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1. Introdução

Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 24 de Janeiro de 2008, para procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto de
Execução (PE) da “Variante Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN-101 a Norte de Felgueiras”,
enviado pela Estradas de Portugal, SA, entidade com competência para autorizar o projecto, dando
cumprimento à legislação em vigor sobre AIA – DL nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo DL nº 197/2005, de 8 de Novembro. O processo foi instruído ao abrigo da alínea b) do
nº 7 do Anexo I da referida legislação.

Este procedimento de AIA surge no seguimento de um processo anterior em que a Comissão de Avaliação
(CA) se pronunciou pela Desconformidade do EIA, tendo a 16 de Julho de 2007 sido emitida a respectiva
Declaração de Desconformidade.

As Estradas de Portugal, SA são o proponente do Projecto.

A APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida legislação, a respectiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), Instituto da Água, IP (INAG, IP), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico,
IP (IGESPAR, IP), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR/N) e Direcção
Regional de Agricultura do Norte (DRAP/N).

Os representantes nomeados por estas entidades são:
APA – Eng.ª Dora Balixa, que preside, Eng.ª Margarida Rosado, responsável pela Consulta Pública e
Eng.ª Maria João Palma, responsável pela análise do factor ambiental Ruído.
INAG, IP – Eng.ª Ana Telhado.
IGESPAR, IP – Dr.ª Alexandra Estorninho.
CCDR/N – Eng.º José Freire dos Santos.
DRAP/N – Eng.º José Luis Gonçalves.

O EIA em avaliação (datado de Novembro de 2007), é composto pelos seguintes volumes:
Volume I - Resumo Não Técnico (Abril de 2008).
Volume II - Relatório Síntese (Tomos I e II).
Volume III – Anexos Técnicos.
Volume IV – Peças Desenhadas.
Volume V – Plano de Monitorização.

Ao EIA foi adicionado um volume, intitulado “Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental”, datado de
Abril de 2008.

Recebeu-se, igualmente, o Projecto de Protecção Acústica (de Abril de 2008) e o Projecto de Integração
Paisagística (de Novembro de 2007).
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O EIA, da responsabilidade da empresa, TRIFÓLIO, estudos e projectos ambientais e paisagísticos, lda, foi
desenvolvido entre Dezembro de 2003 e Abril de 2007.

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação
efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente ao
projecto em avaliação.
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2. Antecedentes

Em Maio de 2007 foi apresentado para procedimento de AIA, o EIA relativo ao Projecto de Execução (PE)
da “Variante Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN101 a Norte de Felgueiras”. O processo foi
instruído, tendo sido nomeada a respectiva Comissão de Avaliação.

A CA no âmbito da verificação da conformidade do EIA considerou que, apesar do EIA incluir os capítulos
definidos na lei, o Estudo apresentava incorrecções em termos de estrutura. Em relação ao conteúdo
considerou, em primeiro lugar, que não tinha sido efectuada uma adequada definição do âmbito de
análise, constatando-se que o EIA não tinha focado os aspectos que careciam de maior detalhe, em
termos de caracterização, identificação e avaliação de impactes e respectiva proposta de medidas de
minimização.

A falta de definição de âmbito teve como consequência a apresentação de um EIA demasiado extenso,
que incluiu grande quantidade de informação, quer ao nível da descrição do projecto, quer ao nível da
caracterização da área em que o traçado se inseria, que não era posteriormente utilizada para a predição
de impactes. A informação que era relevante ter-se apresentado, em relação à justificação e descrição do
projecto e, à caracterização da área atravessada (apenas 1,251 km), não tinha sido em muitos aspectos
concretizada, situação que teve reflexos na identificação e avaliação de impactes, levando a que as
medidas de minimização propostas tivessem um carácter muito genérico.

Para cada factor ambiental identificaram-se, igualmente, um conjunto de lacunas e de incorrecções que
levaram a que se considerasse que o EIA em avaliação não permitia atingir os objectivos fundamentais da
avaliação de impacte ambiental, não apresentando o conteúdo mínimo expresso na legislação em vigor.

Assim, a CA pronunciou-se pela desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental o que, de acordo com
o n.º 8 do Artigo 13º, do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo DL n.º
197/2005, de 8 de Novembro, determinou o encerramento do processo.

Na sequência deste procedimento de AIA foi apresentado o EIA em avaliação, datado de Novembro de
2007.
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3. O Projecto

3.1 Justificação e Enquadramento

De acordo com o referido no EIA, o objectivo do projecto é o de efectuar a ligação entre o troço da
Variante já executado, e as EM562 e 564, criando-se assim uma alternativa à actual EN101 em Felgueiras,
retirando do interior da cidade o tráfego de passagem, diminuindo a probabilidade de acidentes e de
congestionamento de tráfego.

A nível regional e local, a Variante permitirá efectuar a articulação com a rede viária existente. Com a
Variante totalmente construída e com a Variante à EN207 – Nó do IP9 (Longra)/Felgueiras, o tráfego de
médio-longo curso proveniente do Nó de Longra da A11/IP9 não terá que atravessar o centro urbano da
cidade de Felgueiras.

Embora o projecto não se encontre previsto no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN), pode ser englobado
no programa de construção de Variantes à travessia de sedes de concelho e outros centros urbanos,
recomendados no referido Plano. O projecto assume importância regional, dado que permite desviar o
tráfego urbano da cidade melhorando a fluidez do tráfego de médio-longo curso, principalmente devido à
localização da zona industrial na parte final do traçado, dando continuidade à Variante Urbana de
Felgueiras já em exploração.

