas de escorrência só tem significado em termos de alteração da qualidade da 
água do meio receptor, quando o caudal das primeiras é maior ou da mesma ordem de 
grandeza do caudal do meio receptor. De outra forma, as águas de escorrência da via não 
têm influência significativa na alteração da qualidade da água do meio para onde são 
drenadas. 
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A análise qualitativa das águas de drenagem resultante das descargas da plataforma do 
lanços do IC12 em estudo são apresentados no Quadro 6.5.4. 

Quadro 6.5.4 – Comparação dos Valores de Concentração Média dos Poluentes, Obtidos nas 
Águas Após a Mistura Completa, com os Limites Estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98 

ANEXO DO DECRETO-LEI N.º 236/98 DE 1 DE 
AGOSTO POLUENTE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

SST 
Todos os valores se encontram acima do VLE 
estabelecido, com excepção de quatro valores 

Zn 
Cu 

Descarga de Águas Residuais (Anexo XVIII) 

Pb 

Todos os valores se encontram abaixo do VLE 
estabelecido 

SST 
Todos os valores se encontram acima do VLE 
estabelecido, com excepção de dois valores 

Zn 
Cu 

Qualidade de Água para Rega (Anexo XVI) 

Pb 

Todos os valores se encontram abaixo do VMR 
estabelecido 

SST - 

Zn 
Cu 

Objectivos Ambientais de Qualidade Mínima 
(Anexo XXI) 

Pb 

Todos os valores se encontram abaixo do VMA 
estabelecido 

VMR – Valor Máximo Recomendado; VMA – Valor Máximo Admissível; VLE – Valor Limite de Emissão 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se uma ordem de grandeza para os metais pesados, 
entre os parâmetros Zn>>Cu>Pb que corrobora, neste caso, a informação obtida nos estudos 
consultados, nomeadamente a informação constante no Relatório Final elaborado pelo LNEC 
para o INAG, datado de Julho de 2006. 

Em relação aos resultados da concentração final dos poluentes nas linhas de água receptoras, 
após a recepção das águas de escorrência geradas na plataforma da via em estudo (Quadro 
11 do Anexo I.4 – Recursos Hídricos) conclui-se que para a maioria dos poluentes sujeitos a 
simulações, as diferenças entre a concentração nas linhas de água receptoras 
consideradas, antes e após a mistura das águas de escorrência da plataforma da via são 
pouco significativas, mostrando, efectivamente, o fraco contributo das águas de 
escorrência directa da plataforma da via. 

Considera-se, assim, que os valores obtidos para a concentração da generalidade dos 
poluentes, estão dentro dos limites definidos na legislação vigente, com excepção dos valores 
de SST, que ultrapassam ligeiramente os limites estipulados. 

Assim, de acordo com a análise efectuada, dos valores de concentração média obtidos, 
quando comparados com os respectivos valores limite estipulados pelo Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto, podem-se retirar as seguintes conclusões: 
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♦ quanto às concentrações médias das águas de escorrência da plataforma da via, 
conclui-se que os valores obtidos para o chumbo (Pb) são cumpridos; 

♦ no que respeita aos valores obtidos de SST, conclui-se que os mesmos ultrapassam 
ligeiramente os limites estipulados; 

♦ no que respeita aos limites estabelecidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei, grande parte 
dos valores obtidos de SST ultrapassam os limites estabelecidos; 

♦ no que respeita aos limites estabelecidos no Anexo XVI, os valores obtidos de SST 
excedem os limites estabelecidos; 

♦ no que respeita aos limites estabelecidos no Anexo XIX, os valores obtidos encontram-
se dentro dos limites estipulados; 

♦ no que respeita à utilização para Rega, os valores obtidos não limitam o uso da água, 
pois todos os valores nas sub-bacias escolhidas se encontram dentro dos limites 
estipulados. Já no que se refere aos valores obtidos de SST indicam valores um pouco 
elevados. O facto de se obterem valores nesta ordem de grandeza para os SST, nas 
várias sub-bacias consideradas poderá dever-se ao facto de toda a área envolvente em 
análise possuir áreas de solo exposto, bem como vastas áreas lavradas. Para além 
disso, a fracção de metais pesados e outros poluentes que se encontram associados 
aos SST são mínimas, quando comparadas com a concentração das partículas de 
menores dimensões; 

♦ quanto aos Objectivos Ambientais de Qualidade Mínima, pode-se concluir que o 
lanço em estudo classifica-se como possuindo a água conforme. 

Concretizando, pode-se afirmar que os resultados obtidos, embora não sejam atribuídos 
maioritariamente aos acréscimos provenientes das águas de escorrência da via, dado que se 
reportam a concentrações médias dos poluentes, obtidos nas águas após a mistura completa 
indiciam uma qualidade da água comprometedora para alguns usos, designadamente para 
rega (um dos usos predominantes das captações da região). 

Neste contexto, não serão os impactes causados pela carga poluente proveniente das águas 
de escorrência da via, não sendo esta muito expressiva, podendo ser dispersa pelas várias 
linhas de água, mas o actual estado qualitativo dos recursos hídricos superficiais que 
condicionam os seus possíveis usos. 

De acordo com as estimativas efectuadas, considera-se que, durante a fase de exploração, os 
efeitos na qualidade da água serão negativos, mas na sua maioria de magnitude baixa, 
localizados e temporários, não inviabilizando alguns dos usos primordiais dos cursos de água 
da região (indústria e fins domésticos), pois o grau de afectação é reduzido. No entanto, 
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existem condicionamentos associados às águas das captações para rega, não sendo 
aconselhada a sua utilização. 

Ainda de acordo com as estimativas obtidas e após as considerações teóricas a que se 
procedeu pode adiantar-se, ainda, que os impactes na qualidade das águas superficiais serão 
pouco significativos. 

6.5.2.2 - Águas Subterrâneas 

Fase de Construção 

Tal como referido anteriormente, do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo insere-se 
numa importante unidade morfológica denominada Meseta Ibérica que, na zona em estudo, 
devido a uma certa estabilidade tectónica, apresenta extensos planaltos elevados. Nestes 
planaltos é possível destacar alguns relevos alongados, geralmente coincidentes com cristas 
quartzíticas e alguns “montes-ilha” (ou inselbergs), conforme são designados na bibliografia.  

Neste enquadramento geológico referencia para a presença de importantes Recursos 
Hidrominerais, designadamente a Concessão n.º HM-1, denominada Felgueira, situada a Sul 
da área em estudo, sendo que o traçado não afecta sequer a sua zona de protecção alargada 
estabelecida (ver Desenho 1251-PB-61-0002-011) 

Durante esta fase, o principal impacte que poderá ocorrer em termos da qualidade das águas 
subterrâneas, diz respeito a eventuais contaminações efectuadas por descargas acidentais, 
tais como derrames de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos, que poderão 
eventualmente ocorrer e provocar a contaminação das águas superficiais e essencialmente das 
águas subterrâneas. 

As eventuais contaminações acidentais, que decorrem da operação de maquinaria associada à 
obra e da presença de substâncias poluentes (principalmente hidrocarbonetos), poderão 
alcançar os aquíferos, especialmente os mais superficiais. Contudo, para além de incidência 
relativamente pouco provável e envolvendo habitualmente reduzidos volumes de 
contaminantes, a mediana permeabilidade da maioria das formações que caracterizam a zona 
intervencionada fazem prever impactes menos expressivos, os quais só assumirão significância 
caso afectem e/ou impeçam o seu uso. 

Neste caso a principal preocupação encontra-se centrada em precaver o derrame e a 
expansão dos materiais contaminantes, nomeadamente dos menos voláteis (caso dos óleos).  
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Especial atenção merecerá a evolução da qualidade da água das captações e/ou poços/furos 
situados mais proximamente da via em estudo, pois se não forem desactivadas poderão ser 
afectadas em virtude dos movimentos de terras associados às obras de terraplenagem e/ou de 
eventuais situações de derrames acidentais. Por estes motivos, deverão desenvolver-se de 
forma particularmente cuidada todas as acções de obra que ocorram na sua proximidade. 

Outro aspecto a ter em consideração relaciona-se com a época de realização dos trabalhos de 
construção, uma vez que, caso as obras se efectuem na estação mais chuvosa, se por um lado 
as águas pluviais poderão promover a diluição, por outro facilitarão o arrastamento e infiltração 
dos materiais poluentes, atingindo particularmente a qualidade das águas subterrâneas. 

Embora os meios carsificados e os muito fissurados constituam meios de evidente 
sensibilidade à poluição, há outras situações hidrogeológicas onde a elevada facilidade de 
infiltração podem determinar a classificação de zona sensível. As áreas de infiltração máxima e 
as zonas com o nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície, são dois 
exemplos disso. 

As zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície são áreas onde 
a possibilidade da superfície piezométrica aflorar, mesmo que apenas alguns dias do ano, 
retira o efeito tampão da zona não saturada do solo ao permitir transportar os poluentes 
acumulados no solo, aumentando assim drasticamente a vulnerabilidade do meio hídrico 
subjacente. 

Ao longo do lanço em estudo do IC12, encontram-se algumas zonas de máxima infiltração, 
bem como algumas zonas em que se pode assumir que o nível piezométrico pode ficar muito 
próximo da superfície, pois a área de estudo é classificada como tendo um nível de 
vulnerabilidade à poluição moderado/médio. 

Perante estas características do local de implantação deste lanço, as eventuais contaminações 
acidentais decorrentes da operação de maquinaria afecta à obra e o derrame acidental de 
substâncias poluentes poderá alcançar eventuais aquíferos, sobretudo os mais superficiais e 
contaminar os solos mais vulneráveis à poluição. 

Assim, tal como nas águas superficiais, deverá ser evitada a descarga de águas de escorrência 
em zonas onde as águas subterrâneas possam ser influentes em massas de água com usos 
e/ou ecossistemas sensíveis. 
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No que respeita especificamente à captação das Longras, considerada como zona sensível 
aos poluentes rodoviários, dever-se-á ter especial cuidado no que respeita ao encaminhamento 
das águas de escorrência da plataforma, prevendo a sua condução para fora da zona da 
captação, a jusante desta, garantindo a inexistência de qualquer tipo de contaminação do solo 
por estes poluentes, no sentido de salvaguardar a qualidade da água desta captação. 

As áreas onde existem massas de água subterrâneas poluídas devem também merecer 
especial atenção, procurando-se evitar áreas que já apresentem problemas de qualidade, tais 
como as classificadas como zonas vulneráveis. 

Assim, considera-se que, durante a fase de construção, os efeitos serão negativos, mas na 
sua maioria de magnitude baixa, localizados, no entanto com probabilidade de se tornarem 
permanentes porém, na generalidade, pouco significativos. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas estarão 
essencialmente associados a eventuais contaminações de aquíferos pelas águas de 
escorrência da via, tanto em condições normais de chuva, como devido a derrames acidentais.  

De um modo geral, a potencial contaminação dos aquíferos pode ser minimizada, dado que as 
escorrências da via são normalmente encaminhadas para o solo e linhas de água, afastando-
se sempre que possível das zonas de recarga (aluviões e áreas de infiltração máxima). Esta 
medida, associada à inexistência de aquíferos importantes na área de implantação do projecto, 
conduz a que não sejam esperados impactes negativos significativos devidos à poluição 
crónica. 

Um aspecto importante e já referido na análise quantitativa dos recursos hídricos prende-se 
com a eventual presença, nas zonas baixas, de níveis freáticos próximos da superfície. Esta 
situação, bem como a existência de várias linhas de água, poderão levantar alguns problemas 
à colocação das primeiras camadas de aterro e respectiva compactação, nomeadamente perto 
da Ribeira de Vale do Boi, Travassos, Cagavaio e da Ribeira de Frades. 

Para evitar tais impactes, considera-se que a verificarem-se essas circunstâncias, a construção 
das primeiras camadas de aterro deverá ser precedida da execução de valas transversais ou 
diagonais ao eixo da via, preenchidas com material drenante, sobrejacentes às quais será 
eventualmente construído um tapete drenante. A dimensão e espaçamento das valas serão 
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função da extensão dos materiais a atravessar, da quantidade de água a drenar e do 
rebaixamento necessário à manutenção da fundação do aterro acima do nível freático. 

Para além de existirem alguns locais onde o traçado interfere com baixas aluvionares, 
obrigando a tomar algumas medidas, designadamente nas zonas aluvionares associadas às 
ribeiras de Vale de Boi, Travassos e Frades, como já foi mencionado, também será 
fundamental considerar as implicações ao nível da qualidade da água quer nos aquíferos que 
poderão ocorrer, quer nas captações de água subterrânea mais próximas, como é o caso da 
captação das Longras (concelho de Nelas). 

No entanto, relativamente à captação das Longras, apesar desta se localizar numa zona 
aluvionar e muito próximo do traçado em estudo, não está próximo de nenhum aquífero de 
importância relevante, daí que os potenciais impactes associados às águas subterrâneas 
deverão ser relativizados, aumentando a preocupação quanto à possível contaminação das 
águas desta captação de abastecimento público, pela drenagem das águas de escorrência 
superficial da plataforma. 

De referir na proximidade a presença da ETAR de Nelas, condicionando o traçado do seu lado 
esquerdo,  que descarrega para a ribeira de Travassos um pouco a jusante da captação. 

Atendendo aos poucos expressivos aquíferos existentes nesta zona e á predominância de 
granitos, a infiltração e recarga de aquíferos efectua-se essencialmente nas aluviões 
associados a linhas de água e em fissuras na unidade litológica predominante. Assim, tem 
sobretudo importância o escoamento superficial, sendo que o traçado se situa, relativamente Á 
captação de Longras, a jusante desta, pelo que as águas de descarga da sua plataforma não 
irão afectar directamente a qualidade das águas captadas (embora possa afectar 
indirectamente considerando a potencial interligação dos sistemas aquíferos). 

Tal como referido anteriormente, também nesta fase, as áreas onde existem massas de água 
subterrâneas poluídas devem merecer especial atenção procurando-se evitar áreas que já 
apresentem problemas de qualidade, tais como as classificadas como zonas vulneráveis. 

O derramamento acidental de cargas tóxicas ou perigosas resultantes de acidentes de viação, 
poderá provocar impactes negativos importantes em termos de contaminação das águas 
subterrâneas, caso não sejam adoptadas medidas adequadas para o seu controlo. Contudo, 
estas eventuais situações mais gravosas serão no entanto localizadas e temporárias. 
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Adianta-se, no entanto que, tal como nas águas superficiais, também nesta fase deverá ser 
evitada a descarga de águas de escorrência em zonas onde as águas subterrâneas possam 
ser influentes em massas de água com usos e/ou ecossistemas sensíveis. 

Resumidamente, considera-se que, em condições normais, na fase de exploração do lanço não 
serão induzidos impactes negativos significativos em termos de contaminação dos 
aquíferos, à semelhança do que se previu para as águas superficiais, bem como das captações 
mais próximas do traçado. Neste contexto, e face às formações geológicas dominantes, não se 
prevê a ocorrência de impactes negativos significativos na qualidade das águas 
subterrâneas. 

6.5.3 - Impactes nos Usos da Água 

Em termos de impactes directos nos usos da água, verifica-se que existem algumas captações 
licenciadas nas proximidades do traçado (a menos de 50 m), segundo os pontos cartografados 
no Desenho 1251-PB-61-0002-004, das quais 4 se situam nas imediações mais directas do 
traçado, embora não se preveja a sua afectação directa: 

♦ ao km 7+600; 

♦ ao km 9+000; 

♦ ao km 18+000; 

♦ ao km 20+700. 

Assim, prevê-se que venha a ocorrer um impacte negativo o qual poderá ser permanente, uma 
vez que se vai fazer sentir na proximidade imediata à implantação da plataforma da via em 
estudo. Os impactes serão na generalidade temporários e serão resultado das actividades de 
construção, nomeadamente devidos à influência das escavações e de aterros executados para 
implantação da via, no nível freático verificado nas captações, o que poderá afectar, de forma 
temporária ou permanente os usos associados às mesmas. 

Existem igualmente alguns poços a menos de 50 m da plataforma, tendo sido identificados 6 
poços, prevendo-se, por isso, Impactes Directos Prováveis (DP) nos mesmos. 

Em termos de condicionantes legais, o PDM de Nelas define uma faixa de protecção próxima 
de 50 m em torno dos limites exteriores das captações, furos e drenos de uso colectivo, 
preferencialmente delimitada por vedação, na qual é interdita qualquer construção, a entrada 
de animais ou pessoas estranhas ao serviço, à excepção do estritamente necessário à 
captação. Para além disso, o PDM de Nelas define também uma faixa de protecção à distância 
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com pelo menos 200 m em torno das captações, onde não devem existir sumidouros de águas 
negras abertos na camada aquífera captada, estações de fornecimento de combustíveis, 
captações na mesma formação aquífera, rega com águas negras, actividades poluentes, nem 
construção urbana. 

Assim, uma vez que a captação pública das Longras se encontra a menos de 200 m da via, 
poderá considerar-se a existência de um potencial impacte, resultante de uma situação de 
incompatibilidade relativamente às condicionantes definidas em PDM, sendo pois preconizadas 
medidas específicas de protecção. 

6.6 - IMPACTES NA COMPONENTE BIOLÓGICA 

A implementação de uma infra-estrutura linear como é o caso da presente via rodoviária, 
apesar de aparentemente ocupar uma estreita faixa de terreno, implica não só a transformação 
e perda de terreno (e habitats) numa área considerável face à sua extensão, como sobretudo a 
criação de uma barreira no território. 

Seguidamente, tendo em conta o enquadramento das principais formações vegetais 
atravessadas, analisam-se as principais causas de impacte de um empreendimento deste tipo 
e os potenciais impactes expectáveis.  

O traçado inicia-se numa zona de pinhal queimado, desenvolvendo-se, de um modo geral, em 
zona mista industrial /pinhal e matos com afloramentos graníticos, prosseguindo sobre terrenos 
agrícolas.  

A rodovia atravessará a ribeira do Vale do Boi cerca do km 1+500, a qual possui uma galeria 
ripícola densa e bem desenvolvida em alguns trechos com salgueiros e choupos, 
representativos do habitat classificado (92A0). 
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Fotografias 6.6.1 e 6.6.2 - Galeria Ripícola da Ribeira de Vale de Boi (km 1+500) 

Nesta parte inicial observam-se também alguns matos/pinhal com regeneração de sobreiro. 
Prossegue por campos agrícolas, onde predomina o pomar de sequeiro, as hortícolas (culturas 
anuais), olival e vinha, torneando Canas de Senhorim por Norte. Cerca do km 4+000 entra 
numa extensa zona florestal de Pinheiro-bravo.  

Na proximidade de Nelas o traçado percorre um mosaico agrícola e florestal, essencialmente 
de pinheiro-bravo, apresentando alguma regeneração de carvalho-negral no sub-bosque. 

A ribeira de Travassos é atravessada numa zona onde a galeria ripícola tem alguma 
expressão, sobretudo no contexto agrícola e de floresta de produção em que se enquadra, com 
alguns chopos e salgueiros de porte (habitat classificado (92A0)). 
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Fotografia 6.6.3 e 6.6.4 - Galeria Ripícola da Ribeira de Travassos (km 7+200) 

A travessia da ribeira do Cagavaio, faz-se através de um viaduto, onde a galeria ripícola se 
encontra igualmente bem desenvolvida, com espécies arbóreas representativas do habitat 
classificado (92A0), pelo que a adopção de um viaduto no atravessamento desta ribeira 
constituirá uma importante medida de minimização da potencial afectação da galeria ripícola 
associada. Nesta parte do traçado a estrada passará marginalmente ao Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca, onde se detectou o habitat de carvalhais galaico-portugueses. Nesta área, 
observa-se uma regeneração de carvalho negral nas zonas de mato de giesta, sendo 
atravessado em cerca de 300 m pela estrada, pelo que não será afectado. 

Fotografias 6.6.5 e 6.6 7 - Galeria Ripícola da Ribeira do Cagavaio (km 13+500) 

Na parte terminal, salienta-se a travessia da ribeira de Frades, cuja galeria ripícola inclui 
espécies autóctones, como o amieiro, e espécies exóticas como a acácia, embora com um 
elevado grau de intervenção humana. Na zona de aproximação ao traçado a ribeira manifesta 
elevada pressão antropogénica, decorrente sobretudo das zonas agrícolas que a marginam 
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(ver Fotografia 6.6.5), encontrando-se em parte dos troços sem qualquer galeria a marginar o 
seu leito. 

 

Fotografia 6.6.5 - Aspecto da Ribeira de Frades na Zona em que se Aproxima do Traçado  
(km 20+400) 

Destas quatro ribeiras atravessadas pelo traçado, considera-se que aquela que possui uma 
galeria ripícola mais importante, quer na sua composição como em termos de continuidade, é a 
que se associa à ribeira de Cagavaio, tanto mais que se insere na área do Parque Ecológico 
da Quinta da Cerca, parque este com objectivos pedagógicos e de lazer, pelo que se 
considerou o seu atravessamento através de um viaduto. 

Importa por isso referir que foi analisada a zona de atravessamento, tendo esta evidenciado as 
seguintes características: o leito da linha de água tem um largura média de 2 a 4 m sendo que 
a galeria ripícola que a acompanha de ambos os lados das suas margens também se 
circunscreve à faixa imediatamente adjacente. Como se pode observar nas Fotografias 6.6.5 e 
6.6 7, a ribeira e a sua galeria ripícola não ultrapassam, em largura os 20 m (sendo este já um 
valor que integram uma certa segurança), pelo que se considera que a distancia entre os 
pilares do viaduto deverá ser superior a este valor, no atravessamento da ribeira, por forma a 
não afectar toda a sua estrutura ecológica. 
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Como se constata da análise do projecto, o viaduto preconizado para este local considera um 
vão bastante superior ao referido (aqui estabelecido como mínimo de segurança), pelo que não 
são expectáveis impactes directos na afectação da ribeira e da sua galeria ripícola. 

Os principais impactes ecológicos associados ao empreendimento em estudo estarão 
relacionados com as seguintes actividades inerentes à realização do empreendimento ou por 
ele induzidos: 

♦ durante a fase de construção: 

→ desmatação, limpeza e modelação do terreno na zona a intervencionar, na faixa de 
implantação da nova via, áreas para depósito dos materiais sobrantes, estaleiros e 
acessos provisórios à obra; considera-se que, para o tipo de via e o relevo da área 
de estudo, a faixa de trabalhos média será de 50 m de largura (área de intervenção 
directa). 

→ realização de terraplenagens com destruição do solo e potencial alteração do nível 
freático; 

→ movimentação de maquinaria, veículos pesados e pessoas nas zonas a 
intervencionar, com pisoteio associado na faixa limítrofe à área de intervenção 
directa; 

→ emissão de poluentes, pela circulação de veículos, funcionamento de centrais de 
betão e outros equipamentos; 

→ aumento do risco de ocorrência de derrames acidentais com substâncias tóxicas 
para o ambiente; 

→ aumento do risco de incêndio nas áreas florestais. 
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♦ durante a fase de exploração: 

→ introdução ou reforço de uma barreira artificial, física e comportamental para a 
fauna; 

→ aumento do tráfego rodoviário, com emissão de ruído e aumento da perturbação 
ou morte por colisão das espécies animais; 

→ aumento do risco de incêndio. 

6.6.1 - Flora e Vegetação 

6.6.1.1 - Fase de Construção 

Diversas actividades poderão ser geradoras de impactes no coberto vegetal durante a fase de 
construção. Entre elas enunciam-se, pela sua importância, a desmatação, a preparação dos 
terrenos, as movimentações de terra e a abertura de acessos.  

As áreas com vegetação que serão afectadas, consistem essencialmente em: 

♦ Área agrícolas sem grande valor florístico, pois já se encontram muito modificadas por 
sucessivas culturas, ou outras; 

♦ Áreas de floresta de produção (Pinhal) com sob-coberto de matos autóctones; 

♦ Áreas de incultos com matos autóctones, com predomínio de giesta, cistáceas ou urze; 

♦ Pontualmente zonas de galeria ripícola, que no caso das ribeiras de Vale do Boi, ribeira 
de Travassos, ribeira do Cagavaio e, com menos expressão na ribeira dos Frades, são 
impactes permanentes e irreversíveis afectando o contínuum da galeria em cerca de 50 
m. Nos três primeiros casos são afectados um habitats classificados; 

♦ A galeria ripícola da ribeira do Cagavaio, também um habitat classificado (92A0), será 
pontual e reversivelmente afectada pela construção do viaduto, um impacte 
considerado negativo reversível e pouco significativo. 

No Anexo II - apresentam-se à escala de projecto 1:000, a delimitação destes habitats 
classificados, nas zonas atravessadas pelo traçado. 

Desta forma, considera-se que o impacte gerado a nível local deverá ser negativo, permanente 
irreversível e significativo. 

No que se refere ao pequeno troço em que se preconiza a ruma regularização da ribeira de 
Frades por forma a desviar o seu actual leito do pé do talude de aterro, refira-se que tal 
ocorrerá num trecho em que esta se encontra já bastante artificializada, contornando campos 
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agrícolas, com uma galeria ripícola pouco expressiva, pelo que não são de prever impactes 
muito expressivos. 

A nível regional, considerando que a construção da estrada implica uma destruição bruta e 
irreversível do coberto vegetal em cerca de 86 ha, sendo mediano o valor da vegetação na 
região em estudo, pelo que se estima o impacte resultante da destruição directa de vegetação 
como negativo e directo, derivado da afectação do coberto vegetal, considerado permanente 
e pouco significativo. 

Associados aos impactes negativos directos atrás referidos, poderão ocorrer ainda impactes 
negativos indirectos, com carácter temporário ou permanente, na vegetação envolvente da 
área do traçado. No primeiro caso, encontram-se os impactes causados pela deposição de 
poeiras e de poluentes atmosféricos sobre a vegetação e no solo, originada pela 
circulação de veículos afectos à obra, mas também pelo funcionamento dos estaleiros e, no 
segundo caso, as alterações das condições de drenagem do solo.  

A deposição de poeiras e de poluentes atmosféricos sobre a vegetação e no solo é um impacte 
restrito à zona envolvente das áreas de obra. A magnitude e a significância deste impacte 
dependerá das características específicas dos locais afectados. No que se refere à envolvente 
da zona de intervenção directa da faixa de implantação da via, este tipo de impacte tem 
sobretudo importância quando afecta zonas agrícolas, nomeadamente pomares ou hortas. 
Trata-se, contudo, de uma perturbação pontual e temporária e não significativa. 

As alterações do nível freático provocadas pela realização de escavações e aterros para 
materialização da plataforma, podem induzir, na faixa envolvente à obra, o aumento do stress 
hídrico para as plantas ou o aumento do grau de encharcamento dos terrenos; a magnitude 
destes efeitos depende de várias condições (por ex.: climatéricas, resistência dos povoamentos 
vegetais, dimensão dos aterros/escavações); considera-se este impacte como não 
significativo, dado que os aterros e escavações são relativamente pequenos, ao longo do 
trajecto; 

Considera-se que haverá um aumento do risco de contaminação com substâncias tóxicas 
sobretudo em função de ocorrências acidentais (dado que a gestão corrente deste tipo de 
substâncias é já habitualmente acautelada no decurso das obras por razões de ordem 
ambiental) tais, como hidrocarbonetos, metais pesados etc., utilizados como materiais ou nos 
equipamentos de obra - estas substâncias podem tornar-se biodisponíveis nos solos ou água e 
serem absorvidas pelas partes vegetativas das plantas, podendo chegar a acumular 
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quantidades significativas, induzindo doenças, malformações ou risco de propagação pela 
cadeia alimentar animal e humana; a magnitude deste impacte depende essencialmente da 
extensão do derrame e substância; no entanto, prevê-se que, a acontecer, não exceda 
magnitude reduzida, sendo classificado como negativo e permanente, embora 
potencialmente reversível e pouco significativo, sobretudo face à reduzida probabilidade de 
ocorrência; 

O aumento do risco de incêndio, decorrente das actividades levadas a cabo no estaleiro ou na 
obra comporta maior perigo potencial apenas nas áreas florestadas, situadas ao longo do 
trajecto. Este risco compreende um impacte incerto, temporário e reversível, mas 
potencialmente significativo. 

6.6.1.2 - Fase de Exploração 

Na fase de exploração poderão resultar impactes negativos indirectos no coberto vegetal da 
zona envolvente da estrada devido ao aumento previsível das emissões de poluentes.  
Salienta-se, contudo, que pelo facto de se verificarem já níveis de emissão associados ao 
tráfego existente na envolvente, o seu acréscimo não se considera significativo. 

Os impactes directos na vegetação durante esta fase são limitados aos efeitos permanentes 
dos impactes iniciados durante a fase de construção. No entanto, deverão ser considerados 
alguns impactes indirectos nos terrenos adjacentes, derivados da implantação da via, 
nomeadamente: 

♦ perda de habitat associados ao incremento potencial da construção nas imediações 
da estrada, designadamente nas zonas envolventes dos nós - no caso em apreço não 
deverão ser muito expressivos, podendo ser considerados incertos, de magnitude 
reduzida, e pouco ou não significativos para a vegetação; poderão corresponder a 
entrepostos, armazéns, estacionamentos e eventualmente até unidades industriais. 

♦ efeito de fragmentação das parcelas agrícolas ou isolamento de parcelas - à 
implementação da estrada poderá associar-se o abandono de terrenos agrícolas e/ou 
florestais (em função da criação da barreira e diminuição da acessibilidade entre 
ambos os lados da nova infra-estrutura), o que poderá levar a: 

→ por um lado, a sua renaturalização, com progressiva regeneração de matos sem 
relevante valor conservacionista ou florístico constituindo impacte potencialmente 
positivo embora de reduzida magnitude e significância; 

→ e por outro à perda de habitat agrícola, com utilização das parcelas para 
construção, constituindo um impacte negativo incerto de baixa magnitude e pouco 
significativo; 
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♦ colonização da faixa limítrofe com espécies exóticas e infestantes, que sejam 
disseminadas inadvertidamente, devido à existência de sementes nas terras utilizadas, 
nos rodados dos veículos, entre outros; assim, o crescimento de espécies com 
características invasoras, pode levar à descaracterização dos povoamentos vegetais 
autóctones; trata-se contudo de um impacte incerto, reversível e pouco significativo, 
pois afectaria uma área relativamente restrita, e adicionalmente no contexto de uma 
área já de si muito intervencionada e colonizada com espécies introduzidas. 

Face ao exposto, os principais impactes ao nível da flora e da vegetação identificados 
para a fase de exploração resultariam sobretudo da perda potencial e indirecta de espaços 
com vegetação em função do acréscimo de actividade económica e ocupação dos solos nas 
zonas envolventes á futura via, contudo, esses processos poderão ser de alguma forma 
controlado pela adequada implementação de planos de gestão e ocupação territorial que 
contemplem a nova realidade, assegurando a minimização dos efeitos negativos 
correlacionados, essencialmente pela manutenção de corredores ecológicos. 

6.6.2 - Impactes na Fauna 

6.6.2.1 - Fase de Construção 

Os principais tipos de impactes negativos sobre a fauna, directamente atribuíveis à construção 
da via, são os seguintes: 

♦ afectação de habitats; 

♦ aumento da fragmentação de habitat e do efeito barreira; 

♦ afastamento por perturbação indirecta da nova via; 

♦ aumento do risco de morte por colisão, devido ao aumento de tráfego rodoviário. 

Os principais impactes negativos na fauna com ocorrência prevista na fase de construção, de 
carácter temporário, estão associados à movimentação de maquinaria e pessoal afecto à obra. 
Quanto aos de carácter permanente terão a ver, essencialmente, com a afectação de habitats, 
a fragmentação e a imposição de uma barreira física e comportamental aos vertebrados. 

O aumento da perturbação directa resulta do ruído e da movimentação do pessoal e 
maquinaria durante os trabalhos de construção. Os impactes resultantes afectam a fauna de 
vertebrados, com especial incidência nas espécies mais sensíveis à presença humana, como 
as aves de rapina e pequenos mamíferos carnívoros.  
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A afectação directa de habitat resulta dos trabalhos de terraplenagens e da implantação de 
estruturas necessárias à execução da obra, nomeadamente estaleiros (melhoria ou abertura) e 
acessos. Estas acções implicam a destruição directa de coberto vegetal, o que, neste caso 
concreto tem uma expressão muito reduzida, considerando-se este impacte como negativo, 
permanente, mas pouco significativo. 

Mais importantes para a fauna são os efeitos de fragmentação de habitat e o efeito-barreira 
resultantes da implantação da nova via. O facto de haver outra via vedada a Sul e 
aproximadamente paralela a esta (a linha de caminho de ferro - Linha da Beira Baixa), assim 
como a própria EN 234 (embora esta não seja vedada) vem reforçar o efeito barreira da 
estrada para os vertebrados terrestres, principalmente os mamíferos, que desta forma vêm 
aumentadas as dificuldades de transposição da barreira.  

O efeito de fragmentação de habitat também será sentido, pois vai haver perda de continuum 
ecológico, o qual actualmente se pode fazer através das galerias ripícolas. Haverá territórios 
que ficarão mais pequenos com a construção da via, nomeadamente das espécies de maiores 
dimensão (javalis, pequenos carnívoros, coelhos). No entanto, algumas destas espécies (tais 
como a geneta) têm a faculdade de poder incorporar algumas estruturas lineares humanizadas 
nos seus territórios, desde que tenham permeabilidade transversal nas mesmas. 

A travessia das principais linhas de água por aquedutos de dimensões consideráveis, como 
acontece na ribeira de Vale de Boi (PH de 3x3 ), ribeira de Travassos (PH 4x4 ) e ribeira dos 
Frades (PH 4x1), assim como o atravessamento em viaduto da ribeira do Cagavaio, irão 
permitir a passagem faunística ao longo destas zonas húmidas, principais corredores 
ecológicos desta região. 

Importa ainda sublinhar que o traçado se desenvolve numa zona limítrofe a vários aglomerados 
urbanos (Canas de Senhorim, Nelas e Mangualde), tratando-se pois de uma zona onde a 
perturbação humana se faz sentir. 

Assim, a nível local, este impacte pode ser classificado como negativo, permanente e 
potencialmente significativo. 

A nível regional a conjugação dos dois factores acima descritos é susceptível de provocar um 
impacte negativo, permanente e irreversível, embora pouco significativo devido ao valor 
médio da área de estudo em termos faunísticos. 
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No cômputo geral, considera-se que os impactes sobre a fauna, na fase de construção, serão 
negativos, permanentes e pouco significativos. 

6.6.2.2 - Fase de Exploração 

Os impactes previstos para a fase de exploração são essencialmente devidos ao 
prolongamento das acções iniciadas na fase anterior, nomeadamente perda de habitat, efeito-
barreira e perturbação directa.  

O efeito de atropelamento e a modificação de habitat, por via indirecta são impactes 
restritos a esta fase. Em estradas vedadas, esse factor é menos relevante, excepto para aves e 
morcegos, estando também relacionado com a riqueza e abundância da comunidade faunística 
da envolvente. No entanto, dever-se-á ter em consideração que algumas espécies utilizam a 
plataforma da estrada ou os taludes desta como local de abrigo (pequenos roedores) e/ou 
terreno de caça (répteis como cobras, lagartixas etc.); 

Neste caso, tendo em conta as espécies dadas para a envolvente, estima-se que este impacte 
seja negativo, permanente e pouco significativo. 

Síntese dos Impactes na Flora e na Fauna 

Sumariando, a análise apresentada, pode dizer-se que os impactes iniciados durante a fase de 
construção superam em magnitude e significância os impactes da fase de exploração do 
empreendimento. 

Das áreas afectadas refere-se a ocupação de cerca de 33.3 ha de áreas agrícolas (a que 
corresponde 19,1% do total da área afectada), 49.8 ha de matos (28,6%), 1,6 ha de floresta de 
protecção (0,9%) e 87 ha de floresta de produção (49,9%). 

Destaque para os impactes permanentes decorrentes da implantação da via e a consequente 
destruição dos biótopos em presença, considerados como significativos nos casos 
associados a habitats classificados, nomeadamente galerias ripícolas, que embora não sejam 
muito desenvolvidas, são expressivas em termos locais e medianamente em termos regionais. 
As medidas adoptadas na sua transposição se consideram como um impacte significativo 
mas minimizável. 

Na fase de exploração consideram-se, na flora e vegetação, os impactes indirectos derivados 
da eventual ocupação de terreno nas faixas adjacentes á via. Os impactes iniciados nesta fase 
são classificados como negativos embora pouco significativos. 
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6.7 - IMPACTES NA PAISAGEM 

De uma forma geral, a introdução de uma infra-estrutura rodoviária, como é o caso do traçado 
do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde em apreço, irá dar origem necessariamente à 
ocorrência de impactes visuais, sendo contudo de magnitude variável, consoante a 
sensibilidade da paisagem atravessada. Esta situação está relacionada com o facto destas 
constituírem corredores físicos contínuos, determinando um uso permanente e definitivo, com 
efeitos laterais decorrentes da sua implementação. 

As características da paisagem atravessada pelo traçado em estudo, e nomeadamente a 
respectiva Sensibilidade Paisagística, foram avaliadas na Situação de Referência. 
Resumidamente pode-se afirmar que o projecto atravessará uma Unidade de Paisagem, 
identificada com Dão e Médio Mondego, na qual foi subdividida em três sub-unidades de 
paisagem designadas por SUP1 (Sistemas Convexos de Matas e Matos), SUP2 (Vale do Dão) 
e SUP3 (Sistemas Agrícolas). 

Assim, em termos genéricos, a região interessa pelo presente trecho do IC 12 apresenta uma 
paisagem de forte carácter, sustentada por um planalto envolto em serranias de cumes áridos 
e despovoados, com afloramentos rochosos e cobertos por matos esparsos, em contraste com 
as terras férteis e húmidas dos vales agrícolas. É também, e sobretudo, uma paisagem de 
vinhedos e pomares em exposição nas encostas, em concorrência com os povoamentos de 
pinheiros e eucalipto, que descem das colinas e encostas, de um modo geral, das mais 
pronunciadas. 

O traçado em apreciação desenvolve-se preferencialmente nas zonas ocupadas por matas, 
sendo portanto a estrutura visual dominante do corredor directamente afectado 
predominantemente fechada. De facto, o traçado desvia-se engenhosamente das zonas de 
elevada qualidade e fragilidade visual, que correspondem às zonas de paisagem abertas, 
ocupadas por vinha ou aos cumes áridos e colinas que expõem uma paisagem de blocos, 
ficando absorvido pelos povoamentos florestais  

Refira-se que, o corredor verde de maior valor afectado com este traçado será a ribeira de 
Cagavaio, estando no entanto previsto a construção de um viaduto na sua travessia. Esta 
ribeira apresenta-se povoada por uma densa e continua galeria ripícola, constituída por 
vegetação característica destes sistemas húmidos. 

A avaliação dos impactes visuais e paisagísticos, assim como a afectação dos valores naturais, 
originados pela construção do IC12, foi efectuada a partir da análise conjunta das 
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características visuais da área interessada com as características do projecto (planta e perfil 
longitudinal do traçado), apoiando-se na caracterização ambiental do presente descritor, em 
cartografia temática e, ainda, em parâmetros de avaliação da magnitude do impacte visual. 
Refira-se que, a esta análise de impactes foi efectuada quer sob ponto de vista dos 
observadores externos, quer dos utentes da via. 

Deste modo, com base naqueles elementos base, para a determinação da magnitude do 
impacte visual, recorreu-se a parâmetros como: 

♦ percepção do traçado e amplitude visual (acessibilidade visual a partir de áreas sociais, 
estradas próximas, pontos distantes); 

♦ alteração na morfologia do terreno (derivada das características do projecto, atendendo 
à nova geometria dos taludes de aterros e escavações); 

♦ sensibilidade das unidades de paisagem (capacidade de integração visual das acções 
implementadas); 

♦ sensibilidade de alguns valores naturais presentes (afectação de parcelas ou 
corredores naturais). 

A presente análise apoiou-se, ainda, em trabalho de campo e em material fotográfico, recolhido 
no local. 

Refira-se que, esta identificação e avaliação dos potenciais impactes visuais, foi efectuada 
tendo em consideração a fase em que se encontra o projecto (Projecto Base), com o objectivo 
de determinar os pontos críticos à passagem da estrada do ponto de vista paisagístico e 
estabelecer um quadro de medidas de minimização que de alguma maneira contribuam para a 
uma melhor integração na fase de Projecto de Execução. 

6.7.1 - Fase de Construção 

Nesta fase, os impactes na paisagem serão na sua maioria de carácter temporário, 
generalizando-se a toda a área de intervenção, incluindo locais de estaleiro e áreas de 
depósito e empréstimo de materiais. Em termos paisagísticos, a fase de construção deve, 
porém, coincidir com implementação das principais medidas mitigadoras, destinadas à redução 
da magnitude dos impactes visuais negativos detectados desde já no Projecto. 

Pode-se afirmar que muitos dos impactes negativos previstos para esta fase sobre o descritor 
“Paisagem”, serão directos e de magnitude moderada a elevada mas de carácter 
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temporário, e estarão, em grande parte, associados às obras de construção civil que irão 
decorrer. 

Em termos de acessibilidade visual estes impactes decorrentes da fase de construção serão 
particularmente sentidos, em particular na zona dos nós de ligação à rede viária local, onde se 
concentram os maiores aglomerados urbanos, havendo, portanto, um maior número potenciais 
de receptores, registando-se um impacte significativo.  

Deste modo, durante a fase de construção, verificar-se-á uma interferência na percepção 
humano-sensorial da paisagem, resultante de uma desorganização espacial e funcional do 
espaço, em toda a área envolvida no processo de construção da via, com consequente 
degradação visual e ambiental, sendo de prever impactes visuais negativos. 

Assim, os principais factores indutores de impactes na paisagem, na fase de construção, 
estarão relacionados sobretudo com a desorganização e alteração dos espaços, em 
consequência de: 

♦ introdução de elementos estranhos ao local, tais como, maquinaria pesada, materiais 
de construção, etc., gerando-se um constante movimento de máquinas e pessoas, nas 
áreas em construção e sobretudo nos locais de estaleiros; 

♦ diminuição da visibilidade nos locais afectos à obra, em especial devido às 
terraplenagens, como resultado do aumento da concentração de poeiras no ar, com 
consequente deposição no espaço envolvente; 

♦ transformação do carácter visual da paisagem atravessada, decorrente de alterações 
na actual ocupação e função do espaço. 

♦ criação de barreira física em toda a área de materialização da nova via que assume 
maior expressão durante a fase de construção pelo facto de ainda não estarem 
concretizadas as diversas medidas de minimização; 

Os referidos impactes terão repercussões mais expressivas nos locais onde se efectuam as 
maiores movimentações de terras e na zona de construção de obras de arte, designadamente 
viadutos, sendo de prever uma maior degradação visual e ambiental, ainda que temporária, 
nesses espaços. 

Metodologia Adoptada 

De um modo geral, todas as acções associadas à implementação da nova rodovia interferem 
com as actuais características da paisagem, no entanto, nem todos os novos elementos 
introduzidos ou acções produzidas influem sobre a paisagem do mesmo modo. Com efeito, os 
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diversos movimentos de terra e o tipos da obra de arte, têm implicações diferentes na 
paisagem. 

Um dos factores importante na avaliação dos impactes na paisagem é o grau de inserção do 
traçado na morfologia do local, uma vez que em geral, quanto mais acidentado é o relevo, mais 
significativas são as movimentações de terras e mais difícil será a correcta integração 
paisagística da estrada. 

Neste sentido, interessa descrever e comparar, de forma sucinta, as características visuais que 
o Projecto poderá impor de forma mais expressiva na envolvente paisagística, nomeadamente 
na morfologia natural do terreno. Com este objectivo, foram analisadas as alterações 
resultantes das terraplenagens, estabelecendo-se uma classificação de acordo com as 
respectivas alturas (h) medidas ao eixo da via, por forma a avaliar a magnitude do impacte 
visual provocada por afectações do relevo natural. Saliente-se que, o padrão de alturas foi 
estabelecido em função do contexto geomorfológico do território atravessado. 

Quadro 6.7.1 - Aterros e Escavações com Potencial Impacte Visual 

Características do. Projecto km Inicial km Final Extensão (m)
Escavação (m) Aterro (m) O.A. (m) 

0+260 0+950 690 9,5   
0+950 1+145 195  3,5  
1+190 1+420 230  4,3  
1+490 1+555 65  5,5  
1+665 1+935 270  3  

Nó de Canas de Senhorim 
2+443 - 2+960 517    

3+630 4+370 740  5,5  
4+695 4+850 155  4  
5+055 5+355 300  5  
5+355 5+705 350 7   
5+765 6+300 535  7,2  
6+715 6+935 220  5,5  
7+105 7+455 350  12,5  
7+455 8+465 1010 11   
8+465 8+790 325  7,5  
8+790 9+305 515 10   
9+305 9+770 465  10,5  
9+770 10+120 350 11   

10+120 10+390 270  10,5  
Nó de Nelas 

10+390 - 10+910 520  14,5  

11+110 11+240 130  4  
11+240 11+665 425 9   
11+715 12+580 865 14,5   
12+580 13+295 715  14  

Viaduto do cagavaio 
13+295 - 13+792 497   18 
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Quadro 6.7.1 - Aterros e Escavações com Potencial Impacte Visual (Cont.) 

Características do. Projecto km Inicial km Final Extensão (m)
Escavação (m) Aterro (m) O.A. (m) 

13+792 13+875 83  5  
13+875 14+470 595 14   
14+470 14+755 285  10  
14+755 15+345 590 7,5   
15+345 16+060 715  15  
16+060 16+330 270 13,5   
16+330 16+545 215  4,5  
16+545 16+870 325 10   

Nó de Mangualde 
17+105 - 17+480 375 9   

Nó de Mangualde 
17+480 - 17+655 175  8  

17+655 18+145 490  4,5  
18+145 19+155 1010 13,5   
19+555 20+885 1330  13,5  

Nó com o IP5 
21+200 + 21+305 105  5,5  

Nó com o IP5 
21+570 - 21+785 215  7,5  

No Quadro 6.7.2 referem-se as Classes de Intensidade de Afectação do relevo que foram 
aplicadas para as alterações introduzidas pelo traçado em estudo.  

Quadro 6.7.2 - Classes de Intensidade de Afectação do Relevo 

Características do Projecto Classe de Afectação do Relevo 
Aterro com: (h) = 3 m< h ≤ 6m  

Escavação com: (h) = 6m< h ≤8m 
Obras de arte com extensão ≤ 500m 

1 (Reduzida) 

Aterro com: (h) = 6 m< h ≤ 12m  
Escavação com: (h) = 8m< h ≤16m 

Obras de arte com extensão > 500m 
2 (Média) 

Aterro com: (h) > 12m 
Escavação com: (h) > 16m 

Nós de Ligação 
3 (Elevada) 

Da análise global de projecto considerou-se que as situações menos graves, em termos de 
afectação do relevo, corresponderiam aos aterros e escavações de altura inferior a 3 e 6 
metros respectivamente; também as obras de arte, em que se verifique, simultaneamente, uma 
extensão inferior a 500 m, foram consideradas menos negativas na afectação do relevo, do que 
as grandes movimentações de terra (até porque as obras de arte representam por si mesmas a 
minimização dos impactes paisagísticos e visuais, entre outros, em particular quando 
contrapostas a aterros de altura similar, para além de permitirem a manutenção das 
componentes paisagísticas, quer na área de projecção horizontal dos tabuleiros, quer nas 
áreas marginais)  
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Dada a predominância do relevo ondulado a acidentado, determinou-se que as situações mais 
gravosas, no que diz respeito à afectação do relevo natural, e que integrariam a classe mais 
elevada, englobariam todas as movimentações de terra cuja altura fosse superior a 12 m nos 
aterros e 16 m nas escavações, quer porque teriam associadas uma extensa área afectada, 
quer pela dificuldade de as reintegrar na paisagem, quer ainda em virtude da dimensão da área 
a intervencionar, se associa maior impacte visual.  

Também as zonas de implementação dos nós serão aquelas que irão sofrer maior pressão em 
termos paisagístico, em particular pela dimensão que ocupação, portanto, no seu cômputo 
geral o nó representa por si só um factor indutor de impacte. Assim, são de esperar impactes 
paisagísticos de elevada magnitude com a construção dos Nós de Canas de Senhorim, Nelas, 
Mangualde e do Nó com o IP5. 

Com base nas classes de intensidade aqui estabelecidas, procedeu-se à sistematização e 
quantificação da extensão onde ocorrem ao longo das soluções de traçado em análise, os 
impactes morfológicos potencialmente críticos em termos de impacte visual (Quadro 6.7.3). 

Quadro 6.7.3- Quantitativos de Afectação dos Factores Geomorfológicos 

Impacte Identificação da Situação de Impacte 
Localização(m) Aterro (m) Escavação (m) 

km Inicial km Final 3 ≤ h ≤ 6 6 ≤ h ≤ 12 h > 12 6 ≤ h ≤ 8 8 ≤ h ≤ 16 h > 16 

Nós de 
Ligação

(m) 

O.A. 
(m) 

0+260 0+950         690      
0+950 1+145 195        
1+190 1+420 230        
1+490 1+555 65        
1+665 1+935 270        

Nó de Canas de Senhorim 
2+443 - 2+960       517  

3+630 4+370 740        
4+695 4+850 155        
5+055 5+355 300        
5+355 5+705    350     
5+768 6+300  535       
6+715 6+935 220        
7+105 7+455     350          
7+455 8+465         1010      
8+465 8+790  325       
8+790 9+305         515      
9+305 9+770   465            
9+770 10+120         350      

10+120 10+390    270           
Nó de Nelas 

10+390 - 10+910   520    520  
11+110 11+240 130        
11+240 11+665         425      
11+715 12+580          865     
12+580 13+295     715          
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Quadro 6.7.3- Quantitativos de Afectação dos Factores Geomorfológicos (cont.) 

Impacte Identificação da Situação de Impacte 
Localização(m) Aterro (m) Escavação (m) 

km Inicial km Final 3 ≤ h ≤ 6 6 ≤ h ≤ 12 h > 12 6 ≤ h ≤ 8 8 ≤ h ≤ 16 h > 16 

Nós de 
Ligação

(m) 

O.A. 
(m) 

Viaduto do Cagavaio 
13+295 - 13+792              497 

13+792 13+875 83        
13+875 14+470         595      
14+470 14+755    285           

Quadro 6.7.3- Quantitativos de Afectação dos Factores Geomorfológicos (cont) 

Impacte Identificação da Situação de Impacte 

Localização(m) Aterro (m) Escavação(m) 

km Inicial km Final 3 ≤ h ≤ 6  6 ≤ h ≤ 12 h > 12  6 ≤ h ≤ 8 8 ≤ h ≤ 16 h > 16  

Nós de  
Ligação 

(m) 
O.A 
(m). 

14+755 15+345    590     
15+345 16+060     715         
16+060 16+330     270    
16+330 16+545 215        
16+545 16+870         325     
Nó de Mangualde 
17+105 - 17+480     375  

 

Nó de Mangualde 
17+480 - 17+655  175     

550 
 

17+655 18+145 490        
18+145 19+155          1010    
19+555 20+885     1330         

Nó com o IP5 
21+200 + 21+305 105      

 

Nó com o IP5 
21+570 - 21+785  215     

320 
 

Extensão (m) 3198 2270 3630 940 6490 0 1907 497 
Ext.TotaldoTraçado=21+78

6 m % de ocorrência 
14,6 10,4 16,6 4,3 29,5 0,0  

2,2 

Da análise do quadro anterior verifica-se que, as características morfológicas 
predominantemente planálticas determinam cerca 77,6 % de ocorrências ao longo do traçado 
com implicações negativas na paisagem, atribuídas a terraplenagens. 

Assim, numa avaliação global as situações mais críticas ocorrem em aproximadamente 
3 630 m do traçado, o que representa cerca de 16,6 %  da sua extensão total, sendo que as 
restantes situações que reflectem ocorrências de impacte reduzido, manifestam-se em cerca 
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de 21,1 % do traçado, ou médio, em 39,9 %. Os sobrantes 22,4 % da extensão total são 
considerados casos de impacte nulo, em que as alterações na morfologia não são 
determinantes para a ponderação do impacte paisagístico.  

Os registos mais significativos em termos de terraplenagens, que contribuem para o impacte 
paisagístico ocorrem sensivelmente, entre os km 10+390 e 10+910 (Nó de Nelas) e os 
km 15+345 e 16+060, correspondendo a aterros, com cerca de 14,5 m e 15 m, de altura 
máxima medidos aos eixo da via. Refira-se que, no presente caso, de um modo geral, os 
registos mais elevados aproximam-se significativamente dos valores limite mínimos 
estabelecidos para a classe de afectação elevada, não podendo ser considerados casos 
extremos.  

Assim, os resultados obtidos através da aplicação das classes de intensidade de afectação do 
relevo anteriormente referidas permitiram identificar 3 situações:  

♦ afectação elevada (classe 3); 

♦ afectação média (classe 2); 

♦ afectação reduzida (classe 1). 

Para a dimensão das intervenções, de acordo com as classes anteriormente identificadas, 
foram posteriormente aplicados 2 factores de ponderação considerados fundamentais: 
“Sensibilidade da Paisagem” e “Percepção Visual”.  

O primeiro factor (Quadro 6.7.4) pretende introduzir a sensibilidade paisagística (determinada a 
partir de parâmetros de qualidade e fragilidade na parte de caracterização ambiental da região 
abrangida pelo estudo) na avaliação dos impactes (Desenho1251-PB-61-0002-007), enquanto 
que o segundo factor (Quadro 6.7.5) pretende esclarecer o grau de Percepção Visual do 
traçado, de acordo com a presença ou ausência de “Potenciais Observadores”, em função da 
presença aglomerados nas proximidades e de eventuais pontos dominantes na paisagem, 
assim como da acessibilidade visual da rede viária existente sobre o corredor em estudo. 

Nesta base, face ao contexto paisagístico em que se insere o corredor do IC12 em estudo, 
arbitrou-se que a susceptibilidade de percepção do traçado por potenciais observadores se 
anularia para uma distância de 0,5 km, e, deste modo, o impacte visual. Esta avaliação foi 
efectuada por observação da carta de Padrões de Ocupação do Solo (Desenho 1251-PB-61-
0002-006) e de Análise Visual (Desenho 1251-PB-61-0002-007), assim como pelo 
reconhecimento de campo, constituindo assim elemento determinante da magnitude do 
impacte visual, em paralelo com a avaliação da sensibilidade paisagística. 
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De facto, neste corredor onde ficará implantado o traçado que interessa à Unidade Paisagística 
do Dão e Médio Mondego, e em particular à Sub-Unidade do Vale do Dão, excepcionalmente 
dominam os povoamentos florestais que constituem estruturas fechadas, com capacidade para 
absorver potenciais acções desenvolvidas no seu interior, e prevalece um relevo sem grandes 
variações altimétricas, em que os pontos de altitude que caracterizam a unidade encontram-se 
distantes, não permitindo a acessibilidade a partir de pontos do dominantes de referência. 

Foram considerados “Potenciais Observadores” todos os receptores (= observadores 
permanentes + observadores flutuantes) que, em princípio, poderão ter acesso visual sobre o 
traçado em estudo, e que se encontram incluídos numa faixa de 0,5 km para cada lado do eixo 
da via, considerando como a distância a partir da qual se torna difícil identificar ou mesmo 
reconhecer no horizonte visual os elementos que compõem o contorno do fundo cénico da 
paisagem, e a continua presença da mata ao longo do corredor, que embora constitui um factor 
anulável actualmente funciona como barreira visual. A carta de Análise Visual (Desenho 1251-
PB-61-0002-007) permite uma percepção da extensão em que ocorre a mata ao longo do 
traçado. 

Quadro 6.7.4 - Factor de Ponderação “UP” 

Sensibilidade da Paisagem Factor de Ponderação UP 
Sensibilidade da paisagem elevada + 1 
Sensibilidade da paisagem média 0 
Sensibilidade da paisagem baixa - 1 

Quadro 6.7.5 - Factor de Ponderação “Percepção Visual” 

Percepção Visual Factor de Ponderação “Potenciais Observadores” 
Directa (Elevada) + 1 

Condicionada (Reduzida) 0 
Nula ou quase nula - 1 

De acordo com a metodologia utilizada um impacte considerado inicialmente na classe de 
afectação 2, poderá ser recolocado na classe de afectação ponderada 1, caso esteja localizado 
na Unidade de Paisagem de baixa sensibilidade e para o qual não haja efectivamente 
observadores potenciais. Por outro lado, um impacte de afectação média (2) poderá ser 
reclassificado passando para a classe de afectação ponderada 4, se estiver simultaneamente 
localizado numa UP de sensibilidade elevada, para a qual se identifique um elevado número de 
potenciais observadores. 
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Quadro 6.7.6 - Avaliação dos Impactes Paisagísticos  Associados ao Traçado em Estudo 

Localização(m) 

km Inicial km Final 
Extensão m 

Características do Projecto 
Altura Terraplenagem 

 /Ext. O.A. 

Classe de 
Afectação Valorada / 

Relevo 

Classe de Afectação / 
UP 

Classe de Afectação 
Ponderada Percepção 

Visual 

Classe de 
Afectação 
Ponderada 

0+260 0+950 690  8 ≤ Escavação ≤ 16m   2 -1  -1 0 
0+950 1+145 195 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 
1+190 1+420 230 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 
1+490 1+555 65 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 
1+665 1+935 270 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 

Nó de Canas de Senhorim 
2+443 - 2+960 517 Nó 2 0 -1 1 

3+630 4+370 740 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 +1 2 
4+695 4+850 155 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 -1 0 
5+055 5+355 300 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 +1 2 
5+355 5+705 350 6 ≤ Escavação ≤ 8m  1 0 -1 0 
5+768 6+300 535 6 ≤ Aterro≤ 12 m 2 0 -1 1 
6+715 6+935 220 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 -1 0 
7+105 7+455 350  Aterro > 12 m  3 0  -1  2 
7+455 8+465  1010 8 ≤ Escavação ≤ 16m   2 0  +1  3 
8+465 8+790 325 6 ≤ Aterro≤ 12 m 2 0 -1 1 
8+790 9+305 515  8 ≤ Escavação ≤ 16m   2 0  -1  1 
9+305 9+770 465   6 ≤ Aterro≤ 12 m  2 0  +1  3 
9+770 10+120 350 8 ≤ Escavação ≤ 16m   2 0  +1  3 
10+120 10+390  270  6 ≤ Aterro≤ 12 m  2 0  +1  3 

Nó de Nelas 
10+390 - 10+910 520 Nó /Aterro > 12 m 3 0 0 3 

11+110 11+240 130 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 -1 1 
11+240 11+665 425    8 ≤ Escavação ≤ 16m   2 0  +1  1 
11+715 12+580  865  8 ≤ Escavação ≤ 16m   2  0 0  3 
12+580 13+295  715  Aterro > 12 m  3  0 +1  3 

Viaduto do Cagavaio 
13+295 - 13+792 497  < 500m  1  0 +1  2 

13+792 13+875 83 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 
13+875 14+470  595  8 ≤ Escavação ≤ 16m   2  0 0  2 
14+470 14+755  285    6 ≤ Aterro≤ 12 m  2  0 0  2 
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Quadro 6.7.6- Avaliação dos Impactes Paisagísticos  Associados ao Traçado em Estudo (Cont.) 

Localização(m) 

km Inicial km Final 
Extensão m 

Características do Projecto 
Altura Terraplenagem 

 /Ext. O.A 

Classe de 
Afectação Valorada / 

Relevo 

Classe de Afectação / 
UP 

Classe de Afectação 
Ponderada Percepção 

Visual 

Classe de 
Afectação 
Ponderada 

14+755 15+345 590 6 ≤ Escavação ≤ 8m  1 0 -1 0 
15+345 16+060 715 Aterro > 12 m 3 0 +1 4 
16+060 16+330 270 8 ≤ Escavação ≤ 16m  2 0 -1 1 
16+330 16+545 215 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 -1 0 
16+545 16+870 325 8 ≤ Escavação ≤ 16m  2 0 +1 3 

Nó de Mangualde 
17+105 - 17+480 375 Nó / 8 ≤ Escavação ≤ 16m  

3 0 0 3 

Nó de Mangualde 
17+480 - 17+655 175 Nó /  6 ≤ Aterro≤ 12 m 

3 0 0 3 

17+655 18+145 490 3 ≤ Aterro≤ 6 m 1 0 0 1 
18+145 19+155 1010 8 ≤ Escavação ≤ 16m  2 0 0 2 
19+555 20+885 1330 Aterro > 12 m 3 0 0 3 

Nó com o IP5 
21+200 + 21+305 105 Nó / 3 ≤ Aterro≤ 6 m 

2 0 -1 1 

Nó com o IP5 
21+570 - 21+785 215 Nó / 6 ≤ Aterro≤ 12 m 

2 0 +1 3 
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De acordo com a avaliação efectuada, a situação potencialmente mais crítica corresponde à 
classe de afectação ponderada 4, ocorrendo entre os km 15+345 e 16+060, perto de Moimenta 
de Maceira do Dão, na travessia de um vale que encaixa um afluente do ribeiro de Cagavaio. 
Este impacte é sustentado principalmente pela elevada exposição do vale e pelas dimensões 
do aterro que está previsto construir. Neste local a acessibilidade visual constitui outro factor 
impactante, uma vez que ao longo do vale se regista algum povoamento, em particular casario 
disperso. 

As restantes situações em que os impactes podem ser considerados elevados integram-se na 
classe de afectação ponderada 3, reflectindo a resposta dos locais face à implantação do 
traçado do IC12, e verificam-se, sobretudo, nos locais em que está prevista a implementação 
de nós, dos quais se destacam o Nó de Nelas, Mangualde e Nó com o IP5, ou nos casos em 
que o factor afectação do relevo se associa a uma percepção visual elevada, determinada pela 
proximidade do traçado à rede viária e/ou a áreas sociais, ou pela ausência de barreiras de 
protecção visual, registando-se as situações mais complicadas em termos de inserção, entre os 
km 7+455 e 8+465, km 9+305 e 10+390, km 11+715 e 13+295, km 16+545 16+870 e os 
km 19+555 e 20+885. 

Assim, durante a fase de construção, serão expectáveis impactes na paisagem negativos, 
temporários, directos, de magnitude moderada mas pouco significativos, de um modo 
geral relacionados com a desorganização do ambiente paisagístico, uma vez que grande 
parte, já que grande parte da área a intervencionar encontra-se absorvida pela estrutura 
vegetal, sendo pontuais os casos em que atravessa em paisagem aberta. 

6.7.2 - Fase Exploração 

Os principais impactes na Paisagem associados à fase de exploração resultam das várias 
alterações de carácter definitivo, accionadas no decurso da fase de construção, sobre a matriz 
paisagística de referência. Uma vez que, nessa fase, várias medidas de minimização deverão 
ser desde já implementadas, com especial destaque para o Projecto de Integração 
Paisagística, é expectável que, com a conclusão da Obra, se verifique uma redução da 
magnitude da maioria dos impactes que têm início com a mesma. 

No entanto, tendo em consideração que a Paisagem em questão apresenta uma sensibilidade 
principalmente média, é de esperar que alguns dos impactes negativos perdurem após a 
conclusão da Obra. Em termos gerais, é possível salientar desde já, os seguintes impactes 
negativos vinculativos a este tipo infra-estrutura: 
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♦ introdução de descontinuidades visuais provocadas, quer pela alteração definitiva do 
relevo natural, quer pela implementação de nova infra-estrutura construída, com 
particular incidência nos locais em que ficam implantados os maiores aterros; 

♦ incremento do grau de artificialização da paisagem, bem como do desconforto 
sensorial, visual e auditivo associado a toda a área afecta à nova via rodoviária; 

♦ maior carga/pressão humana sobre o espaço decorrente de uma melhoria das 
acessibilidades, ainda que num contexto espacial mais alargado e de incidência 
indirecta; 

♦ alteração das tendências evolutivas da paisagem, em especial nas zonas de influência 
das estações, com uma progressiva substituição dos valores naturais por valores 
utilitários, decorrentes do desenvolvimento das actividades humanas.  

Estes aspectos são colmatados com o facto da matriz paisagística de mata esconder 
eficazmente a passagem da via, sendo perceptível a sua passagem apenas em locais de 
paisagem aberta, que um modo geral coincidem com vales, ou nas intercepção com rede viária 
existente, designadamente as EENN 234, 641, 642 231-2, 643 entre outras.  

Também para os utentes da via poderão surgir pontualmente algumas situações impactantes 
ao longo do traçado, se bem que de magnitude média, especificamente nos locais onde estão 
previstas as maiores escavações. Ainda em relação aos utentes há a considerar um impacte 
positivo, que se potencia para as zonas de paisagem abertas, uma vez que pontualmente 
poderão ser facultados cenários de elevada qualidade ou interesse paisagístico, como 
acontece na passagem sensivelmente entre os km 9+000 e 9+800, sobre as encostas 
convexas revestidas com vinha, e entre os km 13+000 e 14+00, sobre a paisagem agreste do 
Parque Ecológico da Quinta da Cerca (Nelas). 

Em síntese, pode-se afirmar que, na fase de exploração, os impactes paisagísticos serão 
negativos, directos, de moderada magnitude mas circunscritos, estando relacionados com 
a introdução permanente de descontinuidades visuais e de elementos exógenos à paisagem, 
ocorrendo designadamente nos locais em que estão previstas as escavações e aterros mais 
expressivos, ou a introdução de elementos construídos, como seja a ponte sobre a ribeira de 
Cagavaio.  

Refira-se, porém, que o factor tempo tende a atenuar, por habituação e por normal 
desenvolvimento das medidas de mitigação (nomeadamente à medida que se regista o 
desenvolvimento da vegetação considerada no Projecto Paisagístico), a magnitude e 
significância destes impactes.  
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Efectivamente, o projecto de integração paisagística e o enquadramento estético de obras de 
arte e ainda a integração estética de outros elementos estruturais (como por exemplo o caso 
de muros de suporte ou de barreiras acústicas), sobretudo com recurso a formações vegetais 
adequadas, poderão contribuir, de forma significativa, para determinar impactes residuais de 
menor magnitude e significância. 

6.8 - IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 

Os potenciais impactes identificados para a qualidade do ar, assumem diferentes 
características durante a construção e, posteriormente, ao longo do período de exploração da 
via em apreço. 

6.8.1 - Fase de Construção 

A avaliação dos impactes previsíveis para a qualidade do ar durante a fase de construção é 
sobretudo qualitativa, dada a dificuldade em quantificar as emissões identificadas nesta fase de 
projecto, face à indefinição da generalidade dos métodos construtivos, do avanço das frentes 
de obra, da maquinaria a utilizar, numero e características de centrais de betão e de 
betuminoso, localização de estaleiros e seu layout, etc. 

Durante a fase de construção os impactes previstos na qualidade do ar estarão sobretudo 
associados às emissões de poeiras, com consequente aumento das concentrações de material 
particulado no ar, em resultado das várias actividades envolvidas na obra (principalmente na 
sua fase inicial), de onde se salienta a realização de operações de desmatação das faixas 
laterais à estrada actual, terraplenagens (aterros e escavações) e transporte de materiais e 
terras. 

Serão principalmente nos períodos mais secos do ano que se verificarão maiores emissões de 
material particulado, tanto pela normal intensificação dos trabalhos nestas épocas, como pela 
facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas, sendo estas emissões mais 
expressivas nas zonas de actividades mais intensas, junto a estaleiros e depósitos de terra, 
nos acessos onde se venha a verificar maior circulação de veículos e maquinaria ou onde o 
substrato tenha importantes componentes sedimentares (areias e argilas mais finas). 

As emissões geradas por centrais de betão são também essencialmente constituídas por 
poeiras, resultantes dos processos unicamente físicos de produção de betão. As operações de 
enchimento de balanças, de mistura mecânica e de carga dos silos de cimento, assim como as 
actividades associadas de transporte e descarregamento de inertes, são responsáveis pela 

6.80 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

emissão de quantidades expressivas de material particulado para a atmosfera. Por outro lado, 
também a acção do vento sobre a superfícies destes materiais armazenados, provoca o 
levantamento de poeiras. 

O aumento das concentrações de poeiras no ar será, consequentemente responsável pela sua 
deposição nas zonas circundantes à sua emissão, sendo na sua maioria depositados nos 10 a 
20 m circundantes à zona de emissão, com particular incidência nas áreas opostas á direcção 
predominante do vento (SW) dos locais de emissão, o que poderá provocar situações de 
perturbação e incomodidade para os residentes nas vizinhanças, bem como efeitos nocivos na 
flora (agricultura) e fauna local. As áreas mais sensíveis são, pois, as que se localizam nas 
proximidades de habitações e aglomerados populacionais, atendendo à direcção predominante 
dos ventos que se fazem sentir com maior frequência. 

A produção de asfalto betuminoso para revestimento da plataforma da via, a partir do 
aquecimento e mistura de inertes e de asfalto líquido, também induzirá emissões gasosas que 
serão lançadas directamente para a atmosfera a partir da fonte, ou seja relacionadas com o 
funcionamento dos equipamentos a alta temperatura (partículas, compostos orgânicos voláteis 
- COV - e aerossóis resultantes do processo de arrefecimento) e as que escapam pelo sistema 
de ventilação e chaminé, resultantes do processo de preparação do asfalto e da combustão do 
fuel na caldeira (também de sublinhar o odor desagradável característico do asfalto a quente). 

Acrescenta-se ainda que a circulação de maquinaria e veículos afectos à obra, 
principalmente pesados, originará emissões temporárias de poluentes atmosféricos resultantes 
da queima de combustíveis tais como o monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), 

óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV: aldeídos, hidrocarbonetos, 
cetonas, etc.), partículas e fumos negros e compostos de chumbo (Pb). 

De uma forma geral, a presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por 
alterações localizadas na qualidade do ar, dependendo de um modo geral, de uma série de 
variáveis das quais se sublinham as condições meteorológicas do local, a topografia da zona, a 
natureza e o período de duração das várias operações, assim como o tipo e características dos 
equipamentos utilizados. Assim, tal como referido, torna-se bastante difícil a quantificação dos 
impactes decorrentes desta fase, tendo em conta os inúmeros factores e variáveis que poderão 
influenciar a magnitude dos impactes identificados. 
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Salienta-se porém, que o aumento esperado da concentração de material particulado no ar, 
embora tenha um efeito algo desconfortável e perturbador não assume riscos para a saúde dos 
indivíduos que contactam directamente com estas poeiras. 

Poder-se-á genericamente concluir que, de acordo com a análise dos vários impactes 
identificados para esta fase (e apesar das limitações de avaliação quantitativas que lhe são 
inerentes), os impactes gerados serão negativos, directos, mas pouco significativos uma 
vez que são temporários, restritos ao período de construção e localizados, assumindo 
uma significância mais relevante nas proximidades de zonas residenciais que marginam a faixa 
a intervencionar e em geral a zona de obra, principalmente no trecho final do traçado onde a 
ocupação urbana marginal é mais expressiva, atendendo à proximidade a Mangualde, sendo 
de destacar as seguintes situações: 

Habitações: 

♦ do km 2+200 a 2+400: Lado Direito da via – Quinta da Bouça 

♦ PS 11 (8+950) a 9+100: Lado Direito da via; 

♦ do km 9+300 a 9+500: Lado Esquerdo da via - Quinta do Vale do Lameiro Longo; 

♦ do km 15+500 a 15+600: Lado Direito da via; 

♦ do km 15+900 a 16+100: Lado Direito da via; 

♦ do km 19+175 a 19+300: Lado Direito da via; 

♦ do km 20+200 a 20+500: Ambos os lados da via; 

Principais Zonas Agrícolas: 

♦ do km 1+150 a 1+300; 

♦ do km 1+450 a 2+100; 

♦ do km 9+600 a 9+900; 

♦ do km 11+900 a 12+200; 

♦ do km 12+900 a 13+100; 

♦ do km 15+450 a 15+800; 

♦ do km 20+400 a 20+650. 
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6.8.2 - Fase de Exploração 

Os impactes expectáveis na qualidade do ar durante a exploração desta via, estarão 
principalmente associados às emissões de poluentes atmosféricos gerados pela circulação dos 
veículos automóveis. Importa salientar que no caso em apreço também se consideraram os 
impactes positivos decorrentes da diminuição dos volumes de tráfego na EN 234, actualmente 
sujeita a uma maior pressão, tanto mais que dá actualmente continuidade ao lanço anterior do 
IC12 que termina na zona de Lapa do Lobo até ao IP5/A25 em Mangualde, sendo que esta 
estrada se desenvolve muito próxima de zonas urbanas com concentração expressiva de 
receptores sensíveis, que em grande parte deste troço a marginam. 

Os poluentes libertados pelos processos de combustão dos motores dos veículos são, o 
monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx) como os mais significativos, para além 
dos hidrocarbonetos (HC), o dióxido de enxofre (SO2), as partículas (TSP), os fumos negros e 

os compostos de chumbo (Pb), e outros de menor expressão. Também do desgaste dos pneus 
e travões, libertam-se partículas de asbestos (substância de elevada toxicidade), ainda que em 
reduzidas quantidades, ficando na sua maioria depositadas no pavimento da via. 

Os quantitativos emitidos pelos vários poluentes são variáveis, dependendo de inúmeros 
factores como o tipo de combustível utilizado (gasolina ou diesel), o tipo de veículos (potência), 
a idade e estado de conservação, a velocidade de circulação e o modo de utilização do veículo, 
assim como das próprias características do traçado, em termos de desenvolvimento do perfil 
longitudinal (maiores inclinações), raios de curvatura apertados e estado de conservação do 
pavimento. 

As concentrações presentes na atmosfera dos vários poluentes dependem geralmente, das 
quantidades emitidas. No entanto, sofrem também a influência de uma diversidade de 
fenómenos que ocorrem depois da sua emissão para a atmosfera, concretamente mecanismos 
de dispersão (velocidade do vento, turbulência) e de depuração natural (fenómenos de 
sedimentação e deposição). 

Para avaliar o grau de importância dos impactes na qualidade do ar associados a esta fase, é 
necessário estimar as futuras concentrações dos diversos poluentes para o ano horizonte, 
simulando a sua dispersão na atmosfera. 
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Modelo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos 

Utilizou-se para a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos, o modelo matemático do 
tipo gaussiano CALINE 4 (Caltrans, 1984, revisão 1998), desenvolvido no EUA, pelo California 
Department of Transportation. Este modelo permite a determinação das concentrações dos 
diversos poluentes no ar ambiente em receptores isolados, situados a distâncias que podem 
variar na ordem das dezenas ou centenas de metros. Torna também possível a simulação de 
qualquer direcção e velocidade do vento, assim como a orientação da própria estrada. Refira-
se que este modelo é específico para aplicação a situações de emissão de poluentes por 
fontes lineares (veículos automóveis). 

Apresentam-se, no Anexo III relativo à Qualidade do Ar, os conceitos básicos envolvidos na 
concepção do modelo, sendo também referidas as limitações que estão subjacentes à sua 
utilização. 

Na utilização do modelo, existe a necessidade de dispor de três tipos distintos de informações: 
dados relativos às fontes emissoras, em relação às estimativas de emissão de poluentes e às 
coordenadas da via e sua tipologia; dados meteorológicos, quanto à direcção e velocidade do 
vento; temperatura média do ar, classes de estabilidade da atmosfera de Pasquill-Gifford e 
altura da camada de mistura, e por último, coordenadas de localização de cada ponto receptor. 

Estimativas de Emissões de Poluentes 

Os factores de emissão considerados, fornecidos pelo Instituto do Ambiente, são referentes a 
vias rápidas em meio rural/florestal, estimados para o ano 2020, relativos a veículos ligeiros e a 
veículos pesados (em g/km). Importa sublinhar que estes factores de emissão são 
relativamente reduzidos, função da esperada evolução positiva nos processos de combustão e 
na composição dos combustíveis a utilizar pelos veículos automóveis. 

Quadro 6.8.1 - Factores de Emissão 

Factores de Emissão (g/km/veículo) Veículos 
NOx CO PTS 

Ligeiros 0,673 2,297 0,055 
Pesados 2,414 0,660 0,102 

Fonte: (Instituto do Ambiente, 2007) 

Os volumes de tráfegos utilizados nas simulações efectuadas foram os apresentados no 
Estudo de Tráfego que acompanha o Projecto Base para o ano horizonte considerados (2040), 
designadamente os valores de Trafego Médio diário anual (TMDA), estimados entre nós.  
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Para a conversão dos valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) em valores de Tráfego 
Médio Horário (TMH), utilizou-se o critério seguido pelo "Centre d'Etudes des Transports 
Urbains" (CETUR, 1980) em França, que distribui o Tráfego Médio Diário por 17 horas (TMH = 
TMD/17), tendo-se utilizado nas simulações os valores mais conservativos (cenário optimista) 
com estimativas mais elevadas, por forma a avaliar as situações mais críticas, do lado da 
segurança. 

Quadro 6.8.2 - Dados do Tráfego Médio Diário Anual e Horário 

TMDA (2040) Lanço 
Ligeiros Pesados 

TMH Total 

IC12 (Sul) - Canas de Senhorim 9054 1987 650 
Canas de Senhorim - Nelas 10018 2199 719 

Nelas - IC37 23452 2606 1533 
IC37 - Mangualde 13767 2430 953 
Mangualde - IP5 6869 1826 511 

Cenários Meteorológicos 

As condições meteorológicas utilizadas na simulação de dispersão de poluentes, 
fundamentaram-se em dois diferentes cenários, com base nos dados disponíveis no capítulo 
de caracterização do clima relativos à estação meteorológica considerada - Nelas (ver item 
4.2), a saber: 

Cenário 1 - Situação Predominante 

Cenário que procura simular a dispersão de poluentes segundo as condições 
meteorológicas mais frequentes na região, recorrendo para isso a valores médios anuais 
registados na estação de Nelas. 

Cenário 2 - Situação Crítica 

Cenário construído com base em registos meteorológicos críticos, por forma a simular as 
condições mais desfavoráveis para a dispersão de poluente, constituindo assim uma 
situação mais pessimista e conservadora, mas por outro lado mais segura e cautelosa. 
Julga-se que em termos práticos, essas condições poderão apenas verificar-se em 
algumas épocas do ano e em determinadas horas do dia. 

Salienta-se porém, que a probabilidade de ocorrência do cenário crítico considerado e 
ainda com volumes de tráfego previstos como máximos, é baixa, considerando ainda que 
as situações de calma (velocidade de vento reduzida), registadas na estação de Nelas 
(2,0%) são de fraca ocorrência. Este facto poderá dever-se fundamentalmente à influência 
do regime de ventos local. 

6.85 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

Quadro 6.8.3 - Cenários Meteorológicos Considerados para a Região  
do Empreendimento (baseados na Estação Meteorológica de Nelas) 

Cenários de Simulação Dados Meteorológicos 
Predominante Crítico 

Direcção Predominante do Vento WE - 225º WE - 225º 
Velocidade do Vento (m/s) 2,8 0,5 
Variabilidade do Vento (º) 10 5 
Temperatura do Ar (ºC) 13,6 13,6 
Classes de Estabilidade B F 

Altura da Camada de Mistura (m) 1000 500 

O factor de variabilidade da direcção do vento pretende traduzir o desvio padrão deste 
parâmetro, sendo que quanto maior for o seu valor, tanto melhores serão as condições de 
dispersão atmosféricas. Neste contexto, as simulações consideraram como situação pessimista 
para o cenário crítico uma variabilidade de 5º e para o cenário predominante de 10º. 

Concentrações de Fundo 

Foram analisados para os cenários de simulação, os valores de concentrações obtidos na 
estação de medição da Qualidade do Ar, considerada mais representativa da região, localizada 
no Fundão, tratando-se de uma estação de medição das condições de fundo. 

Assim, no que respeita ao NO2 foram considerados no modelo os valores médios de 
concentrações de fundo (concentrações ambiente), designadamente: 25 μg/m3 de NO2. 

Quanto às partículas, uma vez que as concentrações médias registadas na estação de 
medição do Fundão é elevada, 298,9 μg/m3 (P10), optou-se pela sua não consideração no 
modelo, por forma a permitir uma maior sensibilidade quanto aos resultados.  

No que respeita ao CO, visto não existirem medições efectuadas na estação do Fundão, 
também não se consideram nas simulações efectuadas quaisquer valores de fundo. 

Apresentação de Resultados 

Nos Quadros 6.8.4 a 6.8.6 apresentam-se as concentrações máximas horárias para o 
Monóxido de Carbono, Dióxido de Azoto e Partículas, poluentes considerados típicos das 
emissões dos veículos automóveis, simuladas para o tráfego de 2040, segundo as 
características de cada um dos dois cenários definidos (Predominante e Crítico), de acordo 
com as várias distâncias consideradas entre as fontes emissoras e os possíveis receptores (10, 
20, 50, 100 m da via) situados ao longo do traçado, no lado oposto da direcção predominante 
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do vento. Tratam-se de valores de concentrações máximas obtidas nas simulações, que 
pretendem traduzir as situações mais críticas esperadas para cada um dos cenários. 

Quadro 6.8.4 - Valores Máximos Estimados das Concentrações Médias Horárias (µg/m3) para o 
MONÓXIDO DE CARBONO, Segundo os Cenários Predominante e Crítico (2040)  

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS (µg/m3) 
Monóxido de Carbono - CO 

Início do Traçado ao 
Nó 1 

Nó 1 ao Nó 2 Nó 2 ao Nó 3 Nó 3 ao Nó IP5 Distância 

(m) 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

10 125 625 250 1125 250 1125 125 750 
20 <125 375 125 625 125 625 <125 500 
50 <125 250 <125 375 <125 375 <125 250 
100 <125 <125 <125 250 <125 250 <125 125 

Cenário Predominante: Cenário Crítico 

Quadro 6.8.5 - Valores Máximos Estimados das Concentrações Médias Horárias (µg/m3) para o 
DIOXIDO DE AZOTO, Segundo os Cenários Predominante e Crítico (2040) 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS (µg/m3) 
Dióxido de Azoto - NO2 

Início do Traçado ao 
Nó 1 

Nó 1 ao Nó 2 Nó 2 ao Nó 3 Nó 3 ao Nó IP5 

Distância 

(m) 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

10 ≤21 41 ≤21 82 ≤21 82 ≤21 62 
20 ≤21 41 ≤21 41 ≤21 41 ≤21 41 
50 ≤21 21 ≤21 41 ≤21 41 ≤21 41 
100 ≤21 21 ≤21 21 ≤21 21 ≤21 21 

Cenário Predominante: Cenário Crítico 

Quadro 6.8.6- Valores Máximos Estimados das Concentrações Médias Horárias (µg/m3) para 
PARTÍCULAS, Segundo os Cenários Predominante e Crítico (2040) 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS (µg/m3) 
Partículas em Suspensão - PM10 

Início do Traçado ao 
Nó 1 

Nó 1 ao Nó 2 Nó 2 ao Nó 3 Nó 3 ao Nó IP5 

Distância 

(m) 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

Cenário 
Predom. 

Cenário 
Crítico 

10 24.2 55.1 24.2 61.4 24.2 55.1 24.2 61.4 
20 11.8 24.2 11.8 55.1 24.2 55.1 11.8 55.1 
50 <11.8 11.8 <11.8 24.2 <11.8 11.8 <11.8 11.8 
100 <11.8 <11.8 <11.8 11.8 <11.8 <11.8 <11.8 <11.8 

Cenário Predominante: Cenário Crítico 
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Análise de Resultados  

A análise da importância dos impactes na qualidade do ar em resultado da exploração do 
presente troço rodoviário, tem por base a interpretação dos valores dos acréscimos estimados 
das concentrações poluentes, em circunstâncias desfavoráveis, para o ano horizonte - 2040 
(maior volume de tráfego) apresentados no Quadros 6.8.4 a 4.8.6, tendo em consideração os 
valores estabelecidos na legislação publicada para concentrações limite de poluentes 
atmosféricos (Decreto-Lei n.º 111/02, de 16 de Abril), apresentados no Quadro 6.8.7. 

Com esta comparação, pretende-se averiguar se os acréscimos estimados de concentrações 
de poluentes na atmosfera se aproximam dos níveis estabelecidos na actual legislação, ou 
seja, apenas analisa o incremento - o impacte - gerado pelas emissões resultantes da 
circulação do tráfego automóvel previsto quando da exploração da via, correlacionando em 
termos qualitativos com a percepção das concentrações existentes destes poluentes existentes 
na atmosfera (dado a sua difícil quantificação não existindo dados consistentes de 
concentrações de fundo para a região em estudo). 

Quadro 6.8.7 - Valores Limite no Ar Ambiente, Estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 111/02 de 16 de 
Abril (Monóxido de Carbono, Dióxido de Azoto e Partículas - PM10). 

POLUENTE PERÍODO 
CONSIDERADO VALOR LIMITE MARGEM DE 

TOLERÂNCIA 
DATA DE 

CUMPRIMENTO 

CO 
Valor limite para 
a protecção da 
saúde humana 

Máximo diário das 
médias de 8 horas 

10 mg/m3 
(10 000 μg/m3) 

--- 
Data de entrada 

do presente 
diploma 

Valor limite 
horário para a 
protecção da 

saúde humana 

1 hora 

200 μg/m3 NO2 
(valor a não 

exceder mais de 
18 vezes em 

cada ano civil) 

80 μg/m3 (redução a 
partir de 1/1/03 de 12 

em 12 meses) 

1 de Janeiro de 
2010 

Valor limite 
diário para 

protecção da 
saúde humana 

Ano Civil 40 μg/m3 NO2 
16 μg/m3 (redução a 
partir de 1/1/03 de 12 

em 12 meses) 

1 de Janeiro de 
2010 

NO2  
e  

NOx  
 

Valor limite para 
protecção da 

vegetação 
Ano Civil 30 μg/m3 NOx não se aplica 

Data de entrada 
em vigor do 

presente diploma 
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POLUENTE PERÍODO 
CONSIDERADO VALOR LIMITE MARGEM DE 

TOLERÂNCIA 
DATA DE 

CUMPRIMENTO 

24 horas 50 μg/m3  
 (valor a não 

exceder mais de 
35 vezes em 

cada ano civil) 

15 μg/m3 à data de 
entrada em vigor do 

presente DL, devendo 
sofrer uma redução, a 
partir de 1 de Janeiro 
de 2003 e depois, de 

12 em 12 meses, numa 
percentagem anual 

idêntica, até atingir 0% 
em 1 de Janeiro de 

2005. 

1 de Janeiro de 
2005 

PM10 1ª fase 

Valor limite 
diário para 

protecção da 
saúde humana 

Ano civil 40 μg/m3  5 μg/m3 à data de 
entrada em vigor do 

presente DL, devendo 
sofrer uma redução, a 
partir de 1 de Janeiro 
de 2003 e depois, de 

12 em 12 meses, numa 
percentagem anual 

idêntica, até atingir 0% 
em 1 de Janeiro de 

2005. 

1 de Janeiro de 
2005 

 Monóxido de Carbono 

No que respeita ao monóxido de carbono, importa referir que os resultados obtidos através 
do modelo são referentes a médias horárias, situação que não permite a directa comparação 
com os valores legislados (médias para 8 horas). Assim, os valores estimados para o monóxido 
de carbono deverão ser considerados tendo em conta a aplicação do Factor de Persistência 
(FP = 0,5 usualmente utilizado na literatura), por forma a permitir a comparação de 
concentrações calculadas para 1 hora com os valores legislados referentes a 8 horas, pelo 
que, neste contexto, os valores previstos deverão situar-se expressivamente abaixo dos 
valores limite referidos na legislação vigente, mesmo para o cenário considerado para 
condições críticas. 

Em termos numéricos, as simulações revelaram valores de concentrações de CO, para 2040, 
para o cenário predominante todos eles abaixo 250 μg/m3. Tratam-se de concentrações 
bastante baixas que facilmente se diluirão na atmosfera. Mesmo para o cenário crítico 
registaram-se valores de concentrações que a 10 m de distancia da via não ultrapassam os 
1200 μg/m3. 

Assim, da análise dos valores resultantes das simulações, ás concentrações de CO 
representativas dos acréscimos máximos imputáveis ao empreendimento em apreço, situam-se 
bastante abaixo dos 10 000 μg/m3 estabelecidos na lei, mesmo nos cenários mais críticos. 
Tendo em conta a aplicação do mencionado factor de persistência, estes valores passarão 
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para cerca de metade, o que mesmo nas situações mais críticas se situa a níveis bastante 
reduzidos, mesmo tendo em consideração os níveis actuais e futuros deste poluente no 
ambiente - valores de fundo (a que se deverão somar os acréscimos resultantes da exploração 
desta via). 

 Óxidos de Azoto 

Os óxidos de azoto, quando presentes na atmosfera, integram um sistema de reacções, 
particularmente associadas ao equilíbrio do ozono - O3 (poluente reactivo), considerando-se no 
presente estudo que embora das principais formas de NOx a maior parte das concentrações 
emitidas pelos veículos é de NO, sendo calculado que apenas 5% de NOx é emitido sob a 
forma de NO2 (Tonkelaar et al, 1987), em situação de equilíbrio o NOx se converte e NO2. 

A variabilidade (e instabilidade) da composição dos óxidos de azoto na atmosfera dificulta a 
sua simulação, designadamente na forma de NO2, embora o modelo utilizado faça uma 

aproximação que poderás ser um bom indicador face aos valores legislados.  

Apesar de todas estas limitações inerentes modelo utilizado, os resultados obtidos revelam que 
ao longo do traçado em estudo, no cenário de condições climáticas predominantes, as 
concentrações de NO2 são pouco expressivas (inferiores aos limites de detecção do modelo) 

se situarão por isso bastante abaixo dos níveis apontados na legislação. No cenário 
considerado crítico, apenas a uma distancia de cerca de 10 m se registaram valores horários 
simulados de 82 μg/m3 ,valores estes que são muito pouco expressivos e bastante inferiores 
aos estabelecidos como limites legais. 

Acresce-se que relativamente a este poluente, foram consideradas nas simulações efectuadas 
o valor de concentração de fundo, pelo que os resultados obtidos (contrariamente às 
simulações de CO que não consideraram concentrações de fundo) reflectem valores de 
concentrações totais estimadas para a envolvente da via. 

 Partículas - PM10 

As Partículas em Suspensão, sobretudo aquelas que são respiráveis (PM10) constituem 
actualmente uma preocupação crescente em termos de saúde pública, não só pelos valores de 
fundo que tem sido registados no país (função em grande parte do nosso clima e do substracto 
geológico e de ocupação do solo), estando associadas, em termos de emissões rodoviárias 
essencialmente aos veículos com motores diesel. Neste enquadramento, estão previstos 
limites a aplicar aos veículos pesados e ligeiros diesel que entrarão em vigor no ano 2008, 
permitindo perspectivar uma redução substancial das emissões deste poluente. 
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Os valores obtidos nas simulações efectuadas situam-se todos bastante abaixo dos limites, 
considerando os factores de conversão de concentrações horárias para diárias, tendo como 
referência o valor limite de 24 horas, mesmo considerando o cenário crítico. No entanto, para 
as partículas não se teve em consideração as concentrações de fundo (por serem 
consideradas demasiado elevadas na estação do Fundão, podendo distorcer as simulações 
efectuadas) pelo que os valores estimados apenas traduzem os acréscimos esperados em 
resultado do funcionamento deste lanço do IC12 sendo estes bastante baixos. 

Análise de Impactes 

A identificação e avaliação de impactes baseia-se na análise dos resultados das simulações de 
emissões de poluentes atmosféricos efectuadas, tendo em atenção o acréscimo que estas 
representam relativamente à situação de referencia e designadamente a receptores sensíveis, 
ou seja, às condições actuais e futuras (sem o empreendimento) da qualidade do ar e 
considerando ainda que os valores apresentados nas simulações efectuadas são valores 
máximos estimados ao longo do traçado em estudo (pretendendo-se assim avaliar situações 
mais conservativas e sensíveis), quer em condições consideradas normais como em condições 
críticas de dispersão atmosférica. 

Numa primeira análise, cabe sublinhar que os valores simulados para o ano horizonte, são, 
para os três poluentes em estudo, relativamente baixos, não atingindo os limites estabelecidos 
pela legislação vigente. 

Os baixos valores estimados resultam, sobretudo dos volumes de tráfego utilizados para o ano 
horizonte, que são relativamente baixos, assim como dos factores de emissão estimados para 
o ano de 2020, fornecidos pelo Instituto do Ambiente, que já reflectem uma significativa 
melhoria nas emissões esperadas, fruto da evolução qualitativa dos combustíveis e das 
condições de combustão nos motores.  

Neste contexto, e relativamente ao monóxido de carbono, os impactes expectáveis deverão ser 
reduzidos, sentidos de forma ligeira numa faixa adjacente à plataforma da via rodoviária, 
sempre que esta se desenvolva próximo de receptores sensíveis, não se prevendo que sejam 
problemáticos, mesmo sob as condições mais críticas de dispersão atmosférica. 

Quanto ao dióxido de azoto, os impactes previstos serão igualmente de reduzida magnitude 
mesmo na faixa de 20 m adjacente ao traçado e em condições críticas. 
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Também no que se refere às partículas, não são expectáveis, para o presente empreendimento 
impactes de significado, sendo que embora estas possam constituir um problema crescente em 
termos regionais, não deverá ser em resultado da exploração da presente via que tal se 
manifestará de forma agravada, mesmo nos usos sensíveis marginais à estrada, como a 
presença de habitações e a agricultura. 

Atendendo ainda aos valores de concentrações de fundo apontados para a zona em estudo 
(ver 4.8 - Caracterização da Qualidade do Ar), manifestamente baixos tanto para o NO2 como 
para o SO2 e O3, aos quais se acrescentam os resultados das simulações efectuadas 

(representativos de acréscimos resultantes da circulação dos veículos automóveis previstos 
para o ano horizonte), é possível concluir que o empreendimento não deverá provocar, com a 
sua exploração, problemas para a qualidade do ar local. 

Neste contexto, apenas se prevê a probabilidade de ocorrência de uma ligeira degradação 
qualitativa do ar nas zonas muito próximas do traçado, onde não existem habitações, com 
excepção da situação existente a km 9, pela presença de uma habitação junto ao talude (em 
muro) da estrada, que se desenvolve aí em escavação, podendo por isso condicionar a 
dispersão atmosférica local. No entanto, face aos valores em causa e à analise da situação em 
particular, considera-se que mesmo sendo a mais crítica em termos de qualidade do ar a 
magnitude dos impactes em causa não será muito expressiva sendo estes de significância 
moderada. 

No que se refere aos restabelecimentos, com particular destaque para a ligação a Canas de 
Senhorim, refere-se que atendendo aos volumes de tráfego estimados a partir das saídas 
neste nó, volumes estes reduzidos, não são de esperar impactes nas zonas limítrofes quer à 
zona beneficiada da EM 641, quer à posterior ligação a Canas de Senhorim em zona mais 
agrícola. Resta sublinhar que esta ligação pretende desviar o tráfego na zona em que a 
EM 641 tem maior ocupação marginal, com habitações muito próximas da via, pelo que 
beneficiará, também em termos de qualidade do ar, junto a estes receptores por afastar deles 
as emissões de tráfego. Quanto aos restantes restabelecimentos não foram identificadas 
situações sensíveis uma vez que não existem receptores nas suas proximidades. 

Importa ainda acrescentar que actualmente o tráfego que circula no troço anterior do IC12, 
estabelece ligação ao IP5/A25 através da rede local, designadamente da EN 234, sendo que 
com a entrada em exploração deste troço final do IC12, a referida EN 234 registará certamente 
um decréscimo de trafego, com tradução directa nos níveis de emissões geradas ao longo de 
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uma estrada de maior ocupação sensível marginal, uma vez que atravessa zonas de maior 
ocupação urbana. 

Como conclusão, poder-se-á considerar que os impactes na qualidade do ar identificados são 
distintos nas duas fases do empreendimento: durante a construção serão, essencialmente, as 
emissões de materiais particulados as principais responsáveis pelos impactes negativos 
identificado, de carácter temporário e localizado; na fase de exploração, as emissões de 
poluentes gasosos geradas pelos veículos automóveis, sendo de caracter negativo (ainda que 
no geral de magnitude reduzida) apenas se poderão considerar como impactantes em casos 
pontuais na presença de receptores sensíveis muito próximos do traçado, o que apenas 
acontece ao km 9 (lado directo da via) e de forma dispersa na zona final do traçado, pela 
aproximação à zona de Mangualde. 

Em suma, nas duas fases referidas os impactes negativos na qualidade do ar associados ao 
empreendimento serão, no geral, pouco significativos, sendo considerados de baixa a 
moderada magnitude. 

6.9 - IMPACTES NO AMBIENTE SONORO 

A identificação e avaliação dos impactes resultantes dos níveis sonoros foi realizada em 
relação às duas fases de implementação da via em estudo, a fase de construção e a fase de 
exploração, dado que a causa das alterações no ambiente sonoro é distinta nesses dois 
períodos. 

6.9.1 - Fase de Construção 

No âmbito deste estudo não existe informação precisa das actividades afectas a esta fase, 
duração dos trabalhos e meios mecânicos a utilizar, o que impede a determinação do nível 
sonoro gerado. Assim, a avaliação apresentada reveste-se de carácter qualitativo. 

As diversas actividades que integram a fase de construção gerarão diferentes impactes no 
ambiente sonoro e dependem da natureza dos trabalhos em curso podendo-se diferenciar da 
seguinte forma: 

 Actividades em Estaleiros 

A circulação de veículos afectos à obra para transportes de materiais constitui uma importante 
fonte de ruído. Os circuitos percorridos por estas viaturas devem ter em atenção a localização 
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de receptores sensíveis (habitações) ao longo do troço em construção, tendo estes sido  
identificados na situação de referência. 

Por outro lado a própria actividade do estaleiro constituirá uma importante fonte de ruído, que 
provocará o aumento dos níveis sonoros na envolvente. 

O impacte será negativo, mais ou menos significativo de acordo com o nível sonoro actual e 
com o número de receptores afectados. 

 Movimentação de Terras 

A movimentação de terras está intimamente relacionada com os meios empregues para a 
mesma. Esta fase implica sempre a presença de maquinaria pesada no terreno e a circulação 
de viaturas ao longo do troço em construção. 

Os locais mais afectados correspondem às zonas onde se verifica a ocupação urbana, ou seja, 
correspondem aos locais identificados na situação de referência onde se verifica a existência 
de habitações, principalmente ao km 9+050 e ao km 20+425 do futuro IC12.  

De uma forma geral os impactes no ambiente sonoro reflectem-se até uma distância de 300 m 
de plataforma da via (Fonte: El Ruído en la Cuidad - Gestion y Control - Madrid, 1991). 

No Quadro 6.9.1 apresentam-se os valores de potência sonora vigentes no Anexo V do 
Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior 
(R.E.S.E.U.E), aprovado pelo Decreto-lei nº 76/2002, de 26 de Março, e que devem ser 
observados durante a fase de construção. 

Os impactes decorrentes da fase de construção no ambiente sonoro na envolvente do traçado 
e nos locais referidos devem-se essencialmente à movimentação de terras e de máquinas, 
considerando-se que será um impacte negativo significativo, certo, mas temporário e reversível. 
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Quadro 6.9.1 - Requisitos do R.S.E.E.U.E. para a Fase de Construção 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efectiva 
(kW); 

Pel: potência eléctrica (kW); 
M: massa do aparelho (kg); 
L: espessura transversal de 

corte (cm) 

Nível Admissível de 
Potência Sonora em 

dB(A) / 1 pW  

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P≤8 
8<P≤70 
P>70 

105 
106 

86+11 log(P) 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P≤55 
P>55 

103 
84+11 log(P) 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, niveladoras, 

compactadores tipo carregadora, empilhadores em 
consola c/ motor de combustão, gruas móveis, 

compactadores (cilindros não vibrantes), 
espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 

hidráulica 

P≤55 
P>55 

101 
82+11 log(P) 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P≤15 
P>15 

93 
80+11 log(P) 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m≤15 

15<m≤30 
m>30 

105 
92+11 log m 
94+11 log m 

Gruas-torres - 96+ log(P) 

Grupos electrogéneos de soldadura e potência 
Pel≤2 

2<Pel≤10 
Pel>10 

95+log Pel 
96+log Pel 
95+log Pel 

Compressores P≤15 
P>15 

97 
95+2 log(P) 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 
50<L≤70 

70<L≤120 
L>120 

96 
100 
100 
105 
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6.9.2 - Fase de Exploração 

Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no ambiente sonoro decorrente do funcionamento da via em 
análise, realizou-se o reconhecimento do traçado, o levantamento dos receptores e a 
caracterização do ambiente sonoro actual. Todos os locais onde se verificou a presença 
humana perto do traçado foram identificados na avaliação do ambiente sonoro actual. 

Para o cálculo dos níveis de ruído, numa fase posterior, correspondentes ao tráfego previsto no 
ano zero, 2010, ano intermédio, 2030 e para o ano horizonte de projecto, 2040, será tido em 
conta o estudo de tráfego realizado no âmbito do Projecto Base, o que permitiu determinar o 
número de veículos na secção corrente nos períodos diurno e nocturno. 

Caracterizado o local e a via, e conhecidos os valores previsíveis de tráfego procedeu-se a 
uma análise preliminar do impacte sonoro que a área em estudo irá ter caso o futuro IC12 
venha a ser construído, a qual foi efectuada por meio do programa MITHRA, V 5.1.12, 
desenvolvido pelo CSTB, Centre Scientifique et Technique du Batiment. 

No Anexo IV apresenta-se uma breve descrição do programa de cálculo utilizado. 

A utilização deste programa permitiu comparar os níveis sonoros estimados para os anos zero 
e para o ano horizonte de projecto com os níveis actuais, identificando-se os locais que 
alterarão o seu estado sonoro devido à introdução desta nova via, isto é, cujos valores de Leq 
serão superiores a 65 dB(A) para o período diurno e 55 dB(A) para o período nocturno nas 
zonas mistas e superiores a 55 dB(A) para o período diurno e 45 dB(A) para o período 
nocturno nas zonas sensíveis. 

A determinação da significância do impacte foi avaliada em função da alteração do seu estado 
sonoro: 

♦ Negativo Pouco Significativo - Incremento do nível sonoro em menos de 5 dB(A) e 
sem alteração do  estado sonoro. 

♦ Negativo Significativo - Incremento do nível sonoro superior a 5 dB(A), mas para 
valores inferiores aos limites legais. 

♦ Negativo Muito Significativo - Alteração do Estado Sonoro (Nível sonoro final > aos 
limites legais ou Incremento do nível sonoro superior a 12 dB(A)). 
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Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos nas simulações realizadas para os receptores cartografados 
apresentam-se no Anexo IV. As simulações foram realizadas com base nos volumes de 
tráfego horário, cenário optimista, esperados para o período diurno e para o período nocturno, 
apresentados anteriormente. Os resultados obtidos correspondem aos valores simulados a 
uma altura do solo de 1,8 m (nível de um rés-do-chão de uma habitação), a uma altura do solo 
de 4,5 m (nível de um 1º piso de uma habitação) e a uma altura do solo de 7,5 m (nível de um 
2º piso de uma habitação). 

A análise englobou também, o Nó de Nelas, o Nó de Mangualde, o Nó do IC12/IP5. As 
simulações dos níveis sonoros nos Nós foram efectuadas tendo em conta os dados de tráfego 
disponibilizados no Estudo de Tráfego. 

Foram elaborados mapas de linhas isofónicas, que se apresentam no Anexo IV, os quais se 
reportam à situação prevista para o período diurno (7:00 às 22:00 horas) e para o período 
nocturno (22:00 às 7:00), para os anos 2010 e 2040.  

As linhas isofónicas que constituem os mapas, representam isolinhas de igual nível sonoro 
contínuo equivalente expressas em dB(A), possibilitando uma visualização rápida do efeito 
global do ruído provocado pelo volume de tráfego, cenário optimista, esperados para o período 
diurno e nocturno, para o traçado em estudo. 

O cálculo destas linhas isofónicas foi efectuado para uma altura de 1,5 m, de modo a 
possibilitar uma análise semelhante aos cálculos efectuados nos receptores (mínimo 1,8 m). 

De referir, ainda, que são apresentadas, nos mapas de ruído, as seguintes classes de níveis 
sonoros de acordo com o período de referência, as quais estão de acordo com as indicações 
do documento “Elaboração de Mapas de Ruído - Princípios Orientadores” da DGOTDU: 

♦ Período diurno: 

→ Leq > 70 dB(A); 

→ 65 < Leq ≤ 70 dB(A); 

→ 60 < Leq ≤ 65 dB(A); 

→ 55 < Leq ≤ 60 dB(A); 

→ Leq ≤ 55 dB(A); 

♦ Período nocturno: 

→ Leq > 60 dB(A); 
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→ 55 < Leq ≤ 60 dB(A); 

→ 50 < Leq ≤ 55 dB(A); 

→ 45 < Leq ≤ 50 dB(A); 

→ Leq ≤ 45 dB(A); 

As cores utilizadas para a simbologia destas classes de níveis sonoros foram baseadas no 
preconizado na Norma Portuguesa NP 1730 - Parte 2. 

Em seguida apresenta-se o impacte sonoro para cada local identificado na situação de 
referência. 

♦ Receptores (R1 ao R11) - Início do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul do traçado 

- Classificação: locais inseridos em zona mista 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M1 junto ao R4 (Leq dia = 52,8 dB(A) e 
Leq noite = 29,3 dB(A)) - habitação mais próxima do traçado, a qual permitiu verificar 
que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno e 
nocturno. 