Relativamente a alternativas de projecto, a existência de grande ocupação marginal ao longo da actual
EN101 e de grande número de acessos directos à via é a justificação apresentada para não se beneficiar a
actual estrada. Também o facto de existir um ponto fixo no final da actual via rápida, e a reduzida
extensão da mesma, justifica a não existência de alternativas.

Referiu-se no Aditamento que, em termos de soluções técnicas, a geomorfologia e topografia do terreno
justificam o dimensionamento dos taludes de aterro e de escavação concebidos, considerando-se que não
existem soluções técnicas alternativas que apresentem maior vantagem em termos de custo-beneficio,
tendo-se adoptado o mesmo conceito assumido na Variante já construída e, em exploração.

O desequilíbrio de terras existente resulta do traçado se desenvolver em escavação a partir do km 0+735,
o que se tornou inevitável, dada a necessidade de restabelecer, desniveladamente, a EM562 e, a cota de
chegada do traçado à Rotunda existente não permitir outra solução que não seja a passagem da Variante
inferiormente aquela estrada.
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3.2 Descrição

No anexo 1 apresenta-se o esboço corográfico do projecto.

O projecto em avaliação, com 1251m de extensão, é concebido para uma velocidade de 90km/h.
Pretende-se com este projecto efectuar a ligação entre a actual Variante Urbana a Felgueiras, na Rotunda
de ligação à EM562, e à EN101 na Rotunda com a EN101-3. O projecto desenvolve-se no distrito do Porto,
concelho de Felgueiras e abrange as freguesias de Pombeiro de Ribavizela, Margaride (Sta Eulália) e
Lagares (na faixa em estudo).

A Variante será vedada e não terá acessos de nível (apenas a rotunda com a EM562 terá passeios). O
perfil transversal tipo será idêntico ao troço contíguo, isto é, terá 2 faixas de rodagem com 7m cada,
bermas exteriores com 1,5 m, bermas interiores com 1 m pavimentadas e um separador central tipo New

Jersey, com 0,6 m de altura.
Prevê-se a construção de 3 Caminhos Paralelos:
Caminho paralelo junto ao Restabelecimento 1.
Caminho Paralelo do lado direito da via a partir do actual CM1170, até ao km 0+820.
Caminho paralelo do lado esquerdo da via, a partir do Restabelecimento 1A, no actual CM1170 até ao
km 0+980.

E de 3 Restabelecimentos:
Restabelecimento 1 - intersecta o traçado da Variante ao km 0+450, permitindo a ligação à EM562 a
Este e, a caminhos locais, a Oeste. Tem uma extensão de 475m e encontra-se associado à PI 1.
Restabelecimento 1A - com uma extensão de 266m, tem início ao km 0+150 do Restabelecimento 1,
permitindo a ligação ao CM1170.
Restabelecimento 2 - com uma extensão de 60,67m, tem início ao km 1+185 da Variante, permitindo
a ligação à EM562. Encontra-se associado à PS 1.

Refere-se no EIA que os Restabelecimentos foram estudados em consonância com a Câmara Municipal de
Felgueiras, de modo a garantir o restabelecimento da rede viária existente e limítrofe ao projecto.

Apesar deste projecto ter uma extensão reduzida, havendo logo no início uma escavação significativa,
implica que no balanço final da movimentação de terras (147 916m3 de escavação e 38086m3 de aterro)
seja significativo o volume de terras excedente, 111 830m3, para levar a depósito. O maior aterro terá
uma altura de 7m e implica o saneamento de solos. A maior escavação terá 10m de altura.

A drenagem foi dimensionada para um caudal de cheia centenário, pela fórmula racional, estando previsto
restabelecer a principal linha de água interceptada pelo Restabelecimento 1 e pela Variante, com duas PH,
cada uma com uma secção de 2*2m.
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O PE prevê o desvio desta linha de água, ligando estas PH por meio de uma vala revestida com elementos
de betão armado pré-fabricados com secção rectangular de 2*1,25m2, numa extensão de 175m, ao longo,
e paralelamente, a caminhos.

Como projectos complementares foram referidos:
Variante à EN207 – Nó do IP9 (Longra)/Felgueiras.
Variante às EENN101 e 207 – Ligação à zona industrial, a qual está actualmente em revisão.
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4. Procedimento de Avaliação

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi:

Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de
elementos adicionais nos seguintes capítulos: Antecedentes do Projecto, Clima, Ruído, Recursos
Hídricos, Ordenamento do Território, Património e a reformulação do Resumo Não Técnico.
Análise dos elementos remetidos pela EP, tendo-se considerado que a informação contida no
Aditamento e o RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões formuladas.
Declaração da Conformidade do EIA a 6 de Maio de 2008.
Visita ao local do projecto, efectuada no dia 18 de Junho de 2008, onde estiveram presentes os
representantes da APA e da DRAP/N na CA, bem como do proponente, EP,SA, da empresa projectista
e da empresa que elaborou o EIA.
Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a possibilidade dos
mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo
por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer
sobre Ruído, o INAG sobre os Recursos Hídricos, a CCDR/N sobre Sócio-Economia, Ordenamento do
Território e Usos do Solo a DRAP/N sobre Solos e o IGESPAR sobre Património. As considerações
sobre os restantes factores ambientais foram efectuadas pela CA tendo em consideração o conteúdo
do EIA e os elementos recolhidos na visita ao local.
Selecção dos factores ambientais fundamentais tende em consideração as características do projecto
e da área atravessada. Consideraram-se factores ambientais fundamentais nesta avaliação a Sócioeconomia, o Solo e o Uso Actual do Solo.
Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Antecedentes, 3. O Projecto,
4. Procedimento de Avaliação, 5. Avaliação Ambiental do Projecto, 6. Consulta Pública e 7.
Conclusões.
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5. Avaliação Ambiental do Projecto
Apresenta-se, de seguida a apreciação dos vários factores ambientais.