- Nível sonoro estimado para cada receptor:  

Quadro 6.9.2 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R1 ao R11) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 49,1 43,6 50,9 45,9 51,8 47,2 
1 

First floor ( 4.5 m) 52,4 47,0 54,3 49,2 55,2 50,5 
Ground floor ( 1.8 m) 52,6 47,2 54,5 49,5 55,4 50,7 

2 
First floor ( 4.5 m) 55,5 50,1 57,4 52,4 58,3 53,6 
Ground floor ( 1.8 m) 51,2 45,7 53,0 48,0 53,9 49,2 

3 
First floor ( 4.5 m) 54,7 49,2 56,5 51,5 57,5 52,8 

4 Ground floor ( 1.8 m) 52,4 47,0 54,3 49,3 55,2 50,5 
Ground floor ( 1.8 m) 47,3 41,9 49,2 44,2 50,1 45,4 

5 
First floor ( 4.5 m) 50,3 44,8 52,1 47,1 53,0 48,4 
Ground floor ( 1.8 m) 48,4 42,9 50,2 45,2 51,2 46,5 

6 
First floor ( 4.5 m) 51,3 45,8 53,1 48,1 54,0 49,4 
Ground floor ( 1.8 m) 49,6 44,1 51,5 46,4 52,4 47,7 

7 
First floor ( 4.5 m) 52,6 47,1 54,4 49,4 55,3 50,7 
Ground floor ( 1.8 m) 48,3 42,8 50,1 45,1 51,0 46,3 

8 
First floor ( 4.5 m) 51,6 46,2 53,5 48,4 54,4 49,7 
Ground floor ( 1.8 m) 41,0 35,6 42,9 37,9 43,8 39,1 

9 
First floor ( 4.5 m) 43,0 37,5 44,8 39,8 45,8 41,1 
Ground floor ( 1.8 m) 46,8 41,3 48,6 43,6 49,6 44,9 

11 
First floor ( 4.5 m) 48,1 42,7 50,0 44,9 50,9 46,2 
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Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno <65 dB(A) em todos os anos 

Período nocturno <55 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo Muito Significativo uma vez que o incremento nos níveis sonoros são 
superiores a 12 dB(A), relativamente à situação actual no período nocturno, pelo que é 
recomendável a adopção de medidas de minimização neste local logo em 2010 (ano início 
de exploração). 

- Objectivo de protecção: 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R12, R13 e R14) - km 2+325 ao km 2+425 do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul do traçado (Quinta da 
Boiça) 

- Classificação: locais inseridos em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M2 junto ao R12 (Leq dia = 39,6 dB(A) e 
Leq noite = 28,4 dB(A)) - habitação mais próxima do traçado, a qual permitiu verificar 
que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno e 
nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.3 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R12 ao R14) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

12 Ground floor ( 1.8 m) 49,9 44,5 51,9 46,8 52,7 48,0 
13 Ground floor ( 1.8 m) 49,3 43,8 51,4 46,1 52,1 47,3 

Ground floor ( 1.8 m) 48,7 43,3 50,6 45,5 51,5 46,8 
14 

First floor ( 4.5 m) 49,8 44,4 51,8 46,7 52,6 47,9 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) a partir de 2030 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período nocturno serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos 
níveis sonoros no Receptor R12, relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 
2010 no período nocturno pelo que é recomendável a adopção de medidas de minimização 
neste local logo em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 
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♦ Receptor (R15) - km 3+800 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M2, a 
qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.4 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R15) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

15 Ground floor ( 1.8 m) 51,4 46,1 53,4 48,4 54,3 49,6 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período nocturno serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos 
níveis sonoros no Receptor R15, relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 
2010 no período nocturno, pelo que é recomendável a adopção de medidas de minimização 
neste local logo em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R16, R17 e R18) - km 4+925 ao km 4+975 do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul do traçado 

- Classificação: locais inseridos em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M2, a 
qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.4 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 
(Receptor R16 ao R18) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

16 Ground floor ( 1.8 m) 46,6 41,3 48,6 43,6 49,5 44,8 
17 Ground floor ( 1.8 m) 52,0 46,6 53,9 48,9 54,8 50,2 

Ground floor ( 1.8 m) 51,8 46,4 53,8 48,7 54,6 50,0 
18 

First floor ( 4.5 m) 53,5 48,2 55,5 50,5 56,4 51,7 
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Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2030 no R18 (1º piso) 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos no R17 e R18 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A) em 2010, pelo que é recomendável a adopção de medidas de 
minimização neste local logo em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R19 e R20) - km 7+550 do IC12 

- Ocupação: existência de duas habitações unifamiliares a Sul do traçado 

- Classificação: locais inseridos em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M3 junto ao R20 (Leq dia = 39,1 dB(A) e 
Leq noite = 30,7 dB(A)) - habitação mais próxima do traçado, a qual permitiu verificar 
que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno e 
nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.5 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R19 ao R20) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

19 Ground floor ( 1.8 m) 52,8 47,4 54,7 49,7 55,6 51,0 
20 Ground floor ( 1.8 m) 51,3 45,9 53,2 48,2 54,1 49,5 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2040 no R19 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A) em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno. 
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♦ Receptor não cartografado - km 8+975 do IC12 

- Ocupação: existência de habitação unifamiliar a Sul do traçado (Algeraz) 

- Classificação: locais inseridos em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M4, a 
qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: período diurno < 55 dB(A) em todos os anos 

        período nocturno < 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo pouco significativo uma vez que os incrementos nos níveis 
sonoros serão inferiores a 5 dB(A) e sem alteração do estado sonoro. 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R21) - km 9+050 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado (Algeraz) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M4 junto ao R21 (Leq dia = 48,4 dB(A) e 
Leq noite = 33,0 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.6 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R21) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

21 Ground floor ( 1.8 m) 58,2 52,9 60,2 55,2 61,1 56,4 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros no Receptor R21, 
relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2010 no período nocturno. 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 
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♦ Receptor (R39) - km 9+375 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado (Quinta do Vale 
do Lameiro Longo)  

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M5 junto ao R39 (Leq dia = 41,9 dB(A) e 
Leq noite = 31,4 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.7 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R39) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 58,6 53,2 60,6 55,5 61,4 56,8 
39 

First floor ( 4.5 m) 58,7 53,4 60,7 55,7 61,6 56,9 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros no Receptor R39, 
relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R22) - km  9+650 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado (Algeraz) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M6 junto ao R22 (Leq dia = 43,9 dB(A) e 
Leq noite = 37,7 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.8 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R22) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 59,2 53,9 61,2 56,2 62,1 57,5 
22 

First floor ( 4.5 m) 60,3 55,0 62,3 57,3 63,2 58,5 
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Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros no Receptor R22, 
relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R40) - km 13+400 do IC12 

- Ocupação: existência do Parque Ecológico Municipal (Liga dos Amigos de 
Conimbriga) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M7 junto ao R40 (Leq dia = 35,1 dB(A)), 
num local dentro do Parque e próximo do traçado, a qual permitiu verificar que o 
nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.9 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R40) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

40 in free field ( 1.5 m) 54,6 49,4 57,7 52,8 58,6 54,0 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em 2030 (não se avaliou o período nocturno uma vez que o 
Parque Ecológico se encontra encerrado no referido período). 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e o incremento dos 
níveis sonoros no Receptor R40, relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 
2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno 

♦ Receptor (R23) - km 14+900 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 
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- Nível sonoro actual: Dado a inexistência de fontes de ruído prevêem-se valores 
semelhantes aos obtidos na Medição M10, a qual permitiu verificar que o nível 
sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.10 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R23) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

23 Ground floor ( 1.8 m) 42,4 37,1 43,3 38,3 44,2 39,5 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno < 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes : Negativo pouco significativo uma vez que os incrementos nos níveis sonoros 
serão inferiores a 5 dB(A) e sem alteração do estado sonoro. 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R24, R25, R27 e R28) - km 15+200 ao km 15+400 do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M8 junto ao R27 (Leq dia = 46,9 dB(A) e 
Leq noite = 37,3 dB(A)) - junto à habitação mais próxima do traçado, a qual permitiu 
verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno 
e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.11 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R24 ao R28) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 49,0 43,7 49,8 44,9 50,8 46,1 
24 

First floor ( 4.5 m) 49,6 44,4 50,5 45,5 51,4 46,7 
25 Ground floor ( 1.8 m) 47,9 42,6 48,7 43,8 49,7 45,0 

Ground floor ( 1.8 m) 51,3 46,0 52,2 47,2 53,1 48,4 
27 

First floor ( 4.5 m) 53,4 48,2 54,3 49,3 55,2 50,5 
Ground floor ( 1.8 m) 49,0 43,7 49,8 44,8 50,7 46,1 

28 
First floor ( 4.5 m) 51,0 45,7 51,9 46,9 52,8 48,1 
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Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2030 no R27 (1º piso) 

  Período nocturno > 45 dB(A) a partir de 2010 no R27 e no R28 (1º piso), 
a partir de 2030 no R24 (1º piso) e a partir de 2040 no R24 (R/C) e no R28 (R/C) 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que o incremento dos níveis sonoros no 
Receptor R27, relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2030 no período 
nocturno e existirá alteração do estado sonoro, ou seja, os níveis sonoros no período diurno 
serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno serão superiores a 45 dB(A), pelo que é 
recomendável a adopção de medidas de minimização neste local logo em 2010 (ano início 
de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R29 e R30) - km 16+700 do IC12 

- Ocupação: existência de duas habitações unifamiliares a Sul do traçado (próximo de 
unidade industrial Felminca) 

- Classificação: local inserido em zona mista 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M9 junto ao R30 (Leq dia = 47,7 dB(A) e 
Leq noite = 43,2 dB(A)) - junto à habitação mais próxima do traçado, a qual permitiu 
verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno 
e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.12 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R29 ao R30) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 41,4 36,1 42,3 37,3 43,2 38,5 
29 

First floor ( 4.5 m) 44,2 38,9 45,1 40,1 46,0 41,3 
30 Ground floor ( 1.8 m) 43,8 38,5 44,7 39,8 45,6 41,0 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 65 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno < 55 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Sem impactes uma vez que os níveis sonoros decorrentes da implantação da 
estrada não alterarão os níveis sonoros actuais, sendo, inclusive inferiores aos valores 
medidos no local, os quais decorrem do funcionamento da unidade industrial da Felminca) 
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- Objectivo de protecção: 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R41) - km 16+725 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Norte do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Dado a inexistência de fontes de ruído prevêem-se valores 
semelhantes aos obtidos na Medição M10, a qual permitiu verificar que o nível 
sonoro existente é inferior aos limites legais, para a zona sensível em que o R41 se 
insere, nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.13 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R41) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 55,6 50,4 56,5 51,5 57,4 52,8 
41 

First floor ( 4.5 m) 57,5 52,2 58,4 53,4 59,3 54,6 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R31) - km 17+475 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado (Pinheiro de 
Cima) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M10 junto ao R31 (Leq dia = 39,7 dB(A) 
e Leq noite = 35,7 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  
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Quadro 6.9.14 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R31) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

31 Ground floor ( 1.8 m) 54,3 49,2 55,0 50,1 55,8 51,3 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2040 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros no Receptor R31, 
relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2010 (ano início de exploração). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R32) - km 19+225 do IC12 

- Ocupação: existência de um equipamento colectivo de carácter religioso (Capela de 
Santo António dos Cabaços) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M11 junto ao R32 (Leq dia = 37,1 dB(A) 
e Leq noite = 35,6 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.15 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R32) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

32 Ground floor ( 1.8 m) 62,2 56,8 62,5 57,5 63,4 58,8 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Apesar dos incrementos dos níveis sonoros serem superiores a 5 dB(A) e os 
níveis sonoros resultantes neste local serem superiores ao valor limite para zonas sensíveis, 
não se considera que o impacte negativo existente neste local seja muito significativo uma 
vez que se trata de uma capela a qual é utilizada (segundo dados fornecidos por um técnico 
da Câmara Municipal de Mangualde) uma vez por ano. Note-se que o impacte existente 
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neste local aquando da realização da referida festa, se traduzirá em níveis de ruído muito 
elevados gerados pela festa e muito superiores aos níveis gerados pela via em estudo e 
num impacte pouco significativo da via na utilização da referida capela. De realçar, que na 
adição de decibéis, quando dois níveis sonoros diferem em mais de 10 dB, apenas o nível 
de maior valor é considerado, sendo o nível sonoro mais baixo “mascarado”. 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R33) - km 19+800 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Sul do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M10, 
a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado: 

Quadro 6.9.16 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R33) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

33 Ground floor ( 1.8 m) 59,4 54,0 59,8 54,8 60,6 56,0 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno. 

♦ Receptores (R34 ao R37 e do R42 ao R46) - km 20+250 ao km 20+425 do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul e Norte do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foram realizadas as Medições M12 e M13 junto ao R35 e R43, 
respectivamente, (PM12: Leq dia = 41,9 dB(A) e Leq noite = 38,5 dB(A), PM13: Leq 
dia = 41,2 dB(A) e Leq noite = 36,5 dB(A)) - as quais permitiram verificar que o nível 
sonoro existente é inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  
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Quadro 6.9.17 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R34 ao R37 e do R42 ao R46) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 61,6 56,2 61,9 56,9 62,8 58,2 
34 

First floor ( 4.5 m) 62,3 56,9 62,6 57,6 63,5 58,9 
Ground floor ( 1.8 m) 52,9 47,5 53,3 48,2 54,1 49,5 

35 
First floor ( 4.5 m) 57,6 52,2 58,0 53,0 58,9 54,2 

Ground floor ( 1.8 m) 63,0 57,6 63,4 58,3 64,2 59,6 
36 

First floor ( 4.5 m) 63,7 58,3 64,1 59,1 65,0 60,3 
Ground floor ( 1.8 m) 61,6 56,2 62,0 57,0 62,9 58,2 

37 
First floor ( 4.5 m) 63,7 58,3 64,1 59,0 64,9 60,3 

Ground floor ( 1.8 m) 57,9 52,5 58,2 53,2 59,1 54,5 
42 

First floor ( 4.5 m) 58,5 53,1 58,8 53,8 59,7 55,1 
Ground floor ( 1.8 m) 59,0 53,7 59,4 54,4 60,3 55,6 

43 
First floor ( 4.5 m) 59,5 54,1 59,9 54,9 60,8 56,1 

Ground floor ( 1.8 m) 57,3 51,9 57,7 52,7 58,6 53,9 
44 

First floor ( 4.5 m) 57,6 52,2 57,9 52,9 58,8 54,2 
Ground floor ( 1.8 m) 55,7 50,3 56,0 51,0 56,9 52,2 

45 
First floor ( 4.5 m) 56,8 51,4 57,2 52,2 58,0 53,4 

46 Ground floor ( 1.8 m) 59,2 53,7 59,5 54,5 60,4 55,7 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2010 no R34, R35 (1º piso), R36, R37, R42 ao 
R46 e a partir de 2030 no R35 (R/C) 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R38) - km 20+925 do IC12 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Sul do traçado (Quinta do 
Cubo) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M10, 
a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  
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Quadro 6.9.18 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R38) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

38 Ground floor ( 1.8 m) 58,3 52,9 58,6 53,7 59,5 54,9 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A) e o incremento dos níveis sonoros, relativamente à situação 
actual, é superior a 12 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptor (R47) - km 21+450 do IC12 

- Ocupação: existência de uma habitação unifamiliar a Norte do traçado (Quinta da 
Sortes) 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M14 junto ao R47 (Leq dia = 45,2 dB(A) 
e Leq noite = 43,8 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.19 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R47) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 52,9 48,1 53,5 48,8 54,0 49,6 
47 

First floor ( 4.5 m) 55,1 50,3 55,6 50,9 56,2 51,7 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) a partir de 2010 no 1º piso 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período diurno serão superiores a 55 dB(A) e no período nocturno 
serão superiores a 45 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 
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♦ Receptores (R48 ao R60) - km 7+700 ao km 7+925 do actual IP5/A25 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Norte do traçado 

- Classificação: local inserido em zona mista 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M15 junto ao R57 (Leq dia = 51,0 dB(A) 
e Leq noite = 47,9 dB(A)) - junto à habitação mais próxima do traçado, a qual 
permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.20 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos 2010, 2030 e 2040 (Receptor R48 a R60) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 61,1 55,9 61,6 56,9 61,8 58,1 
48 

First floor ( 4.5 m) 63,1 57,8 63,5 58,8 63,7 59,9 
Ground floor ( 1.8 m) 52,6 47,5 53,1 48,3 53,7 50,0 

First floor ( 4.5 m) 55,1 50,1 55,8 51,1 56,2 52,4 49 
Second floor ( 7.5 m) 56,9 51,9 57,6 52,9 57,9 54,3 
Ground floor ( 1.8 m) 55,5 50,5 56,1 51,3 56,5 53,0 

50 
First floor ( 4.5 m) 57,8 52,8 58,5 53,8 58,9 55,0 

51 Ground floor ( 1.8 m) 55,8 50,8 56,5 51,7 56,8 53,2 
Ground floor ( 1.8 m) 53,7 48,8 54,5 49,8 54,7 51,1 

52 
First floor ( 4.5 m) 55,2 50,2 55,9 51,2 56,1 52,4 

Ground floor ( 1.8 m) 50,4 45,4 51,1 46,4 51,5 48,0 
53 

First floor ( 4.5 m) 52,3 47,2 52,9 48,1 53,2 49,6 
Ground floor ( 1.8 m) 52,9 47,9 53,6 48,9 53,9 50,1 

54 
First floor ( 4.5 m) 54,3 49,2 54,9 50,2 55,3 51,4 

Ground floor ( 1.8 m) 50,8 45,9 51,5 46,8 51,7 47,7 
55 

First floor ( 4.5 m) 51,8 46,9 52,5 47,8 52,7 48,6 
Ground floor ( 1.8 m) 50,5 45,6 51,2 46,5 51,3 47,3 

56 
First floor ( 4.5 m) 51,5 46,6 52,2 47,5 52,3 48,2 

Ground floor ( 1.8 m) 50,7 45,6 51,5 46,8 51,7 47,7 
57 

First floor ( 4.5 m) 51,6 46,6 52,4 47,7 52,6 48,7 
Ground floor ( 1.8 m) 50,4 45,5 51,1 46,4 51,2 47,0 

58 
First floor ( 4.5 m) 51,2 46,4 51,9 47,2 52,0 47,8 

Ground floor ( 1.8 m) 51,0 46,2 51,6 46,9 51,6 47,4 
59 

First floor ( 4.5 m) 50,1 45,2 50,7 46,0 50,8 46,5 
Ground floor ( 1.8 m) 49,2 44,5 49,9 45,2 50,0 45,8 

60 
First floor ( 4.5 m) 49,9 45,2 50,6 45,9 50,6 46,4 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 65 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno > 55 dB(A) em todos os anos no R48 

- Impactes : Negativo muito significativo no receptor R48 uma vez que existirá alteração do 
estado sonoro, ou seja, os níveis sonoros no período nocturno serão superiores a 55 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período nocturno 
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♦ Receptores (R61 ao R66) - km 7+900 ao km 8+150 do actual IP5/A25 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Este do traçado 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: Prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M14, 
a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.21 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R61 ao R66) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 48,7 44,2 49,4 44,7 49,4 45,0 
61 

First floor ( 4.5 m) 49,6 45,0 50,3 45,7 50,3 46,0 
Ground floor ( 1.8 m) 49,2 44,5 49,8 45,1 49,8 45,5 

62 
First floor ( 4.5 m) 50,2 45,5 50,8 46,1 50,9 46,5 

Ground floor ( 1.8 m) 49,8 45,3 50,4 45,8 50,3 46,0 
63 

First floor ( 4.5 m) 52,3 47,9 53,0 48,3 52,8 48,6 
Ground floor ( 1.8 m) 49,5 45,1 50,2 45,5 50,0 45,7 

64 
First floor ( 4.5 m) 51,6 47,2 52,3 47,6 52,1 47,8 

Ground floor ( 1.8 m) 48,5 44,0 49,1 44,5 49,0 44,9 
65 

First floor ( 4.5 m) 50,4 46,0 51,1 46,4 50,9 46,7 
Ground floor ( 1.8 m) 50,9 46,5 51,6 46,9 51,5 47,3 

66 
First floor ( 4.5 m) 53,6 49,2 54,3 49,6 54,1 49,9 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 55 dB(A) em todos os anos 

Período nocturno > 45 dB(A) a partir de 2010 no R62 (1º piso), R63, R64, R65 (1º piso) 
e R66, a partir de 2030 no R61 (1º piso), R62 (R/C) 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado sonoro, ou 
seja, os níveis sonoros no período nocturno serão superiores a 45 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R67 ao R71) - km 8+250 ao km 8+425 do actual IP5/A25 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Este do traçado 

- Classificação: local inserido em zona mista 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M16 junto ao R68 (Leq dia = 49,2 dB(A) 
e Leq noite = 46,6 dB(A)) - junto à habitação mais próxima do traçado, a qual 
permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 
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- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.22 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040 (Receptor R67 ao 
R71) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 53,6 49,1 54,4 49,8 54,2 50,1 
67 

First floor ( 4.5 m) 58,0 53,6 58,8 54,2 58,6 54,5 
Ground floor ( 1.8 m) 55,2 50,8 56,0 51,4 55,8 51,6 

68 
First floor ( 4.5 m) 58,5 54,1 59,4 54,8 59,1 54,9 

Ground floor ( 1.8 m) 47,3 42,8 48,2 43,6 48,1 43,9 
69 

First floor ( 4.5 m) 50,3 45,8 51,1 46,5 51,0 46,8 
Ground floor ( 1.8 m) 53,0 48,2 54,1 49,5 54,2 49,8 

70 
First floor ( 4.5 m) 54,5 49,6 55,5 50,9 55,6 51,2 

Ground floor ( 1.8 m) 53,6 48,7 54,6 50,0 54,7 50,3 
71 

First floor ( 4.5 m) 55,7 50,8 56,8 52,2 56,8 52,4 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 65 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno < 55 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo Significativo uma vez que os incrementos nos níveis sonoros serão 
superiores a 5 dB(A), mas para valores inferiores aos limites legais.  

- Objectivo de protecção: 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período nocturno 

♦ Receptores (R72 ao R86) - km 8+500 ao km 8+800 do actual IP5/A25 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares a Este do traçado 

- Classificação: local inserido em zona mista 

- Nível sonoro actual: foi realizada a Medição M17 junto ao R75 (Leq dia = 56,3 dB(A) 
e Leq noite = 49,8 dB(A)), a qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é 
inferior aos limites legais nos períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  
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Quadro 6.9.23 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R72 ao R86) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) 
Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m) 56,7 51,7 57,8 53,2 57,9 53,5 
72 

First floor ( 4.5 m) 58,1 53,2 59,2 54,6 59,3 54,9 
Ground floor ( 1.8 m) 56,9 51,9 58,1 53,7 58,0 53,4 73 

59,3 First floor ( 4.5 m) 58,0 53,1 59,2 54,6 54,9 
Ground floor ( 1.8 m) 55,0 50,1 56,1 51,5 56,2 51,9 

74 
First floor ( 4.5 m) 55,6 50,7 56,7 52,1 56,8 52,5 

Ground floor ( 1.8 m) 56,5 51,6 57,7 53,1 57,8 53,4 
75 

First floor ( 4.5 m) 54,4 59,1 54,7 57,9 52,9 59,0 
52,4 57,1 52,7 Ground floor ( 1.8 m) 55,9 50,9 57,0 76 

First floor ( 4.5 m) 57,3 52,3 58,4 53,8 58,5 54,1 
56,2 Ground floor ( 1.8 m) 55,0 50,0 56,1 51,5 51,8 

77 
First floor ( 4.5 m) 56,8 51,8 57,9 53,3 58,0 53,6 

Ground floor ( 1.8 m) 55,0 50,0 56,1 51,5 56,2 51,8 
78 

First floor ( 4.5 m) 56,6 51,6 57,7 53,1 57,8 53,4 
Ground floor ( 1.8 m) 53,1 48,1 54,2 49,6 54,3 49,9 

79 
55,2 First floor ( 4.5 m) 54,0 49,1 55,2 50,5 50,8 

80 Ground floor ( 1.8 m) 48,9 44,0 50,1 45,5 50,2 45,8 
  First floor ( 4.5 m) 50,8 45,9 52,0 47,4 52,1 47,7 

Ground floor ( 1.8 m) 50,1 45,1 51,2 46,5 51,3 46,9 
81 

First floor ( 4.5 m) 52,2 47,2 53,3 48,6 53,4 49,0 
Ground floor ( 1.8 m) 53,6 48,7 54,8 50,2 54,9 50,4 

82 
First floor ( 4.5 m) 55,2 50,3 56,4 51,8 56,5 52,1 

Ground floor ( 1.8 m) 50,2 45,3 51,3 46,7 51,4 47,0 
83 

First floor ( 4.5 m) 52,1 47,1 53,2 48,6 53,3 48,9 
Ground floor ( 1.8 m) 50,6 45,6 51,7 47,1 51,8 47,4 84 

First floor ( 4.5 m) 51,7 46,7 52,8 48,2 52,9 48,5 
Ground floor ( 1.8 m) 50,2 45,3 51,4 46,8 51,5 47,0 85 

First floor ( 4.5 m) 51,1 46,2 52,3 47,7 52,4 47,9 
86 Ground floor ( 1.8 m) 48,3 43,4 49,5 44,9 49,6 45,2 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno < 65 dB(A) em todos os anos 

  Período nocturno < 55 dB(A) em todos os anos 

- Impactes: Negativo Pouco Significativo uma vez que os incrementos nos níveis sonoros 
serão inferiores a 5 dB(A) e sem alteração do estado sonoro. 

- Objectivo de protecção: 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período nocturno 
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♦ Receptores (R87 ao R96) – Restabelecimento 4A e 4B 

- Ocupação: existência de várias habitações unifamiliares 

- Classificação: local inserido em zona sensível 

- Nível sonoro actual: prevêem-se valores semelhantes aos obtidos na Medição M2, a 
qual permitiu verificar que o nível sonoro existente é inferior aos limites legais nos 
períodos diurno e nocturno. 

- Nível sonoro estimado:  

Quadro 6.9.23 - Níveis Sonoros Estimados para os Anos de 2010, 2030 e 2040  
(Receptor R87 ao R96) 

  Leq(A) para o Ano de 2010 Leq(A) para o Ano de 2030 Leq(A) para o Ano de 2040 

Receptor Piso (Altura) Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Período 
Diurno 

Período 
Nocturno 

Ground floor ( 1.8 m)  45,9  40,6  49,2  42,7  49,1  43,9 87 
First floor ( 4.5 m)  49,1  43,8  52,4  45,9  52,3  47,1 

88 Ground floor ( 1.8 m)  57,2  50,9  60,5  52,3  60,4  53,8 
89 Ground floor ( 1.8 m)  46,1  40,8  49,2  42,9  49,2  44,1 
90 Ground floor ( 1.8 m)  43,7  38,3  46,6  40,5  46,7  41,7 
91 Ground floor ( 1.8 m)  43,1  37,8  46,0  40,0  46,2  41,2 
92 Ground floor ( 1.8 m)  42,3  37,0  45,2  39,2  45,3  40,3 
93 Ground floor ( 1.8 m)  41,5  36,2  44,4  38,4  44,6  39,6 
94 Ground floor ( 1.8 m)  42,2  36,9  45,0  39,1  45,2  40,3 
95 Ground floor ( 1.8 m)  44,9  39,6  48,0  41,7  48,0  42,9 
96 Ground floor ( 1.8 m)  43,6  38,3  46,6  40,5  46,7  41,7 

Síntese do nível sonoro estimado: 

Período diurno > 55 dB(A) em todos os anos unicamente no R88 

  Período nocturno > 45 dB(A) em todos os anos no R88 e a partir de 2030 
no 1º piso do R87 

- Impactes: Negativo muito significativo uma vez que existirá alteração do estado 
sonoro, ou seja, os níveis sonoros no período nocturno serão superiores a 45 dB(A). 

- Objectivo de protecção: 55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno. 
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Avaliação de Impactes nos Nós e Restabelecimentos 

Analisando especificamente cada um nós considerados no presente estudo, verifica-se que: 

Nó de Nelas: 

Na zona envolvente ao Nó de Nelas não se verificou a existência de edificações e/ou locais 
associados à actividade humana, passíveis de serem afectados negativamente pelo futuro 
projecto.  

Nó de Mangualde: 

Na zona envolvente ao Nó de Mangualde, verifica-se a existência de uma habitação unifamiliar 
(Receptor R31 – km 17+475). Este receptor apresenta impacte negativo muito significativo uma 
vez que existirá alteração dos níveis sonoros para valores acima dos valores limite legais 
definidos para zonas sensíveis, durante o período diurno e nocturno e o incremento dos níveis 
sonoros relativamente à situação actual, é superior a 12 dB(A) em 2010.   

Nó do IC12/IP5: 

Na zona envolvente ao Nó do IC12/IP5, verifica-se a existência de várias habitações 
unifamiliares (Receptores R47, R48, R56 ao R71).  

O receptor R47 apresenta impacte negativo muito significativo uma vez que existirá alteração 
dos níveis sonoros para valores acima dos valores limite legais definidos para zonas sensíveis, 
durante o período diurno e nocturno em 2010. 

O receptor R48 apresenta impacte negativo muito significativo uma vez que existirá alteração 
dos níveis sonoros para valores acima dos valores limite legais definidos para zonas mistas, 
durante o período nocturno em 2010. 

Os receptores R61 ao R66 apresentam impactes negativos muito significativos, uma vez que 
existirá alteração dos níveis sonoros para valores acima dos valores limite legais definidos para 
zonas sensíveis, durante o período nocturno em 2010. 

Os receptores R67 ao R71 apresentam impactes negativos significativos, uma vez que os 
incrementos nos níveis sonoros serão superiores a 5 dB(A), mas para valores inferiores aos 
limites legais. 
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Os restantes receptores existentes na zona envolvente ao Nó do IC12/IP5 não apresentam 
impactes negativos. 

No quadro seguinte resumem-se os impactes identificados. 

Quadro 6.9.24 - Quadro Síntese da Avaliação dos Impactes Acústicos 

RECEPTORES / LOCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DO IMPACTE 
Receptores cartografados (R1 ao R11) - Início do IC12 - zona 
mista 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R12, R13 e R14) - km 2+325 ao km 
2+425 do IC12 - zona sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptor cartografado (R15) - km 3+800 do IC12 - zona 
sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R16, R17 e R18) - km 4+925 ao km 
4+975 do IC12 - zona sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R19 e R20) - km 7+550 do IC12 - 
zona sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptor não cartografado - km 8+975 do IC12 - zona sensível Negativo Pouco Significativo - dia e noite 
Receptor cartografado (R21) - 9+050 do IC12 - zona sensível Negativo Muito Significativo - dia e noite 
Receptor cartografado (R39) - km 9+375 do IC12 - zona 
sensível  

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptor cartografado (R22) - km 9+650 do IC12 - zona 
sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Parque Ecológico Municipal (R40) - km 13+400 do IC12 - zona 
sensível 

Negativo Muito Significativo - dia 

Receptor cartografado (R23) - km 14+900 do IC12 - zona 
sensível 

Negativo Pouco Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R24, R25, R27 e R28) - km 15+200 
ao km 15+400 - zona sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R29 e R30) - km 16+700 do IC12 - 
zona mista 

Sem Impactes 

Receptor cartografado (R41) - km 16+725 do IC12 - zona 
sensível 

Negativo Muito Significativo - dia e noite 

Receptores cartografados (R87 ao R96) – Restabelecimento 
4A e 4B  

Negativo Muito Significativo – dia e noite 

Avaliação dos Resultados 

Da análise dos resultados obtidos verifica-se que o impacte no ambiente sonoro gerado pelo 
projecto na envolvente apresenta-se, de um modo geral, como negativo, significativo a muito 
significativo para as edificações mais próximas do traçado em estudo e classificadas 
como sensíveis. Nestes receptores o funcionamento da via gerará níveis de ruído, 
principalmente para o período nocturno, que aumentarão os níveis sonoros em mais de 5 dB(A) 
relativamente aos valores existentes actualmente, sendo os mesmos superiores aos valores 
referenciados no Decreto-Lei n.º 292/2000. 
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6.10 - IMPACTES NA COMPONENTE SOCIAL 

Como resultado de um conjunto de acções associadas a um projecto rodoviário verificam-se 
um conjunto de alterações no ambiente social, pelo que a análise dos impactes será feita 
distintamente para a fase de construção e para a fase de exploração, fazendo uma abordagem 
a dois níveis: regional e local.  

 

Figura 6.10.1 - O Traçado no Enquadramento Regional e Nacional 

6.10.1 - Impactes Regionais e Concelhios 

Fase de Construção 

Nesta fase, e a esta escala territorial, consideram-se pouco significativos os impactes 
resultantes do Projecto em análise. De facto, a nível demográfico, o número de trabalhadores 
previsivelmente afectos à construção desta infra-estrutura não será suficientemente importante 
para influenciar os padrões demográficos existentes e identificados no Capítulo Caracterização 
da Situação de Referência.  
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Contudo, e ao nível do emprego, espera-se um aumento temporário dos postos de trabalho 
na indústria de construção, em resultado das obras necessárias para a construção do lanço 
rodoviário em apreço. Se a obra envolver principalmente trabalhadores da sub-região, dos 
concelhos e das freguesias atravessadas, esperar-se-á que este aumento tenha impactes 
positivos, temporários, directos e indirectos, mas pouco significativos para a economia local.  

Estes poderão traduzir-se igualmente em impactes positivos, temporários, directos e 
significativos como resultado do estabelecimento temporário destes trabalhadores, 
especialmente ao nível do alojamento e consumo de bens e serviços (restauração, comércio, 
etc.), não sendo de esperar uma sobrecarga dos mesmos, uma vez que a área em estudo se 
encontra razoavelmente servida a este nível.  

Nesta fase, poderão ocorrer ainda impactes na qualidade de vida das populações, devido 
sobretudo ao incremento da circulação de veículos pesados, o que poderá congestionar, 
pontualmente, as vias actualmente existentes, com reflexos ao nível do adensamento do 
tráfego com geração de filas de trânsito em marcha lenta, obrigando, nessas situações, a quem 
circula nessas vias a um maior tempo de percurso. Estes efeitos poderão ocorrer com maior 
probabilidade na EN234, IC12 (lanço anterior, que termina em Canas de Senhorim) e no IP5, 
principais vias rodoviárias de acesso ao corredor em estudo. Dessas, os efeitos pontuais no 
congestionamento rodoviário, poderão ser mais relevantes na EN234, pelo carácter 
estruturante que a mesma assume na circulação rodoviária local, concelhia e regional.  

Estas perturbações na rede viária poderão originar interferências no que respeita à circulação 
de pessoas e bens, nas condições de vida das populações e no seu quotidiano, mas também 
ao nível das próprias actividades económicas, classificando-se estes impactes como negativos, 
de magnitude e significância reduzidas, pelo facto de serem temporários.  

Conclui-se assim que os impactes considerados são, de uma forma geral, negativos, 
indirectos, temporários e tendencialmente pouco significativos.  

Fase de Exploração 

Com o Projecto em estudo prevê-se a melhoria da circulação da área de Dão Lafões, que 
apresenta uma fraca conectividade à rede, factor que, em conjunto com a restante dinâmica 
socio-demográfica tendencialmente recessiva, certamente contribui para a manutenção e 
agravamento de fenómenos de interioridade identificados na fase de caracterização da 
situação de referência.  
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A nível sub-regional, o Projecto em estudo promoverá assim uma melhoria substancial do 
acesso de populações das freguesias atravessadas às sedes de concelho, assim como, 
indirectamente, à sede de distrito (Viseu - principal pólo urbano da região). Tal terá 
consequentes reflexos sociais e incremento da qualidade de vida em geral, de que se destaca 
a melhoria do acesso a equipamentos e serviços de maior relevância que só existem nos 
centros hierarquicamente superiores (centro de saúde com internamento, comércio 
especializado, etc.).  

Em termos económicos, o Projecto em apreço promoverá igualmente impactes positivos de 
magnitude e significância moderadas a elevadas através do incremento da eficiência de 
transportes de matérias-primas e produtos quer no interior da sub-região, quer para outras 
áreas através das conexões possíveis com outras vias de capital importância (nomeadamente 
o IP5), promovendo, em última instância, uma melhoria da economia regional.  

O empreendimento em apreço afigura-se assim como o reforço de um projecto estruturante e 
uma mais valia para a melhoria da conectividade da rede viária local / regional.  

A nível sub-regional, os incrementos de acessibilidade associados ao Projecto em análise 
permitirão, em termos económicos, uma melhoria da acessibilidade a importantes áreas 
industriais dos concelhos atravessados, contribuindo, com grande probabilidade, para que 
estes espaços vejam aumentada a sua capacidade de atracção face a novas unidades 
empresariais que aí se queiram instalar e, simultaneamente, potenciar a capacidade 
competitiva das empresas aí existentes.  

Com efeito, o empreendimento em apreço poderá contribuir para a expansão da indústria 
(nomeadamente na envolvente de Mangualde e, em menor escala, Nelas), denotando 
particular relevo para a indústria extractiva, agro-alimentar (nomeadamente vinha) e incremento 
dos serviços turísticos (região dos Vinhos do Dão, por exemplo). Relativamente a este último 
aspecto, a facilitação da mobilidade permitirá uma maior valorização dos recursos naturais, 
culturais e patrimoniais locais, com reforço do número de visitantes nas áreas servidas pelo 
Projecto.  

Tal significa que o empreendimento em apreço poderá constituir um incremento ao 
desenvolvimento das actividades económicas da sub-região de Dão - Lafões e dos 
concelhos atravessados, assim como deverá contribuir para potenciar um aumento da 
atractividade ao investimento externo e interno para as mesmas. A médio e longo prazo tal 
poderá constituir um importante estímulo ao aprofundamento das actividades existentes e à 
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diversificação do tecido produtivo da área, potenciando a criação de novas oportunidades para 
instalação de unidades, que induzirão à criação de empregos e aumento do nível de vida das 
populações. 

A facilidade de acessos e o incremento das actividades económicas poderá igualmente 
reflectir-se na diminuição das taxas de regressão populacional e/ou eventual incremento, com 
fixação da população nos principais centros urbanos, onde se inclui Mangualde e Nelas. Esta 
população incorporará principalmente uma população activa numa faixa etária intermédia e 
jovem, com possibilidade de aumento de fixação de famílias e aumento da taxa de natalidade, 
reduzindo as taxas de envelhecimento da população. Tal terá igualmente reflexo na procura de 
habitação, o que à partida estará acautelado dada a dimensão dos perímetros urbanos 
existentes e previstos. 

De igual forma, o aumento das acessibilidades gera impactes positivos, directos e significativos 
decorrentes da melhoria da rede viária, com circulação mais rápida e segura entre Nelas e 
Mangualde, através da melhor adequação do objectivo das deslocações às condições físicas 
das vias existentes.  

Assim, os impactes nesta fase consideram-se positivos, directos, permanentes, e significativos, 
uma vez que o empreendimento terá efectiva repercussão no plano social económico e de 
ordenamento do território, em particular provocado pela melhoria significativa da acessibilidade 
e mobilidade intra e inter-regional. 

6.10.2 - Impactes Locais 

Em termos locais importa referir as condições de acesso ao IC12 no início do lanço em 
estudo, designadamente para a população de Lapa do Lobo, uma vez que, com o traçado 
deste lanço em exploração, estes terão que efectuar um percurso maior para dar entrada no 
IC12 no Nó de Canas de Senhorim, quer para norte, como para percursos para Sul. 

A localização do nó de Canas de Senhorim decorre da necessidade de salvaguardar a 
protecção a várias unidades sociais importantes, como sejam a Pedreira de Vale de Boi, sendo 
que de igual forma, a nova localização do Nó de Canas de Senhorim, permite uma maior 
coerência de articulação das várias vias rodoviárias em presença, permitindo maior articulação 
com as características do lanço do IC12 imediatamente anterior, a sul de Canas de Senhorim. 
Assim, ainda que a população de Lapa de lobo veja aumentado o tempo de percurso para 
acesso ao IC12, o incremento (de + 5 km) não será apresenta relevância suficiente para 
degradar, de forma significativa, as condições de acessibilidade desta população.  
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Sendo que actualmente se pode aceder ao IC12 no lanço em exploração para Sul, logo através 
da EN 234 (que tem no final do lanço do IC12 um cruzamento de nível), com a entrada em 
exploração deste novo lanço tal situação ficará “fechada”, obrigando à entrada no IC12 (para 
qualquer dos seus sentidos) no nó de Canas de Senhorim, o que se traduzirá, para quem vem 
de Lapa do Lobo, num percurso de cerca de 5 km. No entanto, toda a circulação local, 
designadamente a efectuada através da EN 234 se manterá sem alterações. 

 

Actual ligação à EN 234 
    Troço a Desactivar 

Figura 6.10.2 - Troço inicial do Traçado – Ligação ao Anterior Lanço do IC12 em Exploração 

Na avaliação dos impactes locais foi também efectuada mediante um levantamento das 
edificações, actividades económicas, equipamentos e infra-estruturas existentes no interior do 
corredor em análise (400 metros centrados no eixo da via), distinguindo-se: 

♦ as afectações directas - todas as situações que se encontram sob o traçado, saias de 
aterro/escavação e sua proximidade imediata e que apresentam elevada probabilidade 
de destruição; 
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♦ as afectações indirectas - todas as situações que se encontram para além da faixa de 
elevada probabilidade de destruição e dentro do corredor dos 400m, mas que não 
serão expropriadas.  

Os resultados apresentados pretendem dar uma imagem da ocupação humana ao longo do 
corredor em estudo. 

6.10.2.1 - Impactes nos Aglomerados Urbanos-Habitações 

Fase de Construção 

Nesta fase, os impactes associados ao empreendimento, resultam sobretudo do fluxo de 
pessoas na área da construção do lanço do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde.  

Por se tratar de uma zona eminentemente rural e onde o povoamento é tendencialmente 
concentrado, o número de trabalhadores necessários à obra, não provocará alterações 
significativas nos padrões demográficos, considerando-se um impacte negativo, indirecto, 
temporário, mas pouco significativo.  

Contudo, a presença da população afecta à obra, estranha à população local pode causar 
algumas interferências com o quotidiano das comunidades, impacte que, apesar de negativo 
assume magnitude e significâncias reduzidas.  

A nível local, com o empreendimento previsto serão afectadas directamente as seguintes 
habitações ou anexos, não sendo nenhuma delas habitada: 

♦ 2 habitações em ruínas, aos km 10+370 e 12+930; 

♦ 2 casas de arrumos ao km 0+070 do Ramo D do nó do IP5. 

 
Figura 6.10.2 - Habitação em ruínas ao Km 10+370 
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Fotografia 6.10.1 - Habitação em ruínas ao Km 10+370 

 

Figura 6.10.3 - Habitação em ruínas ao km 12+930 
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Fotografia 6.10.2 - Habitação em ruínas ao km 12+930 

Tal consubstancia-se num impacte negativo, contudo de magnitude reduzida e pouco 
significativo uma vez que não se traduz na necessidade de desalojamento de famílias 
residentes, podendo apenas constituir, no caso da afectação de arrumos uma alteração no 
modo de vida dos indivíduos afectados.  

De referir que, pela proximidade ao traçado em estudo, poderão ainda ocorrer impactes 
indirectos sobre as seguintes habitações (Quadro 6.10.1). 
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Quadro 6.10.1 - Proximidade do Traçado em Estudo a Habitações, no Corredor de 200 m 

Localização (km) Identificação 
Observações1 

(dir=direito - esq=esquerdo) 

0+400 Conjunto habitações a 120 m lado dir 
2+380 1 habitação (Quinta da Bouça) a 200 m lado dir. 
3+800 1 habitação a 200 m lado dir. 
5+100 1 habitação a 120 m , lado esq. 
7+520 2 habitações e 1 casa de arrumos a 90 m, lado esq 
9+050 1 habitações a 50 m, lado dir 

9+400 1 habitação 
A 120 m do lado esq (Quinta do 
Vale do Lameiro Longo) 

9+480 1 habitação a 63 m, lado dir 
10+180 1 habitação a 90 m, lado dir 
11+100 1 habitação a 130 m, lado dir. 
11+450 1 habitação e 2 casas de arrumos a 55 m, lado esq 

12+180, Restabelecimento 13 km 0+000 1 habitação 
a 20 m, lado esq rest.- a 100 m do 
traçado 

13+550 1 habitação em ruínas a 50 m, lado esq 
15+520 1 habitação e 1 casa de arrumos a 100 m, lado dir 
15+550 1 habitação a 45 m, lado esq 
16+020 1 habitação a 90 m, lado esq 
16+700 1 habitação e 1 casa de arrumos a 90 m lado esq 

16+780, Restabelecimento 16 km 0+000 1 habitação e 1 casa de arrumos 
a 20 m, lado dir do rest - a 200 m do 
traçado 

17+450 1 habitação e 1 casa de arrumos a 110 m, lado dir 
17+475 1 habitação a 110 m, lado dir 
17+500, nó de Mangualde, Ramo D km 
0+085 1 habitação 

a 18 m, lado dir do rest - a 100 m do 
traçado 

20+250 4 habitações e 4 casas de arrumos a 95 m, lado dir 
20+300 3 habitações a 120 m, lado esq 
20+320 1 habitação e 1 casa de arrumos a 80 m, lado dir 
20+410 1 habitação a 30 m, lado dir 
20+420 1 habitação a 30 m, lado esq 
21+000 1 habitação e 3 casas de arrumos a 60 m, lado dir 
21+060 1 habitação e 3 casas de arrumos a 92 m, lado esq 
21+300 1 habitação e 1 casa de arrumos a 90 m, lado esq 
21+420, nó do IP5, Ramo D km 0+250 2 habitações e 2 casas de arrumos a 30 m, lado dir 
21+500, nó do IP5, Ramo D km 0+220 1 habitação a 80 m, lado dir 
21+560, nó do IP5, Ramo D km 0+070 2 habitações e 2 casas de arrumos a 40 m, lado dir 
21+700, nó do IP5, Ramo B km 0+250 3 habitações e 1 casa de arrumos a 45 m, lado dir 

                                                 
1 Medidos a partir do limite dos taludes.  
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Aquando da proximidade do traçado a áreas urbanas atravessadas poderá assistir-se ao 
aumento da incomodidade associada à obra e ao consequente aumento do ruído, de 
poeiras e de poluentes atmosféricos. Esta incomodidade resultará essencialmente das 
seguintes acções: 

♦ movimentação extraordinária de máquinas e veículos pesados; 

♦ corte (temporário ou definitivo) de caminhos; 

♦ implantação de estaleiros; 

♦ movimentação de terra. 

Destas particularizam-se as habitações situadas a menos de 50 m das saias dos taludes da 
via, apresentando-se em seguida: 

 

Figura 6.10.4 - Habitação de Qualidade Situada ao km 9+050 
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Fotografia 6.10.3 - Habitação de Qualidade Situada ao km 9+050 

O traçado desenvolve-se na zona de traseiras da casa, estando previsto um muro de 
contenção para reduzir a afectação nas suas imediações: zona de escavação 

 

Figura 6.10.5 - Habitação Situada ao km 15+550 - fachada  
e acessos efectuados a norte. 
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Figura 6.10.6 - Zona de habitações dispersas nas proximidades de Mangualde - 20+200 e 20+700 

Entre os km’s 20+200 e 20+700 o traçado aproxima-se de uma zona de construções dispersas, 
nas imediações de Mangualde, desenvolvendo-se neste local em aterro. Também aqui será 
intervencionada a ribeira de Frades, reposicionando o seu leito, por forma a que o traçado não 
afecte as habitações existentes nesta zona. 

 

 
A - Habitações que Marginam a EM 1444 

 
B - Habitação 

BA 
C

D E
F
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C - Apoio Agrícola (gado) D - Pavilhão de Apoio Agrícola 

E - Habitação F - Apoio Agrícola 

Fotografias 6.10.4 a 6.10 10 - Construções Existentes (Habitações e Apoios Agrícolas) entre os km 

20+200 e 20+700 

Como se pode constatar da análise efectuada, para além de não ser necessário a demolição 
de nenhuma das habitações, sendo apenas afectados directamente os apoios agrícolas 
designados como D e F, o traçado irá apenas interferir em termos de incomodidade, pela 
aproximação em menos de 50 m nas duas situações apresentadas (as habitações designadas 
por B e E). 

No que se refere à proximidade do traçado a Quintas, designadamente à Quinta das Bouças 
(km 2+380), Quinta do Vale do Lameiro Longo (km 9+400) e Quinta da Cerca (km 13+700), 
referem-se os seguintes aspectos: 
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Quinta das Bouças – Sensivelmente entre os km’s 2+200 e 2+600 o traçado 
desenvolve-se em paralelo com um dos limites extremos da Quinta das Bouças, 
distanciando-se, desde o limite da zona da estrada, cerca de 100 m do limite extremo 
da Quinta e ficando a mais de 200 m do núcleo habitacional desta quinta, atravessando 
a Estrada Municipal EM 641 (que estabelece acesso a esta quinta). 

Quinta do Vale do Lameiro Longo - situa-se do lado esquerdo, a 60 metros do limite 
da zona da estrada, ao km 9+300 numa faixa já de encosta, O traçado desenvolve-se 
nas traseiras da habitação principal da quinta e afasta-se do extenso vinhedo que se 
estende para Norte. A construção mais próxima é um apoio agrícola (antiga zona de 
animais - aviário, armazém) que praticamente irá esconder a estrada relativamente à 
habitação principal da quinta. Os acessos, realizados, ainda que não sejam 
directamente afectados, são restabelecidos pela PS 11, pela via que liga Algeraz a 
Carvalhal Redondo e por onde actualmente se efectua o acesso à quinta. 

Quinta da Cerca - a construção situada na fronteira deste parque ao km 13+500 
encontra-se em ruínas, sendo que o núcleo da quinta se distancia bastante da via. Os 
seus acessos não serão interferidos, uma vez que se realizam a partir da EM 1470 
(restabelecida pela PS 13). 

Assim, de uma forma geral poder-se-á considerar que o impacte se classifica como negativo, 
temporário, de baixa a moderada magnitude e pouco significativo, uma vez que o corredor 
em apreço atravessa áreas essencialmente agrícolas e florestais, não afectando directamente 
(obrigando à sua demolição) nenhuma habitação. 

De uma forma geral, a incomodidade associada à fase de construção da via poderá ser 
particularmente sentida nos aglomerados de: 

♦  Canas de Senhorim, 

♦  Urgeiriça, Algeraz, 

♦  Quinta do Castelo, 

♦  Moimenta de Maceira Dão, 

♦  Pinheiro de Cima, 

♦  Arregadas, 

♦  Vinhago.  
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A ocorrência deste impacte nos referidos aglomerados decorre em larga medida do facto dos 
mesmos se desenvolverem na proximidade imediata do traçado em estudo.  

A par dos impactes associados à incomodidade gerada pelas acções de obra, a necessidade 
de expropriar terrenos e o seccionamento de parcelas conduzirá igualmente a um impacte 
negativo de magnitude baixa e pouco significativo se forem propostos preços de expropriações 
definidos de acordo com os proprietários, do uso de solo e da produtividade do mesmo (no 
caso de solos com potencial agrícola). 

Este impacte será particularmente sentido quando o traçado se desenvolver sobre áreas 
agrícolas, ganhando relevância a afectação de áreas de vinha, pela importância da produção 
de vinho do Dão. 

Nestas áreas, expropriações significarão uma diminuição da superfície agrícola útil e poderão 
indirectamente conduzir a um abandono das parcelas que deixem de ter dimensões que 
permitam uma exploração rentável, passando as mesmas a incultos. Considera-se que efeitos 
similares poderão ainda ocorrer nas parcelas de exploração florestal, ainda que em menor 
escala. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as incidências relacionadas com a degradação das condições de 
habitabilidade serão de ocorrência provável e decorrerão da proximidade à via de conjuntos 
urbanísticos de maior ou menor dimensão e densidade; podendo estes locais serem 
perturbados em consequência de ruído, vibrações, poluição atmosférica e impacte visual. Os 
locais mais prováveis serão os que foram indicados na fase de construção. 

Contudo, com a entrada em funcionamento do empreendimento em apreço irá previsivelmente 
ocorrer uma diminuição do tráfego na actual EN234, que liga Mangualde a Canas de 
Senhorim, por transferência do tráfego de atravessamento da EN234 para o futuro lanço do 
IC12, o que resultará numa melhoria das condições de habitabilidade do centro dos 
aglomerados de Nelas, Moimenta de Maceira Dão, Pinheiro de Baixo, Ançada, S.Cosmado e 
Ribeiro. Registam-se assim, função da implantação do empreendimento em estudo, impactes 
positivos, de magnitude moderada e significativos. 

De referir uma vez mais a alteração imposta às condições de acesso ao IC12 no início do 
lanço em estudo, para a população da zona de Lapa do Lobo, aumentando a distancia a 
percorrer para devido dar entrada no IC12 no Nó de Canas de Senhorim, quer para norte, 
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como para percursos para Sul, dado que os actuais acessos (cruzamento de nível) serão 
desactivados para o IC12. 

Neste domínio há ainda que referir a eventual ocorrência de situações de partição 
 / confinamento urbano (pela proximidade a outros espaços canais existentes como sejam a 
EN234 ou Linha da Beira Alta), que poderão ocorrer em: 

♦ Urgeiriça - confinamento urbano entre a Linha da Beira Alta e o futuro IC12; 

♦ eixo Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato - partição urbana; 

♦ eixo Pinheiro de Cima e Pedreles - partição urbana e confinamento de Pinheiro de 
Cima entre futuro IC12 e EN234;  

♦ eixo S.Cosmado e Roda - partição urbana.  

Os potenciais impactes serão minimizados pelo número e localização dos restabelecimentos 
previstos, resultando assim em impactes negativos, de magnitude e significância 
reduzidas, apenas pontualmente moderadas no caso de Pinheiro de Cima.  

6.10.2.2 - Impactes nas Actividades Económicas 

Fase de Construção 

De uma forma geral, prevê-se que o traçado em apreço afecte directamente 15 apoios 
agrícolas, 1 armazém degradado (inactivo) e um armazém industrial (na zona do nó do IP5).  

À excepção de um armazém industrial (Figura 6.10.7), as afectações de apoios agrícolas e do 
pavilhão de agropecuária degradado constituem impactes, ainda que negativos, mais 
facilmente minimizáveis, uma vez que à afectação do armazém industrial na zona do nó do IP5 
irá estar associada a relocalização da actividade económica, com potenciais efeitos ao nível de 
possíveis implicações que ocorrerão na actividade regular de produção. Este impacte poderá 
apresentar uma magnitude potencialmente elevada, se o factor localização assumir uma 
grande importância para essa actividade. Contudo, pela existência de espaços livres na 
envolvente (que assume um carácter essencialmente industrial) é provável que o processo de 
relocalização seja célere e sem efeitos relevantes na normal actividade da unidade.  
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Figura 6.10.8 e 6.10.9 – Armazém Industrial Directamente Afectado - 21+700, nó do IP5, Ramo B 
km 0+230 

No que se refere aos apoios agrícolas, importa referir que na sua maioria se encontram 
inactivos e em avançado estado de degradação, sendo poucos os que se encontram ainda 
associados a actividades agrícolas, podendo estes ser facilmente substituídos. 
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Quadro 6.10.2 - Afectações Directas de Unidades de Apoio à Actividade Económica 

Localização (km) Descrição 
1+425 1 apoio agrícola 

2+700, no nó de Canas de Senhorim, Ramo D km 0+350 1 apoio agrícola 

9+900 1 armazém degradado / 
aviário desactivado 

12+795 1 apoio agrícola 
12+870 1 apoio agrícola 
17+025 2 apoios agrícolas 
19+900 4 apoios agrícolas 
20+070 1 apoio agrícola 
20+340 1 apoio agrícola 

20+550 1 apoio agrícola 
21+700, nó do IP5 1 apoio agrícola 

21+700, nó do IP5, Ramo B km 0+210 1 apoio agrícola 
21+700, nó do IP5, Ramo B km 0+230 1 armazém industrial 

 

Figura 6.10.10 - Pavilhão Agropecuário Existente ao km 9+900 
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Fotografia 6.10.11 - Pavilhão Agropecuário existente ao km 9+900 

Este pavilhão, além de não se encontrar licenciado está actualmente inactivo, sendo que se 
encontra visível bastante degradado. 

Todas as restantes afectações são referentes a pequenas construções de apoios agrícolas, 
sendo, na sua maioria barracões ou anexos em degradação, não sendo significativa a sua 
afectação, quer pelo seu actual valor (sendo que alguns dele nem sequer se encontram em 
utilização), quer à facilidade em minimizar o impacte gerado, pela sua substituição. 

Para além das afectações directas mencionadas o traçado em apreço desenvolve-se ainda nas 
proximidades de vários outros apoios agrícolas, para além de pedreiras, pecuárias e industrias 
(Quadro 6.10.3).  

As situações menos favoráveis (distâncias ao eixo da via inferiores a 30 m) ocorrem: 

♦ ao km 0+820 - proximidade à Pedreira de Vale de Boi;  

♦ no nó do IP5 - proximidade a 3 industrias e; 

♦ ao km 1+560, km 1+670, nó de Canas de Senhorim, km 12+800, km 12+875, km 
14+635, km 15+760, nó de Mangualde, km 20+400 e nó do IP5 - proximidade a vários 
apoios agrícolas.  

Destes, refere-se à proximidade à Pedreira de Vale de Boi e às indústrias. Relativamente à 
Pedreira de Vale de Boi, sendo que o restabelecimento da via de acesso à pedreira poderá 
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interferir com esta zona de acesso/entrada embora a restabeleça, não interferirá com a báscula 
de pesagem que aí se encontra instalada, pelo que os impactes decorrentes serão 
minimizados. 

 

Fotografia 6.10.12 - Vista da Entrada da Pedreira de Vale do Boi e da Báscula de Pesagem 

 

 

Figura 6.10.11 – Restabelecimento do Acesso à Pedreira de Vale do Boi 
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Quadro 6.10.3 - Afectações Indirectas de Unidades de Apoio à Actividade Económica,  
num Corredor de 200 m 

Localização (km) Identificação 
Observações 
(dir=direito 

esq=esquerdo) 

0+420 1 apoio agrícola a 45 m, lado dir 
0+820 a 1+045 Pedreira de Vale de Boi a 30 m, lado esq 

1+180 1 apoio agrícola a 80 m, lado dir 
1+560 1 apoio agrícola a 22 m, lado dir 
1+670 1 apoio agrícola a 20 m, lado dir 
1+950 1 apoio agrícola a 120 m, do lado dir 
1+960 1 apoio agrícola a 80 m, lado esq 
2+050 1 apoio agrícola a 85 m, lado dir 
2+300 4 apoios agrícolas a 70 m, lado dir 

2+650, no nó de Canas de 
Senhorim, ramo D 0+200 1 apoio agrícola a 30 m, lado dir 

3+325 1 apoio agrícola a 45 m, lado dir 
3+825 1 apoio agrícola a 110m, lado dir 
5+180 1 apoio agrícola a 70m, lado esq 
5+220 1 apoio agrícola a 70m, lado esq 
5+690 1 apoio agrícola a 95m, lado dir 
7+225 1 apoio agrícola a 50m, lado dir 
7+390 1 apoio agrícola a 60m, lado dir 
7+775 1 apoio agrícola a 40m, lado esq 
9+325 2 apoios agrícolas a 80m, lado esq 
9+345 3 apoios agrícolas a 60m, lado dir 
9+400 1 pecuária  a 90m, lado esq 
9+700 1 apoio agrícola a 65m, lado esq 

12+800 1 apoio agrícola a 25m, lado esq 
12+850 1 apoio agrícola a 60m, lado dir 
12+875 1 apoio agrícola a 28m, lado esq 
14+635 1 apoio agrícola a 30m, lado dir 
13+750 1 apoio agrícola a 60m, lado esq 
15+475 1 apoio agrícola a 86m, lado dir 
15+695 1 apoio agrícola a 70m, lado dir 
15+760 1 apoio agrícola a 35m, lado dir 
15+820 1 apoio agrícola a 80m, lado dir 
15+840 1 apoio agrícola a 92m, lado esq 
16+150 1 apoio agrícola a 80m, lado esq 
16+800 Felminca  A 20 m do lado dir 

17+300, nó de Mangualde, Ramo B 
km 0+220 1 apoio agrícola a 20m, lado dir 
17+470 1 apoio agrícola a 50m, lado dir 
17+535 2 apoios agrícolas a 65m, lado dir 
18+260 1 industria a 90m, lado dir 
18+820 1 apoio agrícola a 35m, lado, esq 
20+400 1 apoio agrícola a 30m, lado esq 
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Localização (km) Identificação 
Observações 
(dir=direito 

esq=esquerdo) 

21+200 1 apoio agrícola a 90m, lado esq 
21+220 1 apoio agrícola a 130m, lado esq 

21+500, nó do IP5, Ramo D km 
0+220 4 apoios agrícolas a 30m, lado dir 

21+700, nó do IP5, Ramo B km 
0+100 a 0+250 3 indústrias a 25m, lado dir 

Deve ainda referir-se que à construção do empreendimento em estudo, estará associado o 
aumento de postos de trabalho, quer sejam directos decorrentes da construção da via, quer 
indirectos pelos efeitos que o sector da construção civil induz nos restantes sectores da 
economia. Este impacte será positivo, directo, temporário de magnitude moderada e 
pouco significativo. 

A este aumento do número de postos de trabalho disponível na região poderá estar associada 
a vinda de mão-de-obra exterior, que se reflectirá num aumento da população presente, com 
reflexos no consumo de bens, sobretudo alimentares e de pequeno comércio, assim como nos 
serviços de restauração, etc., a nível local / concelhio, o que constituirá um impacte económico 
positivo, ainda que limitado no tempo e pouco significativo. 

Durante a fase de construção serão expectáveis alterações na estrutura e rendimentos 
provenientes das propriedades agrícolas e florestais directamente atravessadas, causadas 
pelas expropriações de terrenos para instalação da nova infra-estrutura, que resultarão na 
substituição do uso actual do solo por espaço canal.  

A afectação de áreas agrícolas e florestais, e consequente perda de rendimentos em algumas 
áreas do território em estudo classifica-se como um impacte negativo e directo, contudo de 
média magnitude, determinando, por forma a acautelar impactes residuais pouco expressivos, 
a atribuição de indemnizações adequadas e atempadas, assumindo-se então o impacte como 
potencialmente pouco significativo. 

Por outro lado, a atribuição de indemnizações por efeito das expropriações poderá ainda assim 
repercutir-se positivamente nos agregados familiares envolvidos, função do aumento de 
rendimentos auferido pela indemnização. 
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Fase de Exploração 

Ao nível concelhio / local, o projecto em estudo contribuirá de forma positiva para uma 
melhoria das condições de acessibilidade e para uma redução da perigosidade 
rodoviária, traduzindo-se numa melhoria dos factores de competitividade associados às 
empresas aí instaladas e no aumento da capacidade de atracção das áreas de acolhimento de 
actividades económicas existentes.  

Efectivamente, o sector industrial beneficiará de facilidades de escoamento de produtos e 
acesso a mercados, sendo particular beneficiado o sector agro-industrial e extractivo. 

Com efeito, será ao nível do sector da transformação que se verificarão importantes impactes 
positivos, uma vez que a concretização do projecto patrocinará um mais fácil escoamento dos 
produtos e uma maior proximidade aos principais mercados.  

O sector terciário será igualmente beneficiado com a implementação do Projecto, não só em 
termos de acessibilidade como ao nível de segurança da via, favorecendo indirectamente o 
aprofundamento da actividade turística da região.  

Em síntese, este impacte considera-se como positivo, directo e indirecto, permanente, de 
magnitude moderada a elevada e significativo. 

6.10.2.3 - Impactes nas Infra-Estruturas   

Fase de Construção 

Na fase de construção prevê-se que o traçado em estudo se desenvolva nas proximidades de 
uma ETAR (ETAR de Nelas ao km 7+230, a 50 m do lado esquerdo), embora não se preveja 
qualquer interferência, que com a sua exploração quer com a sua área de protecção, sendo 
igualmente garantidos os seus acessos. 
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Figura 6.10.12-  ETAR Nº 2 de Nelas (km 7+200) 

De assinalar também a proximidade do traçado a dois depósitos de água (municipais), 
designadamente aos km’s 15+200 e 18+900, não sendo afectados directamente, sendo que o 
topo do talude da estrada se encontra a aproximadamente 25 m. Referencia ao facto de que 
relativamente ao depósito situado ao km 18+900, tenha sido projectado um muro no talude da 
estrada para possibilitar a sua preservação respeitando a sua área de servidão (estabelecida 
no PDM de Mangualde em 25 m). 
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Figuras 6.10.11 e 6.10.12- Reservatórios de Água Situados  
Próximo do Traçado aos km’s 15+200 e 18+900 

No que concerne a linhas de transporte de energia eléctrica e a gasodutos são atravessadas 
os seguintes: 

♦ 0+065 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 0+450 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 0+820 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 2+450 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 2+470 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 2+560 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 5+075 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 7+260 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 7+290 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 7+310 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 9+180 - Linha de Alta Tensão (60 Kv);  

♦ 9+190 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 10+650 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 12+165 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 13+885 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 13+900 - Linha de Alta Tensão (60 Kv);  
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♦ 17+455 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 18+520 - Linha de Alta Tensão (60 Kv); 

♦ 19+525 - Linha de Média Tensão (15 Kv); 

♦ 12+210 - Gasoduto do 2º Escalão (Beiragás) 

♦ 12+955 - Gasoduto do 1º Escalão (Transgás) 

Estes atravessamentos serão compatibilizados, estando o seu correcto restabelecimento 
enquadrado no âmbito do projecto, designadamente nos Serviços Afectados. 

Apenas de destacar a necessidade de reposição de um pequeno troço de Gasoduto (2º 
Escalão), por forma a que não seja necessário que este seja aterrado, garantindo desta forma 
quer o seu funcionamento. quer a possibilidade de manutenção (considerado no âmbito dos 
Serviços Afectados do Projecto). 

 

Figura 6.10.13 – Troço de Gasoduto novo a construir ao km 12+210. 

Igualmente na fase de construção serão expectáveis impactes ao nível de incremento do 
congestionamento da rede viária existente pelo afluxo de veículos de pesados e maquinarias 
associados às obras de construção da via. Este afluxo conduzirá consequentemente a um 
aumento do tráfego, reflectindo-se no aumento dos tempos de deslocação. Este impacte será 
negativo, temporário, directo e pontualmente significativo.  

Este impacte será particularmente sentido junto das áreas de estaleiro que vierem a ser 
definidas e nas vias rodoviárias de acesso local, cujas características físicas e funcionais 
estarão mais susceptíveis aos constrangimentos provocados por obras desta natureza. 

A circulação de tráfego de pesados associados às obras de construção do empreendimento em 
estudo, poderá conduzir a uma deterioração do pavimento na rede viária local.  
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O aumento de circulação de veículos pesados na rede viária local potencia o risco de acidentes 
rodoviários, em especial junto dos aglomerados urbanos existentes, impacte que poderá ser 
minimizado mediante a adopção de regras no que se refere aos horários e velocidades do 
tráfego de veículos. 

Durante esta fase dever-se-ão registar alguns cortes nos caminhos, o que constituirá um efeito 
de barreira cuja magnitude e significância poderá ser minimizada mediante a adopção e 
divulgação atempada de um conjunto de percursos alternativos.  

Os impactes no congestionamento da rede viária associada às obras de construção do 
empreendimento em análise serão mais importantes nos troços que mais se 
aproximam / atravessam áreas urbanas. 

6.10.2.4 - Impactes nos Equipamentos Colectivos 

Na fase de construção prevê-se que o traçado em estudo se desenvolva nas proximidades de 
da Capela de Santo António dos Cabaços (ao km 19+210, a 40 m do lado direito, analisada 
com maior pormenor no âmbito dos impactes no património), o que consubstancia um impacte 
negativo de magnitude e significância moderada (apenas pontualmente moderadas 
aquando da ocorrência de cerimónias religiosas na capela, sendo garantida a reposição dos 
seus acessos). 

Importa ter em consideração o valor que esta capela tem para a população local, onde se 
centram romarias e procissões, sendo que o restabelecimento dos acessos deverá ser 
garantido. 

 

Figura 6.10.14 – Capela de Santo António dos Cabaços 
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Referencia também para o Parque Ecológico Municipal da Quinta da Cerca, pelas 
actividades pedagógicas e lúdicas de desenvolve. O traçado contorna os limites deste parque, 
por forma a não o afectar, tendo adoptado o atravessamento em viaduto nas suas 
proximidades na transposição da ribeira do Cagavaio, por forma a reduzir também as 
interferências visuais. Os acessos a este parque, realizados a partir da EM 1470, encontram-se 
igualmente assegurados. 

 

Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca 

Figura 6.10.15 – Localização do Parque Ecológico Municipal da Quinta da Cerca 

6.10.2.5 - Efeito de Barreira 

Um dos principais efeitos do empreendimento em análise consubstancia-se no efeito de 
barreira. De facto, a implantação física do traçado promoverá um aumento do efeito de barreira 
uma vez que a infra-estrutura rodoviária apenas será transponível em alguns pontos 
localizados ao longo da sua extensão.  

Assim, e uma vez que o conceito de permeabilidade transversal está relacionado com a 
identificação da maior ou menor facilidade em transpor de um lado para o outro uma 
determinada rodovia foi desenvolvida neste domínio uma metodologia que visa permitir uma 
aproximação à quantificação do efeito de barreira das soluções em estudo.  

A aplicação metodológica desenvolvida é composta de diferentes itens, que se apresentam em 
seguida: 

1 - identificação da extensão total, em quilómetros 
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2 - subtracção da extensão (em km) correspondente ao viaduto de Cagavaio. 
Efectivamente, nas áreas onde o traçado se desenvolve na referida obra de arte a 
transponibilidade da via é garantida, ou seja o atravessamento da mesma é passível de se 
executar; 

3 - contabilização do número de restabelecimento previstos. Os restabelecimentos 
permitem o atravessamento da via, logo funcionam como medidas minimizadoras do efeito 
de barreira e revelam-se tanto mais necessárias quanto maior for a pressão urbano-
demográfica nas proximidades da via; 

4 - localização quilométrica de todos os restabelecimentos e cálculo da distância, em 
metros, entre o restabelecimento e o restabelecimento seguinte. Obtém-se assim, para 
toda a extensão da solução em análise, a identificação precisa da distância que as 
populações necessitam percorrer para poderem transpor a via em estudo por solução; 

5 - identificação da distância média entre os vários restabelecimentos; 

6 - identificação dos troços em que a distância entre restabelecimento é superior à média 
da solução em apreço. Assim, é possível aferir-se os troços em que o efeito de barreira é 
mais intenso. 

Com a aplicação exposta foi possível construir o seguinte quadro síntese da permeabilidade 
transversal. 

Quadro 6.11.3 - Síntese da Permeabilidade Transversal 

KM INICIAL KM FINAL 
Extensão 
total (m) 

Extensão em 
viadutos (m) 

Troços sem 
permeabilidade 

transversal 
Dimensão 
média (m) 

% do 
traçado 

0+000 21+787 21787 510 21277 618 97,7 

O número de trechos do traçado em estudo que apresentam extensão superior à média (dos 
trechos sem permeabilidade transversal) é relativamente importante. O efeito de barreira será 
tendencialmente mais relevante nos locais onde a extensão dos trechos é mais elevada, 
nomeadamente nos troços assinalados no Quadro 6.11.4.  

                                                 

Calculado com base no quadro seguinte.  



COBA  
 

 

Quadro 6.11.4 - Análise da Permeabilidade Transversal - Efeito Barreira 

Restabelecimentos 
e Obra de arte km 

Extensão da 
Obra de Arte 

(m) 
Via a 

Restabelecer Observações 
Troços sem 

Permeabilidade 
Transversal (m) 

PS 1   0+373  caminho rural 0+000 a 0+373 373 

PS 2   0+830  
estrada 
municipal 0+373 a 0+830 457 

PS 3   1+925  caminho rural 0+830 a 1+925 1095 

PS 4   2+409  EM641 1+925 a 2+409 484 

PS 4A - Ramo A B 2+708    2+409 a 2+708 299 

PS 5   3+418  caminho rural 2+708 a 3+418 710 

PI 6   3+964  EM642 3+418 a 3+964 546 

PS 7   4+612  caminho rural 3+964 a 4+612 649 

PI 8   5+050  EN231-2 4+612 a 5+050 438 

PA 1    6+130  caminho rural 5+050 a 6+130 1080 

PA 2   6+804  caminho rural 6+130 a 6+804 674 

PS 9   7+555  EM643 6+804 a 7+555 751 

PI 10   8+516  
estrada 
municipal 7+555 a 8+516 961 

PS 11   8+969  
estrada 
municipal 8+516 a 8+969 813 

PA 3   9+698  caminho rural 8+969 a 9+968 999 

PI 12   10+240  EN231 
9+968 a 
10+240 272 

PI 12 A Ramo A B 10+645    
10+240 a 
10+645 405 

PA 4   11+208  caminho rural 
10+645 a 
11+208 563 

PS 13   12+381  CM 470 
11+208 a 
12+381 1173 

PA 5   12+840  caminho rural 
12+381 a 
12+840 459 

         
12+840 a 
13+280 440 

Viaduto do Cagavaio 13+280 a 13+790 510   Permeabilidade total 

PS 14   14+028  caminho rural 
13+790 a 
14+028 238 

PA 6   14+673  caminho rural 
14+028 a 
14+673 645 

PS 15   15+284  EM 594 
14+673 a 
15+284 611 

PA 7   15+776  caminho rural 
15+284 a 
15+776 492 

PS 16   16+770  
caminho 
municipal 

15+776 a 
16+770 994 

PS 16A   17+369    
16+770 a 
17+369 599 

PA 8    17+660  caminho rural 
17+369 a 
17+660 291 

PS 17   18+223  EM 595 
17+660 a 
18+223 563 

PS 18   18+663  caminho rural 
18+223 a 
18+663 440 
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Restabelecimentos 
e Obra de arte km 

Extensão da 
Obra de Arte 

(m) 

Via a 
Restabelecer Observações 

Troços sem 
Permeabilidade 
Transversal (m) 

PI 19   19+672  EN 16 
18+663 a 
19+672 1009 

PI 20   20+320  CM 1444 
19+672 a 
20+320 648 

PA 9   21+234  caminho rural 
20+320 a 
21+234 914 

PS 20A   21+596  A25/IP5 
21+234 a 
21+596 362 

 
21+596 a 
21+787 191 

Efectivamente, cerca de 42,8% dos restabelecimentos previstos para a solução em apreço 
estão acima da média da mesma. Nestas zonas, a permeabilidade transversal poderá ser 
afectada, uma vez que a rodovia será vedada, obrigando a um aumento da distância a 
percorrer, para quem se queira deslocar de um lado para o outro da rodovia, principalmente 
para quem o faça a pé, uma vez que para os que utilizam veículos motorizados este impacte 
será menos significativo.  

Os troços que demonstram menor permeabilidade transversal são os seguintes: 

Quadro 6.11.5 - Síntese dos Troços de Menor Permeabilidade Transversal 

Localização 

Troços sem 
Permeabilidade 
Transversal (m) Observações 

0+830 a 1+925 1095 
Intersecta áreas agrícolas e florestais, nas proximidades de Canas de 
Senhorim. Envolvente constituída ainda por uma pedreira 

2+708 a 3+418 710 Intersecta áreas essencialmente florestais, para além de áreas agrícolas 
3+964 a 4+612 649 Envolvente constituída por áreas florestais 
5+050 a 6+130 1080 Envolvente constituída por áreas florestais 
6+130 a 6+804 674 Envolvente constituída por áreas florestais 

6+804 a 7+555 751 
Envolvente constituída por áreas florestais, para além de pequenas áreas 
agrícolas 

7+555 a 8+516 961 
Envolvente constituída por áreas florestais e de matos, nas proximidades 
de Nelas 

8+516 a 8+969 813 Envolvente constituída por áreas florestais, nas proximidades de Nelas 

8+969 a 9+968 999 
Intersecta áreas florestais e de matos, para além de áreas agrícolas, nas 
proximidades de Algeraz 

11+208 a 
12+381 1173 Intersecta áreas florestais e de matos, para além de áreas agrícolas 

14+028 a 
14+673 645 Intersecta áreas de matos, para além de floresta.  

15+776 a 
16+770 994 

Envolvente constituída por áreas florestais, agrícolas e matos, para além 
de área industrial 

18+663 a 
19+672 1009 Intersecta área de matos 

19+672 a 
20+320 648 Intersecta área de matos e florestal 

20+320 a 
21+234 914 Atravessa áreas agrícolas e matos, nas proximidades de Mangualde 
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Com efeito, uma análise mais cuidada do projecto revela que, de uma forma geral, os troços 
com maior distância entre os restabelecimentos previstos estão associados, na generalidade a 
áreas onde, a manifesta inexistência de pressão urbana existente e futura não induz, à partida, 
a criação de restabelecimentos no presente projecto, à excepção das áreas próximas de Canas 
de Senhorim, Nelas, Algeraz, Área industrial (km 16+500) e Mangualde.  

Nestas áreas foram cuidadosamente aferidos o número de restabelecimentos previstos no 
projecto, de forma a garantir a manutenção de níveis de permeabilidade adequados à 
ocupação da envolvente da rodovia em apreço. 

No entanto, e numa análise global apesar da dimensão média dos trechos sem permeabilidade 
transversal ser importante, existe uma relativa homogeneidade de dimensão dos troços a que 
se associa uma menor ocupação urbana marginal, pelo que a população potencialmente 
afectada pela intransponibilidade associada à rodovia em estudo é previsivelmente reduzida.  

Em síntese, pode afirmar-se que não é expectável que ao traçado em estudo esteja associado 
um significativo incremento do efeito de barreira, o que decorre sobretudo da conjugação de 
reduzida ocupação marginal e do restabelecimento de vias intersectadas, pelo que se classifica 
o impacte como negativo, de reduzida magnitude e pouco significativo, sendo apenas, 
pontualmente significativo nas situações mencionadas anteriormente, onde ocorre maior 
distância entre restabelecimentos e ocupação urbana da envolvente da rodovia. 

6.10.2.6 - Restabelecimentos 

Importa ainda referir que os restabelecimentos preconizados no âmbito do presente projecto 
foram avaliados de forma integrada em termos locais e no enquadramento do traçado da via, 
não se tendo identificados impactes relevantes associados, uma vez que se tratam, na sua 
maioria de correcções das vias restabelecidas, de modo a permitir a melhor reposição do seu 
traçado.  

Excepção feita apenas para o restabelecimento a Canas de Senhorim, que assegura a ligação 
a esta povoação, no seguimento da EN 641 e a partir do Nó de Canas de Senhorim. Este 
restabelecimento contempla a beneficiação da via existente e de um caminho de fracas 
condições de permeio com um campo agrícola, sendo no entanto uma via de características 
modestas, ladeado por campos agrícolas, alguns abandonados, nas franjas da zona urbana. 

Este restabelecimento foi considerado por forma a afastar o tráfego (sobretudo de pesados) de 
acesso ao Nó de Canas de Senhorim da zona da EN 641, em que existem mais casas na sua 
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envolvente, por vezes estrangulando a via pela sua proximidade à plataforma. Foi pois 
equacionada uma solução alternativa contornando as casas e estabelecendo a ligação à via 
distribuidora de trafego de Canas de Senhorim. 

Assim, também para esta situação não foram identificados impactes de relevância, sendo 
apenas de assinalar a presença de um sítio arqueológico, como adiante no capítulo próprio se 
desenvolverá. 

6.11 - IMPACTES NO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Para a identificação dos impactes associados à construção e exploração do IC12, entre Canas 
de Senhorim e Mangualde, foi necessário enquadrar o empreendimento em estudo no contexto 
de instrumentos de gestão territorial de nível supra-concelhio e de nível concelhio, onde se 
destacam os Planos Directores Municipais. Foram também aferidas as condicionantes, sujeitas 
a servidões legais, de um empreendimento desta natureza.  

Como referido na Caracterização, a área em estudo integra-se na zona de Dão - Lafões, 
correspondendo a um território com reduzidos níveis de desenvolvimento económico e com 
dinâmicas demográficas recessivas. É uma área que apresenta uma rede viária fragilizada 
relacionada, fundamentalmente, com a inexistência de estruturas de ligação com 
características adequadas a eixos viários principais.  

Os instrumentos de planeamento territorial e sectorial em vigor para esta região visam, directa 
e indirectamente, uma melhoria efectiva das acessibilidades regionais, prevendo investimentos 
significativos a este nível. 

6.11.1 - Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

6.11.1.1 - Impactes de Nível Regional 

A construção do presente lanço do IC12, com a ligação ao IP5 e IP3 permitirá melhorar as 
redes e sistemas de transporte existentes a nível regional, através do incremento na 
conectividade da rede actual, servindo assim um maior número de utentes, através da melhoria 
do acesso das populações da área à rede rodoviária fundamental global do país.  

Com efeito, com a implementação do lanço em estudo será possível dotar a região de um 
sistema de transportes mais eficaz e logo patrocinar uma maior coesão territorial, o que se 
coaduna com os objectivos consignados no PNPOT e no PROT Centro (em 
desenvolvimento), pela redução do atrito das distâncias, gerando um canal de acesso mais 
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fluído intra-região e aos espaços exteriores, para além do incremento da diversidade e 
conectividade modal, procurando assim, pela via da articulação, garantir maior eficiência 
interna do sector dos transportes. 

Com efeito, a implantação do empreendimento em estudo irá traduzir-se numa maior 
complementaridade entre as redes regionais e nacionais, contribuindo, assim, para a melhoria 
da qualidade de vida na região e para a viabilização de um maior nível de desenvolvimento 
económico.  

Possibilitará ainda uma abordagem integrada da mobilidade já que permitirá reforçar a 
estruturação do sistema urbano principal assim como a organização das respectivas áreas 
envolventes. 

Em termos de ordenamento, a infra-estrutura rodoviária em análise permitirá, a nível regional, 
criar uma estrutura viária mais coesa, com um ordenamento do tráfego e descongestionamento 
da EN234, que suporta o tráfego de diferentes características que se estabelece entre Nelas e 
Mangualde, num primeiro nível, e numa área mais abrangente, num nível mais amplo.  

O empreendimento em estudo, que está consignado no Plano Rodoviário Nacional 2000, 
possibilitará ainda concretizar parte das ligações em falta na rede complementar rodoviária, 
reduzindo desta forma os tempos e os custos médios de percurso, aproximando as 
populações, desenvolvendo as actividades económicas e potenciando as ocupações de lazer, 
indo ao encontro dos objectivos gerais do futuro QREN - 2007-2013, do PO do Centro e do 
PNPOT.  

Da análise global da área em estudo é possível aferir-se que o novo eixo viário pode 
efectivamente contribuir para o aumento da qualidade e da funcionalidade dos sistemas 
urbanos da região, ao proporcionar melhores condições de acesso entre os aglomerados com 
maior importância nos concelhos atravessados.  

Com efeito, o empreendimento em análise permitirá, a nível global, concretizar territorialmente 
os objectivos consignados no PNPOT, na medida em que permitirá cumprir as opções para o 
Desenvolvimento do Território de Dão - Lafões, por: 

♦ Potenciar o reforço da dinâmica industrial do sistema urbano sub-regional, de forma a 
suportar a base económica do “território de Viseu”; 

♦ Potenciar a preservação das condições de genuinidade dos produtos regionais de 
qualidade e reforçar a sua projecção e imagem nos mercados nacionais e 
internacionais; 
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♦ Fomentar o turismo sub-regional que combine o potencial existente nas múltiplas 
vertentes: cultura e património, natureza e paisagem, turismo activo, termalismo e 
turismo de saúde, enoturismo, gastronomia; 

♦ Contribuir para a estruturação do sistema urbano sub-regional, apostando na 
especialização e complementaridade de equipamentos, infra-estruturas e funções 
urbanas, suportadas por soluções eficientes e inovadoras em matéria de mobilidade. 

No que concerne ao PROT Centro, em desenvolvimento, e de acordo com os objectivos 
definidos para o mesmo, é possível aferir que o empreendimento em estudo permitirá, a nível 
global: 

♦ concretizar as opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 
nacional, designadamente do PNPOT; 

♦ reforçar os factores de internacionalização da economia regional e a valorização da 
posição estratégica da região para a articulação do território nacional e deste com o 
espaço europeu; 

♦ reforçar a cooperação transfronteiriça visando uma melhor inserção ibérica das sub-
regiões do interior; 

♦ valorizar a natureza multipolar da rede urbana para o desenvolvimento de um sistema 
urbano verdadeiramente policêntrico, reforçando a integração entre sistemas urbanos 
sub-regionais; 

♦ densificar as interacções intra-regionais, nomeadamente estruturando as redes 
regionais de equipamentos e serviços, e melhorando as redes estruturantes de 
transportes internas à região.  

♦ reforçar o potencial de desenvolvimento dos grandes corredores de transporte 
nacionais e transeuropeus que atravessam a região modernizando infra-estruturas, 
estimulando complementaridades entre centros urbanos e melhorando as articulações 
com as redes intra-regionais.  

Pelo exposto anteriormente entende-se que os impactes do empreendimento em estudo no 
PNPOT em geral, e nos seus vários objectivos de política designados para o território de Dão 
Lafões, para além do PROT - Centro (em desenvolvimento) e do futuro QREN, serão positivos 
e significativos a muito significativos.  

Mais se constata que o empreendimento em apreço não interfere com nenhum espaço 
delimitado ao abrigo do Plano Regional de Ordenamento Florestal Dão Lafões (PROF), 
promovendo assim, indirectamente, um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais da 
região.  
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Constata-se assim que, do ponto de vista do ordenamento, o empreendimento em apreço 
constituirá, de uma forma geral, um elemento importante na qualificação e organização na área 
em estudo e sua envolvente, com efeitos positivos na estrutura territorial e nas acessibilidades 
dos concelhos servidos pelo empreendimento em estudo. Permitirá ainda valorizar os 
aglomerados urbanos directamente servidos e, em consequência proporcionar um maior 
equilíbrio urbano na região.  

O empreendimento em análise permite ainda reduzir os tempos e os custos médios de 
percurso, aproximando as populações e contribuindo para potenciar a competitividade das 
empresas instaladas e a capacidade de atracção do território. 

Em síntese pode afirmar-se que os impactes identificados ao nível dos planos nacionais, 
especiais e regionais são, na sua globalidade, positivos, directos e indirectos e 
significativos a muito significativos.  

6.11.1.2 - Impactes a Nível Concelhio / Local 

Como referido no capítulo de caracterização, no que respeita à acessibilidade rodoviária, os 
concelhos em estudo, Nelas e Mangualde, consideram nos seus PDM’s prioritária a melhoria 
da acessibilidade intra e inter concelhia, sendo que definem espaços canal especificamente 
para o IC12, que apresenta troços em que não é totalmente coincidente com a solução em 
análise, ou seja, consideram o espaço canal referente à solução de traçado inicialmente 
estudada mais a Sul (ver antecedentes do projecto), se bem que estes municípios tenham sido 
envolvidos ao longo do processo de desenvolvimento deste projecto, tendo aprovado o 
corredor do traçado agora em estudo. 

Com efeito, e da análise integrada das várias plantas de ordenamento é possível observar que 
as soluções em apreço intersectam espaços que, do ponto de vista de ordenamento urbano, se 
poderão constituir, eventualmente, como elementos condicionadores. Contudo, constata-se 
numa primeira análise, que o empreendimento em estudo se posiciona prioritariamente, por 
definição estratégica no seu desenvolvimento, sobreposto ou próximo de espaços 
eminentemente rurais, reduzindo por este via os efeitos de partição territorial.  

Com base nas cartas de ordenamento dos concelhos em apreço, apresenta-se, no 
Quadro 6.11.1 a área e percentagem afecta às diferentes classes de ordenamento 
intersectadas. De forma particular é possível afirmar que as soluções em apreço intersectam 
sobretudo classes de uso de solo rural (Figura 6.11.1), uma vez que cerca de 63% do traçado 
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intersecta espaço florestal, 33% espaço agrícola e apenas 4% espaço industrial, minimizando 
assim a afectação de solo urbano.  

Quadro 6.11.1.- Intersecção do Empreendimento em Apreço com as Classes de Ordenamento 
definidas nos PDM 

Extensão do Traçado Espaço Florestal Espaço Agrícola Espaço Industrial 

m ha ha % ha % ha % 

21787 174,3 110,7 63,5 57,0 32,7 6,6 3,8 

 

63%

33%

4%

Espaço florestal
Espaço agrícola
Espaço Industrial

 

Figura 6.11.1 - Intersecção do Empreendimento em Apreço com  
as Classes de Ordenamento definidas nos PDM 

No que se refere à identificação e avaliação de impactes no ordenamento do território 
concelhio do empreendimento em apreço há ainda que considerar os potenciais efeitos da 
infra-estrutura no uso de solo das áreas na directa influência do empreendimento.  

Com efeito, poderá ocorrer uma alteração nas condições de uso nos espaços imediatamente 
adjacentes ao empreendimento, quer na fase de construção, em virtude da perturbação 
causada pelas obras, quer na fase de exploração, em consequência sobretudo dos reflexos na 
qualidade de vida das populações decorrente do empreendimento, o que poderá dar origem a 
uma desvalorização do uso e consequentemente, do valor dos solos. Contudo, entende-se que 
estes impactes, a ocorrerem, assumirão magnitude e significância pouco expressivas, pela 
ocupação essencialmente agrícola e florestal da envolvente e pela menor pressão para 
alterações de uso de solo nesta região. 
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Por outro lado, serão previsíveis impactes positivos associados ao incremento da atractividade 
dos espaços localizados na área de influência directa do empreendimento, em particular nas 
localidades mais próximas dos nós previstos, decorrente dos ganhos de acessibilidade (custo e 
tempo) que a intervenção prevista terá na circulação intra-regional e inter regional. 

Assim, deverá verificar-se a valorização dos solos e dos usos e/ou a urbanização de espaços 
que até então se mantiveram expectantes ou com usos agrícolas / florestais. Esta valorização 
terá impactes de maior magnitude nos aglomerados de Mangualde e Nelas, pelo maior 
dinamismo demonstrado já na actualidade. Neste caso, Mangualde será o aglomerado mais 
beneficiado pelo previsível incremento da atractividade residencial e sobretudo de carácter 
empresarial, potencial esse que se centrará em redor de Ançada e S.Cosmado. Para mais 
acresce a existência de vastos espaços capazes de acolher a pressão previsível actualmente 
em espaço que, de acordo com os PDM em vigor, se vocacionam para uso urbano.  

Contudo, tal não invalida que a revisão dos planos em curso não se assuma como uma “janela 
de oportunidade”, ao potenciar o enquadramento do empreendimento em apreço nas várias 
estratégias de desenvolvimento a definir.  

Para além das implicações referidas é igualmente previsível que o empreendimento em estudo 
se reflicta na aceleração da execução dos planos actualmente existentes para o território 
intersectado. Assim, admite-se que a execução dos planos sofra um incremento, sendo, 
expectável que ocorra uma ligeira densificação dos usos previstos.  

No entanto, e de modo a acautelar a ocorrência de fenómenos de crescimento urbano 
desadequado face às características de suporte dos territórios em questão, entende-se 
necessário adequar, desde já, os planos actualmente existentes, de modo a que sejam 
veículos de implementação do desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

Fica assim patente que, ao nível do ordenamento municipal, assume particular importância a 
inclusão, quer do traçado em apreço, quer das necessárias respostas às solicitações territoriais 
decorrentes do mesmo, facto particularmente relevante na proximidade dos nós previstos.  

Só assim o empreendimento em análise se irá constituir como uma rede estruturante de 
suporte ao desenvolvimento integrado, numa óptica sustentável, da área atravessada, em 
primeiro plano, e da região Centro Interior em geral. Com efeito, para além de promover o 
incremento da população residente e de constituir um elemento de reflexo demográfico, o 
empreendimento em apreço servirá de modo potencialmente significativo as actividades 
económicas, através do estímulo à diversificação das actividades produtivas, melhoria do 
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comércio, indústria e do transporte dos produtos, assim como da qualificação urbana e coesão 
territorial.  

6.11.2 - Padrões de Ocupação do Solo 

A ocupação actual do solo constituiu um dos principais factores que nortearam a concepção do 
traçado, a sua inserção no terreno, a par com condicionantes de ordem técnica e ambiental. 
Foi pois tida em atenção a actual ocupação do território, objectivando no próprio projecto as 
soluções mais equilibradas para reduzir afectações mais sensíveis neste domínio. Daí que se 
tenham evitado, dentro dos possíveis a afectação de padrões de ocupação mais sensíveis, 
ajustando o traçado á realidade observada ao longo de todo o seu corredor de inserção. 

De um modo geral, pode afirmar-se que as afectações directas previstas do traçado em apreço 
afectam sobretudo o padrão rural (Quadro 6.11.2, elaborado com base no Desenho 1251-PB-
61-0002-006), facto que não é alheio às características genéricas de todo o território Interior de 
Portugal Continental.  

Da análise do Quadro 6.11.2 pode constatar-se que, no domínio do padrão urbano, apenas 
ocorrem afectações directas de áreas urbanas no início do traçado, em Canas de Senhorim, e 
a meio (sensivelmente ao km 8+500), nas proximidades de Nelas, num total de 1,2%, sendo 
relevante o facto de não serem directamente afectadas habitações mas apenas as zonas 
marginais destas áreas urbana. 

As afectações de áreas florestais dividem-se em áreas florestais de produção (49,9%) e áreas 
florestais de protecção (0,9%), sendo que as afectações ocorrem um pouco ao longo de todo o 
traçado, à semelhança da afectação de áreas de matos (28,6%). De sublinhar que a afectação 
de floresta de produção é sobretudo indirecta, marginal, sendo a zona em estudo 
predominantemente ocupada em termos silvícolas por pinhal e eucaliptal. 

A afectação de áreas agrícolas ocorre em 19,1% do traçado, em resultado do cariz 
essencialmente rural da área em estudo, sendo as principais áreas agrícolas atravessadas, de 
onde se destaca a vinha, as seguintes:  

♦ do km 1+150 a 1+300; 

♦ do km 1+450 a 2+100; 

♦ do km 9+600 a 9+900; 

♦ do km 11+900 a 12+200; 

♦ do km 12+900 a 13+100; 
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♦ do km 15+450 a 15+800; 

♦ do km 20+400 a 20+650. 

Destaca-se uma vez mais a presença da vinha e a preocupação tida durante a concepção do 
traçado no sentido de evitar a sua afectação, designadamente desviando o traçado para as 
suas extremas, o que acontece em grande parte dos casos, tendo-se procurado minimizar os 
impactes decorrentes destas afectações. 

Sempre que possível procurou-se o desenvolvimento do traçado pelas extremas das 
propriedades, o que aconteceu na junto à Quinta do Vale do Lameiro Longo, em que se ripou o 
traçado para Sul de modo a não interferir com a extensa vinha existente (deslocando-o para 
meia encosta) e genericamente em todas as zonas de atravessamento de espaço agrícola, 
sobretudo em vinha, sendo este esforço patente na observação da Figura 4.11.1 - onde estão 
representadas as parcelas de vinha cadastradas pelo IVV e em que se nota o desenvolvimento 
do traçado nas zonas de menor densidade de ocorrências. 

Em síntese, o padrão das classes de ocupação e uso do solo presente no corredor em análise, 
indicia como mais provável a afectação do padrão rural, destacando-se em particular as áreas 
florestais.  

Quadro 6.11.2 - Afectações dos Padrões de Ocupação do Solo 

Ponto 
Inicial 

Ponto 
Final Ocupação do Solo Extensão (m) Área de 

Afectação (ha) 
0 268 Áreas Edificadas 268 2,14 

268 303 Área Florestal de Produção 35 0,28 
303 591 Área Agrícola 288 2,30 
591 970 Área Florestal de Produção 379 3,03 
970 1145 Área Agrícola 175 1,40 

1145 1285 Área Florestal de Produção 140 1,12 
1285 1775 Área Agrícola 490 3,92 
1775 1953 Área de Matos 178 1,42 
1953 2078 Área Agrícola 125 1,00 
2078 2238 Área Florestal de Produção 160 1,28 
2238 2304 Área Agrícola 66 0,53 
2304 2421 Área Florestal de Produção 117 0,94 
2421 2574 Área de Matos 153 1,22 
2574 2671 Área Agrícola 97 0,78 
2671 3090 Área Florestal de Produção 419 3,35 
3090 3160 Área Agrícola 70 0,56 
3160 3224 Área Florestal de Produção 64 0,51 
3224 3344 Área Agrícola 120 0,96 
3344 4189 Área Florestal de Produção 845 6,76 
4189 4244 Área Agrícola 55 0,44 
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Quadro 6.11.2 - Afectações dos Padrões de Ocupação do Solo (Cont.) 

Ponto 
Inicial 

Ponto 
Final Ocupação do Solo Extensão (m) Área de 

Afectação (ha) 
4244 5306 Área Florestal de Produção 1062 8,50 
5306 5336 Área Agrícola 30 0,24 
5336 6020 Área Florestal de Produção 684 5,47 
6020 6054 Área Agrícola 34 0,27 
6054 6772 Área Florestal de Produção 718 5,74 
6772 6892 Área de Matos 120 0,96 
6892 7337 Área Florestal de Produção 445 3,56 
7337 7473 Área Agrícola 136 1,09 
7473 7724 Área Florestal de Produção 251 2,01 
7724 8024 Área de Matos 300 2,40 
8024 8446 Área Florestal de Produção 422 3,38 
8446 8469 Áreas Edificadas 23 0,18 
8469 8936 Área Florestal de Produção 467 3,74 
8936 9025 Área Agrícola 89 0,71 
9025 9252 Área Florestal de Produção 227 1,82 
9252 9304 Área de Matos 52 0,42 
9304 9361 Área Agrícola 57 0,46 
9361 9488 Área Florestal de Produção 127 1,02 
9488 9635 Área de Matos 147 1,18 
9635 9744 Área Agrícola 109 0,87 
9744 9819 Área Florestal de Produção 75 0,60 
9819 9883 Área Agrícola 64 0,51 
9883 11096 Área Florestal de Produção 1213 9,70 
11096 11169 Área Agrícola 73 0,58 
11169 11209 Área Florestal de Produção 40 0,32 
11209 11468 Área de Matos 259 2,07 
11468 11546 Área Florestal de Produção 78 0,62 
11546 11587 Área de Matos 41 0,33 
11587 11990 Área Florestal de Produção 403 3,22 
11990 12080 Área Agrícola 90 0,72 
12080 12336 Área Florestal de Produção 256 2,05 
12336 12385 Área Agrícola 49 0,39 
12385 12441 Área de Matos 56 0,45 
12441 12618 Área Agrícola 177 1,42 
12618 12906 Área de Matos 288 2,30 
12906 13069 Área Agrícola 163 1,30 
13069 13214 Área de Floresta de Protecção 145 1,16 
13214 13299 Área Agrícola 85 0,68 
13299 13512 Área de Matos 213 1,70 
13512 13563 Área Agrícola 51 0,41 
13563 14446 Área de Matos 883 7,06 
14446 14672 Área Florestal de Produção 226 1,81 
14672 14752 Área Agrícola 80 0,64 
14752 15012 Área Florestal de Produção 260 2,08 
15012 15295 Área de Matos 283 2,26 
15295 15450 Área Florestal de Produção 155 1,24 
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Quadro 6.11.2 - Afectações dos Padrões de Ocupação do Solo (Cont.) 

Ponto 
Inicial 

Ponto 
Final Ocupação do Solo Extensão (m) Área de 

Afectação (ha) 
15450 15950 Área Agrícola 500 4,00 
15950 15984 Área Florestal de Produção 34 0,27 
15984 16057 Área Agrícola 73 0,58 
16057 16333 Área Florestal de Produção 276 2,21 
16333 16361 Área Agrícola 28 0,22 
16361 16411 Área Florestal de Produção 50 0,40 
16411 16473 Área Agrícola 62 0,50 
16473 16553 Área de Matos 80 0,64 
16553 16838 Área Florestal de Produção 285 2,28 
16838 16886 Área Agrícola 48 0,38 
16886 16933 Área Florestal de Produção 47 0,38 
16933 17182 Área Agrícola 249 1,99 
17182 17413 Área Florestal de Produção 231 1,85 
17413 17648 Área Agrícola 235 1,88 
17648 19698 Área de Matos 2050 16,40 
19698 19735 Área Florestal de Produção 37 0,30 
19735 20355 Área de Matos 620 4,96 
20355 20693 Área Agrícola 338 2,70 
20693 21009 Área de Matos 316 2,53 
21009 21049 Área de Floresta de Protecção 40 0,32 
21049 21244 Área de Matos 195 1,56 
21244 21568 Área Florestal de Produção 324 2,59 
21568 21608 Espaço canal IP5 40 0,32 
21608 21632 Área de Matos 24 0,19 
21632 21787 Área Agrícola 155 1,24 

De acordo com o quadro anterior os padrões de ocupação do solo afectados apresentam os 
seguintes valores totais: 

 
291 Áreas Edificadas 

4461 Área Agrícola 
10552 Área de Floresta de Produção 
6258 Área de Matos 

185 Área de Floresta de Protecção 
40 Espaço Canal do IP5 
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Figura 6.11.2 - Afectações dos Padrões de Ocupação do Solo 

Por último referencia ao facto de não serem afectadas áreas industriais, pese embora a sua 
importante expressão na zona de enquadramento do traçado, o que se deve ao facto do 
traçado contornar estas áreas por forma a não interferir com as suas actividades. 

6.11.3 - O IC12 e a Influência Urbana 

Os efeitos do empreendimento em apreço na evolução urbana da área de influência dependem 
em larga medidas das características do mesmo, que compreendem aspectos relacionados 
com a capacidade e oferta de serviço, a segurança, a rapidez e a comodidade.  

Com efeito, entende-se que os impactes relativos ao projecto em apreço assumem uma 
dinâmica muito positiva, face à melhoria das características da infra-estrutura rodoviária 
associado ao projecto em apreço, que reassegura uma conexão em rede, interligando Canas 
de Senhorim a Mangualde, à A25/IP5 e, a partir daí a Viseu, para além da área litoral da região 
Centro, assumindo melhorias muito positivas, em termos sociais e económicos. 

De um modo global, a evolução do sistema territorial da área em estudo está dependente do 
reforço da conexão e coesão interna, de modo a fazer face a desafios que se colocam no 
presente e no futuro (nomeadamente o despovoamento e estagnação económica, entre 
outros).  

Com efeito, e a nível regional, a área de Dão Lafões deverá evoluir globalmente no sentido de 
um decréscimo / estagnação progressiva da população, pontualmente invertida em 
determinados aglomerados urbanos que apresentam melhores condições ao nível da qualidade 
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de vida das populações (incluindo acesso a emprego, educação, etc.). Nestes, o aumento da 
urbanização pode permitir garantir limiares mínimos de massa critica que permitam dotar a 
região de um conjunto de infra-estruturas, equipamentos e serviços público fundamentais para 
a coesão social do território.  

Os aglomerados mais dinâmicos são Nelas e Mangualde, que, por sua vez, são polarizados 
por Viseu. Assim, os ganhos de acessibilidade existentes e previstos (pela melhoria das 
condições de utilização da infra-estrutura rodoviária decorrentes do projecto em apreço) fazem 
com que Nelas e Mangualde se tornem mais atractivos, reforçando o seu posicionamento 
regional.  

Estes processos de concentração populacional num número reduzido de aglomerados tem 
vindo a ocorrer por diversas razões, nomeadamente pelo incremento generalizado das 
expectativas de qualidade de vida das populações e, consequentemente, da procura de 
habitação com boas condições e oportunidades de emprego e de educação compatíveis com 
as expectativas, sendo que este processo se suporta igualmente nos ganhos de acessibilidade.  

Assim, os espaços directamente mais beneficiados pelo empreendimento serão os espaços 
que na actualidade demonstram algum dinamismo. Nesta medida, o empreendimento em 
análise tenderá a reforçar os processos mencionados de concentração selectiva de população 
e actividades, com reforço do peso de Nelas e Mangualde. Estes efeitos reflectir-se-ão na 
reconversão e requalificação urbanística e social destes espaços, quer através da valorização 
dos centros, quer da requalificação das suas periferias, constituindo um impacte positivo de 
magnitude e significância expressivas. 

Ao nível das características urbanísticas do corredor em apreço, entende-se que os impactes 
associados ao empreendimento em estudo concorrerão para: 

• A qualificação das áreas urbanas que apresentam interpenetração de funções e que 
se encontram relativamente desestruturadas em Mangualde e áreas da envolvente, ao 
potenciar a criação de dinamismo nessas áreas e oportunidade para implementação de 
planos alargados de requalificação urbanística (é criada uma “janela de oportunidade” 
com o empreendimento em apreço que se poderá reflectir na revisão do PDM em curso 
e na implementação de PU's e PP's para as áreas abrangidas). Tal permitirá a 
requalificação do espaço urbano descontínuo e de ocupação fragmentada que se 
desenvolve na envolvente de Mangualde, resultando num esforço para qualificação do 
espaço marcado profundamente pela alteração de áreas anteriormente rurais por áreas 
urbanas (e industriais), 

6.162 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

• reforço da importância de Nelas enquanto pólo sub-regional, pelos ganhos de 
acessibilidade e maior interconexão com Mangualde e, indirectamente, com Viseu (pólo 
de importância regional); 

• dinamização de Canas de Senhorim, pelos reflexos dos ganhos de acessibilidade no 
dinamismo económico e social deste núcleo urbano; 

• eventual reforço da dinâmica urbanística em áreas actualmente ocupadas por 
espaços agrícolas e agro-florestais, de que é exemplo as áreas de vinha. Esta situação 
poderá ser controlada, uma vez mais, através da implementação de planos de 
ordenamento integrados. 