Geomorfologia
Os principais impactes que irão ocorrer serão os resultantes dos aterros e das escavações necessárias para
a construção da Variante. Assim, prevêem-se as seguintes alturas de aterros e de escavações:
km 0+000 a 0+075 - aterro de 3 m de altura.
km 0+075 a 0+325 - aterro de 7 m de altura.
km 0+450 a 0+735 - aterro de 4 m de altura.
km 0+735 a 1+100 - escavação de 10 m de altura.
km 1+100 a 1+230 - escavação de 5 m de altura.

Os impactes negativos mais significativos ocorrerão entre o km 0+735 e o km 1+230, face à dimensão da
escavação prevista.

Relativamente à movimentação de terras, verifica-se que existe um volume elevado de terras a conduzir a
depósito, cerca de 111 830m3. Refere-se, no EIA, que esta solução de projecto foi acordada com a
Câmara Municipal de Felgueiras e tornou-se inevitável dada a necessidade de restabelecer o
desnivelamento da EM562 e a cota de chegada do traçado à Rotunda existente.

Relativamente à necessidade de se colocarem as terras em excesso em vazadouro, o EIA considera a
possibilidade destes materiais serem utilizados na recuperação/encerramento de pedreiras, no entanto e,
de acordo com os contactos mencionados no EIA, à DRE/N e à DGEG, esta possibilidade não é exequível
dada a inexistência de pedreiras nesta situação, sendo portanto uma recomendação inviável.

No que se refere à recomendação feita no EIA do excedente de terras ser, sempre que possível, utilizado
na execução de aterros, devendo para o efeito ser contactadas diversas entidades, entre elas a autarquia,
para a eventual utilização do excedente de terras em obras públicas, ou outras obras que estejam a
decorrer no concelho de Felgueiras, ou limítrofes, embora correcta será de difícil concretização.

Desta forma, na execução dos aterros devem ser utilizadas as terras provenientes da escavação entre os
km 0+735 e 1+200 e, para o restante material, estudados os locais onde se pode proceder à sua
deposição, atendendo às condicionantes definidas para o efeito.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

A definição do âmbito para a caracterização de um factor ambiental é de extrema importância
especialmente, quando o projecto em avaliação é de incidência local. Na caracterização dos recursos
hídricos superficiais o âmbito considerado, sendo alargado, adequa-se mais a um enquadramento regional,
e não à identificação das situações concretas com as quais o projecto pode interferir. Tratando-se de um
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PE seria adequado caracterizar as condições de escoamento e as estruturas existentes na linha de água
interferida, bem como a ocupação do solo da respectiva bacia hidrográfica.

A caracterização do regime hidrológico baseou-se nos dados de escoamento registados na estação Foz do
Sousa apresentando o texto, por vezes, algumas confusões/contradições entre a descrição e os quadros/
figuras. Exemplos destas situações são: o texto da pág. IV-19 referir que de acordo com a figura anterior
(IV.3.7) os meses onde se verifica o maior escoamento mensal são Janeiro, Fevereiro, Março e Dezembro
e que os meses com menor valor são Julho, Agosto e Setembro quando, nessa figura, não constam todos
os meses referidos, nem os valores indicados correspondem ao referido e; no quadro IV.3.3, com o título
de valores médios de escoamento e de caudais, estes últimos valores não constarem.

Neste EIA não é apresentada a delimitação das bacias hidrográficas interceptadas por esta estrada sendo
apenas indicados, na descrição do projecto – drenagem, os parâmetros considerados para o
dimensionamento.

A identificação de fontes poluentes, como as vias rodoviárias, foi feita genericamente. Embora se refira
que, de acordo com a figura, não existem praticamente fossas sépticas nem descargas directas, de acordo
com a escala da figura indicada não é possível tirar essas conclusões que, posteriormente, são
contestadas no item relativo ao abastecimento de água e ao saneamento, quando se refere que nessas
freguesias existem fossas sépticas, uma vez que a percentagem de fogos abrangida por saneamento é
baixa.

Situando-se a área em estudo na designada unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, o EIA procedeu à
descrição genérica do modo de circulação das águas subterrâneas. No que se refere à vulnerabilidade à
poluição das águas subterrâneas a informação de base considerada não se adequa ao caso em estudo,
uma vez que não permite caracterizar uma área tão restrita.

Em relação à qualidade das águas subterrâneas é referido que a estação 113/N2, localizada a 18km da
área em estudo, por se localizar na mesma bacia e numa zona de características rurais, “é representativa

do local em estudo, para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas”. Deve-se ter em atenção que
podem existir, localmente, fontes poluentes que podem alterar a situação de referência do ponto de
monitorização. Acresce que nos valores do quadro IV.3.6 está omisso o período e o ano a que os mesmos
se reportam (o valor de O2 em mg/l não se compara com o padrão em %O2).

Sendo difícil caracterizar um trecho tão diminuto, tendo por base informação de um âmbito muito
alargado, tal facto implica que grande parte da descrição apresentada não seja usada posteriormente na
identificação e avaliação de impactes. Para a área de afectação directa é feito um inventário de pontos de
água que, conforme é referido, não abrangeu toda a área de implantação do projecto dado não ter sido
possível aceder a todos os terrenos por serem particulares e apresentarem elevada densidade de mato.
Nas características das captações inventariadas e situadas nas imediações do traçado verifica-se que estas
têm grandes profundidades, desconhecendo-se, no entanto, os níveis freáticos.
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Na identificação e predição de impactes considera-se que são as terraplenagens as principais acções com
impacte directo e, indirecto, nos recursos hídricos. O aumento do escoamento superficial em detrimento
da infiltração, como consequência da impermeabilização do solo criado pela variante e respectivos
restabelecimentos, bem como a interferência com linhas de água, segundo o EIA, será um impacte
negativo, elevado mas pouco significativo, dado que se prevê o restabelecimento das linhas de água
interferidas por meio de 4 PH (1.1; 1.2; 1.3 e R1-1).