Em síntese, prevê-se que os efeitos do empreendimento em apreço ao nível da dinâmica 
urbanística local sejam, de um modo geral positivos, de magnitude moderada e significativos, 
podendo, contudo, ao nível das áreas agrícolas e agro-florestais, ser eventualmente negativos, 
se a dinâmica urbanística induzida pelo empreendimento não for correctamente enquadrada 
por instrumentos de ordenamento territorialmente sustentáveis.  

6.11.4 - IMPACTES SOBRE AS ÁREAS DE USO CONDICIONADO 

A identificação e avaliação de impactes apresentada em seguida decorre da análise conjugada 
da Carta de Condicionantes e das afectações elencadas na Caracterização da Situação 
Ambiental de Referência.  

 Recursos Geológicos 

Ao nível dos recursos geológicos foi possível aferir que o traçado em apreço não interfere de 
forma directa com nenhuma pedreira, ainda que ao km 1+000 contorne, de forma próxima, a 
pedreira de Vale de Boi. Ainda assim, prevê-se que o traçado atravesse, entre o km 13+500 e o 
km 18+400 uma extensa concessão mineral ligada a minérios uraníferos (ver Desenho 1251-
PB-61-0002-011). O traçado atravessa igualmente uma pedreira desactivada cerca do km 
19+600. Assim, os impactes expectáveis serão globalmente negativos mas de magnitude e 
significância reduzidas.  
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 Reserva Ecológica Nacional2 

O traçado, no que respeita à REN, atravessa cerca de 13,72 ha, o que significa 15,7% da 
extensão total da solução em apreço. Assim, os impactes do empreendimento em apreço na 
REN são negativos, directos de magnitude reduzida e pouco significativos, determinando no 
entanto a adopção de medidas mitigadoras por forma a assegurar impactes residuais de ainda 
menor significância. 

 Reserva Agrícola Nacional3 

No que respeita às áreas de RAN atravessadas pelo empreendimento em apreço pode afirmar-
se que, estas são tendencialmente reduzidas (11,22 ha que se traduzem em 13% da extensão 
total do traçado em apreço), pelo que os impactes serão negativos, directos de magnitude 
reduzida e pouco significativos, ainda que pontualmente significativos face ao estatuto de 
protecção que representam em função dos recursos naturais em presença.  

 Património Classificado 

De acordo com o estudo de património realizado no âmbito do presente EIA não foram 
identificadas afectações directas do traçado do IC12 de elementos patrimoniais com importante 
interesse de conservação, não existindo no corredor de inserção do traçado qualquer elemento 
classificado ou em vias de classificação, pelo que os impactes serão nulos.  

 Captações de Água Subterrânea destinada ao Abastecimento Público 

O traçado desenvolve-se nas proximidades de infra-estruturas de abastecimento de água, 
designadamente: 

- Nascentes - a 300 m do lado direito, ao km 17+500 e 17+820; 
- Reservatórios de água:  a 25 m do lado esquerdo, ao km 15+200 

a 25 m do lado esquerdo e 18+900 
     a 175 m do lado direito ao km 5+460; 
- Captação Pública de Longras; a 75 m do lado direito, ao km 7+300 

                                                 
2 A análise dos impactes do projecto em apreço na REN foi desenvolvida de forma mais aprofundada no âmbito do 

Ponto 6.4 – Solos, RAN e REN, apresentando-se aqui apenas a afectação global. 
3 A análise dos impactes do projecto em apreço na REN foi desenvolvida de forma mais aprofundada no âmbito do 

Ponto 6.4 – Solos, RAN e REN, apresentando-se aqui apenas a afectação global.  
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Prevê-se ainda que o traçado em apreço interfira directamente com condutas adutoras ao km 
5+520, km 12+300 e 20+000, o que constitui um impacte minimizável mediante a reposição do 
serviço afectado, sendo assim impactes negativos mas de reduzida magnitude e significância.  

 Saneamento Básico 

De referir a presença no corredor em estudo da ETAR de Nelas (sensivelmente ao km 7+200), 
assim como a referência a uma ETAR nas proximidades do Nó do IP5, para além da 
proximidade a Fossas Sépticas, nomeadamente:  

- a 150 m do lado direito, ao km 20+100; 

- a 120 m do lado esquerdo, ao km 21+650.  

O que constitui um impacte negativo, mas de magnitude e significância reduzidas, na medida 
em que não se prevê a afectação directa dos elementos identificados, nem a afectação do 
correcto funcionamento dos mesmos.  

 Gasodutos 

Cerca do km 12+210 a estrada atravessa um Gasoduto de 2º Escalão e ao km 12+950 uma 
tubagem de gás natural que serão devidamente restabelecidos, pelo que os impactes serão 
negativos mas de magnitude e significância reduzidas.  

 Vias Férreas  

Não se prevê que ocorram intersecções com a linha de caminho de ferro da Beira Alta.  

6.12 - IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 

Em relação a potenciais impactes no património arqueológico e / ou edificado, na área de 
influência do projecto em análise, foram identificados, no decorrer dos trabalhos de campo 64 
elementos patrimoniais de tipologias diversas. Conforme já referido anteriormente, após um 
primeiro reconhecimento do terreno, o traçado foi alterado nos seis quilómetros iniciais, de 
forma a evitar a afectação de quatro elementos arqueológicos: Orca das Pramelas (Ocorrência 
1) ao km 3+800, Pedras da Forca I e II (Ocorrências 9 e 10), ao km 4+700 e Orca do Paiol 
(Ocorrência 11) ao km 5+550. 

Importa pois sublinhar que após uma primeira fase de prospecção no terreno, e tendo 
identificado estes elementos no corredor de inserção da via, foram efectuadas várias 
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alterações de traçado, por forma a salvaguardar estes elementos (sem afectações directas), tal 
como se pode constatar da análise mais pormenorizada da sua implantação em plantas de 
projecto à escala 1: 1000 (reduzidas para 1:2000), apresentadas em Anexo V. 

Dos restantes elementos identificados ao longo do corredor prospectado, nove são 
susceptíveis de afectação directa pelo projecto em estudo, a saber: 

♦ Ocorrência 6 - Muro 

♦ Ocorrência 13 - Casa Apoio Agrícola 

♦ Ocorrência 14 - Casa Apoio Agrícola 

♦ Ocorrência 20 - Casa Apoio Agrícola 

♦ Ocorrência 21- Muro 

♦ Ocorrência 22 - Casa Apoio Agrícola 

♦ Ocorrência 23 - Poço 

♦ Ocorrência 36 - Mina de Água 

♦ Ocorrência 64 - Casal do Olival Grande 

Estas Ocorrências, com excepção da nº 64 - Casal do Olival Grande, possuem um potencial 
científico e patrimonial reduzido a nulo, correspondendo a edificações simples apenas 
representativas da ocupação rural e exploração agrícola da área em estudo. Como tal, ainda 
que esteja implicada a sua destruição, a sua pouca importância patrimonial não justifica 
qualquer tipo de medidas de minimização, para além daquelas constantes no respectivo 
capítulo. São pois considerados como reduzidos a nulos os impactes decorrentes da sua 
afectação. 

No que se refere à Ocorrência 64 - Casal do Olival Grande, o projecto da ligação com a 
estrada 641 em Canas de Senhorim tem afectação directa sobre a ocupação de cronologia 
romana do Olival Grande e encontra-se a poucas dezenas de metros das sepulturas (62) e 
entalhes no afloramento (63), com o mesmo topónimo. Ainda que esta ligação seja efectuada 
parcialmente sobre um caminho já existente que margina é marginado por um talhão 
recentemente plantado de carvalhos, para a seguir atravessar um campo agrícola em 
exploração, a obra implicará sempre remoção de solos, pelo que são previstas medidas 
específicas de minimização, dada a elevada importância científica e patrimonial deste local. 
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Como corroboração desta análise, apresenta-se no quadro seguinte o resumo das afectações 
previstas no âmbito do projecto em apreço. 

Não se prevê a afectação directa dos restantes elementos pelas intervenções a realizar, desde 
que sejam asseguradas as medidas de minimização a implementar em fase de obra, pelo que 
se considera que, num cômputo geral, os impactes atribuíveis a este descritor decorrente da 
implantação do empreendimento serão pouco significativos, irrelevantes na sua maioria, o que 
não diminuem em nada a importância fundamental do acompanhamento dos estudos 
consequente e sobretudo da fase de obra, tal como se preconiza no capítulo próprio de 
medidas de minimização. 

Importa igualmente referir que este sítio apresenta-se como de ocupação agrícola (para além 
do caminho existente), encontrando-se os solos remexidos pela sua exploração, pelo que se 
considera que adoptando soluções em obra de acompanhamento e salvaguarda do solo, se 
poderão colmatar eventuais impactes decorrentes da afectação de vestígios de superfície 
neste local. 

Este restabelecimento procura afastar o trafego da EN 641 da zona em que esta se encontra 
mais condicionada pela presença de casas muito próximas das suas bermas, evitando que o 
acesso ao IC12 venha a criar maiores perturbações e incomodidades aos seus habitantes. 

Fotografia 6.12.1 e 6.12.2- Terrenos Agricultados e Caminho a ser Beneficiado pelo 
Restabelecimento a Canas de Senhorim (Olival Grande) 
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6.168 

Quadro 6.12.1 - Impactes Identificados nos Elementos Patrimoniais 

Avaliação do Impacte 
Designação Tipo 

(1) 
Fase de 

ocorrência Impacte 
Efeito Persistência Magnitude Probabilidade de 

Ocorrência Significância 

Distância 
ao talude 

da via 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário 
1 

Orca de 
Pramelas 

A 
Fase de 

exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
40m 

6 
Muro 

E 
Fase de 

construção 
Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 0m 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário 
9 

Pedras da 
Forca I 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 

60m e 12 m 
do caminho 

novo a 
construir 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário 
10 

Pedras da 
Forca II 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
40m 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário 
11 

Orca do Paiol 
A 

Fase de 
Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
50m 
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6.169 

Quadro 6.12.1 - Impactes Identificados nos Elementos Patrimoniais (Cont.) 

 
Avaliação do Impacte 

Designação Tipo 
(1) 

Fase de 
ocorrência Impacte 

Efeito Persistência Magnitude Probabilidade 
de Ocorrência Significância 

Distância 
ao talude 

da via 

13 
Casa apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 12m 

14 
Casa apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 15m 

20 
Casa de apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 0m 

21 
Muro 

E 
Fase de 

construção 
Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 0m 

22 
Casa de apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 20m 

23 
Poço 

E 
Fase de 

construção 
Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 0m 

25 
Capela S. 

António dos 
Cabaços 

E 
Fase de 

construção 
Perturbação face à 

proximidade 
Indirecto Temporário Reduzida Pouco provável Médio 50m 
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6.170 

Quadro 6.12.1 - Impactes Identificados nos Elementos Patrimoniais (Cont.) 

Avaliação do Impacte 
Designação Tipo 

(1) 
Fase de 

ocorrência Impacte 
Efeito Persistência Magnitude Probabilidade 

de Ocorrência Significância 

Distância 
ao talude 

da via 

30 
Casa de apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário Reduzida Pouco provável Pouco 30m 

31 
Casa de apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário  Moderada Provável Pouco 70m 

32 
Casa de apoio 

agrícola 
E 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário  Moderada Provável Pouco 70m 

33 
Poço com 

nora 
E 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário  Moderada Provável Pouco 73m 

Fase de 
construção 

Perturbação face à 
proximidade 

Indirecto Temporário 
34 

Mó de base 
A 

Fase de 
Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Moderada Provável Pouco 74m 

35 
Eira 

E 
Fase de 

construção 
Perturbação face 

à proximidade 
Indirecto Temporário Moderada Provável Pouco 50m 
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Quadro 6.12.1 - Impactes Identificados nos Elementos Patrimoniais (Cont.) 

 

1251 IACS - IC12 ENTRE 

Avaliação do Impacte 
Designação Tipo 

(1) 
Fase de 

ocorrência Impacte 
Efeito Persistência Magnitude Probabilidade 

de Ocorrência Significância 

Distância 
ao talude 

da via 

36 
Mina de água 

E 
Fase de 

construção 
Destruição 
elemento 

Directo Permanente Elevada Muito provável Pouco 30m 

Fase de 
construção 

Perturbação face 
à proximidade 

Indirecto Temporário 
46 

Campa da 
Moira 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Moderado Provável Médio + de 1km 

Fase de 
construção 

Perturbação face 
à proximidade 

Indirecto Temporário 
62 

Sepulturas do 
Olival Grande 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
c. 30m 

Fase de 
construção 

Perturbação face 
à proximidade 

Indirecto Temporário 63 
Entalhes no 
afloramento 

do Olival 
Grande 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
c. 30m 

Fase de 
construção 

Destruição 
parcial do 
elemento 

Directo Permanente 
64 

Casal do 
Olival Grande 

A 
Fase de 

Exploração 

Afectação 
enquadramento 

visual 
Directo Permanente 

Elevada Provável 
Muito 

significativo 
0 m 
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Os impactes avaliados como de magnitude e significância elevados, prendem-se não com a 
afectação directa dos elementos, mas com a perturbação que podem ser alvos se não forem 
tidas em consideração as medidas recomendadas, uma vez que as afectações directas 
(destruição de elementos) apenas ocorre para elementos considerados de baixo ou nulo valor 
patrimonial. 

Assim, considera-se que com a adopção das medidas recomendadas se poderão colmatar os 
impactes avaliados como mais significativos, passando a impactes residuais de pouco 
significância, podendo mesmo ser valorizados alguns aspectos relacionados com a 
acessibilidade a estes elementos, a facilidade na sua visitação e divulgação. 

Como conclusão, tendo em conta todo o trabalho de pesquisa e o trabalho de campo realizado, 
importa sublinhar que o traçado adoptado se encontra muito próximo de elementos 
arqueológicos identificados, mas será viável desde que cumpridas as medidas de minimização 
previstas.  

Realça-se, ainda, o facto de na zona de Canas de Senhorim se encontrar um potencial 
histórico e arqueológico de extrema importância.  

Face a tudo isto reforça-se a ideia da necessidade de acompanhamento e prevenção 
arqueológica para os elementos identificados ou que possam surgir durante a fase da obra. 

6.13 - IMPACTES NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

A identificação, avaliação e classificação de resíduos gerados pelo empreendimento deverá 
visar o controle da produção, manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos 
resíduos produzidos ou utilizados durante as fases de construção e exploração, atendendo aos 
requisitos legais em vigor (designadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 

De acordo com as actuais disposições legais sobre a matéria “a gestão do resíduo constitui 
parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respectivo produtor.”; por 
outro lado, saliente-se que constitui actualmente objectivo prioritário da política de gestão de 
resíduos evitar e reduzir a sua produção bem como o seu carácter nocivo. Neste sentido 
deverá ser estimulada a prevenção ou redução da produção ou nocividade dos resíduos, 
nomeadamente pela promoção da sua reutilização, da optimização dos processos produtivos, 
da valorização dos resíduos, bem como da adequada eliminação dos resíduos decorrentes da 
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construção e exploração do empreendimento, devendo estes ser devidamente integrados pelo 
dono de obra (ou seu representante), nos sistemas de gestão de resíduos existentes. 

6.13.1 - Fase de Construção 

Atendendo à natureza do empreendimento em estudo, os principais impactes associados à 
produção de resíduos são os decorrentes das actividades inerentes à fase de construção, quer 
nas frentes de obra, como na abertura de acessos, instalação e funcionamento de estaleiros e 
áreas de depósito, ou outras áreas de apoio à obra. 

Destes, a destacar os resíduos resultantes da desmobilização do troço final do lanço anterior 
do IC12, junto a Lapa do Lobo, onde actualmente o lanço em exploração estabelece ligação à 
EN 234. Tratam-se de cerca de 500 m de auto-estrada que ficará sem utilidade e por isso será 
desmobilizada, donde resultarão resíduos de vários tipos (terras, betuminoso, demolições de 
PH´s e da PS sobre a linha de Caminho de Ferro). A quantificação dos montantes em causa 
será estimada em Projecto de Execução para que possa constar dos mapas de quantidades e 
orçamentos a lançar para obra. 

Importa sublinhar que a gestão de resíduos não considera apenas os quantitativos em causa, 
que no presente caso, face à dimensão do empreendimento, representarão quantidades de 
resíduos consideráveis, mas também à sua qualidade, sobretudo se aos mesmos se 
associarem condições de perigosidade, pelo que todos os procedimentos a seguir quanto ao 
seu manuseamento, armazenamento e destino final deverão ser adequados às suas 
características. 

Daí a necessidade de avaliar, para o projecto em estudo, quais os principais tipos de resíduos 
que poderão vir a ser produzidos, analisando a sua qualidade e, sempre que possível, a 
estimativa dos quantitativos em causa. 

Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra 

Foram identificados os principais tipos de resíduos que poderão ser produzidos durante a fase 
de obra, sem prejuízo de outros (de menor importância relativa, quer em termos quantitativos 
como qualitativos), tendo em conta a classificação em vigor proposta pela Lista Europeia de 
Resíduos (LER), constante da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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Da análise do Quadro 6.14.1, destacam-se as seguintes tipologias de resíduos, pela sua 
expressão relativamente à fase de construção do empreendimento: 

♦ Resíduos Verdes - LER 20 02 - provenientes sobretudo das actividades de 
desmatação; 

♦ Entulhos - LER 17 00 - Resíduos de Construção e Demolição; 

♦ Solos - (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de 
dragagens - LER 17 05 - provenientes de excessos de terraplenagens; 

♦ Óleos Usados - LER 13 00 - Resíduos de tintas, colas e resinas - LER 08 00 , ou 
materiais contaminados com estes produtos, considerados como resíduos perigosos - 
provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de 
apoio à obra); 

♦ Sucatas - LER 16 01 - (ferrosas, não ferrosas, madeiras e eléctricas - provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Pneus Usados - LER 16 01 03 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, 
frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Baterias (acumuladores de chumbo) - LER 16 06 - Resíduo Perigoso - proveniente 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Materiais Absorventes Contaminados - LER 15 02 - considerados resíduos perigosos 
(produtos químicos ou hidrocarbonetos) e Solventes Orgânicos - LER 14 06 - 
provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de 
apoio à obra; 

♦ Resíduos de fabrico, Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos 
(tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas vedantes e tintas de impressão - LER 08 - 
escórias de soldadura LER 12 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, 
frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Resíduos Sólidos Urbanos - LER 20 - provenientes sobretudo dos estaleiros; 

♦ Lamas de fossas sépticas ou associadas a actividades de obra - LER 19 08 - 
provenientes sobretudo dos estaleiros. 
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Quadro 6.14.1 - Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra,  
Segundo a Classificação da Lista Europeia de Resíduos 

Código 
Ler Tipo de Resíduo  Especificação 

08 01 Resíduos de FFDU e remoção de tintas e vernizes 

08 02 Resíduos de FFDU e outros revestimentos 08 

Resíduos de fabrico, Formulação, 
Distribuição e Utilização (FFDU) de 
Revestimentos (tintas, vernizes e 

esmaltes vítreos), colas vedantes e 
tintas de impressão 08 03 Resíduos de FFDU e de colas e vedantes 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos 
12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos 
12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos 

12 
Resíduos de moldagem e do 

tratamento físico e mecânico de 
superfície de metais e plásticos 

12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos 
13 01 Óleos hidráulicos usados 
13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 
13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor usados 

13 05 Conteúdo de separadores Óleos / Água  
(resíduos sólidos, lamas, etc.) 

13 
Óleos Usados e Resíduos de 

Combustível Líquido 

13 07 Resíduos de combustíveis líquidos  
(fueóleo, gasóleo, gasolina, etc.) 

14 
Resíduos Solventes, Fluidos de 

Refrigeração e Gases Propulsores 
Orgânicos 

  

15 01 Embalagens (papel, cartão, plástico, madeira, metal, etc.) 

15 

Resíduos de Embalagens; 
Absorventes, panos de limpeza, 
materiais filtrantes e vestuário de 

protecção. 
15 02 Absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 

vestuário de protecção 

16 01 

Veículos em fim de vida ... e resíduos do 
desmantelamento de veículos em fim de vida (Pneus 

usados, filtros de óleo, veículos em fim de vida, metais 
ferrosos,  plásticos, etc.) 

16 06 Pilhas e Acumuladores 
16 Resíduos não Especificados em 

Outros Capítulos desta Lista 

16 07 Resíduos de Limpeza de Tanques de Transporte, de 
Depósitos de armazenagem e de barris 

17 01 Betão, tijolo, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
17 02 Madeira, vidro e plástico 
17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos do alcatrão 
17 04 Metais 

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais 
contaminados), rochas e lamas de dragagens 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de  construção 
contendo amianto 

17 08 Materiais de construção à base de gesso 

17 
Resíduos de Construção e Demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 
19 01 Resíduos de Incineração ou pirólise de resíduos 
19 03 Resíduos solidificados/estabilizados 
19 05 Resíduos de tratamento aeróbio de resíduos sólidos 
19 06 Resíduos de tratamento anaeróbio de resíduos sólidos 
19 07 Lexiviados de aterros 

19 08 Resíduos de estações de águas residuais não 
anteriormente especificados 

19 Resíduos de Instalações de Gestão de 
Resíduos, de Estações de 

Tratamento, de Águas Residuais e da 
Preparação de Águas para Consumo 
Humano e para Consumo Industrial 

19 10 Resíduos de trituração de resíduos contendo metais 
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Código 
Ler Tipo de Resíduo  Especificação 

19 13 Resíduos da descontaminação de solos e águas 
freácticas 

20 01 Fracções Recolhidas Selectivamente (papel, vidro, 
resíduos biodegradáveis, plásticos, etc.) 

20 02 Resíduos de jardins e parques 
20 

Resíduos Urbanos e Equiparados, 
incluindo as Fracções Recolhidas 

Selectivamente 
20 03 Outros resíduos urbanos e equiparados 

Resíduos Verdes (de Desmatação) 

Os resíduos resultantes da desmatação a efectuar no início da obra para a preparação do 
terreno, quer ao longo do traçado, como em todas as áreas de apoio à obra (acessos, 
estaleiros, depósitos, etc.), serão constituídos essencialmente por material vegetal de diversa 
natureza, envolvendo previsivelmente quantitativos consideráveis, tendo em conta a dimensão 
do empreendimento. Refira-se contudo, que estes quantitativos serão bastante minimizados, 
com o aproveitamento do actual IP4. 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 334/90, de 29 de Outubro, estes materiais não 
poderão ser deixados no terreno, sendo obrigatória a sua remoção (estando definidos prazos 
máximos para que tal seja efectuado). 

O material obtido nestas operações poderá ser preparado para o seu reaproveitamento 
(comercializado como combustível para fornos, para pasta de papel, etc.) ou tratado/ triturado, 
por forma a reduzir o seu volume e possibilitar o seu transporte ou dispersão em terrenos 
florestados (uma vez que poderão constituir bons fertilizantes). 

Importa também sublinhar que a realização de queimadas destes materiais se encontra 
definida pelos seguintes diplomas legislativos: 

♦ Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro - transfere para as Câmaras 
Municipais algumas competências que estavam a cargo do Governo Civil, 
nomeadamente as relativas a autorizações de queimadas e fogueiras (Art.ºs 39º e 40º); 

♦ Decreto-Lei nº 156/2004, de 30 de Junho - estabelece as medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta 
Contra Incêndios. Considera como período crítico de incêndios de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Artigo 3º), estabelece condicionantes à realização de Fogo Controlado 
(Artigo 17º), de Queimadas (Artigo 20º) e de Queima de Sobrantes e Realização de 
Fogueiras (Artigo 21º). 

Desta forma é da competência das Câmaras Municipais a autorização e determinação de 
regras e procedimentos para a queima de resíduos florestais lenhosos, com consulta aos 
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Corpos de Bombeiros competentes na área de estudo. O período relativo à proibição de 
realização de queimadas e fogueiras é fixado anualmente. 

Resíduos de Construção e Demolição (RC&D) 

Estes resíduos têm uma constituição não homogénea, com fracções de tipologias variadas 
(podendo ser perigosas e não perigosas), o que dificulta bastante a sistematização da sua 
gestão, cujas operações de armazenagem, triagem, reciclagem e outras formas de valorização, 
estão sujeitos a licenciamento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro. 

As operações de gestão de resíduos de construção e demolição estão ainda sujeitos a normas 
técnicas relativas à eliminação ou redução do perigo para a saúde humana e para o ambiente 
causado pelos resíduos. 

Inseridos nesta categoria destacam-se os resíduos de demolição e os solos (terras sobrantes) 
sendo estes últimos os que mais expressão quantitativa poderão assumir na obra, pelo que 
serão analisados em seguida. 

No que se refere a resíduos de demolição poder-se-ão referir, os materiais de demolição de 
edifícios, pavilhões, estradas atravessadas e desactivadas (pavimento betuminoso ou não), 
infra-estruturas de apoio agrícola, muros, etc., envolvendo betão, ferro, tijolo, madeiras, 
alcatrão, vidro, têxtil, entre muitos outros. 

Destes, destacam-se uma vez mais os que serão provenientes da desmobilização dos cerca de 
500 m de auto-estrada que actualmente estabelece a ligação à EN 234, pelo volume de 
materiais que representará de diversas tipologias. 

Tendo em conta os quantitativos que poderão estar em causa, atendendo à dimensão do 
empreendimento (embora o número de edificações a serem demolidas não seja expressivo), 
justificam-se algumas preocupações associadas ao seu adequado destino final, sendo 
fundamental o papel dos municípios da região, não só pela criação de espaços para a 
instalação das unidades de triagem, mas também pela disponibilização de locais para 
deposição dos inertes não passíveis de reaproveitamento (sendo que estes locais terão que 
obedecer ao disposto no quadro legal que regulamenta os aterros). 

Sublinha-se igualmente a importância da sua triagem na origem, por forma a promover a sua 
valorização, uma vez que este tipo de resíduos de construção e demolição contêm 
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percentagens elevadas de materiais, inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão 
ser potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente, a utilização de recursos naturais e 
os custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 

Assim, segundo o Instituto de Resíduos, a “gestão dos RC&D deverá ter como princípios 
fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da sua perigosidade através da 
redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem como o 
recurso à sua triagem, sempre que possível na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem 
e outras formas de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos 
a eliminar”. 

Solos 

Inseridos na categoria de resíduos de construção e demolição (RC&D), constituindo uma 
subcategoria (LER 17 05), os solos/rocha resultantes das terraplenagens, da abertura dos 
túneis, das fundações de obras de arte, etc., representam montantes em obra 
quantitativamente mais expressivos, o que, no caso em estudo, requer particular atenção, face 
à necessidade de se adequar o seu destino final, tanto pela promoção, sempre que possível, 
do seu reaproveitamento (em obra - nos aterros, guardando a terra vegetal para posterior 
colocação nos taludes como suporte do revestimento vegetal, na produção de betão, etc. ou 
ainda para outros fins que não a obra em si), como na criteriosa escolha de locais de depósito 
(tanto temporários como definitivos). 

Importa porém referir que o empreendimento em apreço, deverá apresentar um ligeiro excesso 
de terras (200 000 m3), tendo por isso que ser consideradas zonas para depósito de terras 
sobrantes, embora este não seja um aspecto preocupante (sublinha-se a existência na região 
de minas e pedreiras abandonadas e inactivas que poderão constituir áreas de depósito para 
estas terras sobrantes, promovendo a sua reabilitação enquanto áreas degradadas). 

Óleos Usados 

O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 
gestão de óleos novos e usados assumindo, como objectivo prioritário, a prevenção da 
produção dos óleos usados, em quantidade e nocividade, seguida da regeneração e de outras 
formas de reciclagem ou de valorização, incluindo na sua definição os óleos industriais 
lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão e dos sistemas de 
transmissão, e os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos 
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que, pelas suas características, lhes possam ser equiparados, tornados impróprios para o uso 
a que estavam inicialmente destinados. 

Este diploma, que transpõe a Directiva n.º 75/439/CEE, do Conselho, de 16 de Junho e 
respectiva alteração relativa à eliminação de óleos usados, estabelece o normativo de gestão 
que enquadra a criação de circuitos de recolha selectiva de óleos usados, o seu correcto 
transporte, armazenamento temporário, tratamento e valorização, dando especial relevância à 
valorização através da regeneração, a qual consiste na refinação de óleos usados com vista à 
produção de óleos de base.  

Para tal, o diploma prevê a constituição de um Sistema Integrado de Gestão, no âmbito do 
qual deverá ser conseguida uma adequada articulação de actuações entre os vários 
intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, 
aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 

Este enquadramento legal atribui aos produtores de óleos usados a responsabilidade pela sua 
correcta triagem e armazenagem no local da produção, assim como por lhes conferirem um 
destino adequado, quer directamente, quer através de um operador de gestão de óleos usados 
(devidamente licenciado para tal). 

Segundo o Decreto-Lei, a recolha/transporte define-se como o conjunto de operações que 
permitem transferir os óleos usados dos detentores para as empresas licenciadas/autorizadas 
para a sua gestão, actividade que só poderá ser realizada por operadores com número de 
registo atribuído pelo Instituto dos Resíduos. 

Relativamente à armazenagem, entendida como a operação de depósito temporário e 
controlado de óleos usados, prévio ao seu tratamento e ou valorização (fora do local de 
produção), também só poderá ser realizada por entidades autorizadas para o efeito. 

Veículos em Fim de Vida (VFV) 

Os veículos ou maquinarias em fim de vida constituem resíduos específicos, cuja gestão se 
enquadra no Decreto-lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, que estabelece um conjunto de 
normas visando a criação de circuitos de recepção de VFV, o seu correcto transporte, 
armazenamento e tratamento, designadamente no que respeita à separação de substâncias 
perigosas neles contidas e ao posterior envio para reutilização, reciclagem ou outras formas de 
valorização, desencorajando, sempre que possível, o recurso a formas de eliminação tais como 
a sua deposição em aterro. 
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Se em termos de obra este tipo de resíduos não representa, quer em termos quantitativos 
como qualitativos, grande expressão, envolvendo sobretudo materiais ferrosos, não ferrosos, 
madeiras e materiais eléctricos - provenientes essencialmente das áreas de estaleiros, frentes 
de obra e restantes áreas de apoio, já alguns resíduos associados poderão assumir aspectos 
de maior preocupação, como são os casos dos pneus usados e das pilhas e acumuladores e, 
de certa forma, das embalagens e resíduos de embalagem, discriminados em seguida. 

Pneus Usados 

A gestão de pneus usados encontra-se estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de 
Abril, determinando como objectivos a prevenção da produção destes resíduos, a 
recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, por forma a reduzir a quantidade 
de resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os 
intervenientes durante o ciclo de vida dos pneus. 

No entanto, importa referir que as entidades que apenas utilizam pneus usados em trabalhos 
de construção civil e obras públicas (como por exemplo no revestimento dos suportes dos 
separadores de vias de circulação automóvel), estão dispensadas de autorização ao abrigo da 
legislação aplicável à gestão de resíduos. 

Pilhas e Acumuladores 

O enquadramento legal deste tipo de resíduos é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 62/2001, de 
19 de Fevereiro, que assume como primeira prioridade a prevenção da produção desses 
resíduos, seguida da reciclagem ou outras formas de valorização, por forma a reduzir a 
quantidade de resíduos a eliminar; nesse diploma consideram-se as definições que se seguem: 

♦ define-se pilha, como qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação 
directa de energia química, constituída por um ou mais elementos primários, não 
recarregáveis; 

♦ define-se como acumulador qualquer fonte de energia eléctrica obtida por 
transformação directa de energia química, constituída por um ou mais elementos 
secundários, recarregáveis; 

♦ pilha e acumulador usados - definem-se como qualquer pilha e acumulador não 
reutilizáveis, abrangidos pela definição de resíduo adoptada na legislação em vigor 
aplicável nesta matéria; 
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♦ acumuladores de veículos industriais e similares - definem-se como qualquer 
acumulador utilizado em veículos ou para fins industriais ou similares, nomeadamente 
como fonte de energia para tracção, reserva e iluminação de emergência; 

♦ outros acumuladores - definem-se como os acumuladores não incluídos na definição 
de acumuladores de veículos, industriais e similares. 

Embalagens e Resíduos de Embalagem 

Segundo o Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, define-se por embalagem todo e 
qualquer produto feito de materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, 
movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como 
produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os 
artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins. 

A gestão dos fluxos das embalagens e seus resíduos, enquadradas na Portaria n.º 313/96, de 
29 de Julho, que descreve os moldes de funcionamento dos sistemas de consignação 
aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às embalagens não reutilizáveis, bem como às do 
sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis, foram posteriormente 
revogada pela Portaria n.º 29-B/98 de 15 de Janeiro, mais uma vez dando prioridade à 
reutilização e à valorização/reciclagem, em detrimento da simples eliminação, por exemplo em 
aterro. 

Estes resíduos, sobretudo associados às áreas de estaleiros, embora não representem (do 
ponto de vista quantitativo) grande expressão, deverão ser considerados atendendo a 
objectivos de prevenção que assentam no recurso à reutilização, apoiada fortemente em 
acções de sensibilização. Essa sensibilização deverá não só atingir os operadores económicos 
envolvidos na "cadeia da embalagem", como a população em geral (ex.: ecopontos). 

Materiais Absorventes Contaminados, Solventes Orgânicos, Resíduos de Fabrico, 
Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos (Tintas, Vernizes e 
Esmaltes vítreos), Colas Vedantes e Tintas de Impressão) 

Referem-se ainda uma variedade de outros resíduos presentes em obra, alguns dos quais 
considerados resíduos perigosos (produtos químicos ou hidrocarbonetos), provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra e cujo 
enquadramento especifico para cada tipologia deverá ser considerado. 
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Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

A gestão dos resíduos sólidos domésticos ou outros resíduos semelhantes, provenientes das 
áreas sociais estabelecidas nos estaleiros ou mesmo nas frentes de obra, deverão ser 
enquadradas, atendendo aos quantitativos relativamente reduzidos que deverão estar em 
causa, nos sistemas existentes de resíduos sólidos urbanos dos municípios da área em que se 
inserem. 

De acordo com a caracterização efectuada no Capítulo 4.14 - Gestão de Resíduos, a área em 
estudo é servida por um sistema de gestão de RSU, nos quais se inserem os concelhos 
atravessados pelo empreendimento, sendo ele o Planalto Beirão. 

Neste contexto, deverão ser estabelecidos contactos com este sistema de gestão, por forma a 
assegurar um destino final adequado para este tipo de resíduos. 

Lamas 

Referência última a lamas provenientes de processos de tratamento de águas residuais, 
desenvolvidos em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que originam materiais 
sólidos, vulgarmente designados por lamas (poderão também estar associados a fossas 
sépticas a instalar em estaleiros), ou ainda associados a alguns processos de fabricação de 
materiais para a construção. 

Gestão de Resíduos de Obra 

Atendendo ao exposto, as operações de gestão de resíduos, que consistem na recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, deverão sempre 
obedecer aos seguintes requisitos de licenciamento: 

♦ a recolha e transporte de resíduos requerem uma licença específica para o transporte 
de mercadorias em função da perigosidade dos materiais em causa (transporte de 
mercadorias ou transporte de substâncias perigosas), no âmbito do transporte 
rodoviário; 

♦ as operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 
resíduos, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 
estão sujeitas a licenciamento. A Portaria n.º 1023/2006, de 20 de Setembro define os 
elementos que devem acompanhar o pedido de licenciamento das operações de 
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos; 
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♦ a armazenagem (temporária) de resíduos industriais (de estaleiro) efectuada no próprio 
local de produção não requer autorização prévia. 

No caso particular da eliminação em aterro, esta operação está sujeita a licenciamento ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 152/02, de 23 de Maio, o qual estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeito o procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, encerramento, 
manutenção e pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos, e procede à 
transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/31/CE do Conselho, de 26 de 
Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros. 

Daí a importância em se estabelecer um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) no 
âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Obra, cujo objectivo principal vise o controlo da 
produção, manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos 
ou utilizados durante a fase de construção do empreendimento em apreço, atendendo aos 
requisitos legais em vigor. 

Deverá igualmente constituir objectivo do PIGR a prevenção ou redução da produção ou 
nocividade dos resíduos, nomeadamente pela promoção da sua reutilização e da optimização 
dos processos produtivos, assim como da valorização dos resíduos, bem como da sua 
adequada eliminação. 

6.13.2 - Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do empreendimento, os resíduos expectáveis serão aqueles 
produzidos na sua operação, provenientes dos próprios veículos que circularão na estrada ou 
transportados pelo vento e que se irão acumular no separador central, bermas e taludes. 

Serão igualmente gerados resíduos nas operações de manutenção e gestão do 
empreendimento, nomeadamente nas periódicas actividades de manutenção/reparação da via, 
e áreas verdes envolventes. 

Estes resíduos, de diversas tipologias, deverão ser geridos segundo as suas características e 
de acordo com os sistemas de gestão a implementar para cada um deles, enquadrados nos 
respectivos regimes legais. 

No Quadro 6.14.2 apresentam-se os principais resíduos gerados na fase de exploração do 
empreendimento. 
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Quadro 6.14.2 - Principais Tipos de Resíduos Produzidos na Fase de Exploração,  
Segundo a Classificação da Lista Europeia de Resíduos 

Código 
Ler Tipo de Resíduo  Especificação 

Resíduos produzidos pelas actividades de manutenção da via 

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados, 
incluindo as Fracções Recolhidas 

Selectivamente 
20 01 27 

Resíduos de tintas, produtos adesivos, colas e resinas 
contendo componentes perigosos, classificadas como 

resíduo perigoso 

  20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos 
em 20 01 27 

  20 01 19 Pesticidas, classificados como resíduo perigoso 

  20 02 01 Resíduos biodegradáveis (da desmatação e corte de 
arbustos) 

15 

Resíduos de Embalagens; 
Absorventes, panos de limpeza, 
materiais filtrantes e vestuário de 

protecção 

15 0110 
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas 

  15 02 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 

vestuário de protecção, contaminados por substâncias 
perigosas 

  15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de protecção não abrangidos em 15 02 02 

17 
Resíduos de Construção e Demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 
17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas 

  17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 

Resíduos produzidos pela circulação de veículos 

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados, 
incluindo as Fracções Recolhidas 

Selectivamente 
20 00 00 

Resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) 
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7 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES 
IDENTIFICADOS 

7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo sido identificados e avaliados os impactes positivos e negativos considerados como de 
significado, associados à construção e exploração do empreendimento (conforme expresso no 
Capítulo 6), definem-se agora um conjunto de acções de caracter interventivo, no sentido de 
reduzir, colmatar ou compensar os efeitos adversos decorrentes da implantação da via, bem 
como, potenciar os aspectos positivos associados à mesma. 

De facto, apesar de genericamente se fazer referência a medidas minimizadoras, que 
compreendem as acções ou mecanismos destinados a evitar, reduzir ou compensar as 
eventuais incidências negativas associadas ao projecto, são indicadas também medidas 
potencializadoras que permitirão valorizar, reforçar ou potenciar os aspectos positivos do 
empreendimento, maximizando os seus benefícios e contribuindo desta forma para a 
optimização do empreendimento. 

As propostas apresentadas fundamentaram-se, em grande parte, na experiência anterior com 
casos semelhantes, na opinião de especialistas e na análise conjunta com especialistas de 
projectos rodoviários. Assim, esta tarefa beneficiou substancialmente da forte integração e 
estreito relacionamento existente entre os técnicos dos estudos ambientais, dos contactos 
efectuados com diversas entidades locais e regionais, bem como de análises conjuntas com os 
responsáveis, pelas várias especialidades do projecto rodoviário. 

Torna-se importante identificar medidas de minimização/valorização que possam ser 
incorporadas no projecto, no sentido de melhor adequar o empreendimento com a sua 
envolvente e promover simultaneamente a maximização dos seus benefícios, bem como 
indicar orientações gerais para a implantação e operação de estaleiros, frentes de obra, e 
áreas de empréstimo e depósito de materiais. 

As medidas propostas respeitam às diferentes fases de construção e exploração, e podem 
assumir expressão em projecto ou em cuidados a adoptar no decurso de ambas as fases, com 
destaque para a fase de obra, nomeadamente: 

♦ medidas a adoptar antes da fase de construção e que estão relacionadas com o projecto 
da via, com as quais se visam minimizar os impactes que poderiam vir a ocorrer na fase de 
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exploração. Estas medidas poderão contribuir para a optimização do Projecto de 
Execução, no sentido não só de adoptar soluções mais equilibradas do ponto de vista 
ambiental como ainda de prever e projectar sistemas de protecção e valorização ambiental 
(barreiras acústicas, protecção de elementos patrimoniais, etc.);  

♦ medidas de caracter mais genérico, a adoptar na fase de construção que compreendem 
aspectos relacionados quer com cuidados a adoptar em obra, quer com a gestão de 
estaleiros, de áreas de depósito e empréstimo de materiais ou de acessos de obra;  

♦ medidas a adoptar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas com a 
manutenção da estrutura da via, com a maximização dos benefícios do empreendimento, 
frequentemente relacionadas, neste caso, com a sua aplicação por outras entidades, dado 
que respeitam sobretudo ao ordenamento do território e ainda, quando aplicável, pela 
adopção de medidas de monitorização que visam acompanhar a evolução do 
empreendimento, permitindo o reajustamento das medidas propostas.  

Serão ainda equacionados no presente capítulo a proposta de Plano de Monitorização 
recomendada para o presente empreendimento, assim como um capítulo dedicado a Medidas 
Cautelares Propostas para a Área de Obra, que não só sistematiza as medidas apontadas 
pelos diferentes descritores para às áreas de obra como preconiza a adopção de um Sistema 
Ambiental de Obra. (SGA). 

7.2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES MICROCLIMÁTICOS 

Quer pela sua natureza, quer por não se terem identificado impactes significativos no 
microclima, não são de propor medidas mitigadoras de carácter específico. 

Neste âmbito, cabe apenas de referir que medidas de ordem geral aplicadas ao 
empreendimento, nomeadamente no que respeita à redução, na medida do possível, da altura 
e extensão, de aterros e escavações, contribuem para minimizar implicações microclimáticas 
de incidência local, determinando impactes residuais muito reduzidos a nulos. 

7.3 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES GEOLÓGICOS E 
GEOMORFOLÓGICOS 

Os principais impactes geológicos e geomorfológicos decorrentes da implantação do IC12 
entre Canas de Senhorim e Mangualde, relacionam-se sobretudo com questões construtivas, 
parte delas associadas à execução e estabilidade de taludes de aterro e escavação. 

Assim, assumiu-se como prioridade, que as questões de ordem geomorfológica e geotécnica 
enquadradas no âmbito do Projecto Base, acautelassem, na medida do possível, ocorrências 

7.2 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

potencialmente significativas, pelo que se privilegiou a definição de aterros e escavações de 
menor desenvolvimento vertical e em extensão, garantindo, simultaneamente, a máxima 
estabilidade da plataforma. 

Estas preocupações visam essencialmente a maximização de condições de segurança, 
assegurando também um maior equilíbrio de terras, a minimização da área ocupada e de 
impactes paisagísticos, ressalvando-se a definição de um maior equilíbrio para as soluções 
desenvolvidas. 

Contudo, ressalva-se que os estudos geológico-geotécnicos não se esgotam na presente fase, 
pelo que as situações mais críticas identificadas deverão ser estudadas com maior pormenor 
na fase seguinte dos estudos, onde, com o apoio dos trabalhos de prospecção geotécnica e 
ensaios preconizados para a fase de Projecto de Execução, serão avaliadas as situações do 
ponto de vista qualitativo e quantitativo, com o objectivo de se enquadrarem, as melhores 
soluções ao nível técnico, financeiro e de segurança. 

Apesar do exposto, não deixa de se evidenciar como relevante, desde já, um conjunto de 
aspectos que deverão ser acautelados, quer a nível do detalhe de projecto, quer no decurso da 
sua construção, determinando as propostas de medidas de minimização a seguir 
discriminadas. 

Consequentemente, identificam-se em seguida, de forma esquematizada, as principais 
recomendações a ter em consideração para minimizar potenciais impactes negativos do 
empreendimento no que respeita aos aspectos geológico-geotécnicos. 

7.3.1 - Fase de Projecto 

Realização de estudos de maior pormenor relativos à aferição das condições de execução do 
projecto, com particular ênfase para as situações mais críticas identificadas, nomeadamente 
nos aterros de maior porte, nas escavações mais expressivas, ou nas condições de execução 
do viaduto. 

Efectivamente terá que se efectuar, com base em prospecção geotécnica detalhada: 

♦ definição detalhada da litologia, das características estruturais e hidrogeológicas das 
formações interessadas, bem como dos depósitos superficiais; 

♦ definição das características geotécnicas dos terrenos atravessados; 

♦ recolha de amostras para classificação e caracterização geotécnica em laboratório; 
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♦ caracterização das condições geotécnicas nas zonas de implantação de eventuais 
estruturas de suporte; 

♦ caracterização das condições de fundação dos aterros; 

♦ caracterização das condições de fundação das obras de arte e do viaduto; 

♦ análise da estabilidade dos taludes de escavação e de aterro; 

♦ avaliação das condições de desmonte nos trechos em escavação; 

♦ avaliação da reutilização dos materiais resultantes das escavações; 

♦ avaliação da capacidade de suporte e das características de resistência dos terrenos ao 
nível da fundação do pavimento. 

7.3.2 - Fase de Construção 

As medidas propostas para a fase de construção prendem-se maioritariamente com a 
adequada execução das propostas que integram os Estudos Geológico-Geotécnicos. 

I - Taludes de Escavação e Aterro 

A terra vegetal obtida no decurso das terraplenagens, deverá ser levada a depósito provisório 
situado na vizinhança da obra para posterior utilização no revestimento dos taludes de 
escavação e de aterro. 

Os taludes de escavação e de aterro deverão possuir inclinações e geometria adequadas ao 
cenário geotécnico existente. 

Face à informação existente, adoptou-se para a totalidade dos taludes de escavação a 
inclinação de 1:1,5 (V:H). Admite-se, no entanto, que, com base na informação adicional obtida 
a partir dos trabalhos de prospecção preconizados e com vista a equilibrar o balanço de terras, 
as geometrias de taludes venham a necessitar de ser revistas, caso a caso, durante a fase de 
Projecto de Execução. 

Relativamente aos aterros, de acordo com os dados disponíveis, quer a generalidade dos 
terrenos de fundação, quer os solos a utilizar na execução dos aterros, apresentam 
características geotécnicas satisfatórias a boas. Entrando igualmente em linha de conta com as 
condicionantes de ocupação do solo, as alturas de aterro, a disponibilidade de material 
adequado e a integração paisagística da obra, preconiza-se, nesta fase, para os taludes de 
aterro, uma inclinação geral de 1:1,5 (V:H). 
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Escavações 

No que diz respeito às escavações, recomenda-se a adopção das soluções detalhadas no 
estudo Geológico-Geotécnico em fase de Projecto de Execução, com o objectivo de garantir a 
estabilidade e a protecção dos taludes ou ainda, para minimizar outros impactes negativos, 
quer inerentes ao desmonte do maciço, quer devidos à necessidade de minimizar a área 
ocupada (ex.: habitações, edifícios, etc.). Assim, para os taludes de escavação, as acções 
deverão incluir, nos casos justificáveis, as seguintes medidas, a equacionar na fase de 
seguinte de estudos e durante a construção: 

♦ aplicação, de rede metálica de protecção, de pregagens e/ou betão projectado 
(devidamente tratado em termos visuais) nos locais onde o maciço exibe um grau de 
fracturação e de alteração superior ao previsto, ou se ter adoptado uma inclinação de 
talude mais gravosa do que a permitida pelo maciço; 

♦ aplicação de dispositivos de drenagem do tipo máscara, esporões drenantes e geodrenos 
sub-horizontais ; 

♦ recurso a valeta larga de terra em situações particulares, mais susceptíveis à queda de 
blocos rochosos. 

Para assegurar ainda a adequada execução das escavações recomenda-se a adopção das 
seguintes medidas no decurso da construção: 

♦ as escavações deverão ser efectuadas por operadores devidamente habilitados, dado que 
da sua experiência se retira uma maior percepção das áreas de transição entre formações 
ripáveis / desmonte a fogo; 

♦ o uso de explosivos deverá ser particularmente cuidado, de modo a não danificar o maciço 
para além da zona de escavação pretendida; 

♦ o plano de fogo deverá ser cuidadosamente adequado às características evidenciadas pelo 
maciço, nomeadamente no que respeita ao esquema de compartimentação dos blocos; 

♦ para acautelar a adequada execução do desmonte a fogo, deverá ser utilizada a técnica de 
pré-corte, por forma a reduzir a propagação de vibrações ao maciço e sua instabilização 
por descompressão; 

♦ nas formações ripáveis, a direcção de escarificação deverá ser sempre que possível 
perpendicular à direcção dos estratos. 
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Aterros 

No que diz respeito aos aterros, são recomendadas as seguintes soluções: 

♦ saneamento dos materiais de cobertura, sem capacidade de suporte e/ou com 
características de deformabilidade inadequadas à fundação dos aterros (como considerado 
no Projecto Geotécnico); 

♦ realização de degraus na fundação dos aterros, quando a pendente natural for acentuada, 
por forma a melhorar as características da fundação no contacto com o aterro (como 
considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ construção de camada drenante na fundação (como considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ construção de prisma de enrocamento ou estrutura de suporte no pé do talude (como 
considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ realização de banquetas estabilizadoras que, complementarmente ao aumento das 
condições de estabilidade global, permitem acumular volumes de material sobrante junto 
da obra, minimizando os efeitos do transporte e ocupação das zonas de depósito definitivo 
(como considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ particular atenção deverá ser dado ao aterro a implementar junto à ribeira de Frades, 
devido à intervenção para aí preconizada, garantindo a estabilidade do talude se 
necessário com a adopção soluções especiais na zona de confinamento com o leito 
regularizado da ribeira. 

Também para assegurar a adequada construção dos aterros dever-se-á dar cumprimento 
rigoroso das medidas e soluções propostas nos estudos geotécnicos. 

Revestimento de Taludes 

No sentido de prevenir a ocorrência de ravinamentos provocados pela escorrência das águas 
pluviais, recomenda-se o revestimento dos taludes de escavação com uma camada de 0,20 m 
de espessura de terra vegetal, que deverá permitir a fixação de espécies vegetais adequadas. 
Este revestimento deverá ser efectuado tão cedo quanto possível após a abertura das 
escavações. 

Também os taludes de aterro deverão ser revestidos com 0,20 m de terra vegetal, seguindo-se 
a sementeira de espécies adequadas, de forma a se promover uma boa protecção contra o 
ravinamento provocado pela escorrência de águas pluviais. Recomenda-se que essa protecção 
seja realizada o mais cedo possível, após a conclusão dos trabalhos com o objectivo de se 
evitar a degradação da superfície dos taludes durante as primeiras chuvas. 
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Drenagem nos Taludes 

As características hidrogeológicas das formações presentes levam a considerar que, em alguns 
casos, as escavações possam intersectar níveis freáticos ou zonas susceptíveis de gerarem 
ressurgências com alguma importância. 

Nestas condições considera-se necessária a implementação de uma série de medidas que, se 
desenvolvidas atempadamente, podem eliminar ou minimizar significativamente as 
consequências resultantes da actuação das águas subterrâneas e/ou subsuperficiais nos 
taludes de escavação. Preconizam-se pois as seguintes medidas: 

♦ construção de valetas de crista e de valetas de drenagem das banquetas, cuja função será 
proteger os taludes de fenómenos de ravinamento frequentes nas formações mais 
erodíveis - saibros graníticos (como considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ construção de valetas de pé de talude (como considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ construção de órgãos de drenagem especiais do tipo “máscara drenante” e “esporão 
drenante” (Figura 7.3.1) em zonas onde existam fortes probabilidades de ocorrência de 
fenómenos de instabilização dos taludes, quer por ravinamento, quer por erosão interna, 
devido à existência de grandes contrastes de permeabilidade entre os materiais expostos 
no talude; a execução de órgãos de drenagem do tipo “esporão drenante” é ainda 
recomendada nos encontros de obras de arte onde o maciço se revele mais alterado e 
onde ocorram ressurgências importantes, no sentido de se prevenirem fenómenos de 
erosão interna nos taludes de escavação e, em particular, nas zonas de contacto dos 
taludes com a obra de arte (como considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ nas zonas de transição aterro-escavação onde os níveis freáticos se encontrem próximos 
da superfície do terreno (ou seja nas principais zonas aluvionares, designadamente nos 
vales associados às ribeiras de Vale do Boi, Travassos e Frades) deverão ser construídas 
valas drenantes transversais ao eixo do traçado, promovendo-se, deste modo, a remoção 
das águas das zonas próximas do pavimento (como considerado no Projecto Geotécnico). 