A drenagem foi dimensionada para um caudal de cheia centenário e os cálculos foram realizados com a
fórmula racional. O EIA refere que se a área da bacia a drenar for maior que 20ha o coeficiente C da
fórmula racional a usar seria de 0,5 e, nos restantes casos, 0,6. Analisando-se o quadro III.6.1 relativo ao
dimensionamento das PH verifica-se que foi usado para todos os casos o valor de 0,6, mesmo nas áreas
de 2ha.

No anterior EIA tinha-se questionado a delimitação das bacias hidrográficas consideradas para o
dimensionamento, dúvida que se mantém em relação às áreas de drenagem indicadas para as PH R1.1 e
1.2 que são significativas para uma área de cabeceira. Analisando o desenho relativo à delimitação das
bacias hidrográficas do PE-Drenagem, verifica-se que se procedeu a alguma simplificação na delimitação
da bacia B2 quando não se atendeu ao ponto cotado, razão pela qual o valor calculado para a bacia está
em excesso.

Em relação ao caudal indicado como de dimensionamento da PH 1.2, na pág. III.26, é indicado um valor
de 9,852m3/s enquanto no quadro III.6.1 o valor é de 8,503m3/s.

O uso do valor C=0,6 na fórmula racional agrava os valores de caudais, sendo estes tanto mais elevados
quanto menor for a capacidade de infiltração e prevalecer o escoamento superficial. Considerando que se
está numa área de cabeceira e, que o uso do solo indicado na fotografia aérea para esta bacia
hidrográfica é agrícola e florestal, não se afigura que o valor 0,6 seja o mais adequada para o caso em
estudo.

Quando se procede à análise das peças desenhadas (02.01; 03.01; 05.02 e 06.02), apesar dos desenhos à
escala 1/2000 não apresentarem uma base com qualidade (sem leitura), verifica-se que o
restabelecimento da linha de água não está de acordo nem com a localização, nem com a directriz da
mesma. Embora não se disponha das cotas da linha de água a montante do restabelecimento, o facto de
o mesmo se efectuar em escavação irá implicar uma alteração significava das cotas da linha de água.
Estas alterações, para além das implicações ao nível do escoamento e da capacidade de erosão, podem
ter impactes nos usos da água, a jusante.

Acresce que o PE considera como solução para o restabelecimento da linha de água entre as duas PH,
uma vala revestida com elementos de betão armado pré-fabricados com secção rectangular de 2*1,25m2,
numa extensão de 175m paralelamente a caminhos, estando ao longo do mesmo previstas 3 quedas com
uma altura de 1,07m para diminuir a velocidade para valores inferiores a 5m/s. O EIA considera esta
solução como sendo um impacte positivo, directo, permanente e significativo. Acresce que não é dada
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qualquer justificação para este tipo de solução que, sendo sempre discutível, teria maior integração se se
estivesse em área urbana.

O desvio e canalização de uma linha de água, tem implicações na velocidade de escoamento para jusante,
situação que não foi avaliada. Não sendo explicitado o critério usado para se considerar que o desvio e
colocação de uma linha de água natural, num canal rectangular, constitui um impacte positivo, indo esta
solução contra os princípios e medidas enunciados na Lei da Água para protecção e valorização dos
recursos hídricos, implica que se considere este impacte como negativo e muito significativo.

No Projecto de Integração Paisagística apresentado esta solução de restabelecimento da linha de água
não consta, para além de que as plantações propostas junto das PH não são de espécies adaptadas a
linhas de água.

Nas águas subterrâneas foram identificados impactes negativos, para o âmbito local, resultado da
afectação directa de 2 pontos de água e, indirecta, de mais 4 pontos de água. O trecho onde este impacte
pode ser mais significativo será entre o km 0+735 e 1+200, onde se prevê realizar uma escavação com
uma altura até 10m e onde o NF se identificou como estando a uma profundidade de 5,5m no km 1+085
e a 4m no km 1+095. Segundo o EIA neste trecho podem ocorrer exsurgências nos taludes.

Em relação aos impactes na qualidade das águas, é discutível que possa ocorrer a contaminação dos
recursos hídricos subterrâneos, no trecho a partir da escavação do km 0+730 por se interferir com o NF,
como se refere no EIA (pág. IV-9 do tomo II), dado que não se identificou esta zona como de recarga
destas águas e este tipo de acção é mais susceptível de ocasionar impactes em termos de rebaixamento
do nível e alteração de caudais.

A simulação dos impactes para a fase de exploração, na qualidade da água, constante no EIA, tendo
valores de concentração de poluentes muito elevados, demonstrou que o método podia não estar validado
para o caso em estudo, daí que tenha sido revista aquando da solicitação dos elementos adicionais.

No Aditamento consta uma nova simulação que substitui a do Anexo I. Merece referência o facto de nos
cálculos se ter considerado os valores de precipitação média anual de 1063,8mm quando, neste mesmo
volume, foi incluído um novo capítulo do Clima com valores diferentes.

Foi explicitado o motivo porque não se usaram os modelos desenvolvidos pelo LNEC para o IEP e foi feita
uma nova simulação, explicitando-se os critérios que foram considerados no modelo. Face aos receptores
considerados, aos volumes de tráfego e aos resultados obtidos não são expectáveis impactes negativos
significativos na qualidade da água.