Todos estes dispositivos deverão conduzir a água para pontos de drenagem natural do maciço, 
prevenindo-se o escoamento deficiente e, consequentemente, prejuízos para a obra. 

Em relação ao pavimento, a instalação de subpressões ao nível da fundação, nos casos onde 
se verifique a ocorrência de quantidades significativas de água perto da rasante, deverá ser 
evitada através do recurso à escavação no leito do pavimento de valas drenantes transversais 
à via, procurando-se assim evitar a percolação de água por longas distâncias ao nível da 
plataforma, quer na fase de construção, quer na de exploração. 
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Figura 7.3.1 - Esquema de Dispositivos de Drenagem Sub-superficial do Tipo Máscara  
Drenante e Esporão Drenante 

Seguidamente indica-se ainda um conjunto de medidas de aplicação geral que deverão ser 
consideradas na fase posterior do projecto e na construção (muitas delas já preconizadas nos 
estudos geológicos e geotécnicos, no sentido de poderem contribuir para atenuar ou evitar 
impactes geológicos e geomorfológicos): 

♦ adoçamento da inclinação dos taludes em formações caracterizadas pela natureza terrosa, 
correspondentes aos horizontes de solos residuais e de depósitos de vertente, e às 
passagens de rocha muito fracturada e alterada; 

♦ implementação de banquetas estabilizadoras nos taludes de maior altura (superiores a 
8 m, como considerado no Projecto Geotécnico); 
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♦ adopção da técnica de pré-corte no desmonte, com particular atenção na proximidade de 
zonas habitadas (seguindo as recomendações enunciadas); 

♦ instalação de valetas de drenagem nas zonas de crista, banqueta e plataforma (como 
considerado no Projecto Geotécnico); 

♦ preconizar a colocação de redes de protecção nos taludes em rocha a fim de evitar o 
ressalto ou queda directa de pedras e blocos para a via; 

♦ aplicação precoce do revestimento vegetal, como defesa contra a erosão nos taludes de 
escavação de maior altura; 

♦ aplicação de betão no recobrimento das banquetas, para impedir a infiltração de águas a 
este nível, que poderiam originar a instabilização dos taludes (como considerado no 
Projecto Geotécnico); 

♦ gestão adequada dos materiais escavados para os fins necessários, por forma a evitar o 
recurso a empréstimo e a movimentações de materiais exteriores à obra. 

Nos taludes onde ocorram situações de instabilidade, local ou global, apesar de obedecerem 
às pendentes de projecto, dever-se-á considerar o recurso a soluções que permitam obviar 
este problema, tais como: 

♦ diminuição da pendente da escavação; 

♦ construção de obras de contenção (as quais deverão ser adequadamente enquadradas 
paisagisticamente); 

♦ recobrimento com espécies vegetais de crescimento rápido e de elevado poder de fixação 
dos solos imediatamente após a construção (a preconizar no Projecto de Integração 
Paisagística). 

No que se refere ao desenvolvimento longitudinal da via, as principais ocorrências negativas 
poderão manifestar-se com maior intensidade nos trechos onde se perspectiva a realização de 
aterros e escavações mais importantes. 

Fundações dos Pilares do Viaduto 

Deverão ser tomadas medidas particulares na execução dos pilares do viaduto situados mais 
próximos da ribeira do Cagavaio, por forma a restringir o mais possível a aproximação e 
afectação quer da galeria ripícola como do leito da ribeira. Assim todos os trabalhos deverão 
ter a orientação exterior à área considerada mais sensível, quer em termos de realização dos 
trabalhos como de acessos. 
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7.3.3 - Fase de Exploração 

Após a construção, será ao nível da estabilidade dos aterros e dos taludes de escavação, que 
se poderão registar os principais impactes, podendo as situações de instabilidade resultar da 
degradação da qualidade dos materiais “in situ”, ou dos próprios dispositivos estabilizadores, 
sistemas de drenagem e de protecção. 

Assim, torna-se relevante minimizar as acções de manutenção na fase de exploração, 
determinando consequentemente um cuidado muito particular na construção do 
empreendimento, incluindo o estrito cumprimento do projecto, a par da fiscalização adequada 
da obra. 

Deverá haver uma cuidada manutenção, e eventual posterior reforço das estruturas de 
protecção, bem como na monitorização da obra, nomeadamente no que respeita ao 
revestimento vegetal, limpeza dos sistemas de drenagem, controlo da erosão e manutenção 
adequada dos taludes. 

Efectivamente, por forma a adequar o empreendimento às necessárias condições de 
segurança e de exploração que o mesmo exige, deverá ser acautelado o estado dos taludes e 
a monitorização de assentamentos, sobretudo nas zonas dos encontros entre as estruturas 
rígidas (obras de arte) e dos aterros. 

Tendo presente a execução dos estudos geológico-geotecnicos, a par do seu rigoroso 
cumprimento na fase de construção, admitem-se impactes residuais de reduzida magnitude e 
significância na fase de exploração, conferindo à nova infra-estrutura graus de segurança muito 
expressivos, não dispensando naturalmente a sua cuidada monitorização, acção aliás 
desejável dado que, perturbações no serviço a prestar causam desconfiança e retracção do 
seu uso, o que é notoriamente indesejável. 
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7.4 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NOS SOLOS 

7.4.1 - Fase de Projecto 

Nesta fase as medidas a propor prendem-se com detalhes do projecto que deverão acautelar a 
ocupação de solos de valor agrícola e/ou de uso condicionado. Assim, e de acordo com o 
traçado a ser desenvolvido, serão considerados os ajustamentos necessários para minimizar, 
tanto quanto possível, a afectação de áreas que não sejam estritamente necessárias à 
materialização física da plataforma, sobretudo ao nível da inclinação e consequentemente da 
ocupação de solos pelos taludes e restabelecimentos, sendo estes os aspectos que deverão 
ser pormenorizados em Projecto de Execução. 

Também nesta fase deverão ser novamente avaliadas as condicionantes à implantação de 
estaleiros e outras áreas de apoio à obra, mediante a clarificação de condicionantes de ordem 
agrícola, entre outras, expressas cartograficamente e que vinculem os empreiteiros, de acordo 
com as referências apresentadas no presente estudo e cartografadas no Desenho 1251-PB-
61-0002-013. 

7.4.2 - Fase de Construção 

As medidas a propor nesta fase são da responsabilidade do promotor do empreendimento, 
pelo que, no Caderno de Encargos da empreitada, as mesmas deverão estar devidamente 
acauteladas; assim, propõe-se: 

♦ localização adequada dos estaleiros e das áreas de apoio à obra, de modo a que estas não 
se situem em áreas com estatuto legal de protecção (RAN e REN), nem em áreas com 
aptidão e/ou valor agrícola (ver Desenho 1251-PB-61-0002-013); 

♦ remoção controlada e armazenamento da terra vegetal que constitui a camada superficial 
dos solos (em pargas), em toda a área a expropriar, bem como nas áreas de depósito e 
empréstimo de materiais, de forma a ser reutilizada posteriormente no revestimento dos 
taludes e das áreas a recuperar; 

♦ evitar a circulação de veículos e máquinas fora das áreas estritamente necessárias à 
construção da via, particularmente em áreas fora dos limites de expropriação, áreas 
pertencentes à RAN e REN, bem como em terrenos de actual uso agrícola; 

♦ também na deposição de terras sobrantes deverão ser acauteladas áreas classificadas ao 
abrigo do regime da RAN e REN, bem como outras áreas com aptidão e/ou valor agrícola; 

♦ para instalação / ocupação das referidas áreas terão igualmente que obter, junto das 
entidades com competência na matéria (Câmaras Municipais de Nelas e de Mangualde, 

7.11 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

CCDR-Centro, etc.), o respectivo licenciamento, que será igualmente evidenciado ao Dono 
da Obra; 

♦ não permitir a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex.: betumes, óleos, 
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, e materiais residuais da obra) nos solos; 

♦ de forma a evitar o derrame acidental desses produtos poluentes nos solos, estes deverão 
ser adequadamente acondicionados em contentores estanques / áreas impermeabilizadas; 

♦ instalação de bacias de contenção / retenção provisórias nas áreas de armazenagem de 
produtos químicos, combustíveis, óleos lubrificantes e óleos usados, no estaleiro da obra; 

♦ no sentido de se evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, 
associados ao funcionamento da maquinaria a utilizar na fase de construção, todas as 
operações de abastecimento e manutenção dessa maquinaria deverão ser efectuadas em 
local apropriado para o efeito, dentro da área a ocupar pelos estaleiros, devidamente 
impermeabilizada, e os resíduos resultantes dessas operações deverão ser armazenados 
em recipientes estanques; 

♦ gestão adequada dos locais de obra e de apoio à mesma, de forma a evitar a poluição dos 
solos nas faixas adjacentes, nomeadamente por poeiras, alteração da drenagem, derrame 
de óleos ou combustíveis, entre outros produtos; 

♦ proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e 
implantação de um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações na fase de 
construção, evitando assim a criação de condições de inundação.  

♦ após a desocupação das áreas de apoio à obra, promover a sua reposição no estado 
anterior, por meio de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra 
arável (assim como ao seu adequado tratamento paisagístico); assim, após o 
desmantelamento do (s) estaleiro (s), deverá: 

→ proceder-se à desactivação total das áreas afectas ao apoio à obra, com a 
remoção de instalações, equipamentos, maquinaria e todo o tipo de materiais da 
obra; 

→ proceder-se à limpeza total da área, de forma a evitar que esta sirva de pólo de 
atracção para a deposição inadequada de, por exemplo, outros resíduos e 
materiais, por terceiros; 

→ ser assegurado o revolvimento das terras ocupadas pela respectiva 
descompactação e arejamento do solo, e proceder-se à sua recuperação 
paisagística; 

♦ implementação de um projecto adequado de recuperação e enquadramento paisagístico 
para todas as zonas afectas ou de apoio a obra, áreas sob o viaduto, da ribeira de 
Cagavaio, etc., que contemple espécies autóctones e que restabeleça o equilíbrio da área, 
tão cedo quanto possível; recuperação paisagística de todos os locais afectados por 
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7.4.3 - Fase de Exploração 

Nesta fase, as medidas propostas prendem-se, no essencial, com acções que não competem 
ao promotor, dado que se relacionam com instrumentos de planeamento e enquadramento 
legal. Efectivamente, as medidas propostas assumem, no essencial, carácter indicativo, dado 
que deverão ser promovidas por outras entidades, nomeadamente no que respeita à definição 
e implementação de medidas de planeamento territorial e sectorial. 

Contudo, deverá o promotor providenciar o fornecimento de informação útil ao estabelecimento 
dos instrumentos a seguir referidos: 

♦ aplicação rigorosa de medidas cautelares e da legislação em vigor, relativamente ao 
possível aumento da pressão urbanística e industrial sobre os solos com aptidão agrícola 
sobretudo nas áreas envolventes dos nós de ligação à futura via. Esta medida poderá 
mesmo exigir, em face da importância do empreendimento e potencial de dinâmica 
induzida, a reformulação do planeamento local, nomeadamente nos municípios da área de 
interesse do empreendimento; 

♦ a este respeito destaca-se que a revisão em curso dos PDM’s dos concelhos interferidos 
de Nela e Mangualde, constitui uma oportunidade que não deverá ser desprezada, de 
articular a nova infra-estrutura com o planeamento municipal. 

7.5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 

7.5.1 - Fase de Projecto  

♦ no Projecto de Drenagem deverá ser assegurada a manutenção de boas condições de 
drenagem nos aterros e escavações, quer durante a construção, recomendando e 
advogando boas práticas construtivas e sistemas de drenagem temporários, como para a 
exploração; 

♦ preconizar a realização de tratamentos particulares nas fundações de aterros a 
implementar nas zonas mais sensíveis, designadamente nas zonas aluvionares associadas 
às principais linhas de água (ribeiras de Vale do Boi, Travassos, e Frades) para evitar 
problemas na colocação das primeiras camadas de aterro e respectiva compactação, 
devendo pois, para cada uma das situações prever em projecto os trabalhos de drenagem 
do maciço de fundação considerados como mais adequados.; 
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♦ nos locais onde o nível freático seja mais superficial (uma vez mais nas zonas aluvionares 
identificadas), deve-se preconizar a inclusão de elementos de drenagem eficazes tais como 
esporões e/ou máscaras drenantes nas escavações e camadas drenantes nos aterros; 

♦ no Projecto de Drenagem a desenvolver no Projecto de Execução deve-se preconizar o 
encaminhamento das águas de escorrência da plataforma para fora da área de protecção 
dos 200 m definida e sempre o mais distante a jusante da captação das Longras (concelho 
de Nelas), garantindo que a mesma não seja afectada e que o solo não seja contaminado 
por materiais poluentes. 

♦ prever no Projecto de Drenagem, a descarga das águas de escorrência da via de modo 
disperso, ou seja, sempre que possível as escorrências deverão encaminhadas para as 
várias linhas de água atravessadas, de modo a serem evitadas situações de concentração 
muito grande de lançamentos num número reduzido de locais; esta drenagem dispersa tem 
como objectivo a redução do risco de contaminação dos meios receptores, dado que 
favorece os fenómenos de depuração de possíveis poluentes entre o ponto de lançamento 
no terreno e os meios receptores (aquíferos e cursos de água naturais); 

♦ preconizar o adequado encaminhamento das águas de saída das PH’s que acabam antes 
de caminhos paralelos, genericamente através de valas de pé de talude até à linha de água 
receptora, devendo no entanto efectuar-se para tal uma análise caso a caso; 

♦ de modo geral, assegurar a existência de cobertura vegetal nas áreas de lançamento das 
escorrências, particularmente com espécies de plantas que apresentam sistemas 
radiculares extensos, visto que este tipo de vegetação favorece a retenção de poluentes e 
algum tratamento das escorrências. Esta situação deverá ser equacionada de forma 
integrada no Projecto de Integração Paisagístico a elaborar na fase de Projecto de 
Execução; 

♦ na escolha prévia e definição das áreas para instalação de estaleiros e respectivos parques 
de maquinaria, centrais de britagem e caminhos preferenciais de circulação de máquinas, o 
mais longe possível das linhas de água existentes e das zonas de maior infiltração, de 
modo a minimizar a possibilidade de contaminação de aquíferos (ver Desenho 1251-PB-
61-0002-013). 

♦ No que se refere ao viaduto do Cagavaio, uma vez que o espaçamento entre pilares é 
superior a 30 m e que é cumprida a margem de segurança estimada para a preservação do 
leito de cheia e respectiva galeria ripícola, com um vão suficientemente largo para que 
nenhum dos polares aí se situe, recomendam-se apenas medidas relativas à escolha dos 
processos construtivos e de obra, por forma a evitar a afectação das zonas hídrica e 
ecologicamente mais sensíveis. 

 

 

7.14 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

7.5.2 - Fase de Construção 

Com o objectivo de minimizar os impactes negativos na drenagem natural e qualidade da água, 
durante a construção do empreendimento, recomenda-se a adopção das seguintes medidas, 
para além das boas práticas de obra: 

♦ estabelecer trajectos para circulação de maquinaria, evitando as zonas consideradas como 
mais sensíveis (sobretudo próximas de linhas de água), evitando o trânsito desordenado e 
a compactação dos solos de extensas áreas; 

♦ interferir o mínimo possível e restabelecer, durante a obra, todas as linhas de água 
intersectadas, recorrendo a sistemas de drenagem eficazes, quer temporários, quer 
definitivos, segundo o estabelecido no Projecto de Drenagem, tendo em consideração o 
potencial aumento de caudais por acréscimo da área impermeável, ou seja, por diminuição 
da infiltração e aumento do escoamento na zona de obra; 

♦ prever a aplicação do revestimento vegetal dos taludes o mais cedo possível, já que assim 
se promove a infiltração nos taludes, o que evita situações de erosão acentuada (tal 
também deverá ser recomendado no Projecto de Integração Paisagístico); 

♦ durante a construção, deverá prever-se um sistema de tratamento das águas residuais 
geradas no estaleiro, bem como implementar um programa de controlo de vazamentos e 
derramamentos de óleos e outros lubrificantes e dispô-los adequadamente, nunca devendo 
estes ser descarregados directamente em linhas de água ou no solo; 

Parte destas medidas e outras constantes das boas práticas de obra encontram-se previstas 
na Gestão Ambiental constante do Caderno de Encargos do EP, pelo que o empreiteiro terá 
que dar cumprimento a todas estas recomendações. 

7.5.3 - Fase de Exploração 

Durante a Fase de Exploração dever-se-á estabelecer um programa de limpeza periódico dos 
órgãos de drenagem, diminuindo os efeitos negativos do eventual assoreamento das 
passagens hidráulicas. 

Relativamente às captações não públicas de água (furos e poços) que poderão eventualmente 
ser afectadas indirectamente (uma vez que não são previsíveis afectações directas), devido às 
terraplenagens, estas deverão ser regularmente monitorizadas nos primeiros anos de 
exploração da via, por forma a verificar se sofrem ou não alterações nos níveis de água, 
devendo ser indemnizadas as situações em que se constate a alteração dos níveis freacticos 
que inviabilize a sua utilização (embora tal seja pouco provável uma vez que não se preverem 
terraplenagens de grande porte, nem muitos poços na proximidade imediata da via – 
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identificadas apenas 14 situações de poços ou captações a menos de 100 m do traçado, nem 
todas estarão a ser utilizadas). 

Recomenda-se ainda a realização de um programa de monitorização dos Recursos Hídricos 
(superficiais e subterrâneos), cujas directrizes gerais se apresentam em capítulo próprio, 
devendo ser detalhadas no RECAPE, devendo ser particularmente acompanhada a evolução 
da qualidade das águas na Captação de Longras. 

7.6 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA COMPONENTE BIOLÓGICA 

Atendendo à análise de impactes efectuada e entendendo que a área em estudo se assumiria 
como tendo um valor ecológico mediano, sobretudo centrado nas galerias ripícolas, 
aconselham-se as medidas mitigadoras que se descrevem de seguida. 

7.6.1 - Fase de Construção 

i) localização de estaleiros - a instalação temporária de estaleiros e caminhos de 
acesso à rodovia deverá fazer-se fora das zonas de maior sensibilidade ecológica e 
fora das zonas susceptíveis de incêndio, devendo afastar-se dos seguintes locais: 

→ Galerias ripícolas e ribeiras 
− ribeira de Vale do Boi; 
− ribeira de Travassos; 
− ribeira do Cagavaio; 
− ribeira dos Frades. 

→ Manchas de Carvalhal / Parque Ecológico Municipal; 

→ Zonas Florestais - evitando a destruição do coberto vegetal e o abate de árvores. 

ii) criação de acessos temporários à obra - durante a construção de acessos deverá 
haver o cuidado de não afectar vegetação arbórea desnecessariamente; 

iii) localização de escombreiras ou áreas de empréstimo - deverão ser localizadas 
preferencialmente em explorações activas, áreas já degradadas (sem coberto vegetal) 
e longe de zonas especialmente sensíveis, como cursos de água e albufeiras, de modo 
a evitar problemas de assoreamento curso de água; 

iv) dimensão das PH’s - de modo a minimizar o efeito barreira da estrada, deverá o 
continuum ripícola ser tanto quanto possível preservado através da adopção de PH’s 
de maior dimensão: 

→ ribeira do Vale do Boi - PH 3x3; 

→ ribeira de Travassos - PH 4x4; 

→ ribeira dos Frades - PH 4x1 (avaliar a possibilidade de aumentar a altura da PH); 
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→ Estas PH’s deverão ter uma sebe arbustiva ao longo da estrada pelo lado de fora 
da vedação de modo a encaminhar a fauna para as mesmas (a considerar no 
Projecto de Integração Paisagística). 

v) viaduto do Cagavaio -  relativamente ao espaçamento de vãos preconizado para o 
viaduto (36 m), considera-se ser suficiente para que a implantação dos pilares não 
afecte a galeria ripícola associada à ribeira do Cagavaio, devendo evitar actividades de 
obra junto à zona mais sensíveis próximas da ribeira; 

vi) integração paisagística - deverá ser efectuada para compensar o efeito de isolamento 
dos campos adjacentes em relação à estrada e restaurar a galeria ripícola, onde ele 
tiver sido afectada (a considerar no Projecto de Integração Paisagística); 

7.6.2 - Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as medidas de minimização estão principalmente relacionadas com a 
manutenção da vegetação plantada no âmbito das medidas de integração e recuperação 
paisagística, preconizadas para a fase de construção. 

7.7 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA PAISAGEM 

As medidas mitigadoras dos impactes visuais na paisagem que a seguir se preconizam visam o 
enquadramento e integração na paisagem envolvente do lanço do IC12 em estudo, durante e 
após as obras de construção, sendo que na sua maioria deverão ser integradas no Projecto de 
Integração Paisagístico, que integrará o Projecto de Execução, onde constarão em pormenor 
as soluções equacionadas por forma a integrar o empreendimento relativamente ao meio 
circundante: 

♦ os estaleiros e outras áreas de apoio à obra, áreas de depósito e empréstimo de materiais 
deverão ser localizadas em locais com fraca acessibilidade visual e, sempre que possível, 
dissimulados através de barreiras visuais. No caso das pedreiras deverá ser dada 
preferência às pedreiras presentemente em exploração. No final da obra deverão ser 
adoptadas medidas de recuperação paisagística destas áreas de apoio e a sua integração 
no espaço envolvente; 

♦ as áreas marginais do traçado deverão ser salvaguardadas de eventuais afectações 
decorrentes da obra, devendo estar previstas medidas de recuperação caso sejam 
afectadas; 

♦ na modelação dos taludes de aterro e escavação e no sentido de garantir uma maior 
continuidade visual entre o talude e o terreno natural, as inclinações a utilizar deverão ser 
iguais ou inferiores a 1:1,5 (V:H), tal como se preconiza também no estudo geotécnico;  
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♦ modelação das superfícies dos locais sujeitos a terraplenagens, nomeadamente dos 
interiores dos nós, tendo como objectivo o adoçamento de formas e a compensação do 
balanço de terras; 

♦ os taludes deverão ser modelados em forma de pescoço de cavalo, com as cristas 
boleadas, de maneira a evitar a erosão; 

♦ remoção e armazenamento cuidadoso da terra viva existente, tendo em consideração que 
o solo é um recurso natural escasso e que irá ser necessário para a instalação de 
vegetação nos taludes. A terra viva deverá ser removida antes do início dos trabalhos e 
armazenada em pargas para ser aplicada na cobertura dos taludes e áreas plantadas; 

♦ nas zonas onde for alterado o perfil dos taludes e em toda a área objecto de desmatação 
que não seja pavimentada, deverá ser instalada vegetação, por meio de sementeira, com 
espécies herbáceas e arbustivas. A primeira sementeira deverá ser realizada logo após os 
trabalhos de movimentos de terra e respectiva modelação do terreno estarem concluídos, 
de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que os solos ficam descobertos e 
sujeitos aos processos de erosão; 

♦ a vegetação a utilizar no revestimento dos taludes e faixas laterais, deverá ter em atenção 
as características edafo-climáticas da zona, assim como a vegetação climácica e as 
diferentes situações ecológicas atravessadas pela infra-estrutura: sistemas secos, sistemas 
húmidos; 

♦ na proximidade de áreas habitadas, deverá fazer-se, sempre que possível, a plantação de 
cortinas arbóreo-arbustivas nas áreas laterais dos taludes, formadas maioritariamente por 
espécies de folha persistente e de crescimento rápido que funcionarão como barreiras 
visuais a médio prazo, ocultando a presença da via, taludes e muros, relativamente aos 
observadores mais próximos, compatibilizando também com o preconizado para a 
qualidade do ar, designadamente: 

• do km 2+200 a 2+400: Lado Direito da via – Quinta da Bouça 

• PS 11 (8+950) a 9+100: Lado Direito da via - zona cimeira do muro; 

• do km 9+300 a 9+500: Lado Esquerdo da via – aterro, Quinta do Vale do 
Lameiro Longo; 

• do km 15+500 a 15+600: Lado Direito da via - aterro; 

• do km 15+900 a 16+100: Lado Direito da via – aterro; 

• do km 19+175 a 19+300: Lado Direito da via; 

• do km 20+200 a 20+500: Ambos os lados da via - aterro; 
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♦ restruturação dos valores paisagísticos localizados dentro da área de intervenção do 
projecto, nomeadamente refazendo o corredor ripícola da ribeira de Frades, mediante a 
plantação de choupos e de outras espécies adaptadas a estas situações; 

♦ No que se refere ao Viaduto do Cagavaio, deverá ser estudado o seu enquadramento 
paisagístico por forma a garantir uma menor afectação na paisagem, tanto mais que se 
situa próximo do Parque Ecológico Municipal da Quinta da Cerca. Deverão ser efectuados 
estudos relacionados com os aspectos plástico e arquitectónico da estrutura e simulações 
3D, de forma a garantir um correcto enquadramento desta obra de arte na paisagem. 
Assegurar-se-á ainda a reconstituição do revestimento vegetal das zonas envolventes aos 
pilares e taludes dos respectivos encontros; 

♦ no arranjo paisagístico das zonas mais humanamente povoadas, sobretudo nos nós, 
deverá existir uma preocupação na escolha das espécies utilizadas e na sua diversidade e 
disposição espacial, através da configuração de texturas, volumes e cores, por forma a 
valorizar o espaço de intervenção.  

♦ O Projecto de Integração Paisagístico a realizar com o Projecto de Execução deverá 
atender e enquadrar as medidas recomendadas nos descritores dos recursos hídricos, 
aspectos biológicos e qualidade do ar, designadamente no que respeita ao tratamento de 
zonas sensíveis como são os casos das galerias ripícolas e a adopção de cortinas arboreo-
arbustivas para condicionar a dispersão de poluentes atmosféricos, nas zonas de maior 
proximidade a habitações. Deverão igualmente ter um tratamento paisagístico as barreiras 
acústicas preconizadas. 

7.8 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 

Poderão ser minimizados os impactes na qualidade do ar associados a este empreendimento, 
se forem adoptadas as medidas recomendadas para a fase de construção bem como aquelas 
propostas para minimizar os efeitos negativos das emissões ocorrentes durante a sua 
exploração. 

Durante a Fase de Construção deverão ser consideradas medidas de fácil implementação que 
poderão contribuir, quer para diminuir as emissões de poeiras para o ar, quer para diminuir a 
afectação de receptores sensíveis, nomeadamente: 

♦ evitar a instalação de estaleiros de apoio à obra, em zonas de ocupação urbana, ou nas 
proximidades de habitações e de equipamentos com outras utilizações sensíveis; 

♦ selecção cuidadosa dos percursos de obra (tráfego associado à obra) evitando o 
atravessamento de povoações; 

♦ humedecer, através de aspersão controlada de água, os locais onde poderão ocorrer, 
durante a realização dos trabalhos, maiores emissões de poeira, junto a habitações; 
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♦ cobrir os montes de detritos e depósitos de terras, com o objectivo de evitar o seu arraste 
pelo vento, particularmente quando estes se encontrem próximos de locais habitados; 

♦ assegurar que as normas vigentes respeitantes ao recobrimento das cargas dos veículos 
que transportam este tipo de materiais (terras, areias, etc.) estão a ser correctamente 
executadas;  

♦ manter limpos os acessos às obras e aos estaleiros, através de lavagens regulares dos 
pneus das máquinas e camiões, afectos às obras; 

♦ assegurar o cumprimento das normas vigentes sobre resíduos, designadamente no que 
concerne à proibição da sua queima a céu aberto. 

Ao nível dos impactes expectáveis para a Fase de Exploração da via, os quais têm, em geral, 
um carácter directo e progressivo, as medidas sugeridas pretendem minimizar, dentro das 
possibilidades, os efeitos descritos para as situações onde existem habitações próximas do 
traçado, as quais compreendem no essencial a adopção de barreiras de controlo dos 
processos de dispersão dos poluente atmosféricos, a saber: 

♦ implantação de barreiras arbóreo/arbustivas, utilizando espécies resistentes à acção de 
poluentes atmosféricos; estas barreiras ou écrans vegetais deverão ser constituídas por 
espécies de folha persistente e com elevada densidade de folhagem, sendo que, quando 
correctamente dimensionadas e implementadas, poderão desempenhar várias funções 
contribuindo também para atenuar impactes sonoros (ainda que de eficácia relativa) e 
impactes na paisagem (camuflando e escondendo a estrada); deverão pois ser 
equacionadas quando da definição do Projecto de Integração Paisagística. 

Locais de potencial implantação de barreiras arbóreo/arbustivas: 

• do km 2+200 a 2+400: Lado Direito da via – Quinta da Bouça 

• PS 11 (8+950) a 9+100: Lado Direito da via - zona cimeira do muro; 

• do km 9+300 a 9+500: Lado Esquerdo da via – aterro, Quinta do Vale do 
Lameiro Longo; 

• do km 15+500 a 15+600: Lado Direito da via - aterro; 

• do km 15+900 a 16+100: Lado Direito da via – aterro; 

• do km 19+175 a 19+300: Lado Direito da via; 

• do km 20+200 a 20+500: Ambos os lados da via - aterro; 

Como referido, a implementação desta medida deverá ser equacionada no Projecto de 
Integração Paisagística, a realizar com o Projecto de Execução, compatibilizando as funções 
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aqui atribuídas a este tipo de barreira com os restantes objectivos de integração do projecto no 
meio envolvente. 

7.9 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DA COMPONENTE ACÚSTICA 

7.9.1 - Fase de Construção 

Para esta fase e tendo em conta que ainda não está definida a localização exacta dos 
estaleiros, o tipo e número de máquinas presentes, apresentam-se em seguida algumas 
recomendações de carácter geral. 

Os impactes no ambiente sonoro de uma forma geral sentem-se até uma distância de 300 m de 
distância da plataforma, onde decorrem as actividades, à excepção do desmonte a fogo que é 
sentido a distâncias superiores. A distância de 300 m é meramente indicativa, podendo variar 
de acordo com os acidentes de terreno, condições atmosféricas e revestimento do solo. 

Durante esta fase deverão ser cumpridos os limites definidos no n.º 3, do artigo 4º, do Decreto-
Lei n.º 292/2000, de 19 de Novembro, legislação segundo a qual se fundamentou o presente 
estudo acústico, pese embora possa ser ainda equacionado em posteriores fase do projecto o 
seu enquadramento face ao novo quadro legal estabelecido pelo Decreto-Lei 9/07, de 17 de 
Janeiro. 

Assim, nos locais onde se verifica a ocupação humana os trabalhos de construção e circulação 
de veículos afectos à obra deverá cingir-se ao período diurno e dever-se-á privilegiar todos os 
caminhos que não impliquem a passagem pelos locais referidos. 

Caso se verifique a necessidade de prolongar este horário de trabalho para o período nocturno, 
sábados, domingos e feriados deverá ser solicitada uma licença especial de ruído (LER) às 
Câmaras Municipais envolvidas. O exemplar desta licença deverá ser afixado no estaleiro. 

O estaleiro deverá estar o mais afastado possível das habitações, por forma a proteger estas 
populações das actividades mais ruidosas provocadas pelos trabalhos nos estaleiros. 

De qualquer modo, toda a maquinaria presente em obra deverá ter informação técnica relativa 
ao nível sonoro produzido, devem estar em dia todas as manutenções e inspecções, por forma 
a garantir que o equipamento presente se encontra nas condições óptimas de funcionamento, 
não produzindo níveis sonoros acima do estipulado. A maquinaria de apoio à obra (móvel e 
imóvel) deverá possuir a certificação da classe de nível da potência sonoro emitida. 
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Deverão, ainda, ser utilizados veículos e maquinaria de apoio à obra projectados de modo a 
evitar e controlar a emissão de níveis que gerem ruído, tendo em conta o definido no Decreto-
Lei n.º 76/2002, de 26 de Março relativo aos limites de nível de potência sonora. 

7.9.2 - Fase de Exploração 

De acordo com a avaliação de impactes realizada e uma vez que são previstos impactes 
negativos significativos, deverão ser instaladas medidas de minimização para as várias 
situações identificadas e classificadas como sensíveis. 

O objectivo das medidas de minimização propostas é dar cumprimento ao quadro legal em que 
se baseou o presente estudo, designadamente o Decreto-Lei n.º 292/2000, ou seja, garantir 
que para as zonas afectadas e classificadas como sensíveis, o nível máximo de ruído admitido, 
seja inferior a 55 dB(A) para o período diurno e inferior a 45 dB(A) para o período nocturno, nas 
zonas classificadas como mistas o nível de ruído admitido, seja inferior a 65 dB(A) para o 
período diurno e inferior a 55 dB(A) para o período nocturno. 

Tipo de Medidas de Minimização 

As medidas de minimização do ruído preconizadas para os projectos rodoviários podem 
consistir na implementação de barreiras acústicas artificiais ou naturais, ajuste de traçado e 
aplicação de pavimento com características absorventes. 

As barreiras acústicas são as medidas mais difundidas e usuais na minimização do ruído. 
Quanto ao tipo de barreira, reflectora ou absorvente, salienta-se que são preconizadas 
barreiras absorventes sempre que existem edificações do lado oposto ao da instalação da 
barreira, ou quando são colocadas barreiras dos dois lados da via, ou ainda, quando exista um 
talude do lado oposto. Tal é devido à necessidade de eliminar o nível sonoro produzido pela 
fonte imagem porque quando dois níveis sonoros diferem em mais de 10 dB, apenas o nível de 
maior valor é considerado. Quando tal não ocorrer, os dois níveis são adicionados, verificando-
se para níveis de igual valor um resultado superior em 3 dB. 

Em consequência, para a situação de uma fonte sonora frente a uma barreira reflectora, 
verificar-se-á num receptor situado no lado oposto da via onde está a barreira, um nível sonoro 
resultante da fonte real adicionado ao da fonte imagem.  
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As barreiras acústicas quando criteriosamente dimensionadas e correctamente instaladas têm-
se demonstrado bastante eficazes, permitindo reduções da ordem dos 10 dB(A), podendo 
nalguns casos ultrapassar estes valores. 

No caso das barreiras acústicas preconizadas em materiais absorventes poderá ser 
equacionada a inserção de painéis em material acrílico numa área inferior a 20% da área total 
da barreira. Estes painéis não devem comprometer o comportamento acústico da barreira no 
seu total, contribuindo, no entanto, para a integração paisagística da mesma. 

Relativamente ao tipo de pavimento a implementar como medida de protecção acústica importa 
salientar que existem duas possibilidades tecnicamente viáveis, que importa analisar. Assim, os 
ensaios e estudos que têm vindo a ser desenvolvidos indicam que os pavimentos drenantes e 
os pavimentos betuminosos modificados com borracha (usualmente designados por PMB), 
conduzem a níveis de ruído provocados pela passagem do tráfego, inferiores aos que se 
verificam com pavimentos flexíveis tradicionais. 

Importa referir que uma eventual solução com pavimento drenante implica, para baixas 
velocidades, uma maior distância de travagem, uma vez que, dada a sua elevada porosidade, 
é menor a superfície de contacto pneu / pavimento. Devido a este factor, optou-se no presente 
estudo, pelo tipo de pavimento PMB que não apresenta esta condicionante. 

A colocação deste tipo de pavimentos tem larga aplicação em situações em que a instalação 
de barreiras acústicas não é possível, ou como medida complementar às barreiras acústicas 
em situações em que estas, por si só, não permitem a redução dos níveis sonoros para os 
valores pretendidos (regulamentares). 

Os pavimentos redutores de ruído referidos, permitem, em média, atenuações que variam entre 
3 a 6 dB (A). . 

Realça-se, também, o facto de se terem estudado várias alturas para as barreiras acústicas a 
implantar de modo a que a escolha recaísse na melhor solução através de uma análise custo-
benefício. 

No Anexo IV apresentam-se os valores calculados nos receptores cartografados tendo em 
conta as várias hipóteses de medidas de minimização referidas. 
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Identificação dos Locais a Proteger 

De acordo com a avaliação dos impactes realizada e a análise dos valores simulados 
anteriores deverão ser adoptadas medidas de minimização nos locais onde foram identificados 
impactes negativos muito significativos, as quais deverão consistir na implantação de barreiras 
acústicas e aplicação de PMB, sendo que este ultimo (aplicação de PMB) já foi considerada 
nesta fase de Projecto Base para toda a extensão do traçado. 

Assim, parte das situações consideradas como críticas ficarão minimizadas com a adopção 
deste tipo de pavimento, não sendo necessário outras medidas adicionais (barreiras acústicas). 

Em seguida indicam-se os locais onde deverão ser implementadas as barreiras acústicas em 
complemento ao pavimento modificado em borracha (PMB), apresentando-se no Anexo IV a 
implantação destas barreiras em Planta à escala 1:1000, estando igualmente representadas no 
Desenho 1251-PB-61-0002-008. 

 KM 9+050 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R21, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B1) com características absorventes entre o 
km 9+000 ao km 9+175 do IC12, com uma altura de 5,0 m e uma extensão total de 176 m. Esta 
barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido Canas de 
Senhorim/Mangualde. 

 KM 9+375 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R39, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B2) com características absorventes entre o 
km 9+225 e o km 9+525 do IC12, com uma altura de 3,0 m e uma extensão total de 300 m. 
Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido 
Mangualde/Canas de Senhorim.  

 KM 9+650 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R22, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B3) com características absorventes entre o 
km 9+500 e o km 9+800 do IC12, com uma altura de 3,5 m e uma extensão total de 306 m. 
Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido Canas de 
Senhorim/Mangualde. 
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 KM 16+725 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R41, deverá ser preconizada a 
colocação de duas barreiras acústicas (Barreira B4 e B5) com características absorventes do 
km 16+650 ao km 16+766 e do km 16+775 ao km 16+975, respectivamente, com uma altura de 
4,0 m. A barreira B4 tem uma extensão total de 120 m e a barreira B5 uma extensão total de 
206 m. Estas barreiras deverão ser instaladas no ano de 2010 (início de exploração), no 
sentido Mangualde/Canas de Senhorim.  

 KM 17+475 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R31, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B6) com características absorventes entre o 
km 17+375 ao km 17+550 do IC12, com uma altura de 2,0 m e uma extensão total de 176 m. 
Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido Canas de 
Senhorim/Mangualde. 

 KM 19+800 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R33, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B7) com características absorventes entre o 
km 19+650 ao km 19+925 do IC12, com uma altura de 2,5 m e uma extensão total de 280 m. 
Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido Canas de 
Senhorim/Mangualde. 

 KM 20+250 AO KM 20+425 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados nos Receptores R34, R35, R36 e R37, deverá 
ser preconizada a colocação de uma barreira acústica (Barreira B8) com características 
absorventes entre o km 20+050 e o km 20+550 do IC12, com uma altura de 5,0 m e uma 
extensão total de 492 m. Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de 
exploração), no sentido de Canas de Senhorim/Mangualde. 

 KM 20+250 AO KM 20+425 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados nos Receptores R42, R43, R44, R45 e R46, 
deverá ser preconizada a colocação de uma barreira acústica (Barreira B9) com características 
absorventes entre o km 20+200 e o km 20+500 do IC12, com uma altura de 3,5 m e uma 
extensão total de 306 m. Esta barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de 
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exploração), no sentido Mangualde/Canas de Senhorim. 

 KM 20+925 DO IC12 

De modo a minimizar os impactes identificados no Receptor R38, deverá ser preconizada a 
colocação de uma barreira acústica (Barreira B10) com características reflectoras entre o 
km 20+775 e o km 21+075, com uma altura de 3 m e uma extensão total de 310 m. Esta 
barreira deverá ser instalada no ano de 2010 (início de exploração), no sentido Canas de 
Senhorim/Mangualde. 

Houve, ainda, que ter em atenção o facto de no IP5/A25 já existirem barreiras acústicas 
instaladas. Deste modo e dado o desenvolvimento do Ramo D do Nó IC12/IP5 foi necessário 
interromper a barreira actualmente existente no IP5/A25 entre o km 7+625 e o km 8+000, 
passando esta a ter o seu início ao km 7+625 e o fim ao km 7+800. 

Através da análise efectuada, é possível verificar que a medida de minimização a adoptar no 
Nó de Mangualde e no Nó do IC12/IP5 é o pavimento betuminoso modificado em borracha 

Uma vez que se irá adoptar em todo o traçado o pavimento modificado em borracha (PMB), 
esta medida foi já incorporada no projecto, minimizando só por sí algumas das situações 
críticas identificadas. Para outras situações, para além da adopção de pavimento menos 
ruidoso será ainda necessária a implementação de barreiras acústicas. 

No Anexo IV apresentam-se os mapas de linhas isofónicas para as simulações dos níveis de 
ruído após instalação das medidas de minimização do ruído adoptadas. 
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Quadro 7.9.1 - Síntese das Medidas de Minimização de Ruído Adoptadas 

Receptores/Localização Barreira 
Acústica Aplicação de PMB 

Receptores cartografados (R1 ao R11) - Início do IC12 - km 0+000 ao km 1+275 
Receptores cartografados (R12, R13 e R14) -  

km 2+325 ao km 2+425 do IC12 
- km 1+825 ao km 2+925 

Receptor cartografado (R15) - km 3+800 do IC12 - 
Receptores cartografados (R16, R17 e R18) -  

km 4+925 ao km 4+975 do IC12 
- km 3+300 ao km 5+475 

Receptores cartografados (R19 e R20) - km 7+550 do IC12 - km 7+050 ao km 8+050 
Receptor cartografado (R21) - km 9+050 do IC12 B1 km 8+550 ao km 9+550 
Receptor cartografado (R39) - km 9+375 do IC12  B2 km 8+875 ao km 10+350
Receptor cartografado (R22) - km 9+650 do IC12 B3  

Parque Ecológico Municipal (R40) - km 13+400 do IC12 - 
Receptor cartografado (R23) - km 14+900 do IC12 - 
Receptores cartografados (R24, R25, R27 e R28) -  

km 15+200 ao km 15+400 
- 

km 13+350 ao  
km  15+900 

Receptor cartografado (R41) - km 16+725 do IC12 B4 e B5 
Receptor cartografado (R31) - km 17+475 do IC12  B6 

km 16+200 ao  
km 17+975 

Receptor cartografado (R32) - km 19+225 do IC12 - 
Receptor cartografado (R33) - km 19+800 do IC12  B7 

Receptores cartografados (R34 ao R37 e do R42 ao R46) - 
km 20+250 ao km 20+425 

B8 e B9 

Receptor cartografado (R38) - km 20+925 do IC12 B10 
Receptor cartografado (R47) - km 21+450 do IC12 - 

km 18+725 ao  
km 21+950 

Receptores cartografados (R48 ao R60) -  
km 7+700 ao km 7+925 do actual IP5/A25 

- 

Receptores cartografados (R61 ao R66) -  
km 7+900 ao km 8+150 do actual IP5/A25 

- 

Receptores cartografados (R67 ao R86) -  
km 8+250 ao km 8+800 do actual IP5/A25 

- 

km 7+700 ao km 8+800 

Receptores cartografados (R87 ao R96) – Restabelecimento 
4A e 4B - Em todo o 

restabelecimento 

Como se pode constatar da análise do quadro anterior a adopção de PMB (considerando para 
toda a extensão do traçado) minimiza parte das situações mais sensíveis, sendo que para as 
restantes são propostas medidas adicionais – Barreiras Acústicas. 

Impactes Residuais das Medidas Preconizadas 

Apesar das medidas de minimização preconizadas existirão os seguintes impactes residuais, 
resumidos no quadro seguinte. 
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Quadro 7.9.2 - Síntese dos Impactes Residuais 

Ano Período Diurno Período Nocturno 

ANO 2010 - R32 

ANO 2020 R32 R32, R40, R47 (1º piso) e R88 

ANO 2030 R32 
R18 (1º piso), R21, R32, R40, R47 (1º 

piso) e R88 

Refira-se, contudo, que as medidas preconizadas reduzirão drasticamente os níveis de ruído 
provocados pela via em estudo pelo que a sua eficácia será enorme. Note-se que, na maioria 
dos locais, a conjugação dos dois tipos de medidas preconizadas no presente estudo poderá 
levar a reduções na ordem dos 17 dB(A) em 2040. 

Por outro lado, o material preconizado nas barreiras acústicas tenta reduzir o impacte residual 
associado à instalação da barreira acústica relacionado com o facto da mesma ir acentuar o 
efeito “barreira” provocado pela própria estrada. 

7.10 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA COMPONENTE SOCIAL 

7.10.1 - Fase de Projecto 

Na fase de Projecto de Execução deverão ser desenvolvidos estudos de pormenor que 
permitam promover, para as zonas de maior proximidade urbana e particularmente ao nível de 
unidades sensíveis, soluções construtivas que, do ponto de vista sonoro, promovam a 
minimização de efeitos, quer na fase de construção, quer sobretudo na fase de exploração, 
destacando-se pela sua sensibilidade a zona da Capela de Santo António do Cabaço ao 
km 19+300.  

7.10.2 - Fase de Construção 

 Numa fase prévia ao início da construção deverão ser desenvolvidos esforços de forma 
a informar previamente as populações da área envolvente do IC12, entre Canas de 
Senhorim e Mangualde, sobre o objectivo, natureza e duração prevista das obras. 
Deverá assim ser promovida uma reunião entre o proponente da obra e a população 
local, em articulação com as juntas de freguesia das áreas efectivamente atravessadas 
e as Câmaras Municipais de Nelas e Mangualde. Nessa reunião deverão ser 
apresentados o projecto e as medidas minimizadoras dos impactes previsíveis. Esta 
apresentação deverá ser amplamente divulgada através de folhetos afixados em locais 
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públicos (sobretudo importantes em Canas de Senhorim, Nelas, Vilar Seco, Moimenta 
de Maceira Dão e Mangualde). 

 Os proprietários a expropriar deverão ser avisados da data em que se iniciarão os 
trabalhos, de modo a minimizar os efeitos desta acção no seu modo de vida. 

 Na fase de construção, todas as áreas sujeitas a obras deverão ser adequadamente 
vedadas, por forma a evitar a ocorrência de acidentes envolvendo a população, 
devendo-se igualmente prever as necessárias protecções acústicas e de integração 
paisagística, a definir consoante os casos, ou seja, natureza das intervenções de obra e 
proximidade urbana. 

 De igual forma se recomenda que todas as zonas de obra afectas ao empreendimento 
tenham, em número suficiente de locais, e de forma bem visível, sinalização que 
contenha: 

♦ a indicação do responsável pelo empreendimento, 

♦ identificação de interlocutor privilegiado, 

♦ identificação do projecto, objectivo, natureza e duração das obras e principais 
limitações impostas, nomeadamente no que se refere a eventuais 
alterações/condicionamento na circulação rodoviária. 

 A interrupção temporária das estradas e dos caminhos rurais deverá limitar-se ao 
mínimo período possível, devendo ser dada prioridade ao restabelecimento das 
passagens, limitando assim os inconvenientes para a população local. Salienta-se a 
necessidade de manter sempre em serviço, ainda que pontualmente com 
constrangimentos à circulação, as estradas que ligam Canas de Senhorim a Aguieira 
(EM 642) e Carvalhal Redondo (EN 231-2), para além da estrada que liga Nelas a Vilar 
Seco (EN 231) e Moimenta de Maceira Dão (EM 594) e Mangualde (EN 294 e EM 595) 
a Lobelhe do Mato, dado constituírem importantes vias de circulação local e regional.  

 as obras associadas à travessia do A25/IP5 deverão ser analisadas e programadas com 
especial cuidado face ao elevado volume de tráfego que circula naquela via. Estas 
obras deverão ser precedidas das obras de desvio provisório de tráfego, de modo a 
permitir a construção da passagem superior com a menor interferência na circulação 
viária do A25/IP5 e, consequentemente, com o menor incómodo para os utentes 
daquela via.  
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 nas áreas de trabalho mais próximas de zonas habitadas evitar-se-ão, sempre que 
possível, as actividades mais ruidosas no período nocturno, devendo privilegiar-se o 
período diurno para a sua execução, devendo nas zonas urbanas sensíveis privilegiar-
se processos construtivos e equipamentos menos ruidosos; 

 O eventual uso de explosivos na abertura da plataforma da via deverá ser feito com 
recurso a técnicas de pré corte e corte de menor magnitude de impacte sobre a 
população, devendo ser utilizada sinalização prévia para aviso da população.  

 A localização dos estaleiros e zonas de depósitos temporários de terras e materiais 
deverá ser criteriosamente escolhida não devendo ser utilizados solos com boa 
capacidade agrícola ou áreas habitacionais. 

 Deverão ser dadas indicações ao pessoal afecto às obras no sentido do cumprimento 
integral das regras de trânsito, devendo ser limitada a utilização de sinais sonoros nas 
localidades atravessadas, particularmente importante em Moimenta de Maceira Dão, 
Pinheiro de Cima e Mangualde. Deverá também ser recomendada a circulação com os 
faróis em “médios” durante o dia, para reduzir a possibilidade de ocorrência de 
acidentes nas localidades atravessadas.  

 por forma a evitar condicionamentos à circulação rodoviária, deverá ser limitado ao 
mínimo, tanto quanto possível, a interferência, quer física quer temporal, com a 
estrutura viária. Com efeito, as vias rodoviárias com restrições de tráfego devem estar 
sinalizadas, antes do início das obras propriamente ditas, de forma a informarem os 
utentes da via de todas as restrições e cuidados a observar pelos condutores que aí 
circulam, designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e outras 
alterações que ocorrerão no período de duração da fase de construção. 

 a identificação de percursos alternativos, os quais deverão ser definidos de acordo com 
as autarquias correspondentes, deverão ser divulgados atempadamente, e manter-se, 
tanto quanto possível, constantes, devendo ser objecto de adequada e atempada 
publicitação, nomeadamente através das Juntas de Freguesia, bem como nas principais 
vias intervencionadas; 

 deverá ser dada preferência à população local nos empregos associados às obras de 
construção do empreendimento em estudo, por forma a reduzir os níveis de 
desemprego e permitir uma maior aceitação da população local da incomodidade 
associada a esta fase de projecto; 
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 Nos atravessamentos das estradas em PS’s deverá ser colocada uma rede de 
protecção, prevenindo-se assim eventuais acidentes decorrentes da queda de materiais 
e objectos dos viadutos em construção. Esta medida é particularmente importante 
aquando da construção da passagem sobre o IP5.  

 No final da obra deve promover-se a recuperação das zonas utilizadas para apoio à 
obra, nomeadamente acessos provisórios, áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e 
de depósito.  

 Após a conclusão das obras deverão se repavimentados e/ou recuperados os caminhos 
afectados pela circulação de veículos pesados, devendo também proceder-se à 
recuperação de edificações que possam ter sofrido danos decorrentes da execução da 
obra; 

 A afectação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deverá ser comunicada à 
população com a devida antecedência e com informação (período e duração da 
afectação) que permita aos utentes aumentar a percepção de controlo e gerir a situação 
de incomodidades no seu quotidiano.  

7.11 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NO PLANEAMENTO E 
ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Tendo em conta os impactes identificados, as medidas de minimização propostas passam 
essencialmente pela adaptação do projecto às questões referentes ao ordenamento do 
território, bem como a sua compatibilidade com as figuras de planeamento existentes.  

Considerando os impactes identificados, as medidas de minimização propostas passam 
essencialmente pela máxima articulação possível do empreendimento com a sua envolvente. 

Devem assim ser adoptadas medidas que fomentem o desenvolvimento sustentável da região, 
através de processos urbanísticos equilibrados que permitam conservar as zonas com maior 
interesse ecológico e paisagístico, promovendo simultaneamente a melhoria da qualidade de 
vida da população, medidas que passam sobretudo por entidades com responsabilidade no 
ordenamento do território e não pelo proponente EP-EPE.  

Assim, as medidas de minimização dos impactes identificados são as seguintes: 

♦ a área a afectar deverá ser estritamente circunscrita aquela que se revela indispensável à 
construção da rodovia, devendo proceder-se a uma selecção criteriosa das áreas de 
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estaleiro, de empréstimo e de depósito, evitando a ocupação de terrenos agrícolas e 
urbanos, devendo ser instalados numa área com um tipo de ocupação de solo de rápida 
recuperação. Com efeito, dever-se-á evitar a ocupação de áreas da RAN e REN, com 
actividades acessórias à obra, nomeadamente para implantação de estaleiros e áreas de 
depósito e empréstimo, não devendo, igualmente, as mesmas serem ocupadas pelos 
circuitos provisórios para circulação de veículos pesados afectos à obra. A selecção dos 
locais a ocupar com as instalações de apoio à obra deverá ocorrer na fase subsequente 
dos estudos, mediante o conhecimento mais pormenorizado da área de intervenção directa 
do empreendimento.  