As medidas de minimização propostas devem ser relativas aos impactes identificados no EIA, situação que
não se verificava no EIA daí que, aquando da verificação da conformidade se tenha considerado que as
medidas propostas estavam desajustadas face aos impactes identificados, tendo-se dado como exemplo o
texto do item 2.2.2. Esclareceu-se igualmente que o conceito de medida de minimização não abrange as
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componentes do Projecto, a não ser que as mesmas tenham sido incluídas, por algum motivo especifico, o
que não se verificou na listagem de medidas do item 3.4.3 que, mais não eram que a descrição do
projecto de drenagem.

Em resultado desta apreciação foi apresentado no Aditamento uma revisão das medidas de minimização,
tendo sido retiradas as referências aos órgãos da drenagem que o projecto contempla porquanto, tal
como se tinha referido, não constituem uma medida.

Assim, consideram-se correctas as medidas de minimização gerais para a fase de construção das pág. 79
e 80 do Aditamento. Em relação às medidas da pág. 81, relativas a estaleiros e outras estruturas de apoio
à obra, não se concorda com a primeira, uma vez que os estaleiros não se devem localizar próximos de
linhas de água e áreas de recargas de aquíferos.

Como não foram identificados impactes significativos para a qualidade da água, apenas foi proposto um
plano de monitorização para a qualidade da água como forma de validar os resultados apresentados. Para
a fase de construção, parte dos parâmetros propostos monitorizar estão relacionados com estaleiros e se
estes não se localizarem perto da linha de água, perde oportunidade a sua monitorização.

Uma vez que é referido que não se procedeu ao inventário dos pontos de água, da faixa a ocupar, por não
se ter tido acesso aos terrenos, antes da obra se iniciar ter-se-á de efectuar esse inventário e a
caracterização dos pontos de água a afectar directa e indirectamente. O nível da água dos pontos de água
passíveis de afectação indirecta deve ser monitorizado durante a fase de terraplenagem e, se se
verificarem alterações significativas nos níveis e caudais, deverão adoptar-se medidas de mitigação.

Tendo o EIA considerado o desvio e a canalização da linha de água um impacte positivo, não propôs para
a mesma qualquer medida de minimização. Dado que na apreciação constante neste parecer se considera
que:
os valores de caudais podem estar sobrestimado quer pelo valor de C usado, quer pela determinação
das áreas;
não se deve proceder ao desvio da ribeira e à alteração significativa do seu perfil longitudinal (cotas);
a proposta de canalização de uma linha de água (vala revestida com elementos de betão armado préfabricados com secção rectangular de 2*1,25m2, numa extensão de 175m) não atende aos princípios
constantes na Lei da Água;
a integração paisagística não atendeu às soluções propostas de drenagem e caminhos paralelos;
o PE – Drenagem deve ser alterado, dado que não deve ser aceite a canalização da linha de água e o seu
desvio ao longo de caminhos, alguns dos quais a retirar, dado que não são aí restabelecidos. A solução a
desenvolver deve evitar que, para o restabelecimento da linha de água, seja necessário o seu desvio e a
alteração do perfil longitudinal. Se o caminho existente que vai ser interceptado deixa de ter esta função
e, tal como considerado na integração paisagística, será uma área a sofrer sementeira, deve-se atender a
este facto na solução a desenvolver para o restabelecimento da linha de água, onde devem ser
consideradas soluções de engenharia vegetal.
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Solos
Solos afectos à Reserva Agrícola Nacional
Constatou-se que a Variante atravessa manchas de solos incluídas em Reserva Agrícola Nacional (RAN)
que, de acordo com o previsto no EIA, correspondem a cerca de 1,8 ha no total.

Entre os km 0+100 a 0+550 a via afecta, marginalmente, uma mancha de solos incluídos em RAN. A
primeira centena de metros de via divide, longitudinalmente, uma parcela ocupada com uma cultura de
vinha recentemente instalada. Uma vez que neste local a via será construída em aterro, com altura de
cerca de 6 m e uma base de 25 a 30m, estima-se a ocupação de uma faixa de cerca de 0,4ha de vinha
num total de 1,8ha de parcela. Esta afectação é considerada significativa, dado ser uma cultura
permanente, que implica investimento público e privado e a perda de produtividade do agricultor durante
um período alargado (correspondente ao período que uma cultura necessita para se tornar novamente
rentável).

Ao longo desta mancha existem ainda pomares de kiwi, de acordo com o referido no estudo, que sendo
uma cultura permanente terá sempre impacte económico com significado para o agricultor. A restante
área da mancha é ocupada com culturas arvenses, onde as implicações são reduzidas, o que também se
aplica nas restantes afectações pontuais de RAN resultantes do atravessamento da via.

É indispensável a solicitação prévia à Comissão Regional de Reserva Agrícola do Norte, de autorização
para utilização não agrícola desses solos, devendo ser devidamente fundamentada a opção pelo traçado,
bem como a inexistência de alternativa viável fora da área de RAN.

Afectação de áreas agrícolas
Deverá ser dada especial atenção à afectação de culturas permanentes como vinhas e pomares, dado
estar em causa o investimento público e privado e a perda de produtividade do agricultor durante um
período alargado (correspondente ao período que uma cultura necessita para se tornar novamente
rentável). Assim, as áreas de culturas permanentes ao longo do traçado devem ser identificadas de modo
a prevenir-se as respectivas indemnizações, além de, no caso da vinha ser necessário assegurar que as
licenças correspondentes a áreas inutilizadas sejam disponibilizadas para implantação de novas áreas de
vinha na região.