♦ aquando da desmatação e limpezas superficiais do terreno, os impactes decorrentes da 
remoção da vegetação serão minimizados se esta acção for planeada, de modo a alterar o 
mínimo possível a vegetação em redor.  

♦ em todos os locais a afectar directamente pelo empreendimento e locais de apoio à sua 
construção deverá considerar-se a reutilização da camada arável do solo, pelo que, antes 
do início da obra, será removida a terra arável tendo em atenção a sua espessura variável, 
por forma a assegurar a sua posterior utilização, podendo ser usada na melhoria de outros 
solos ou no revestimento dos taludes a tratar; 

♦ Já no que respeita à ocupação de áreas de RAN deverá proceder-se, previamente ao início 
dos trabalhos de movimentação de terra, à decapagem da terra arável, tendo em conta a 
sua espessura variável. Considerando a capacidade dos solos em questão, recomenda-se 
o armazenamento da terra vegetal em pargas com altura não superior a 2 metros, devendo 
reutilizar-se os solos na cobertura dos taludes sujeitos a revestimento vegetal, na 
recuperação de áreas de apoio à obra ou, em alternativa, aplicá-los na melhoria de outros 
solos.  

♦ No final da fase de construção, todas as áreas afectadas, especialmente as integradas em 
REN, deverão ser objecto de um correcto revestimento vegetal, recorrendo a espécies 
adequadas à região, preferencialmente autóctones, conforme será referido no Projecto de 
Integração Paisagístico a realizar com o Projecto de Execução. 

♦ as operações de manutenção de maquinaria associada à construção da rodovia deverão 
ocorrer em local especificamente preparado para o efeito; 

♦ tanto quanto possível deverá evitar-se dar início à fase de obra na época das colheitas, em 
particular no que se refere à vinha, devendo-se programar a construção da via de forma a 
interferir o menos possível com a actividade agrícola e florestal; 

♦ os acessos alternativos e o restabelecimento dos caminhos intersectados deverá resultar 
de uma construção célere e atempada; 

♦ na fase de términus da construção da rodovia deverá ser implantado um programa de 
limpeza dos sistemas de drenagem, por forma a evitar a poluição de culturas marginais. 

7.32 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

♦ Após a conclusão das sucessivas fases de execução da obra, os estaleiros devem ser 
desmantelados e removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio, e as zonas de 
manobras de máquinas devem ser convenientemente recuperadas, devendo ser objecto de 
acções que garantam a reposição do anterior uso do solo. Assim, deverá proceder-se à 
remoção de todos os materiais impermeabilizantes depositados nos solos e todos os 
entulhos, deixando-se o terreno limpo e permeável.  

7.12 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL 
CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 

7.12.1 - Fase de Construção 

♦ Preconiza-se o acompanhamento integral e efectivo da obra durante os trabalhos de 
desmatação e movimento de terras de modo a minimizar eventuais efeitos negativos, 
destes trabalhos, sobre o património antrópico; 

♦ Recomenda-se a extensão da medida anterior a todas as obras de arte a construir, bem 
como a todas as estruturas de apoio à realização da obra como é o caso de locais para 
depósito de terras, locais de escavações de empréstimo e abertura de novos acessos que 
não foram alvo de prospecção uma vez que ainda não se encontram definidos; 

♦ Aconselha-se a realização de prospecção arqueológica, anterior ao início dos trabalhos, 
dos locais onde serão implantados os estaleiros de obra que não foram alvo de prospecção 
uma vez que ainda não se encontram definidos; 

♦ Recomenda-se o afastamento das estruturas de apoio à obra dos locais onde se identificou 
a existência de elementos arqueológicos e/ou patrimoniais; 

♦ Garantir a conservação e as acessibilidades aos elementos patrimoniais identificados, 
implicando, se necessário, a vedação e sinalização dos mesmos para evitar a sua 
destruição ou perturbação; 

♦ Recomenda-se especial atenção às zonas de protecção dos elementos arqueológicos que 
se encontram muito próximo da via a ser construída, estabelecendo durante a obra um 
perímetro de protecção, por forma a evitar a sua perturbação; 

♦ Para os elementos patrimoniais afectados directamente por este projecto números 6, 13, 
14, 20, 21, 22, 23 e 36, recomenda-se o seu registo fotográfico mais completo. 

No que se refere aos elementos de carácter arqueológico, dada a sua significativa importância 
científica, prevêem-se as seguintes medidas específicas de minimização: 

♦ Apesar de já em fase de estudo se ter efectuado o desvio do traçado de modo a se garantir 
a preservação das ocorrências 1 (Orca de Parmelas), 9 (Pedras da Forca I), 10 (Pedras da 
Forca II) e 11 (Orca do Paio 1), recomenda-se o afastamento da maquinaria e das 
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estruturas de apoio à obra, a vedação, sinalização e o registo fotográfico das mesmas. 
Esta medida deverá ser também aplicada às ocorrências 62 e 63 (Olival Grande); 

♦ O acompanhamento arqueológico nestas áreas deverá assumir especial cuidado, dada a 
possibilidade de surgirem estruturas associadas aos vestígios já identificados, devendo ser 
assegurada a execução de sondagens arqueológicas caso se confirme a existência de 
contextos arqueológicos preservados; 

♦ Relativamente à ocorrência 64 (Olival Grande), a execução da ligação à estrada EM641 em 
Canas de Senhorim, implicará o atravessamento parcial deste sítio arqueológico, pelo que 
se recomendam medidas particulares, para além de um especial acompanhamento por 
parte de um técnico de arqueologia, durante os trabalhos de preparação do terreno. 

Embora se trate de uma intervenção que predominantemente actuará sobre o caminho 
existente, e numa pequena extensão atravessará um terreno agrícola em exploração, 
deverão ser efectuadas sondagens arqueológicas de avaliação ao longo de todo o 
corredor de intervenção, para recolha de potenciais vestígios, em fase prévia ao início 
da obra. Esta fase de avaliação poderá dar lugar a uma intervenção arqueológica em 
área; 

Por outro lado, dado tratar-se de um restabelecimento, sem grande necessidade de 
terraplenagem (a morfologia do terreno é bastante plana), recomenda-se a análise da 
viabilidade de adopção de um geotextil, por forma a salvaguardar os solos existentes e 
eventuais elementos de interesse. Nesta zona, não deverá pois ser removida a camada 
superficial de solo (terra vegetal); 

Considera-se pois que com a correcta adopção destas medidas se minimizarão 
eventuais impactes nesta área de dispersão de vestígios arqueológicos. 

♦ Recomenda-se ainda o correcto enquadramento paisagístico do projecto (acessos e 
envolvente imediata) com estes elementos arqueológicos, de forma a permitir a sua fruição 
futura pelo público. Neste contexto, propõe-se o rearranjo do enquadramento e dos 
acessos a estes elementos (Orca de Parmelas e Pedras da Forca), valorizando o sítio e 
melhorando as condições de visitação, assim como a sua divulgação 

7.12.2 - Fase de exploração 

Em fase de exploração, aconselha-se adopção de medidas de valorização para os elementos 
arqueológicos referidos, nomeadamente a colocação de sinalética apropriada de modo a 
identificar e informar da sua existência e características, utilizando a nova via para a sua 
divulgação. 
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Quadro 7.12.1 - Ocorrências Patrimoniais e Medidas de Minimização a Adoptar 

Designação/N.º 
Ficha Localização Caracterização Cronologia Medidas de 

minimização 

1 
Orca das Pramelas 

Canas Senhorim Monumento 
Megalítico Neolítico 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 
2 

Estrutura agrícola 
Canas Senhorim Palheiro em 

contraplacado Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

3 
Casa de apoio 

agrícola 
Canas Senhorim 

Casa de apoio 
agrícola em tijolo e 

pedra 
Contemporâneo Não se propõem 

medidas 

4 
Casa de apoio 

agrícola 
Canas Senhorim 

Casa agrícola em 
ruínas. Em alvenaria 

e pedra 
Contemporâneo Não se propõem 

medidas 

5 
Poço 

Canas Senhorim Poço escavado no 
saibro Contemporâneo Não se propõem 

medidas 
6 

Muro 
Canas Senhorim Muro em granito Contemporâneo Registo fotográfico 

7 
Estrutura 

Canas Senhorim Estrutura em 
cimento Contemporâneo Não se propõem 

medidas 
8 

Poço 
Canas Senhorim Poço escavado no 

saibro Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

9 
Pedras da Forca I 

Canas Senhorim Sepulturas Medieval 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 

10 
Pedras da Forca II 

Canas Senhorim Sepultura Medieval 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 

11 
Orca do Paiol 

Canas Senhorim Mamoa Neolítico 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 

12 
Casa apoio agrícola 

Nelas 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 

construída em cima 
do afloramento. 

Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

13 
Casa apoio agrícola 

Nelas 
Anexo agrícola em 

pedra com ligamento 
em argamassa 

Indeterminado Registo fotográfico 
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Quadro 7.12.1 - Ocorrências Patrimoniais e Medidas de Minimização a Adoptar (Cont.) 

Designação/N.º 
Ficha Localização Caracterização Cronologia Medidas de 

minimização 

14 
Casa apoio agrícola 

Nelas 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 
com ligamento em 

argamassa, 
construída sobre o 

afloramento 

Indeterminado Registo fotográfico 

15 
Igreja Sra. Saúde 

Mangualde Igreja moderna Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

16 
Tanque 

Mangualde Tanque de retenção, 
escavado na rocha Indeterminado Não se propõem 

medidas 
17 

Capela S.António 
Mangualde Capela reconstruída Contemporâneo Não se propõem 

medidas 

18 
Tanque 

Mangualde 
Tanque escavado 

na rocha e casa de 
apoio agrícola 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

19 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola com 

primeiro e segundo 
andar. Estrutura em 
pedra, com telhado 
de duas águas em 

telha 

Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

20 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa em ruínas, em 
pedra, com telhado 

de duas águas 
Contemporâneo Registo 

Fotográfico 

21 
Muro 

Mangualde 

Muro de divisão de 
propriedade em 

pedra granítica de 
pequenas e grandes 

dimensões 

Indeterminado Registo fotográfico 

22 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola, de planta 
quadrangular, em 
alvenaria e com 
telhado de duas 

águas. 

Indeterminado Registo fotográfico 

23 
Poço 

Mangualde 

Poço 
aproximadamente 
com três metros de 

diâmetro 

Indeterminado Registo fotográfico 

24 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola com telhado 
de duas águas, em 
alvenaria de pedra 

afeiçoada 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

25 
Capela S. António 

dos Cabaços 
Mangualde Capela restaurada Indeterminado 

Vedação do 
elemento e 

afastamento de 
maquinaria e 

estruturas de apoio
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Quadro 7.12.1 - Ocorrências Patrimoniais e Medidas de Minimização a Adoptar (Cont.) 

Designação/N.º 
Ficha Localização Caracterização Cronologia Medidas de 

minimização 

26 
Muros 

Mangualde 
Muro de vedação de 

propriedade com 
pedras de granito 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

27 
ETAR 

Mangualde Etar Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

28 
Muros 

Mangualde Muros de divisão de 
propriedade Indeterminado Não se propõem 

medidas 
29 

Capela S. António 
Mangualde Capela restaurada Moderno 

Contemporâneo 
Não se propõem 

medidas 
30 

Casa de apoio 
agrícola 

Mangualde 
Ruínas de casa de 

apoio agrícola e 
poço com nora 

Indeterminado Afastamento da 
maquinaria 

31 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola, com poço 
em cimento e nora 

Indeterminado Afastamento da 
maquinaria 

32 
Casa de apoio 

agrícola 
Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 

com telhado de duas 
águas em telha 

portuguesa antiga 

Indeterminado Afastamento da 
maquinaria 

33 
Poço com nora 

Mangualde Poço com nora Indeterminado Afastamento da 
maquinaria 

34 
Mó de base 

Mangualde Pedra de base em 
granito Indeterminado 

Vedação e 
afastamento da 

maquinaria 
35 

Eira 
Mangualde Eira em afloramento 

granítico Indeterminado Afastamento 
maquinaria 

36 
Mina de água 

Mangualde 

Mina aberta no 
substrato rochoso, 

em pedra e cimento 
com tampa de 

madeira. 

Indeterminado Registo fotográfico 

37 
Ponte 

Mangualde 

Ponte em pedra com 
duas entradas em 

bisela, com tabuleiro 
central em pedra 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

38 
Alminha 

Mangualde 

Alminha esculpida 
em laje granítica 

fincada na vertical, 
com um crucifixo. 

Em volta desenha-
se um muro de 

pedra seca, 
fechado, 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

39 
Capela 

Mangualde Capela Moderno 
Contemporâneo 

Não se propõem 
medidas 

40 
Cruzeiro 

Mangualde 
Cruzeiro esculpido 
em laje granítica 

fincada na vertical 
Indeterminado Não se propõem 

medidas 
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Quadro 7.12.1 - Ocorrências Patrimoniais e Medidas de Minimização a Adoptar (Cont.) 

Designação/N.º 
Ficha Localização Caracterização Cronologia Medidas de 

minimização 
41 

Cruzeiro 
Mangualde Cruzeiro em pedra 

granítica Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

42 
Casas Brasonadas 

Mangualde 

Duas casas 
brasonadas de 

planta rectangular, 
com cobertura em 
telhado de quatro 

águas 

Moderno 
Contemporâneo 

Não se propõem 
medidas 

43 
Chafariz 

Mangualde Chafariz em pedra 
granítica Indeterminado Não se propõem 

medidas 
44 

Chafariz 
Mangualde Chafariz em pedra 

granítica com tanque Indeterminado Não se propõem 
medidas 

45 
Igreja S. Paulo 

Mangualde 

Igreja de são Paulo 
e cruzeiro em pedra 

granítica, 
seiscentista 

Moderno 
Contemporâneo 

Não se propõem 
medidas 

46 
Campa da Moira 

Mangualde Sepultura medieval 
aberta na rocha Medieval 

Afastamento da 
maquinaria e 

estruturas de apoio

47 
Alminhas 

Mangualde 
ALMINHA APOIADA 
NAS PAREDES DE 

UMA CASA 
Indeterminado Não se propõem 

medidas 

48 
Ponte 

Mangualde Ponte em pedra com 
duas entradas. Indeterminado Não se propõem 

medidas 

49 
Capela N.S.Neves 

Mangualde 
Capela Nossa Sra. 

Das Neves e 
cemitério 

Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

50 
Cruzeiro 

Mangualde 

Cruzeiro em pedra, 
encontra-se a 

aproximadamente 
50 m da igreja, data 

de 1907. 

Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

51 
Igreja N.S.Neves 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Igreja de Nossa Sra. 
das Neves Indeterminado Não se propõem 

medidas 

52 
Fonte 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Fonte datada de 
1918, próxima da 

igreja de Nossa Sra. 
Das Neves 

Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

53 
Alminha 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Alminha Nossa Sra. 
De Fátima Contemporâneo Não se propõem 

medidas 

54 
Marco 

Mangualde/Nelas 
Marco de divisão do 
concelho de nelas e 

Mangualde 
Indeterminado Não se propõem 

medidas 

55 
Igreja 

Vilar Seco 
Igreja de Vilar Seco, 
cruzeiro em pedra 

granítica e cemitério 
Indeterminado Não se propõem 

medidas 

7.38 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

Quadro 7.12.1 - Ocorrências Patrimoniais e Medidas de Minimização a Adoptar (Cont.) 

Designação/N.º 
Ficha Localização Caracterização Cronologia Medidas de 

minimização 

56 
Casa Brasonada 

Vilar Seco 

Casa brasonadas de 
planta rectangular, 
com cobertura em 
telhado de quatro 

águas 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

57 
Ponte 

Vilar Seco 

Ponte em pedra com 
duas entradas, 

encontra-se junto à 
casa brasonada 

Indeterminado Não se propõem 
medidas 

58 
Pelourinho 

Vilar Seco Pelourinho em pedra Indeterminado Não se propõem 
medidas 

59 
Capela 

Vilar Seco Capela e cruzeiro Indeterminado Não se propõem 
medidas 

60 
Fonte 

Vilar Seco Fonte em pedra Contemporâneo Não se propõem 
medidas 

61 
Igreja S. Salvador 

Vilar Seco Igreja S. Salvador Indeterminado Não se propõem 
medidas 

62 
Sepulturas do Olival 

Grande 
Canas de Senhorim Sepulturas Medieval 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 

63 
Entalhes no 

afloramento do Olival 
Grande 

Canas de Senhorim Entalhes no 
afloramento Medieval 

Vedação do 
elemento 

patrimonial e 
afastamento da 

maquinaria e 
estruturas de apoio 

à obra 

64 
Casal do Olival 

Grande 
Canas de Senhorim Vestígios de 

superfície Romano 

Realização de 
sondagens 

arqueológicas de 
avaliação prévias, 
se não for revisto o 

traçado 

7.13 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

7.13.1 - Fase de Projecto 

A adequada gestão de resíduos no âmbito do presente empreendimento passa pela opção, no 
decurso do projecto, da solução susceptível de causar menor impacte neste âmbito 
(salvaguardando naturalmente a avaliação global); posteriormente, e em fase de Projecto de 
Execução, a consideração de estratégias de minimização da produção de excedentes, passam 
pelo adoçamento dos taludes de aterro e/ou pela verticalização dos taludes de escavação por 
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forma a equilibrar as movimentações de terras e consequentemente a necessidade de envio 
dos excedentes a vazadouro. 

7.13.2 - Fase de Construção 

Já no decurso da fase de construção, e de acordo com as actuais disposições legais para 
esta matéria “a responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem 
prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção no 
circuito de gestão destes resíduos ...”, pelo que a realização e implementação eficaz de um 
Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), associado à gestão ambiental da obra se 
reveste da maior importância. 

Neste contexto, o PIGR deverá ter por principais objectivos o controle da produção, 
manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos ou 
utilizados durante a fase de construção do empreendimento em apreço, atendendo aos 
requisitos legais em vigor. 

O PIGR deve identificar e classificar o tipo de resíduos produzidos ou existentes durante a fase 
de obra, tendo em conta a classificação constante da Lista Europeia de Resíduos (LER), 
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Por forma a garantir uma adequada gestão dos resíduos presentes durante a obra, deverão ser 
criados, no âmbito do referido PIGR, um conjunto de procedimentos, ou seja, forma específica 
de executar uma actividade ou conjunto de actividades, baseados num sistema documental de 
registos que constituam prova de evidência. Os procedimentos deverão estabelecer práticas de 
gestão específicas, orientações e requisitos para a recolha, acondicionamento, armazenagem 
e destino final dos vários tipos de resíduos classificados. 

Relativamente ao Destino Final dos resíduos manuseados ou produzidos sugerem-se as 
seguintes possibilidades: 

♦ Previamente à condução para destino final dos excedentes de terras deverá privilegiar-se o 
despiste/identificação de obras previstas e/ou em curso na região, ou regiões adjacente, 
nomeadamente ao nível dos trechos antecedentes ao empreendimento em apreço; 

♦ Neste âmbito recomenda-se a análise da possibilidade de utilização como zona de 
depósito, as pedreiras e minas encerradas e inactivas existentes na região, promovendo a 
sua recuperação paisagística. 
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Assim, se após se pesquisarem outros usos para os solos sobrantes, e caso se identifique 
claramente a sua impossibilidade de uso, dever-se-á considerar o seu destino final adequado, 
o qual compreende a definição de: 

♦ Resíduos Não Perigosos e Não Reutilizáveis 

Definição de Áreas de Depósito, pelo empreiteiro e devidamente licenciadas para o 
efeito; são exemplos deste tipo de resíduos, para além das terras sobrantes das 
escavações e decapagens não reutilizáveis em obra, os resíduos de construção e 
demolição e alguns tipos de sucatas. 

♦ Resíduos Perigosos e/ou Reutilizáveis  

Deverão ser adequadamente encaminhados para destinos finais, consoante as suas 
características. Para tal, dever-se-á recorrer a operadores devidamente licenciados 
(deverão constar da listagem das unidades licenciadas e a funcionar, de acordo com os 
critérios definidos pelo Instituto de Resíduos) e nortear os procedimentos próprios do 
PIGR no que respeita à legislação específica em vigor sobre cada uma dessas 
substâncias; 

São exemplos de resíduos perigosos os óleos usados, o alcatrão, outros 
hidrocarbonetos, as tintas, colas e resinas e os materiais por eles contaminados (filtros, 
maquinaria, panos, etc.), alguns dos quais poderão ser devidamente reciclados. 

São exemplos de resíduos reutilizáveis/recicláveis as madeiras provenientes da 
desmatação ou das obras (venda directa, pasta de papel, etc.), os materiais ferrosos, 
cofragens, plásticos, baterias, etc.. 

♦ Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),  

Deverão, após serem retiradas as fracções passíveis de separação para serem 
recicladas, ser armazenados em contentores especificamente destinados para o efeito, 
e a sua recolha deverá ser assegurada pelas entidades que asseguram a gestão local 
deste tipo de resíduos (Câmaras Municipais). 

Os materiais utilizados (de manuseamento, acondicionamento/armazenamento e transporte), 
assim com os Operadores de Gestão de Resíduos (nomeadamente quanto ao transporte e 
destino final de resíduos), deverão estar devidamente acreditados e/ou certificados para o 
desempenho das tarefas afectas, devendo para tal fazer comprovação da sua certificação. 

O PIGR deverá apresentar uma descrição, tão completa quanto possível, das actividades de 
obra geradoras de resíduos (muitas destas actividades não se encontram ainda totalmente 
definidas na actual fase dos estudos - frentes de trabalho, maquinaria utilizada, tipo de técnicas 
de construção), por forma a estabelecer objectivos concretos na afectação das tarefas e meios, 
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tendo em consideração a calendarização e faseamento das obras (faseamento este que 
apenas se encontra definido ainda nas suas linhas gerais, em termos de planeamento de 
grandes trabalhos). 

No sentido de se poder demostrar a conformidade das acções relativas à gestão dos resíduos, 
bem como a operacionalidade ou eficácia do PIGR, deverão ser controlados os respectivos 
registos (evidências), o que implica a sua identificação, compilação, indexação, acesso, 
arquivo, armazenamento, manutenção e inutilização dos mesmos. Também neste contexto os 
registos devem ser legíveis, estar bem conservados e ser de fácil acesso durante os períodos 
de retenção especificados para os mesmos. 

Face ao exposto, recomenda-se que, com a adjudicação da obra, o Dono de Obra e/ou o 
empreiteiro, acompanhado das respectivas licenças de construção e outras necessárias para a 
execução da obra, deverá: 

♦ inquirir, junto das entidades públicas e privadas locais, ou com intervenção local, quanto à 
necessidade ou não de terras para fins de construção civil; 

♦ estudar e definir os locais e possibilidades de depósito definitivo de terras escavadas e 
outros resíduos da obra, tendo em atenção as suas características e ausência/presença de 
contaminação, bem como atender à redução da distância entre a área afecta à obra e o 
depósito definitivo, 

para o que deverá contactar: 

♦ entidades oficias competentes: Câmaras Municipais; CCDR’s Centro, Instituto dos 
Resíduos/APA e Direcção Regional do Ministério da Economia; 

♦ outras entidades públicas e/ou privadas do sector dos resíduos, conforme identificadas 
anteriormente, quer se trate de unidades de tratamento de resíduos perigosos ou 
industriais, quer se trate de unidades de resíduos sólidos urbanos que necessitem de terras 
de cobertura; 

♦ outras entidades públicas e/ou privadas afectas à construção civil, tais como, sub-
empreiteiros ou outros proprietários/arrendatários de terrenos autorizados para uso como 
vazadouros, quer sejam para aluguer, quer para aquisição dos mesmos; 

♦ pedreiras licenciadas que possam necessitar de terras para recuperação paisagística 
(embora também neste caso exista um vazio legal quanto à sua aplicabilidade); 

♦ entidades autorizadas para o transporte dos resíduos. 

Deverá solicitar especificamente locais de depósito atendendo às características e quantitativos 
envolvidos na operação. 
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Também no que respeita aos circuitos de acesso aos locais de obra e percursos preferenciais a 
serem utilizados para o transporte dos resíduos a depósito, é de realçar que os mesmos 
deverão ser previamente solicitadas às entidades competentes, para posterior aprovação 
adequada. 

Por último, e após esgotadas todas as medidas referidas anteriormente no que respeita à 
redução de excedentes (Projecto), ou sua reutilização em obras em curso na região, se ainda 
existirem materiais sobrantes, a sua deposição deverá ser devidamente licenciada pelas 
entidades competentes considerando as seguintes restrições de localização (para além de 
outros diplomas legais aplicáveis), as quais foram sendo expressas para os diversos 
descritores ao longo do presente estudo: 

♦ será interdita a ocupação de áreas classificadas ao abrigo dos regimes das Reservas 
Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN e/ou REN); 

♦ os sítios patrimoniais classificados serão salvaguardados; já os restantes serão objecto de 
medidas cautelares que impeçam a sua afectação; 

♦ vegetação relevante, nomeadamente galerias ripícolas e carvalhal; 

♦ as margens das linhas de água também serão interditas para este tipo de usos; 

♦ as zonas urbanas serão igualmente acauteladas incluindo as suas imediações; 

♦ para todos os equipamentos e infra-estruturas relevantes serão salvaguardadas as 
respectivas faixas de servidão. 

Face ao exposto, é expectável que os impactes associados aos excedentes de terras sejam 
minimizados. 

7.13.3 - Fase de Exploração 

Nesta fase as acções susceptíveis de produzir resíduos respeitam a: 

♦ Circulação de veículos - RSU’s que são lançados para a via ou que são transportados pelo 
vento e que se acumulam no separador central, bermas e taludes; 

♦ Manutenção e gestão do empreendimento, nomeadamente actividades de 
manutenção/reparação da via e áreas verdes envolventes. 

Recomenda-se como medida de minimização a gestão destes resíduos, segundo as suas 
tipologias e características e de acordo com os sistemas de gestão a implementar para cada 
um deles, enquadrados nos respectivos regimes legais. 
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7.14 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE RISCOS PARA O AMBIENTE E A 
POPULAÇÃO 

O assegurar da minimização de risco de acidente envolvendo pessoas e bens, passa antes de 
mais pela concepção de um projecto que equacione, desde o início, quer a natureza do 
empreendimento (dotando a via das melhores condições e características de segurança) quer 
as repercussões negativas que acidentes de qualquer natureza possam motivar, 
nomeadamente em termos de condicionamentos ao seu uso (de velocidade, mobilidade 
interna, etc.). 

As medidas referidas respeitam aos projectos de geotecnia, drenagem, obras de arte, projecto 
de sinalização, para além da vedação integral do canal, incluindo o seu desnivelamento face a 
todas as infra-estruturas atravessadas, eliminação de obstáculos, entre muitos outros. 

7.14.1 - Fase de Construção 

De acordo com a legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 
Outubro que transcreve a Directiva Comunitária (92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho) 
sobre estaleiros, são definidas uma série de obrigações a serem seguidas pelo dono de obra, 
que visam reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes graves em estaleiros e zonas de 
obras.  

Assim, a abertura dos estaleiros deve ser precedida de uma comunicação à Inspecção Geral 
do Trabalho (IGT) através de uma Comunicação Prévia, que será igualmente afixada na obra. 
Esta consistirá numa comunicação de abertura do estaleiro e destina-se a permitir à IGT o 
controlo do ambiente e segurança no mesmo, contribuindo igualmente para uma melhoria das 
condições de trabalho, analisando os riscos potenciais do projecto e avaliando as medidas 
técnicas e organizativas previstas para a sua prevenção. 

Esta comunicação tem que ser elaborada antes da abertura dos estaleiros, sendo obrigatória 
nas seguintes condições (nas quais o empreendimento em apreço se enquadra): 

♦ mais de 500 trabalhadores por dia (média); 

♦ mais de 20 trabalhadores em simultâneo, em estaleiros com duração superior a 30 dias 
úteis. 
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Refere-se ainda que esta comunicação deverá ser actualizada sempre que se verifiquem 
alterações relevantes nas características dos estaleiros. A Comunicação Prévia deverá conter 
obrigatoriamente os seguintes elementos: 

1. data da comunicação; 

2. endereço completo do estaleiro; 

3. dono(s) da obra (nome(s) e endereço(s)); 

4. natureza da obra; 

5. autor(es) do projecto (nome(s) e endereço(s)); 

6. fiscal(ais) da obra (nome(s) e endereço(s)); 

7. técnico responsável da obra (nome, endereço e número de inscrição na câmara 
municipal); 

8. coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a elaboração do projecto 
da obra (nome(s) e endereço(s)); 

9. coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a realização da obra 
(nome(s) e endereço(s)); 

10. director da obra (nome e endereço); 

11. datas previsíveis de início e termo dos trabalhos no estaleiro; 

12. estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrém e independentes, 
presentes em simultâneo no estaleiro; 

13. estimativa do número de empresas e de trabalhadores independentes no estaleiro; 

14. identificação das empresas já seleccionadas. 

Para se proceder à autorização de abertura dos estaleiros tem que ser também elaborado o 
Plano de Segurança e Saúde. Este plano funcionará como instrumento de prevenção dos 
riscos profissionais nas obras e estaleiros, devendo ser elaborado durante a fase de projecto e 
será da responsabilidade do dono de obra. 

Após a sua elaboração este plano deverá ser enviado ao Coordenador de Segurança da Obra 
para que, empreiteiros e sub-empreiteiros o possam analisar e propor as alterações 
necessárias, sempre que as especificações se mostrem desadequadas aos processos 
construtivos ou aos métodos de trabalho a utilizar. 
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O Plano de Segurança e Saúde deverá ser estruturado por forma a reunir elementos 
essenciais que caracterizem as obras e os estaleiros. De entre os elementos de carácter 
informativo que nele devem constar, destacam-se: 

♦ Interlocutores: Dono de obra, autor do projecto, coordenador de segurança (do projecto e 
de obra), director da obra, técnico responsável da obra e fiscal da obra; 

♦ Intervenientes: Empreiteiro, sub-empreiteiros e trabalhadores independentes; 

♦ Obra: Elementos identificadores da obra; 

♦ Trabalhos: Início e termo previsível e volume de mão de obra. 

Após a descrição destes elementos há que se proceder à sistematização dos seguintes 
aspectos: 

♦ Projecto: Tipologia da edificação prevista, opções arquitectónicas relevantes, soluções 
técnicas preconizadas e materiais a utilizar; 

♦ Obra: Envolvências, implantação da obra, geologia do terreno e redes técnicas 
preexistentes; 

♦ Estaleiro: Sistemas de armazenagem e de apoio à produção, necessidades de acesso, de 
circulação, de apoios sociais e de redes técnicas do estaleiro e, ainda, a previsão relativa 
aos resíduos; 

♦ Trabalhos: Cronograma das operações; 

♦ Equipamentos: Natureza dos equipamentos a utilizar, em particular dos equipamentos 
fixos. 

Seguidamente, e tendo em conta a análise de todos estes elementos, deverá ser efectuada 
uma planificação das obras analisando, por um lado, a organização do estaleiro, e por outro, os 
processos construtivos. 

A organização dos estaleiros deverá analisar os elementos determinantes para o seu bom 
funcionamento, ou sejam, características da zona envolvente, nomeadamente: linhas eléctricas 
envolventes e redes técnicas subterrâneas, acessos e vias de circulação e sinalização de 
segurança, ocupação do solo, redes técnicas do estaleiro, localização e características dos 
equipamentos fixos, procedimentos com os resíduos sólidos e efluentes líquidos, bem como o 
sistema de emergência para o caso de ocorrência de algum acidente. 

Deverá igualmente ser elaborado um cronograma do processo construtivo, estabelecendo-se 
para cada uma das operações uma previsão dos riscos, identificando a sua origem. Os riscos 
serão hierarquizados, estabelecendo-se as técnicas de prevenção apropriadas. 
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Por último, conjuntamente com a Comunicação Prévia e o Plano de Segurança e Saúde, 
deverá ser elaborada, durante a fase de projecto, uma Compilação Técnica. 

Este documento funcionará como um conjunto de informações e recomendações constituindo 
um dossier técnico e deverá conter os seguintes elementos: 

♦ Identificações relativas a: Obra, Dono da obra, Autores do Projecto, Empreiteiro e Sub-
Empreiteiros; 

♦ Informações relativas a: Memória descritiva, Projectos, Sondagens geológicas, Redes 
técnicas, Fundações, Estrutura resistente da edificação, Pontos de ancoragem, Elementos 
pré-fabricados, Materiais utilizados e Equipamentos ou instalações incorporados; 

♦ Recomendações relativas à utilização e futuras intervenções: aspectos relevantes do 
Plano de Segurança, Aspectos relativos à utilização (incluindo plano de evacuação), à 
manutenção, ao restauro, à alteração e à demolição. 

Indicam-se ainda uma série de procedimento a considerar face aos principais riscos 
identificados para a fase de construção: 

a.1) Escavações a Céu Aberto 

As principais regras a observar, no sentido de minimizar os riscos associados às escavações a 
céu aberto são, de um modo geral, as seguintes: 

♦ reconhecimento do meio em que a escavação se vai desenvolver (natureza e estado do 
terreno, constrangimentos existentes no solo e subsolo; nível da envolvente e das 
condições atmosféricas); 

♦ programação adequada da realização da escavação, tendo em conta a informação 
resultante do estudo do meio, o equipamento e os processos a utilizar; uma boa execução 
da programação estabelecida dependerá, por sua vez, de uma criteriosa planificação da 
organização do trabalho, onde deverão ser evidenciados aspectos relevantes como sejam: 

⇒ escolha de soluções adequadas à natureza do trabalho, assegurando uma maior 
eficácia face ao risco, nomeadamente o rampeamento do talude, levando-o ao 
seu ângulo natural e o estabelecimento da sua configuração em bancada. 
Depois, para a contenção periférica dos terrenos dispõe-se, hoje em dia, de 
equipamentos que permitem sistemas de escoramento eficazes (estacas-
prancha, painéis metálicos ou escoramentos de madeira) e de processos que 
podem até, eventualmente, ser integrados na edificação. 
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Será ainda necessário delimitar eficazmente a zona de trabalhos, estabelecendo a sinalização 
necessária à orientação da circulação de pessoas e veículos, e marcando o limite do acesso 
dos mesmos à trincheira. 

a.2) Movimentação de Terras 

Neste aspecto, refira-se que o projecto contempla desde já algumas disposições construtivas 
que permitem minimizar os riscos de ocorrência de fenómenos de instabilização nos taludes 
(adopção de inclinação de taludes tendo em conta a constituição dos materiais; eventual 
recurso a estruturas de suporte; drenagem e do tratamento vegetal dos taludes). 

7.14.2 - Fase de Exploração 

O Plano de Segurança e os Planos de Emergência visam dar uma resposta rápida e 
eficiente perante situações de acidente, por forma a minorar ou neutralizar as consequências 
que podem afectar pessoas, bens ou o ambiente. Em Portugal, não se encontram 
sistematizados, testados e operativos, planos de emergência, estabelecidos quer a nível 
nacional, quer regional, para casos de acidentes rodoviários envolvendo o transporte de 
substâncias perigosas em zonas ambientalmente sensíveis. 

O Serviço Nacional de Protecção Civil, organismo cuja vocação consiste na adopção de uma 
perspectiva preventiva, a par da optimização da actuação e da disponibilidade dos meios 
necessários à eficácia em situações de emergência, propõe algumas medidas de intervenção 
de carácter geral, que são abrangentes do vasto leque de possíveis acidentes graves, a saber: 

1. proteger e socorrer as vidas humanas em causa; 

2. tentar controlar o derrame dentro das normas de segurança; 

3. tentar o isolamento da área contaminada; 

4. proceder à "limpeza" possível da área afectada; 

5. actuações posteriores a cargo de organismos especializados com o objectivo da 
possível descontaminação do meio afectado. 

Os principais responsáveis pela intervenção em situações de emergência são as instituições 
locais, neste caso dos concelhos em estudo, a saber: as Câmaras Municipais como 
responsáveis pela protecção civil, os bombeiros, as forças policiais e militarizadas e demais 
organizações com objectivos afins. A cooperação entre estes organismos na estruturação de 
planos de emergência conjuntos representa uma contribuição importante na optimização da 
eficácia de actuação, pelo que se recomenda o seu incentivo. 

7.48 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

A divulgação de medidas preventivas e de procedimentos a adoptar em caso de acidente e a 
sensibilização da população em geral, é fundamental por permitir a intervenção rápida de 
testemunhos locais, assim como melhorar a sincronia entre as formas de actuação e as 
entidades intervenientes. A informação divulgada em manuais simplificados de procedimentos 
em caso de acidente e a utilização de telefones de emergência (postos SOS), são exemplos 
sugeridos de comprovada importância. 

Estes Planos deverão identificar, na medida do possível as situações críticas que possam 
ocorrer, bem como propor, medidas que minimizem, quer a possibilidade de ocorrência de 
acidentes, quer as suas consequências. Estes Planos deverão ser de fácil apreensão e 
divulgação, e conter, entre outros, os seguintes elementos: 

♦ Descrição do Projecto; 

♦ Identificação das situações críticas; 

♦ Normas e procedimentos a adoptar em caso de acidente, segundo as diversas tipologias; 

♦ Organismos envolvidos nas diversas acções de salvaguarda, também de acordo com a 
respectiva tipologia; 

♦ Entidade responsável. 

7.15 - IMPACTES RESIDUAIS 

A avaliação das implicações ambientais de uma determinada intervenção antrópica no meio 
natural e social onde o mesmo se vai inserir, tendo em atenção o seu quadro evolutivo, 
determina a identificação e avaliação de impactes ambientais. 

O projecto integra em si diversas acções que minimizam eventuais implicações negativas na 
estrutura biofísica, sócio-cultural e económica nos espaços atravessados, como é o caso, por 
exemplo, da anulação de efeito de barreira para a água (PH’s) ou para a população (PS, PI ou 
PA), entre outras, que são naturalmente integradas como acções que visam proteger o próprio 
empreendimento de eventuais agressões externas impostas por esses sistemas. 

Outras situações há, contudo, que introduzem perturbações ou impactes mais ou menos 
expressivos nos sistemas territoriais, para as quais se propõem medidas específicas. 

A aplicação de medidas visa reduzir a magnitude e significância dos impactes avaliados, 
permitindo mesmo, em alguns casos, assegurar a reversibilidade do impacte, ou seja, alterar a 
natureza negativa de alguns impactes para positiva. 
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As medidas propostas, com incidência no projecto, ou nas fases de construção e exploração, 
têm que ser muito bem ponderadas por forma a que a sua adopção não cause novo tipo de 
impactes, pelo que se deverá realizar um balanço entre os benefícios desejados e as suas 
implicações no meio social e natural. 

Assim, após a incorporação das medidas propostas, é possível identificar a sua eficácia 
ambiental, actividade que assume alguma subjectividade, sendo que a experiência adquirida e 
acumulada pelos especialistas nestas temáticas, a par de um conhecimento aprofundado das 
diferentes tipologias e implicações dos mais variados tipos de projectos, aliado a contactos com 
diversas entidades, permite avaliar essa eficácia, ainda que de forma qualitativa e indicativa. 

Esta actividade, e para os aspectos mais importantes, foi já de alguma forma efectuada no 
decurso da avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização. 

Contudo, sintetizam-se seguidamente os mais importantes aspectos avaliados cujos impactes 
serão substancialmente minimizados com a adopção das medidas propostas, ou que podem 
mesmo assegurar a reversibilidade de impactes negativos, reduzindo a sua importância ou 
mesmo alterando a sua natureza para positivo: 

♦ impactes devidos às terraplenagens e instabilidade de taludes; 

♦ impactes relativos a eventual afectação de espaços com valor e interesse para a 
conservação da natureza, designadamente pela promoção do aumento da permeabilidade 
territorial relativamente ao futuro IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde; 

♦ impactes associados à reposição de um corredor verde ao longo do canal rodoviário, pela 
incorporação de vegetação nos taludes, conforme deverá ser previsto no Projecto de 
Integração Paisagística, alterando a natureza do impacte; 

♦ impactes associados ao aumento dos níveis de perturbação acústica; 

♦ impactes na estrutura demográfica e urbana, incorporando no próprio projecto 
beneficiações de traçado com vista a reduzir a interferência em zonas urbanas ; 

♦ incremento dos impactes positivos em função das medidas potencializadoras propostas no 
sentido de melhorar as acessibilidades locais e regionais; 

Assim, considera-se que a maioria dos impactes negativos identificados são minimizáveis 
e/ou reversíveis, determinando, pela aplicação de medidas, impactes com menor 
significância. 

Contudo identificam-se, ainda assim impactes não minimizáveis e/ou irreversíveis associados à 
afectação a saber: 
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♦ impactes resultantes do efeito de barreira criado pela via para a população local, quer no 
que respeita à sua movimentação diária; 

♦ e ainda eventuais impactes associados a efeitos residuais de perturbação acústica ou às 
implicações negativas associadas a medidas propostas, nomeadamente em função de 
situações de proximidade de habitações com barreiras de maior desenvolvimento vertical. 

Poder-se-á, no entanto admitir que, no compto geral, o empreendimento trará benefícios locais 
e regionais importantes, uma vez que servirá de alternativa à actual EN 234, entre Canas de 
Senhorim e Mangualde, permitindo, consequentemente, uma diminuição do tráfego que circula 
nesta estrada. Por outro lado, permitirá um fácil acesso entre o IP3 e o IP5, encurtando as 
distâncias de circulação dos tráfegos provenientes do interior transmontano e da fronteira de 
Vilar Formoso, que se dirige para Sul e vice versa.  

7.16 - PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em consideração a avaliação de impactes efectuada no âmbito do presente estudo, 
considera-se que os aspectos mais sensíveis que deverão ser acompanhados nas 
consequentes fases do empreendimento, são os de qualidade das águas superficiais e do 
ruído, sendo por isso aqueles para os quais foram estabelecidos programas de monitorização 
para as fases de construção e exploração. 

Estes programas, cujas directrizes gerais se apresentam de seguida, deverão ser 
pormenorizados na fase seguinte de estudos (RECAPE). 

7.16.1 - Programa de Monitorização de Águas Superficiais e Subterrâneas 

7.16.1.1 - Considerações Prévias 

Nos estudos ambientais efectuados, verificou-se que a carga poluente existente nas linhas de 
água locais é já bastante elevada. Embora considerando que a implementação deste lanço não 
irá promover uma significativa afectação dos Recursos Hídricos em presença, entendeu-se 
importante a adopção de determinadas medidas de minimização, designadamente no que 
respeita à descarga das águas de escorrência da plataforma da via no meio receptor. 

Neste sentido, o programa de monitorização aqui proposto, vai ao encontro das medidas de 
minimização recomendadas no EIA, relativamente à qualidade, quantidade e usos da água da 
zona em estudo. 
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7.16.1.2 - Principais Objectivos e Âmbito do Programa de Monitorização Águas 
Superficiais e Subterrâneas 

A implementação deste programa tem como objectivo fundamental averiguar e quantificar, de 
forma mais precisa, os impactes associados a este empreendimento tanto na fase de 
construção como durante a sua exploração. 

O programa de monitorização visa, assim, a criação de um conjunto de avaliações periódicas 
que envolvem as fases de construção (sendo que uma campanha deverá ser realizada 
previamente a qualquer intervenção no terreno) e exploração, por forma a identificar, 
acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando deste modo, um registo histórico de 
dados e aferir de forma contínua, a qualidade da água face aos seus usos. 

Em síntese, os objectivos inerentes ao programa de monitorização proposto são: 

♦ estabelecer um registo histórico de valores de parâmetros indicadores da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas da zona em estudo, antes e durante a 
implantação do empreendimento; 

♦ contribuir para a verificação das previsões e análises de impactes efectuadas nos 
estudos ambientais; 

♦ acompanhar e avaliar os impactes nos recursos hídricos efectivamente associados à 
exploração do lanço do IC12 , durante as fases de construção e exploração; 

♦ contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas. 

7.16.1.3 - Estrutura Geral 

A estrutura geral do programa de monitorização dos recursos hídricos, segue as orientações 
preconizadas no Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, seguindo os aspectos 
apontados no ponto IV - Monitorização, com as necessárias adaptações ao caso concreto em 
apreço. 

O conteúdo do presente programa de monitorização cumpre igualmente as directrizes 
orientadoras constantes do Relatório Final do trabalho realizado pelo LNEC, no âmbito do 
protocolo com o INAG para “Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de 
Estradas”. 
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7.16.1.4 - Descrição Geral do Programa de Monitorização de Águas Superficiais e 
Subterrâneas 

O lanço em apreço insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego. Intersecta diversas linhas 
de água de pequena dimensão bem como afluentes com pouca expressão. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, identifica-se uma grande unidade geológica 
denominada de Maciço Antigo Indiferenciado (Maciço Hespérico) constituído por formações 
antigas, essencialmente paleozóicas, metamórficas ou eruptivas. 

A área em estudo insere-se, mais precisamente, numa importante unidade morfológica 
denominada Meseta Ibérica que, na zona em estudo, devido a uma certa estabilidade 
tectónica, apresenta extensos planaltos elevados. 

As unidades litológicas ocorrentes ao longo do traçado permitem a existência de dois tipos de 
aquíferos: de permeabilidade por porosidade e de permeabilidade por fissuração. 

Os aquíferos de porosidade estão representados essencialmente pelas aluviões, pelas 
coluviões e pelos solos residuais (saibros) resultantes da alteração do maciço rochoso, 
enquanto os aquíferos de fissuração deverão interessar o maciço rochoso são a medianamente 
alterado. 

Relativamente à qualidade das águas, de acordo com as conclusões da análise efectuada no 
Projecto Base, considerou-se que os recursos hídricos superficiais apresentam uma qualidade 
mínima não conforme, considerando-se que os principais problemas de qualidade da água, na 
região em estudo, têm origem na carga orgânica e bacteriológica excessiva. As águas 
subterrâneas, por seu lado, são consideradas macias, fracamente mineralizadas, muito 
fracamente/fracamente cloretadas e muito fracamente sulfatadas. 

i) Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a analisar serão aqueles normalmente associados à construção e exploração 
de vias rodoviárias, mais alguns outros normalmente utilizados para avaliação geral do estado 
de qualidade da água, e são os mesmos para a fase de construção e para a fase de 
exploração, por forma a ter-se uma informação mais completa, para os mesmos parâmetros, ao 
longo do decurso das duas fases do projecto. 

Apresentam-se seguidamente os parâmetros a analisar: 
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Águas Superficiais 

In situ 

♦ Turbidez; 

♦ pH; 

♦ Temperatura; 

♦ Condutividade eléctrica; 

♦ Dureza total; 

♦ Oxigénio dissolvido; 

Para análises químicas 

♦ Sólidos suspensos totais (SST); 

♦ Hidrocarbonetos totais; 

♦ Carência Química de Oxigénio (CQO); 

♦ Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5); 

♦ Nitratos; 

♦ Fósforo total; 

♦ Chumbo (fracções totais e dissolvidas); 

♦ Cobre (fracções totais e dissolvidas); 

♦ Zinco (fracções totais e dissolvidas); 

♦ Óleos e Gorduras. 

Águas Subterrâneas 

In situ 

♦ pH; 

♦ Temperatura; 

♦ Condutividade eléctrica; 

♦ Oxigénio dissolvido; 

Para análises químicas 

♦ Sólidos suspensos totais (SST); 

♦ Chumbo (fracções totais e dissolvidas); 

♦ Cobre (fracções totais e dissolvidas); 
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♦ Zinco (fracções totais e dissolvidas); 

♦ Hidrocarbonetos totais; 

♦ Óleos e Gorduras; 

♦ Aniões: cloretos, bicarbonato, sulfato; 

♦ Catiões: cálcio, magnésio, sódio, potássio. 

ii) Locais e Frequência de Amostragem 

Locais de Amostragem 

A escolha dos locais de amostragem está sujeita a uma avaliação preliminar da extensão da 
estrada, bem como do seu desenvolvimento no respectivo meio com uma determinada 
sensibilidade e características associadas. 

Assim, relativamente aos locais a monitorizar, neste caso, deverão ser colhidas amostras de 
águas superficiais nos locais em que a via atravessa a ribeira do Vale do Boi, a ribeira de 
Travassos, a ribeira do Cagavaio e a ribeira de Frades (ver Desenho ENIP.E.211.16 - Locais de 
Amostragem para o Plano de Monitorização, em anexo), seleccionando-se, em cada local, três 
pontos de recolha de amostras, de acordo com os seguintes critérios: 

♦ estabelecer um local de recolha de amostra das águas de descarga da plataforma, 
antes destas serem descarregadas no meio receptor; 

♦ estabelecer um local de recolha de amostras a montante de cada um dos pontos de 
descarga seleccionados (a cerca de 30-50 m do ponto de descarga), por forma a 
avaliar a qualidade da água do meio receptor sem a contribuição poluente proveniente 
da via; 

♦ estabelecer um local de recolha de amostras a jusante de cada um dos pontos de 
descarga seleccionados (a cerca de 5-10 m do ponto de descarga), por forma a avaliar 
a qualidade da água do meio receptor com a contribuição poluente proveniente da via. 

Quanto aos locais de amostragem de águas subterrâneas, foram seleccionados dois poços 
existentes a menos de 50-80 m da plataforma da via, do lado jusante ao normal escoamento da 
drenagem superficial do terreno. 

♦ Local 1 - cerca do km 9+000, a sudoeste de Nelas; 

♦ Local 2 - cerca do km 20+700, a noroeste de Mangualde. 

Importa sublinhar que estes locais de amostragem seleccionados (para as águas superficiais e 
subterrâneas) deverão ser os mesmos para as fases de pré-construção, construção e de 

7.55 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

exploração, uma vez que estão associadas às principais linhas de água e aquíferos, permitindo 
assim uma análise da evolução qualitativa dos parâmetros medidos. 

Frequência de Amostragem 

O objectivo deste ponto é a análise das águas de escorrência no meio hídrico, sendo 
necessário o registo da situação de referência e depois da construção, após a entrada em 
funcionamento da via em estudo. 

Assim, a frequência de amostragem preconizada para os parâmetros qualitativos 
corresponde a três campanhas anuais, a realizar em Janeiro, Maio e Setembro, de modo a 
que as três amostragens anuais se realizem no Inverno, início do Verão e no início das 
primeiras chuvas, após o período seco. Para os parâmetros quantitativos propõe-se uma 
frequência de amostragem mensal. 

Esta frequência aplica-se tanto à fase de pré-construção (valores de referência) como à fase de 
exploração e respeita tanto às águas superficiais, como às águas subterrâneas. 

Realça-se, contudo, que as campanhas de amostragem deverão ser consideradas pelo menos 
durante os três primeiros anos da exploração. 

iii) Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

As técnicas, métodos de análise e os equipamentos necessários à realização das análises para 
determinação dos vários parâmetros, deverão ser compatíveis ou equivalentes aos definidos 
no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, que estabelece as normas, critérios e 
objectivos de qualidade, com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade 
das águas em função dos seus principais usos, e deverão ser definidos aquando da 
implementação do programa, pois poderão ser variáveis consoante o laboratório a adoptar, 
(embora devam ser realizadas por um laboratório acreditado, por forma a atender ao 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto sobre esta matéria). 

iv) Relação entre Factores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros Caracterizadores 
do Projecto 

Neste ponto, é referenciada a relação entre os parâmetros de qualidade da água a analisar e 
as fases do projecto, já identificada no EIA.  

7.56 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

As acções de movimentação de terras, serão durante a fase de construção, a principal causa 
dos impactes verificados a nível de qualidade das águas, devido à poluição causada pelo 
acréscimo na turvação e na concentração de sólidos em suspensão. Poderão ocorrer, daí 
derivados, fenómenos de arrastamento destes materiais sólidos para as linhas de água mais 
próximas da via e dos estaleiros de obra. 

Durante esta fase, as descargas acidentais, como derrames de óleo, ou outros lubrificantes e 
produtos betuminosos, que poderão eventualmente ocorrer, encontram-se intimamente 
associados à possível ocorrência de contaminações das águas superficiais e, também, das 
águas subterrâneas. 

As eventuais contaminações acidentais, associadas à operação de maquinaria afecta à obra e 
da presença de substâncias poluentes (principalmente hidrocarbonetos), poderão alcançar os 
aquíferos, especialmente os mais superficiais.  

Neste caso, a principal medida de controlo encontra-se centrada em precaver o derrame e a 
expansão dos materiais contaminantes, nomeadamente dos menos voláteis (caso dos óleos). 
Outro aspecto a ter em consideração relaciona-se com a época de realização dos trabalhos de 
construção, uma vez que caso as obras se efectuem na estação mais chuvosa, se por um lado 
as águas pluviais poderão promover a diluição, por outro facilitarão o arrastamento e infiltração 
dos materiais poluentes, atingindo particularmente as águas subterrâneas. 

Os impactes mencionados apesar de negativos, serão em princípio temporários e localizados, 
dado que se fazem sentir essencialmente, durante a fase de construção e nos períodos iniciais 
de exploração, sendo por isso também de magnitude provavelmente reduzida e na 
generalidade pouco significativos. 

Os impactes na qualidade da água, durante a fase de exploração de infra-estruturas 
rodoviárias, podem assumir dois tipos essenciais desta forma de poluição: a crónica e a 
acidental. 

A poluição acidental, está associada essencialmente a derrames de produtos ou resíduos 
resultantes de acidentes de viação. Obviamente, a gravidade da situação e os riscos de 
contaminação podem aumentar, quando se encontram envolvidos veículos transportando 
produtos ou resíduos tóxicos e/ou perigosos, e caso não sejam adoptadas medidas de controlo 
adequadas, podem ser afectadas tanto as águas superficiais como as subterrâneas. 
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Na generalidade, podem considerar-se estes impactes negativos, directos, localizados, de 
magnitude potencialmente reduzida (dependente da quantidade de produtos transportados), 
podendo ser muito significativos de acordo com as áreas afectadas bem como com a 
toxicidade e características dos produtos derramados. 

A poluição crónica associa-se particularmente ao desgaste da pavimentação e dos pneus, ao 
desprendimento de partículas dos travões e à emissão de gases e material particulado do tubo 
de escape, bem como à evaporação e fugas de óleos e de combustíveis das viaturas.  

Destacam-se assim, entre os principais poluentes envolvidos numa situação de poluição 
crónica, alguns metais pesados, como o chumbo, o cobre, o cádmio e o zinco, ou os 
hidrocarbonetos. Parte significativa destes poluentes encontrar-se-á na forma particulada ou 
associar-se-ão a partículas presentes na plataforma pavimentada ou na atmosfera. 

Uma vez depositados no pavimento ou dispersos na atmosfera, estes poluentes atingem as 
áreas vizinhas da plataforma, sendo os seus principais veículos de transporte a acção dos 
ventos e, essencialmente, a acção das chuvas. 

As águas de escorrência assim formadas pela lavagem do pavimento apresentam como 
contaminantes principais substâncias inorgânicas (metais pesados e minerais), assim como 
alguma matéria orgânica arrastada no percurso, bem como sólidos em suspensão. 

O potencial de contaminação das águas superficiais relacionado com a exploração de uma 
estrada, encontra-se basicamente dependente da quantidade de poluentes emitida e 
especialmente, da fracção depositada no pavimento, da frequência e intensidade das chuvas, 
das características do terreno envolvente (morfologia, rugosidade, porosidade, cobertura 
vegetal, etc.), da distância até ao corpo de água receptor e da qualidade da água e capacidade 
de autodepuração do curso de água. A quantidade de poluentes depositada, encontra-se 
associada ao fluxo e tipo de veículos, ao tipo de pavimento e ao período de tempo durante o 
qual ocorre a acumulação de poluentes na plataforma, isto é o número de dias sem chuva em 
quantidade apreciável. 

O fluxo poluente derivado da drenagem da via será afectado por vários processos de 
atenuação ao longo do seu percurso até ao corpo de água receptor, sendo o fenómeno regido 
por uma série de processos físicos, químicos e biológicos. A diluição pelas águas drenadas de 
áreas vizinhas, as reacções químicas e biológicas (particularmente no sistema radicular das 
plantas), a adsorção e retenção na vegetação e nas partículas do solo, são alguns dos factores 
responsáveis pela redução de concentração de contaminantes. Outros factores como, 
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características do terreno (coberto vegetal, características do solo) e distância do ponto de 
descarga à linha de água condicionam a atenuação da carga poluente antes de atingir a linha 
de água. 

Ainda relativamente às transformações sofridas pelas águas de escorrência que apresentam 
determinada carga poluente, há a considerar o comportamento distinto de certos poluentes e 
também a variabilidade da capacidade de transporte das águas de escorrência. 

Assim, por terem sido referidos como indicativos de eventuais contaminações a ocorrer em 
cada fase, os parâmetros a analisar vão ser os relacionados com ambas as fases do projecto. 

v) Métodos de Tratamento dos Dados 

Tal como referido em relação a metodologias de amostragem e registo de dados, também o 
tratamento dos dados obtidos deverá garantir a correcta comparação destes resultados com os 
valores estipulados como valores limite na legislação. 

De acordo com os objectivos estabelecidos, dever-se-á essencialmente verificar se os 
resultados obtidos se situam dentro ou violam os limites estabelecidos legalmente para cada 
um dos poluentes monitorizados, por forma a poder adequar o procedimentos a seguir. 

vi) Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados dos 
Programas de Monitorização 

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminação efectiva da qualidade da água, 
resultante da construção ou da exploração da via em apreço, numa primeira fase será definida 
uma reprogramação das campanhas que poderá envolver uma maior frequência de 
amostragem, ou outros pontos, para eventual despiste da situação verificada, sendo que, 
posteriormente, serão adoptadas medidas adequadas caso se confirme a contaminação. 

Entre as várias soluções que deverão ser equacionadas face à analise dos resultados obtidos, 
poderá ser eventualmente preconizada a introdução adicional de valetas para concentrar as 
escorrências de determinados troços, antes das descargas das águas da plataforma no meio 
receptor, com o objectivo de atenuar as concentrações das cargas poluentes enviadas para o 
meio. Poderão ainda ser adoptadas outras medidas de gestão ambiental, devendo ser 
ajustadas consoante a sua necessidade e em conformidade com os resultados das campanhas 
de amostragem realizadas.  
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vii) Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, Respectivas Datas de Entrega e 
Critérios para a Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de amostragem, 
de modo a possibilitar uma actuação atempada, em caso de se detectarem situações críticas. 
Os relatórios deverão ser entregues, de 30 a 45 dias após a realização das campanhas. 

Serão também elaborados relatórios anuais, entregues até ao final do mês de Dezembro, 
compilando os resultados das várias campanhas de amostragem efectuadas durante esse 
mesmo ano. 

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo 
com as necessidades verificadas. 

Contudo, perspectiva-se que, em princípio, o programa de monitorização poderá ser revisto 
caso sejam encontrados resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos em pelo 
menos 50% dos pontos de amostragem. 

Também, poderá haver lugar a revisão do programa de monitorização, no caso de obtenção de 
resultados muito similares para, pelo menos, 1/3 dos pontos de amostragem numa mesma 
campanha, ou para os mesmos pontos de amostragem em duas ou mais campanhas. 

7.16.2 - Programa de Monitorização do Ruído 

O Programa de Monitorização do Ruído a implementar terá como objectivo o acompanhamento 
da evolução dos níveis sonoros na envolvente do traçado, a aferição da adequabilidade das 
medidas de minimização preconizadas no âmbito do presente estudo bem como a verificação 
da necessidade de implementação de medidas de minimização, principalmente caso as 
Câmaras Municipais proponham uma classificação dos locais diferente da classificação 
preconizada no presente estudo. O presente Plano de Monitorização foi elaborado tendo em 
conta as “Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-
estruturas Rodoviárias e Ferroviárias” do Instituto do Ambiente, de Fevereiro de 2003, mas 
considerando os novos períodos de medições de ruído previstos no novo D.L. 9/2007, de 17 de 
Janeiro. 

A monitorização abrangerá, assim, o período diurno (7:00 às 20:00 horas), o período do 
entardecer (20:00 às 23:00) e o período nocturno (23:00 às 7:00 horas). 
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7.16.3 - Enquadramento Legal 

A realização da monitorização dos níveis de ruído será realizada de acordo com o novo quadro 
legal estabelecido recentemente pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e de acordo 
com a Norma Portuguesa NP 1730 - Acústica: descrição e medição do ruído ambiente - Partes 
1, 2 e 3. 

7.16.4 - Metodologia para a Realização da Monitorização do Ruído 

Início do Plano de Monitorização do Ruído 

O Plano de Monitorização do Ruído deverá ser iniciado durante a fase de construção da via, 
seguindo-se, posteriormente durante a fase de exploração, com a aferição da situação após a 
implementação das medidas de minimização preconizadas no presente estudo e / ou após a 
classificação das zonas pelas Câmaras Municipais. Para tal deverá ser efectuado um 
reconhecimento prévio no terreno dos pontos/locais onde se processará a recolha de dados, ou 
seja, onde serão efectuadas as medições de ruído que farão parte do plano de monitorização. 

A realização destas medições deverá ser acompanhada de contagens de tráfego (veículos 
ligeiros e pesados).  

Sempre que possível, a apresentação dos resultados deverá permitir a comparação directa dos 
resultados, por exemplo: 

Quadro 7.16.1 - Comparação dos Resultados do EIA vs Campanha de Monitorização 

Tráfego Tráfego Ponto de 
Medição 

Projecto Base da Variante 
Leq dB(A) VL / VP 

Relatório de 
Monitorização 

Leq dB(A) VL / VP 

 Valor referido no EIA   Valor medido na 
Monitorização   

       

A apresentação dos resultados deverá ser acompanhada de uma análise sucinta das mesmas. 

7.16.5 - Implementação das Campanhas de Monitorização do Ruído  

Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar serão os parâmetros indicados no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente: 

♦ L95 (Nível sonoro verificado em pelo menos 95% do tempo de medição); 
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♦ L50 (Nível sonoro verificado em pelo menos 50% do tempo de medição); 

♦ Leq (Nível sonoro contínuo equivalente); 

Estes parâmetros permitem assim obter o nível sonoro médio de longa duração para os 
seguintes indicadores: 

♦  Ld – Indicador de ruído diurno 

♦  Le – Indicador de ruído do entardecer 

♦  Ln – Indicador de ruído nocturno 

Período e Duração das Medições 

Durante a fase de construção preconiza-se apenas a monitorização dos níveis sonoros no 
período diurno. Caso venham a ser considerados trabalhos de construção durante o período do 
entardecer e nocturno, este também deverá ser considerado no Plano de Monitorização. 

As medições deverão ocorrer durante os dias úteis, não devendo ocorrer durante o mês de 
Agosto por se considerar que neste período as contagens de tráfego não constituiriam uma 
amostra representativa. 

Para a fase de exploração as medições deverão ocorrer durante o período diurno das 7h às 
20 horas, período do entardecer das 20h às 23 horas, e durante o período nocturno das 23h às 
7 horas.  

Em cada ponto de medição deverão ser realizadas medições em pelos menos dois dias 
distintos. 

A duração de cada medição deverá permitir a estabilização dos sinais sonoros e a 
representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do intervalo de 
referência. Considera-se que as medições pontuais serão suficientes para a caracterização do 
ambiente sonoro desde que restringidas aos períodos anteriormente estipulados. 

Periodicidade 

Durante a fase de construção deverão ser realizadas duas campanhas, uma durante a fase de 
movimentação de terras e outra durante a fase de pavimentação. 

Para a fase de exploração deverá ser realizada uma campanha no início da exploração da via 
e outra aquando da classificação das zonas pelas Câmaras Municipais, caso estas tenham 
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classificado algum dos locais em estudo de uma forma diferente da preconizada neste estudo, 
de modo a avaliar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização. As 
restantes campanhas deverão realizar-se de 2 em 2 anos e sempre que se verifiquem 
alterações do volume, características e velocidade de tráfego. 

Equipamento 

O equipamento a utilizar deverá ser um sonómetro do tipo integrador, preferencialmente da 
Classe 1, com malha A de ponderação na frequência. 

O equipamento deverá ser calibrado antes do início de cada conjunto de medições e no fim das 
mesmas. Deverá ainda estar verificado metrologicamente de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro. 

O microfone do sonómetro deverá ser equipado com um protector de vento de modo a diminuir 
o efeito do ruído aerodinâmico do vento. Deverá ser utilizado um tripé para garantir a 
estabilidade do equipamento de medição. 

Técnica de Medição e Procedimentos de Cálculo 

As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído deverão seguir as 
disposições na norma NP 1730. 

De referir que o equipamento de medição deverá ser colocado a 3,5 m do elemento mais 
saliente da fachada do edifício e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando 
aplicável, ou a 1,5 m de altura acima do solo.. 

As medições devem ser realizadas em modo Fast, o microfone deverá estar devidamente 
protegido, por forma a evitar a interferência do vento na medição. 

Registos Meteorológicos 

A medição deve ser acompanhada do registo dos seguintes parâmetros meteorológicos: 

♦ Temperatura; 

♦ Humidade; 

♦ Velocidade e direcção do vento. 
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Identificação de outras fontes sonoras 

Caso se identifique outra fonte sonora que não a via em análise, e de carácter não permanente 
deverá ser realizada a medição para verificação da existência de um ruído particular, e aplicar 
as respectivas correcções tonais e impulsivas. 

Locais a Monitorizar 

Os locais foram seleccionados de acordo com os seguintes critérios: 

♦ Local onde foram efectuadas medições de ruído aquando da caracterização da situação de 
referência incluída no EIA; 

♦ Local onde são previstos impactes negativos significativos; 

♦ Escolha do receptor mais próximo da fonte sonora no caso da existência de vários 
receptores no mesmo local. 

♦ No caso de aglomerados populacionais protegidos por Barreira Acústica, dever-se-ão 
realizar medições nas habitações mais próximas dos extremos das barreiras e uma, 
aproximadamente a meio da barreira (onde se pensa que existirá a máxima eficácia da 
mesma). 

Deste modo, preconiza-se que sejam realizadas medições de ruído nos seguintes locais: 

• km 0+325 do IC12 (local de medição PM1); 

• km 2+375 do IC12 (local de medição PM2); 

• km 7+550 do IC12 (local de medição PM3); 

• km 9+050 do IC12 (local de medição PM4); 

• km 9+375 do IC12 (local de medição PM5); 

• km 9+650 do IC12 (local de medição PM6); 

• km 13+400 do IC12 (local de medição PM7); 

• km 15+250 do IC12 (local de medição PM8); 

• km 16+700 do IC12 (local de medição PM9); 

• km 17+475 do IC12 (local de medição PM10); 

• km 19+225 do IC12 (local de medição PM11); 

• km 20+300 do IC12 (local de medição PM12); 

• km 20+350 do IC12 (local de medição PM13); 

• km 21+450 do IC12 (local de medição PM14); 

• Ramo do Nó de Ligação ao IP5 – km 8+225 do IP5 (local de medição PM16). 
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Resultados e Critérios de Avaliação 

Os resultados, como já referido, deverão ser apresentados em fichas relativas a cada situação, 
sendo indicada a sua conformidade com a legislação, de acordo com a classificação da zona 
(segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

7.16.6 - Medidas Rectificativas (Gestão Ambiental) 

De acordo com a análise realizada, e caso não sejam cumpridos os limites legais, deverão ser 
apresentadas medidas de minimização na fonte de ruído e/ou medidas de minimização no 
meio de propagação de ruído, as quais poderão consistir na introdução de barreiras acústicas. 

7.16.7 - Estrutura dos Relatórios de Monitorização (RM) 

Os relatórios de monitorização decorrentes da implementação do programa de monitorização 
devem obedecer à estrutura fixada na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Deste modo, a sua estrutura deverá ser a seguinte: 

♦ Introdução 

→ Identificação e objectivos da monitorização; 

→ Âmbito do RM; 

→ Enquadramento legal; 

→ Apresentação da estrutura do relatório; 

→ Informação relativa à equipa técnica. 

♦ Antecedentes 

→ Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes. 
Eventual relação da calendarização da adopção destas medidas em função dos 
resultados da monitorização; 

→ Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativamente ao objecto da 
monitorização. 

♦ Descrição da Monitorização 

→ Informação dos parâmetros a medir ou registar, locais de amostragem, medição ou 
registo; 

→ Descrição dos métodos e equipamentos de recolha de dados; 

→ Descrição dos métodos de tratamento dos dados; 

→ Relação dos dados com as características do projecto em questão ou do seu 
ambiente exógeno; 

→ Critérios de avaliação dos dados. 
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♦ Resultados da Monitorização 

→ Apresentação dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização; 

→ Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos. A análise e avaliação dos resultados terão também em conta eventuais 
condições particulares que possam condicionar os resultados das medições (ex.: 
vento forte, ruídos particulares). Esta avaliação deverá, também, apresentar uma 
análise dos volumes de tráfego face às estimativas previstas para o ano em que 
decorre a campanha de monitorização. 

♦ Conclusões 

→ Após a análise dos resultados e no caso de se identificarem situações de não-
conformidade deverão ser apresentadas: 
− a origem da não-conformidade; 
− as acções a realizar e custos inerentes; 

→ Deverá ser apresentada uma síntese dos resultados obtidos na campanha de 
monitorização; 

→ Caso se revele necessário, poderá ser proposta uma revisão do plano de 
monitorização e da periodicidade dos futuros relatórios de monitorização. 

7.17 - MEDIDAS CAUTELARES PROPOSTAS PARA AS ÁREAS DE OBRA 

7.17.1 - Considerações Gerais 

Nesta etapa do EIA, analisam-se as principais medidas cautelares a adoptar no que respeita à 
localização, operação e recuperação de áreas de estaleiros e de depósito temporário ou 
definitivo de terras e exploração de materiais, bem como no que respeita à gestão de resíduos 
a afectar ao IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, medidas estas que constam do 
Caderno de Encargos do EP 

Para a fase de construção, e conforme se indicará em seguida, recomenda-se o 
Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual visa acompanhar as diversas acções afectas à 
construção/implantação da via, desde a sua concepção, por forma a assegurar, da melhor 
forma, a compatibilização das medidas ambientais propostas. 

Nesta perspectiva, tem igualmente cabimento o acompanhamento das condições de 
localização e organização de estaleiros, áreas de empréstimo e depósito, e acessos, por forma 
a assegurar a compatibilidade da respectiva localização, a salvaguarda do património, a 
avaliação de situações críticas em termos de poluição do ar e produção de ruído e vibrações, 
entre outros aspectos. 
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Assim, entendem-se por medidas cautelares, os cuidados e procedimentos a adoptar nas 
actividades de apoio à obra, nomeadamente no que respeita à localização e operação de 
estaleiros, gestão de resíduos, entre outras, por forma a evitar ou reduzir a magnitude de 
impactes negativos associados a esta fase. 

Neste capítulo serão apresentados os principais impactes decorrentes da instalação dos 
estaleiros, bem como algumas das medidas que devem ser adoptadas na selecção dos locais 
e na sua exploração. 

7.17.2 - Gestão Ambiental da Obra 

O presente capítulo apresenta, de forma sistematizada, as principais linhas que orientam o 
Sistema de Gestão Ambiental da Obra (SGA) a adoptar na fase de construção, por forma a 
estabelecer o planeamento integrado que oriente a correcta adopção das medidas ou acções 
ambientais preconizadas para o presente empreendimento. 

Pretende-se garantir que sejam cumpridas as recomendações indicadas pelo Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA), bem como pela futura Comissão de Avaliação, dando cumprimento 
ao previsto na legislação ambiental relativa ao novo procedimento de Avaliação Ambiental 
(AIA), segundo o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

O Sistema de Gestão Ambiental deverá ainda proporcionar o controlo da correcta aplicação 
das medidas de gestão ambiental e sua eficácia, pelo Dono da Obra e possibilitar a verificação 
destas pelas autoridades ambientais responsáveis, de acordo com a filosofia de pós avaliação 
estabelecido neste quadro legal. 

Neste contexto, o empreiteiro deverá ser o responsável pela implementação das medidas 
expressas no Caderno de Encargos da obra, cumprindo as recomendações e medidas 
preconizadas no referido processo de avaliação, nomeadamente as que se apresentam neste 
estudo para a fase de obra. Estas medidas encontram-se sistematizadas seguidamente, de 
acordo com a componente da fase de construção a que se aplicam, bem como de acordo com 
o aspecto ambiental a que se destinam. 

O SGA deverá ser estruturado num documento - Plano de Gestão Ambiental (PGA) - 
elaborado de acordo com os princípios gerais das normas de qualidade. Toda a documentação 
relativa ao SGA, designadamente o Plano de Gestão Ambiental (PGA), os procedimentos 
estabelecidos e todos os registos comprovativos e demais documentação relevante, deverão 
ser fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra, quando da conclusão da mesma. 

7.67 
1251IACS. IC12 - CANAS DE SENHORIM / MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 



COBA  
 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) é o documento escrito que serve de guia ao Sistema de 
Gestão Ambiental da obra. O PGA deverá incluir os seguintes itens: 

♦ identificação das acções, actividades ou trabalhos que impliquem impactes ambientais 
negativos de maior significado, assim como os correspondentes procedimentos e 
instruções preconizados nos vários documentos do processo de AIA, para evitar ou 
minimizar os referidos impactes; 

♦ atribuição da responsabilidade na implementação do SGA (nomeadamente identificando os 
responsáveis pela implementação das medidas preconizadas); 

♦ implementação de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, de acordo com as 
directrizes estabelecidas seguidamente; 

Como linhas de orientação gerais para a realização deste documento, aconselha-se a definição 
de sectores de obra, para os quais as medidas podem ser atribuídas assim como as acções, 
como seguidamente se descrimina: 

I - Conformidade Ambiental de Estaleiros e Frentes de Obra 

Actividades que consistirão no planeamento e verificação de conformidade (de acordo com os 
requisitos estabelecidos no processo de AIA), das actividades referentes às estruturas próprias 
a instalar para a execução da obra, avaliando as áreas a ocupar, o controlo das águas 
residuais, dos resíduos, do ruído, as acessibilidades, assim como as medidas de controlo das 
acções da obra. 

Nos estaleiros e em relação a diferentes frentes de obra, serão identificados os factores de 
risco ambiental adoptando-se as melhores soluções e desenvolvendo-se os procedimentos 
para o seu controlo. 

II - Vigilância Ambiental da Obra 

Assegurar o acompanhamento ambiental da obra, verificando o cumprimento das medidas de 
minimização ambiental, assim como das boas práticas de gestão ambiental. O 
acompanhamento da obra deverá também ter em atenção o Plano Integrado de Gestão de 
Resíduos. 
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III - Acções de Sensibilização Ambiental 

A disponibilização da informação necessária de forma acessível ao cumprimento dos 
procedimentos estabelecidos, designadamente pela sensibilização e formação, deverá visar os 
diversos indivíduos da equipa interveniente no sistema, por forma a permitir a execução das 
funções definidas para cada caso, conforme o estabelecido. O conteúdo destas acções de 
formação deverá englobar: 

1. os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial 
ênfase nas actividades para as quais se previram medidas de minimização dos 
impactes negativos; 

2. actividades que impliquem a produção de resíduos, seu armazenamento ou transporte; 

3. esclarecimentos sobre os valores naturais na envolvente do empreendimento, 
nomeadamente, das consequências de eventuais acidentes graves decorrentes do 
incorrecto manuseamento de substâncias perigosas ou poluentes, inobservância das 
medidas de segurança ou das boas práticas ambientais. 

IV - Plano Integrado de Gestão de Resíduos 

O Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) é um documento escrito, cujo objectivo 
principal visa o controlo, de modo integrado com o Plano de Gestão Ambiental, da produção, 
manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos, ou 
utilizados, durante a fase de construção, atendendo aos requisitos legais em vigor. 

É igualmente objectivo do PIGR a prevenção ou redução da produção ou nocividade dos 
resíduos, nomeadamente pela promoção da sua reutilização e da optimização dos processos 
produtivos, assim como da valorização dos resíduos, bem como da sua adequada eliminação. 

De acordo com as disposições legais para esta matéria “a responsabilidade pelo destino final 
dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos 
operadores na medida da sua intervenção no circuito de gestão destes resíduos...”, pelo que a 
realização e implementação eficaz deste plano se reveste da maior importância. 

A responsabilidade geral pela elaboração, implantação e gestão do PIGR é do dono de obra, 
tal como dos restantes planos a implementar, devendo ser identificados os responsáveis pela 
implementação das medidas preconizadas. 

O PIGR deve identificar e classificar o tipo de resíduos produzidos ou existentes durante a fase 
de obra, tendo em conta a classificação em vigor desde 1 de Janeiro de 2002 e constante da 
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nova lista de resíduos (Decisão da Comissão 2000/532/CE, de 3 de Maio, alterada pelas 
Decisões da Comissão 2001/573/CE, de 16 de Janeiro e 2001/119/CE, de 22 de Janeiro e pela 
Decisão do Conselho 2001/573/CE, de 23 de Julho). 

Esta classificação terá em consideração pelo menos os seguintes tipos de resíduos, sem 
prejuízo de outros produzidos ou presentes na obra (catalogados segundo os códigos LER): 

♦ Resíduos Verdes LER 20 02 - provenientes sobretudo das actividades de desmatação; 

♦ Entulhos LER 17 00 - Resíduos de Construção e Demolição; 

♦ Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagens 
LER 17 05 - provenientes de excessos de terraplenagens; 

♦ Óleos Usados - LER 13 00; Resíduos de tintas, colas e resinas - LER 08 00 , ou materiais 
contaminados com estes produtos, considerados como resíduos perigosos - provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Sucatas LER 16 01 (ferrosas, não ferrosas, madeiras e eléctricas - provenientes sobretudo 
das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Pneus Usados LER 16 01 03 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de 
obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Baterias (acumuladores de chumbo LER 16 06, Resíduo Perigoso - provenientes sobretudo 
das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Materiais Absorventes Contaminados LER 15 02, considerados resíduos perigosos 
(produtos químicos ou hidrocarbonetos) e Solventes Orgânicos LER 14 06 - provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Resíduos de fabrico, Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos 
(tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas vedantes e tintas de impressão LER 08 - 
provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio 
à obra; 

♦ Resíduos Sólidos Urbanos LER 20 - provenientes sobretudo dos estaleiros; 

♦ Lamas de fossas sépticas ou associadas a actividades de obra LER 19 08 - provenientes 
sobretudo dos estaleiros. 

Por forma a garantir uma adequada gestão dos resíduos presentes durante a obra, serão 
criados no âmbito do presente plano, um conjunto de procedimentos, ou seja, forma específica 
de executar uma actividade ou conjunto de actividades, baseados num sistema documental de 
registos que constituam prova de evidência. 
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Os procedimentos deverão estabelecer práticas de gestão específicas, orientações e requisitos 
para a recolha, acondicionamento, armazenagem e destino final dos vários tipos de resíduos 
classificados. 

Relativamente ao Destino Final dos resíduos manuseados ou produzidos importa distinguir as 
seguintes situações: 

♦ Resíduos Não Perigosos e Não Reutilizáveis, cujo destino final serão as áreas de Depósito, 
definidas pelo empreiteiro. São exemplo deste tipo de resíduos, os materiais de construção 
e demolição e alguns tipos de sucatas; 

♦ Resíduos Perigosos e/ou Reutilizáveis, deverão ser adequadamente encaminhados para 
destinos finais, consoante as suas características. Para tal, dever-se-á recorrer a 
operadores devidamente certificados para tal (deverão constar da listagem das unidades 
licenciadas e a funcionar adequadamente, de acordo com os critérios definidos pelo 
Instituto de Resíduos) e nortear os procedimentos próprios do PIGR à legislação específica 
em vigor sobre cada uma destas substâncias. 

São exemplos de resíduos perigosos, os óleos usados, outros hidrocarbonetos, as 
tintas, colas e resinas e os materiais por ele contaminados (filtros, maquinaria, panos, 
etc.), alguns dos quais poderão ser devidamente reciclados. 

São exemplos de resíduos reutilizáveis/recicláveis as madeiras, os materiais ferrosos, 
cofragens, plásticos, baterias, etc.; 

♦ Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ou Resíduos Industriais Banais (RIB), deverão, após 
serem retiradas as fracções passíveis de separação para serem recicladas, ser 
armazenados em contentores especificamente destinados para o efeito e a sua recolha 
deverá ser assegurada pela entidade camarária. 

Os materiais utilizados (de manuseamento, acondicionamento/armazenamento e transporte), 
assim com os Operadores de Gestão de Resíduos (no transporte e destino final de resíduos), 
deverão estar devidamente acreditados e/ou certificados para o desempenho das tarefas 
afectas, devendo para tal fazer comprovação da sua certificação. 

O PIGR deverá apresentar uma descrição tão completa quanto possível das actividades de 
obra geradoras de resíduos, por forma a estabelecer objectivos concretos na afectação das 
tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento das obras (faseamento 
este que se encontra apenas definido ainda nas suas linhas gerais, em termos de planeamento 
de grandes trabalhos). 
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No sentido de se poder demonstrar conformidade com os requisitos especificados no domínio 
da gestão dos resíduos, bem como a operacionalidade ou eficácia do PIGR, deverão ser 
controlados os respectivos registos (evidências), o que implica a sua identificação, compilação, 
indexação, acesso, arquivo, armazenamento, manutenção e inutilização dos mesmos. Também 
neste contexto os registos devem ser legíveis, estar bem conservados e ser de fácil acesso 
durante os períodos de retenção especificados para os mesmos. 

O PIGR deverá também estabelecer métodos de avaliação periódicos, integrados numa 
avaliação mais abrangente no âmbito do Plano de Gestão Ambiental, por forma a garantir o 
correcto cumprimento dos procedimentos estabelecidos, de acordo com os requisitos legais. 

7.17.3 - Medidas Cautelares a Adoptar em Zonas de Obra 

No presente capítulo, especificam-se as medidas propostas no sentido de evitar ou minimizar, 
os impactes associados à construção do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde. Estas 
medidas deverão ser tidas em consideração no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
anteriormente referido para a fase de obra. 

Entende-se por zonas de obra aquelas que respeitam à área de implantação da via, bem 
como áreas a afectar ao estaleiro. 

As actividades relacionadas com a fase de construção podem provocar impactes a diversos 
níveis, prevendo-se que estes sejam, na generalidade, localizados e temporários, sendo no 
contexto geral dos impactes identificados, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Contudo é importante avaliar as actividades relacionadas com a ocupação e operação de 
unidades de apoio à obra, as quais deverão ser alvo de medidas de controlo. 

Assim, entendem-se por medidas cautelares, as acções a definir e a adoptar, relacionadas 
com a localização, exploração, gestão e reabilitação das áreas de apoio à obra, a serem 
afectas exclusivamente à construção do empreendimento. 

7.17.4 - Medidas Relativas à Selecção dos Locais de Implantação de Estaleiros 

No que respeita à localização de estaleiros, torna-se importante identificar as áreas que, pelas 
actuais condicionantes, nomeadamente pela sua inclusão em regimes específicos e/ou pelo 
seu elevado valor ecológico não deverão ser sujeitas a ocupações desta natureza. Estas áreas 
são as seguintes (Desenho 1251-PB-61-0002-013): 

♦ Domínio Público Hídrico (faixa de 30 m das principais linhas de água); 
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♦ Reserva Ecológica Nacional; 

♦ Reserva Agrícola Nacional; 

♦ Proximidade relevante a núcleos urbanos e/ou actividades sensíveis; 

♦ Zonas ecologicamente sensíveis (habitats classificados); 

♦ Proximidade a elementos patrimoniais. 

Deste modo, quanto à sua localização recomenda-se que sejam consideradas as seguintes 
precauções:  

♦ Na definição dos locais para a implantação e operação de estaleiros, dever-se-á ter em 
conta, no que respeita aos estaleiros: 

→ as características dos diversos trabalhos a realizar; 

→ os faseamentos previstos e aprovados para a realização da obra; 

→ as quantidades de materiais a movimentar; 

→ o número de trabalhadores envolvidos; 

→ a tipologia dos equipamentos a operar nos estaleiros. 

♦ As áreas do Domínio Público Hídrico (faixa de 30 m das principais linhas de água), 
Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, biótopos sensíveis, áreas 
próximas a núcleos urbanos e/ou actividades sensíveis, proximidade a elementos 
patrimoniais de elevado valor, ou outras zonas sensíveis, como tal especificamente 
identificadas no decurso dos estudos ambientais a efectuar em fase posterior, não deverão 
ser sujeitas a ocupações por estaleiros e outras áreas de apoio à obra, ainda que 
temporárias, associadas à construção do empreendimento. 

♦ Considerar as condições geológico-geotécnicas da área de implantação de estaleiro, 
evitando, nomeadamente, áreas que exibam alto potencial de erosão, terrenos de elevada 
compressibilidade e de capacidade de suporte reduzida, áreas que evidenciam fenómenos 
de movimentação de terras, zonas potencialmente inundáveis, bem como zonas que 
apresentem falhas ou fracturação intensa;  

♦ Antes de se dar início à instalação do estaleiro, executar uma prospecção arqueológica 
prévia, fazendo acompanhar a instalação do estaleiros por técnicos competentes; 

♦ No sentido de minimizar o impacte visual, os estaleiros, escombreiras, acessos e outros 
apoios temporários de obra, deverão ser localizados, nos locais com menor riqueza 
florística, tentando sempre minimizar o número de taludes e a limpeza da vegetação; 

♦ Seleccionar áreas para colocação de depósitos e caminhos para a circulação das 
máquinas, por forma a não implicarem a compactação de grandes áreas de solos; 
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♦ Considerar, na localização de equipamentos e máquinas ruidosas com carácter fixo, a 
minimização da propagação do ruído para a vizinhança, ou adoptar medidas de 
minimização, tais como barreiras acústicas, coberturas parciais ou totais, conforme as 
máquinas em causa;  

♦ Evitar a instalação de equipamentos muito ruidosos, cuja laboração esteja prevista para 
períodos muito prolongados ou para o período nocturno, nas imediações de zonas com 
usos sensíveis, nomeadamente habitacionais; 

♦ Evitar a instalação de equipamentos que produzam elevados quantitativos de poeiras, 
nomeadamente, centrais de betão ou de britagem, estrelas de inertes, zonas de depósito 
de materiais, perto de espaços com usos sensíveis (populacional ou outros); 

♦ Implantação das zonas de estaleiro e de apoio de obra, bem como de áreas de depósito e 
empréstimo de materiais em locais de impacte visual mínimo, e a sua dissimulação, por 
intermédio de barreiras visuais. 

7.17.5 - Medidas de Minimização a Adoptar na Operação de Estaleiros 

A operação de cada unidade de apoio à obra exige que se considerem alguns cuidados por 
forma a acautelar impactes ambientais negativos e conflitos com as populações locais. 

Deste modo, associado às unidades de apoio à obra, dever-se-ão adoptar as seguintes 
medidas e sistemas: 

♦ nas principais zonas de obras, a terra vegetal e os solos de qualidade deverão ser 
removidos e adequadamente armazenados, por forma a prever a sua reutilização na 
recuperação paisagística de todas as áreas afectadas; 

♦ o estaleiro deverá ser devidamente sinalizado, vedado e com acesso condicionado, 
prevendo-se medidas de segurança e integração paisagística, bem como a correcta 
informação às populações, a fim de as sensibilizar e obter o máximo da sua compreensão 
para os transtornos causados pelos trabalhos em curso; 

♦ as populações das áreas a serem afectadas pelas obras deverão ser previamente 
informadas sobre o objectivo, natureza, localização e duração das obras; 

♦ execução imediata de eventuais acessos alternativos necessários, por forma a que as 
populações sejam afectadas o menos possível; 

♦ todas as áreas sujeitas a obras serão adequadamente vedadas por forma a evitar a 
ocorrência de acidentes envolvendo a população; estas zonas deverão ter, de forma bem 
visível, a indicação do responsável pelo empreendimento; 

♦ os principais locais de obras, deverão apresentar um painel informativo indicativo contendo 
esboço esquemático do empreendimento, objectivo, natureza e duração das obras; 
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♦ deverão ser definidos trajectos para circulação de equipamentos afectos à construção, de 
modo a evitar o trânsito desordenado e a compactação dos solos em áreas extensas; 

♦ deverão ser restringidos ao máximo o número de vias e de acessos a serem utilizados 
pelos veículos e máquinas afectos às obras, no intuito de reduzir a degradação de terrenos 
e pavimentos, bem como diminuir os constrangimentos à circulação local; os desvios de 
obra a definir dever-se-ão manter tanto quanto possível inalteráveis no seu decurso, por 
forma a minimizar conflitos inerentes a alterações constantes; 

♦ definir cuidada sinalização provisória de obra, sinalização dos desvios, passagens 
preferenciais para peões devidamente salvaguardadas e minimizando as distâncias a 
percorrer; 

♦ os caminhos utilizados pelo tráfego pesado devem ser periodicamente limpos e arranjados, 
de modo a garantir condições de conservação e a segurança dos utentes; 

♦ todos os veículos rodoviários afectos à obra deverão estar identificados em local visível; 

♦ evitar a instalação de equipamentos muito ruidosos, cuja laboração esteja prevista para 
períodos muito prolongados ou para o período nocturno, nas imediações de zonas com 
usos sensíveis, nomeadamente habitacionais; 

♦ as actividades ruidosas deverão preferencialmente ter lugar durante o período diurno ou 
seja, entre as 07h00 e 18h00, dando devido cumprimento com o novo regime legal sobre 
Protecção Sonora; 

♦ evitar trabalhos nocturnos dos quais resultem níveis de ruído que possam incomodar a 
população local; 

♦ nas instalações de apoio ao pessoal, prever um sistema de colecta e drenagem de águas 
residuais, ou um sistema que encaminhe os efluentes para uma unidade de tratamento de 
águas residuais estanque; 

♦ os níveis de poeira deverão ser os menores possíveis, devendo-se, para tal, executar as 
seguintes tarefas: 

→ rega periódica dos principais caminhos de entrada e saída do estaleiro sobretudo 
nos meses mais secos do ano; 

→ lavagem dos rodados dos veículos e máquinas de obra sempre que saiam ou 
entrem no estaleiro ou nas diferentes frentes de obra; todos os acessos aos 
estaleiros e aos locais dos trabalhos deverão ser mantidos limpos; 

→ correcta separação e armazenamento de lixos e de terras, bem como os montes 
de detritos de terras situados próximo de locais sensíveis, consoante o tempo de 
espera para o seu manuseamento, a fim de atenuar o arraste de poeiras pelo 
vento; 
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7.17.6 - Medidas a Adoptar para a Recuperação de Áreas de Apoio à Obra 

Para as áreas de implantação de estaleiros, bem como para as áreas de empréstimo e 
depósito de materiais, deverão ser consideradas medidas de recuperação dos espaços 
afectados, as quais são genericamente indicadas em seguida: 

♦ para minimizar os efeitos negativos associados à compactação de grandes áreas de solos 
dever-se-á, sempre que necessário e após a conclusão dos trabalhos, proceder à 
escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, com o objectivo de repor o 
melhor possível as condições de infiltração e o armazenamento dos aquíferos;  

♦ deve-se igualmente prever a recuperação de todas as áreas que venham a ser afectadas 
por qualquer processo; 

♦ os estaleiros e áreas provisoriamente interferidas durante a obra deverão ser recuperados, 
após a sua conclusão, através do remeximento das terras compactadas e plantação de 
espécies vegetais autóctones; 

♦ as medidas de recuperação paisagística, das zonas de estaleiro, empréstimo e depósito, 
deverão ser definidas à partida, em projecto aprovado pelo dono da obra, por forma a 
estabelecer, desde o início, a futura ocupação e integração destes espaços; 

♦ as áreas utilizadas para estaleiros, actividades de construção e áreas de empréstimo e 
depósito de terras, deverão ser recuperadas e integradas paisagisticamente após a 
conclusão das obras, de acordo com o definido nos respectivos projectos; 

♦ após a conclusão da obra, deverão ser reparados os danos em vias rodoviárias, locais ou 
regionais, interferidas por obras ou pela circulação de maquinaria, de forma a não 
prejudicar a circulação local e a não penalizar, nomeadamente, as autarquias de Nelas e 
Mangualde, concelhos que serão mais afectados nesta fase. 
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8 - LACUNAS E LIMITES AO CONHECIMENTO 

As principais dificuldades encontradas durante a realização do presente estudo deveram-se, 
algumas vezes, à escassez de dados e informações de base indispensáveis para uma 
adequada caracterização de determinados aspectos ambientais, como os aspectos ecológicos, 
recursos hídricos, qualidade do ar, património arqueológico, embora se tenham desenvolvido 
esforços no sentido de colmatar esta lacuna, pela pesquisa cuidadosa de informações 
imediatamente disponíveis e já trabalhadas, sempre que possível. Seguidamente indicam-se as 
principais lacunas identificadas durante a realização do presente estudo. 

Em termos de informação de solos, não foi possível obter informação à escala adequada, por 
não existirem publicadas cartas de solos a escalas  compatíveis com a 1:25 000, sendo que a 
análise realizada para este descritor se baseou nas características geológicas do corredor em 
estudo e na delimitação das áreas sujeitas ao regime condicionante da Reserva Agrícola 
Nacional, também baseada na capacidade de uso solos solos. 

No que concerne aos recursos hídricos as principais lacunas decorrem da ausência de 
informação detalhada respeitante à qualidade da água das principais linhas de água, tendo 
sido esta baseada nas estações do INAG, situadas mais próximas da zona em estudo, 
estações estas situadas fora do corredor em estudo. 

Quanto aos aspectos ecológicos, e em relação à situação de referência, o trabalho de campo 
não cobriu um ciclo anual, normalmente necessário para a correcta averiguação da riqueza e 
diversidade da flora e fauna de uma área. Contudo, e considerando as dificuldades referidas, 
através do recurso à pesquisa bibliográfica relativa a estudos existentes sobre a região onde a 
área de estudo se insere, procurou-se preencher as lacunas existentes. Assim, tendo em 
consideração a recolha efectuada a qual se mostrou bastante proveitosa dado que sobre o 
corredor em estudo existiam outros estudos ambientais, considera-se que a informação não 
reunida no levantamento de campo não se mostrou imprescindível para a correcta abordagem 
da análise de impactes. 

Relativamente à qualidade do ar, ao longo do estudo efectuado identificaram-se diversas 
lacunas de conhecimento que dificultam a quantificação rigorosa dos impactes na qualidade do 
ar induzidos pelo projecto em avaliação. De entre as lacunas de conhecimento identificadas 
refere-se a informação de base respeitante à qualidade do ar a nível regional, que permita 
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caracterizar de modo quantitativo as condições actualmente existentes na região em estudo 
para este descritor (dados de qualidade do ar medidos em postos de monitorização). 

Assim, os valores de fundo referenciados no estudo são referentes à estação do Fundão, que 
embora possa reflectir em parte condições qualitativas do ar aproximadas às que deverão 
ocorrer na área em estudo, poderão não ser exactamente as ocorrentes, função das fontes 
emissoras locais. 

No que diz respeito à análise efectuada para o património, as dificuldades sentidas durante a 
execução deste estudo deveram-se sobretudo às condições de visibilidade do solo, embora 
estas não tenham sido condicionantes ao trabalho de prospecção sistemática realizado. 

Considera-se que o acompanhamento arqueológico da obra deverá ser efectuado com especial 
cuidado durante a desmatação e decapagens, pois essas fases da empreitada permitem 
melhores condições de visibilidade da superfície dos terrenos, facilitando a identificação de 
vestígios arqueológicos que eventualmente não tenham sido identificados no decurso deste 
estudo face às condicionantes encontradas. 

Relativamente à informação solicitada a diversas entidades regionais e nacionais, sublinha-se 
por um lado a disponibilidade de umas e por outro as dificuldades de resposta de outras. 
Também a qualidade da informação assim obtida é bastante heterogénea: diversas entidades 
possuem (e assim o fornecem) informações devidamente sistematizadas, digitalizadas, 
georeferenciadas, enquanto que outras não têm estes meios, pelo que a informação fornecida 
poderá incorporar alguns erros de localização, delimitação e/ou definição. 

No que se refere aos PDM’s em vigor dos dois concelhos atravessados, Nelas e Mangualde, 
importa sublinhar que tendo ambos mais de 10 anos (após aprovação), apresentam-se em 
alguns aspectos bastante antiquados, sobretudo no que respeita à sua forma e apresentação, 
estando em curso as suas respectivas revisões (ainda não aprovadas e ractificadas), sendo 
principalmente alguns dos seus elementos cartográficos de difícil leitura (cópias disponíveis de 
fraca qualidade). 

Importa pois enfatizar que o presente EIA avalia um projecto em fase de Projecto Base, pelo 
que o traçado avaliado encontra-se já num grau de elevado detalhe, permitindo a análise 
ambiental ao mesmo nível, embora se considere fundamental a reavaliação das soluções 
técnicas avançadas na posterior fase de Projecto de Execução, por forma a não só colmatar as 
lacunas identificadas, como responder objectivamente e com eficácia às dificuldades sentidas, 
sempre com o propósito de conseguir um empreendimento equilibrado e ambientalmente 
sustentável. 
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos realizados no âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental, relativo ao Projecto 
Base do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, do qual o presente Relatório Síntese é 
parte integrante, envolveram uma equipa de técnicos especialistas nas várias áreas ambientais 
que reuniram um conjunto significativo de informações, através da busca bibliográfica, de 
trabalhos e estudos realizados, de levantamentos de campo e do contacto directo com 
organismos regionais e nacionais, por forma a analisar as condições ambientais existentes na 
zona em estudo, identificar e avaliar os potenciais impactes considerados de maior 
significância, assim como recomendar e propor medidas mitigadoras e/ou valorizadoras destes 
impactes. 

A metodologia seguida ao longo dos trabalhos, foi direccionada no sentido de tornar possível o 
equacionar das questões fundamentais que se destacam da análise integrada dos diversos 
descritores ambientais estudados. 

Assim, como principais conclusões que se poderão extrair do trabalho realizado, importa 
valorizar, pelo seu especial significado, as seguintes: 

1. O lanço objecto do presente estudo do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, 
estabelece a ligação entre o anterior lanço do IC12, nas proximidades de Lapa do Lobo 
e o IP5/A25, tendo como principal objectivo dar continuidade a este Itinerário 
Complementar, enquadrado no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) como integrante 
da Rede Nacional de Auto-Estradas. 

Face às evidentes dificuldades de circulação sentidas na ligação existente para este 
troço, efectuada sobretudo pela EN 234 e às vantagens inerentes a uma nova via com 
características de auto-estrada, o lanço em apreço permitirá completar o IC12, por 
forma a possibilitar um fácil acesso entre o IP3 e o IP5, encurtando as distâncias de 
circulação dos tráfegos provenientes do interior transmontano e da fronteira de Vilar 
Formoso, que se dirige para Sul e vice versa. 

Assim, a melhoria das acessibilidades regionais (numa situação que revela 
actualmente carências ao nível da saturação parcial da ligação existente, terá tradução 
e implicações no desenvolvimento desta região. Estes aspectos constituem impactes 
positivos de significado que justificam o empreendimento. 

2. Dos vários descritores ambientais analisados, mereceram particular atenção os 
aspectos geomorfológicos, designadamente os impactes decorrentes da necessidade 
de se efectuarem terraplenagens (tanto aterros como escavações), embora no caso 
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em apreço estas não sejam muito expressivas face à suave modelação do terreno que 
facilita a inserção da via. No entanto, para que não sejam agravados os impactes 
causados pelos taludes, além dos aspectos geotécnicos que terão que ser 
cuidadosamente analisados (tanto no consequente Projecto de Execução como em 
obra), também a potencial afectação em termos paisagísticos terá que ser 
convenientemente minimizada (devendo também nesta área ser tomadas medidas de 
minimização sobretudo associadas ao Projecto de Integração Paisagística que 
enquadre adequadamente a via no meio envolvente). 

3. Relativamente aos recursos hídricos de superfície, tendo em atenção as características 
locais, as interferências causadas com o sistema natural de drenagem dos terrenos 
não evidencia situações críticas, estando consideradas no projecto de drenagem da via 
medidas capazes de evitar situações de obstrução ou condicionamento das 
escorrências superficiais que pudessem gerar situações de obstrução e 
consequentemente inundações locais. 

Neste contexto, foram preconizadas no projecto soluções para assegurar o 
atravessamento das linhas de água presentes (sendo as principais a ribeira de Vale do 
Boi, a ribeira de Travassos, a ribeira do Cagavaio e a ribeira de Frades) 
designadamente através de Passagens Hidráulicas adequadamente dimensionadas, a 
travessia em viaduto da ribeira do Cagavaio, sendo igualmente de referir a 
necessidade de reposicionamento da ribeira de Frades. 

4. Os impactes directos de maior significado em termos de ocupação actual do solo 
prendem-se sobretudo com a afectação dos sistemas rurais presentes, com particular 
destaque para a agricultura e a floresta de produção, por serem estas as principais 
actividades presentes no corredor em que se irá inserir o traçado. 

Sobre este aspecto importa sublinhar que o traçado procurou desenvolver-se sempre 
que possível pelas zonas de extrema de parcelas, tendo tido particular atenção à 
vinha, evitando a sua afectação. 

Aqui cabe também referencia ao facto do traçado não interferir com áreas sociais 
(sendo apenas de referir a presença de algumas habitações dispersas nas 
proximidades da via), não sendo necessária a expropriação (e consequente demolição) 
de nenhuma habitação, prevendo-se apenas a afectação directa de algumas 
construções em ruínas e de apoio agrícola. 

5. Em termos ecológicos, a área de intervenção directa do empreendimento em estudo 
apresenta um valor florístico e faunístico considerado médio, em termos regionais, não 
apresentando valores distintivos. Destes apenas de referenciar as galerias ripícolas 
associadas às principais linhas de água: ribeira de Vale do Boi; ribeira de Travassos; 
ribeira do Cagavaio e ribeira de Frades. Também de mencionar o facto de na 

9.2 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

concepção do traçado se ter tido a preocupação de contornar o Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca, atendendo aos seu propósitos pedagógicos e de lazer. 

6. Os principais aspectos de qualidade ambiental, designadamente de qualidade da água, 
do ar e de ruído, não se revelaram particularmente significativos, sobretudo tendo em 
conta, quer a presença dispersa e pouco expressiva de receptores sensíveis na 
proximidade do traçado em estudo, quer as estimativas dos volumes de tráfego 
previstas (consideradas moderadas), embora se deva sublinhar a importância da 
adopção das respectivas medidas mitigadoras que contribuirão, decisivamente, para 
que a significância destes impactes seja ainda menos expressiva. 

7. Importa pois compatibilizar todos estes aspectos, de algum modo indutores de 
impactes negativos, com os objectivos do empreendimento, intervindo de forma a 
contribuir para a sua optimização, e melhor integração no meio. 

Apresentam-se na Carta Síntese de Impactes (Desenho 1251-PB-61-0002-0014) os 
principais impactes considerados como mais significativos nos diversos factores ambientais, as 
áreas sensíveis e os aspectos considerados mais críticos, designadamente relacionados com a 
ocupação do solo, impactes paisagísticos e geomorfológicos, qualidade do ambiente (ruído) 
áreas condicionadas, entre outros. 

A efectiva implementação das medidas e acções recomendadas no sentido de optimizar o 
empreendimento, é pois fundamental por possibilitar, por um lado, a colmatação ou a 
atenuação dos impactes negativos identificados, e por outro, a valorização dos seus benefícios. 

Neste contexto, importa também sublinhar o importante trabalho desenvolvido quando da 
concepção deste traçado, tendo sido efectuado um levantamento das principais condicionantes 
ambientais existentes, que permitiu evitar as situações consideradas mais críticas, 
designadamente a afectação de elementos patrimoniais, a aproximação a habitações, o 
atravessamento de zonas de vinha, etc. 

Embora durante a elaboração do EIA tenha sido desenvolvido um considerável esforço para 
avaliar, com o maior rigor possível, os principais impactes e medidas de controlo 
correspondentes, considera-se que a avaliação das condições e dos potenciais impactes 
ambientais constitui um processo dinâmico que não se esgota neste documento. 

Na consequente fase de Projecto de Execução, as medidas aqui recomendadas deverão ser 
pormenorizadas, de modo a serem devidamente implementadas, quer integrada nas restantes 
componentes do projecto, quer durante a obra. Para tal, e de acordo com o actual quadro legal 
vigente, deverá ser elaborado o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
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(RECAPE), relatório este igualmente enquadrado no presente processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

Também durante a fase de construção é fundamental o acompanhamento ambiental dos 
trabalhos, de forma a fiscalizar a implementação das soluções e medidas preconizadas, assim 
como na formulação de soluções mais eficazes para problemas imprevistos, que 
eventualmente possam ocorrer durante a construção, com benefícios óbvios para a conclusão 
dos trabalhos. 

Da análise efectuada e que se apresenta no relatório em apreço, poder-se-á concluir que o 
empreendimento estudado não deverá colidir com condicionantes imperativas de ordem 
ambiental, que sejam consideradas impeditivas da sua implementação, pelo que se julga que, 
adoptadas as necessárias medidas de controlo, o empreendimento será ambientalmente 
viável. 

 

Lisboa, Julho de 2007 

 

Pela COBA 

O Coordenador do Projecto A Coordenadora do  
Estudo de Impacte Ambiental 

  

  

José Prates Cravidão 
Eng.º Civil 

Inês Guerra 
Eng.ª do Ambiente 
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