Afectação de tanques de rega
O estudo refere a existência de dois tanques de água, para rega, afectados pelo traçado, o que é
classificado com um impacte negativo, todavia pouco significativo, dado o seu uso e correspondente
estado avançado de degradação. Dado não ser referido o contacto com os proprietários, alerta-se para o
facto de frequentemente estas infra-estruturas, embora estando em plena utilização, não se apresentarem
com um aspecto preservado, pelo que deve ser averiguada a sua utilização actual, a afectação da origem
da água e das levadas associadas a esses tanques.
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Uso Actual do Solo

É feita uma descrição pormenorizada do tipo e qualidade dos solos afectados pelo traçado, verificando-se
que a maior parte são solos da classe A, com capacidade de utilização agrícola e, em menor quantidade,
solos da classe F, com capacidade de uso florestal.

Assim, o espaço atravessado por esta via é, fundamentalmente, um espaço ocupado por agricultura e
alguma floresta, sendo que a maioria dos solos estão classificados como Reserva Agrícola Nacional.
Nada é referido, neste factor ambiental, relativamente à utilização/uso actual do solo na área abrangida.

No entanto, esta análise é realizada no descritor Planeamento e Gestão do Território, no qual se
identificam os seguintes usos: áreas de uso urbano, de uso agrícola, de uso florestal, de uso industrial e
sem uso definido.

Uso Urbano
O traçado foi implantado num corredor que contorna as edificações existentes, não havendo assim,
nenhuma que conflitue com esta Variante.

Uso Agrícola
A ocupação agrícola deste corredor é de dois tipos: cultura tradicional de hortícolas e pastos para bovinos
e vinha de latada e fruticultura. Estas últimas (vinha e frutícolas) serão as principais afectações deste
traçado, sendo afectadas em cerca de 400 metros (1/3 do total da via).

De referir, também, a existência de campos actualmente abandonados.

Uso Florestal
O traçado intersecta alguns núcleos de eucalipto, choupo e plátano especialmente na segunda metade do
traçado.

No início do traçado, próximo da faixa de intervenção, salienta-se a presença de um núcleo de grande
valor de carvalho roble (Quercus rober) junto à EN101.

Uso Industrial
Apenas uma indústria se localiza muito próximo do traçado em estudo.

Os principais impactes da construção desta via, neste factor ambiental, serão resultantes das grandes
movimentações de terras que originam alterações mais ou menos profundas da topografia, para além das
naturalmente relacionadas com a alteração de uso, designadamente do agrícola.

Os níveis de compactação atingidos e as eventuais alterações nos níveis freáticos poderão, ainda, ter
implicações indirectas imprevisíveis.
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Naturalmente, o uso agrícola, pela sua representatividade, será o que apresentará impactes negativos
mais significativos.

Durante a fase de exploração, será a poluição provocada pela circulação automóvel a principal causadora
dos impactes negativos sobre os solos.

Das medidas de minimização propostas, com as quais se concorda, salientam-se pela sua relevância, as
seguintes:
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deverá ser feita a decapagem da terra viva que será
armazenada em pargas, de altura não superior a 2 metros, para posterior reutilização na cobertura
dos taludes.
Desmatação e limpeza apenas do corredor e secção necessários para a implantação da estrada,
evitando a degradação e alteração de solos em áreas desnecessárias.
Escolha criteriosa da localização dos estaleiros, os quais não deverão localizar-se em áreas
classificadas como REN ou RAN, e áreas com uso agrícola intensivo. Desde que possível, deverão
utilizar-se áreas afectas à via, como zona de estaleiros e/ou depósito de materiais para a obra.
Adopção, pela autarquia interessada pelo projecto, de uma correcta política de ordenamento e gestão
do território, que tenha em conta a vocação dos solos e a necessidade de preservação dos situados
em áreas pertencentes à RAN e Domínio Público Hídrico, de modo a manter o seu uso de acordo com
o estabelecido no plano municipal em vigor e não com as situações momentâneas de índole
especulativa.

Acrescentam-se a estas as seguintes:
Preservação de um núcleo de grande valor de carvalho roble (Quercus rober) existente no início do
traçado, próximo da faixa de intervenção, junto à EN101.
É interdita a localização do depósito de terras sobrantes em áreas condicionadas, designadamente em
áreas classificadas como REN e RAN e áreas com uso agrícola intensivo.

Componente Social

A área em estudo não apresenta variações bruscas de cotas e caracteriza-se por uma distribuição mista de
ocupação do território onde a população se mistura com diferentes actividades económicas,
designadamente, agrícola, industrial, serviços, comércio a retalho, com predomínio da actividade industrial
e da actividade agrícola de explorações de pequena dimensão.

Na envolvente ao traçado é possível destacar a existência de habitações, que serão afectadas ainda que
indirectamente pela proximidade à Variante. Importa, contudo, ressalvar o facto de não existirem
afectações directas nem nas habitações, nem nos acessos às mesmas.

Indica-se, a seguir, as habitações que se localizam na envolvente próxima e respectiva distância à obra:
Início do traçado, junto à rotunda - habitações do tipo unifamiliar de um ou dois pisos que distam
cerca de 38 a 93m.
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
“Variante Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN 101 a Norte de Felgueiras”
Projecto de Execução
Julho 08

15

Parecer da Comissão de Avaliação

km 0+240, a Oeste do traçado - um prédio de três pisos e habitações unifamiliares de dois pisos
afastados cerca de 140m.
km 0+575 a Oeste - habitações de dois pisos que distam cerca de 100 a 180m da plena via e apenas
20 a 30 m do Restabelecimento 1 e 1A.
km 0+800 da Variante - habitações que se encontram afastadas cerca de 60 a 100m de distancia,
algumas delas de dois pisos e, em aparente, estado de abandono.
km 1+000 da Variante - uma fábrica de calçado a Este e habitações de dois pisos a Oeste que distam
cerca de 50 a 70m da Variante e, 20 a 40m, do restabelecimento 2.

A nível regional, para a fase de construção, não se identificam impactes considerados significativos
gerados na componente demográfica, uma vez que os trabalhadores afectos à construção desta obra não
são em número significativo para provocar alterações do nível demográfico.

Ao nível das actividades económicas e de emprego, prevê-se que possa ocorrer dinamização nos sectores
da restauração e da construção civil embora de pequena expressão e duração limitada considerando-se
impactes positivos embora pouco significativos, temporários e reversíveis.

Já ao nível das alterações de trânsito, provavelmente obrigando a desvios nos itinerários utilizados pelas
populações da região, poderão constituir-se perturbações nas condições de vida e no quotidiano das
pessoas, a par da circulação de veículos pesados em virtude da movimentação necessária à execução de
obra, o que no conjunto fará com que estes impactes, de âmbito regional, sejam negativos e
significativos, temporários, reversíveis, indirectos e certos.

Para a fase de exploração prevê-se que esta obra contribua para a melhoria das ligações viárias entre as
várias freguesias do concelho, dinamizando as acessibilidades e, assim, as actividades económicas
contribuindo de modo positivo para a melhoria da circulação rodoviária, aumentando as condições de
qualidade, conforto e segurança da circulação viária e, consequentemente, para o progresso da região.
Estes impactes serão positivos, significativos, directos, permanentes, irreversíveis e prováveis.

Ao nível local, os impactes gerados pela construção do projecto em apreço correspondem aos impactes
gerados e sentidos na área de influência das zonas a intervencionar ao longo dos 1 251m do traçado.

Os impactes na demografia e povoamento estão relacionados com o aumento do número de indivíduos
presentes na área em estudo, o que face à dimensão da obra e respectivos trabalhadores, constituirá um
impacte considerado nulo.

Os impactes identificados na população residente estão relacionados com a alteração do uso do solo, a
aproximação da Variante às habitações e Quintas com consequentes alterações nos níveis de
incomodidade e qualidade de vida.

Assim, na fase de construção é de salientar o facto deste traçado não apresentar afectações directas em
habitações e/ou respectivos acessos.
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Relativamente aos impactes provocados por variações de distâncias a percorrer, a proximidade às
habitações, conforme anteriormente referidas, constituem, na fase de construção, impactes negativos
significativos, directos e permanentes, enquanto durar esta fase, e reversíveis.

Ao nível dos impactes verificados nas actividades económicas e emprego, com o acréscimo de população a
laborar na construção deste empreendimento, constituirá um impacte positivo, pouco significativo,
temporário e reversível, no que se refere à dinâmica nas actividades ligadas à restauração e construção
civil, constituindo um estímulo ao desenvolvimento local.

Contudo, esta fase de construção terá impactes negativos em termos de afectações de áreas agrícolas,
dadas as afectações de estruturas de apoio à agricultura, nomeadamente, dois tanques de rega, um
sequeiro e um espigueiro o que constitui um impacte negativo, significativo (contrariamente ao referido no
EIA), directo, irreversível, permanente e certo.

A área das parcelas a expropriar, classificadas como área agrícola sem aproveitamento é de 3,88ha, como
terreno agrícola é de 3,08ha e como terreno florestal é de 0,42ha.

Considera-se que os impactes nos terrenos classificados como terrenos com produção agrícola e florestal,
são negativos, significativos, directos, permanentes, irreversíveis e certos.

Ao nível da qualidade de vida dos residentes em espaços incluídos em aglomerados urbanos as afectações
pela fase de construção advêm das alterações induzidas pelo aumento dos níveis de ruído, diminuição da
qualidade do ar, alterações ao nível das acessibilidades e quebras de continuidade de áreas sociais pelo
que se consideram como impactes negativos, significativos (contrariamente ao referido no EIA), directos,
temporários, reversíveis e certos.

Os impactes locais decorrentes da fase de exploração estão relacionados com a alteração das
acessibilidades e os potenciais de desenvolvimento económico que o traçado irá ocasionar.

Em termos demográficos, os impactes decorrentes desta obra enquadram-se no âmbito da reorganização
da distribuição espacial das populações e do seu quotidiano.

Assim, considera-se importante para a evolução demográfica local a existência de uma rede de
acessibilidades rodoviárias consolidada, uma vez que vai proporcionar uma melhoria na qualidade de vida
da população ao nível das acessibilidades, constituindo este um impacte positivo, significativo, directo,
permanente, irreversível e certo.

Como impactes negativos importa referir o efeito barreira e as alterações ao nível da qualidade de vida por
aumento dos níveis de ruído e diminuição da qualidade atmosférica. Contudo, estes impactes podem ser
minimizados uma vez que estão garantidos restabelecimentos para este troço, e a colocação de barreiras
acústicas de modo a atenuar o efeito do aumento do ruído.
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Ao nível das actividades económicas, a nova via, ao incrementar as acessibilidades e, assim, permitir o
escoamento mais fácil e rápido dos produtos, e aproximar mercados que até então se encontravam
afastados, contribuindo para uma redução de custos na relação tempo/distância, promove a ocorrência de
um impacte positivo, pouco significativo, directo, permanente, irreversível e certo.

Contudo, o EIA não refere, pelo que se considera importante salientar, o impacte negativo que esta via
implica no efeito barreira das áreas agrícolas que passam a estar divididas e afastadas, situação que
deverá ser tida em consideração, de modo a se garantirem justas indemnizações para as populações
lesadas que retiram rendimentos do aproveitamento destas terras agrícolas e florestais.

As medidas propostas no EIA apresentam-se como suficientes para minimizar os impactes previstos no
EIA associados à implementação da obra. Contudo, importa salientar que se devem acrescentar as
seguintes medidas:
Reforçar que do ponto de vista de afectação das habitações que, pela sua proximidade, possam ficar
danificadas decorrente da fase de obra, particularmente, pelo recurso a explosivos, deverão ser
garantidas indemnizações justas que possibilitem a minimização dos impactes negativos causados
e/ou sempre que possível a reposição das situações alteradas.
Igualmente importante é garantir indemnizações justas que possibilitem a minimização dos impactes
negativos causados e/ou sempre que possível a reposição das situações alteradas, ou respectiva
relocalização, nomeadamente, para as afectações para os proprietários que retiram rendimentos do
aproveitamento das terras agrícolas e florestais afectadas, e em particular, das afectações que se
verificam ao nível do apoio à exploração, como sejam os tanques, espigueiro e sequeiro pelo que
deve, em articulação com os proprietários, verificar-se qual a possibilidade destas estruturas serem
relocalizadas para áreas adjacentes onde possam continuar a ser úteis.
Durante a fase de obra, garantir que os atravessamentos das populações ou de zonas com
equipamento sensíveis, como sejam escolas ou centros de saúde, sejam evitados ou condicionados.

Ambiente Sonoro

Para efeitos de caracterização acústica da envolvente da rodovia em estudo, foram efectuadas medições
de ruído ambiente em sete locais situados na sua área de influência.

Os valores medidos permitem concluir que, na situação actual, os valores de Lden se situam entre 46 e 61
dB(A) e os de Ln entre 38 e 49 dB(A), correspondendo os valores mais elevados aos pontos localizados
junto à EM562 e às EN101 e EN101-3.

Na ausência de classificação acústica por parte Câmara Municipal de Felgueiras, atendeu-se ao prescrito
no ponto 3 do Art.11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se como valores limite de
exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente.

Na fase de construção, a avaliação foi efectuada de forma qualitativa, uma vez que uma quantificação
precisa exigiria um conhecimento rigoroso das características, número e regimes de funcionamento dos
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equipamentos usados na frente de obra num dado momento, prevendo-se apenas que serão
potencialmente afectados os receptores localizados num raio de 200m a partir da frente de obra.

Na fase de exploração, a avaliação de impactes foi efectuada com base nos valores de Lden e Ln
resultantes, para os anos de 2013, 2020 e 2030, para um conjunto de 49 pontos de avaliação localizados
na envolvente do traçado.

Com base nos valores previstos foi avaliado o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente do
critério de exposição máxima. A análise realizada permitiu identificar as situações mais gravosas em
termos de impactes sobre o ambiente sonoro. No Quadro 1 listam-se estas situações para 2030, ano
considerado no EIA para o dimensionamento das medidas de minimização. No Quadro 2 listam-se os
receptores em que se prevê o incumprimento da Regra de Boas Práticas no período nocturno, ou seja em
que a diferença entre os valores de Ln com e sem projecto é superior a 12 dB(A), para o mesmo ano.

Quadro 1 – Níveis sonoros mais elevados previstos para a Variante de Felgueiras, em 2030
Situações km

Lden

Ln

∆VL

1

0+000-0+150 (Esq)

67

59

6

2

0+550-0+675 (Dir.)

65

57

4

3

0+650-0+900 (Esq)

64

56

3

4

0+975-1+025 (Esq.)

69

61

8

5

1+025-1+125 (Dir.)

69

60

7

Legenda: ∆VL – diferencial mais elevado relativamente aos valores limite de exposição ;

Quadro 2 – Situações de incumprimento da Regra de Boas Práticas na Variante de Felgueiras em 2030
Situações km

Lden

Ln

∆RBP

2

0+550-0+675 (Dir.)

65

57

6

3

0+650-0+900 (Esq)

64

56

7

Legenda: ∆RBP – diferencial relativamente ao cumprimento da Regra de boas Práticas ;

Na fase de construção deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:
•

Seleccionar os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro de forma a
minimizar a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis.

•

Evitar a localização de estaleiros na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.

•

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a
natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais
afectações à população.
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•

Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de
habitações, ao período diurno e dias úteis.

•

Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.

•

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.

•

Implantação de barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra no caso de se
verificarem impactes locais directos e quando os estaleiros fiquem situados próximo de áreas com
ocupação sensível.

De acordo com o EIA, na fase de exploração, as medidas de minimização incluirão a aplicação de
pavimento com características de absorção acústica em toda a extensão da Variante e a instalação de três
barreiras acústicas. A localização e dimensões das barreiras acústicas, a instalar no ano de início de
exploração, são indicadas no quadro seguinte.

Quadro 3 – Localização e características das barreiras acústicas

Barreiras
Acústicas

B1

B2

Sentido

Esquerda

Esquerda

Altura

Km inicial

Km final

0+000

0+020

2.5

0+020-

0+024

2.7

0+024

0+052

2.5

0+052

0+056

2.25

0+056

0+132

2.0

0+132

0+136

1.75

0+136

0+172

1.5

0+975

0+987

1.5

0+987

0+995

1.75

0+995

1+007

2.0

1+007

1+011

2.25

1+011

1+023

2.5

1+023

1+027

2.75

1+027

1+075

3.0

(m)
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B3

Direita

0+975

0+991

1.0

0+991

1+007

1.5

1+007

1+095

2.0

Absorvente*

(1) Coeficiente de absorção sonora αmed ≥ 0,6

As medidas de minimização preconizadas no EIA são suficientes para o cumprimento dos valores limite de
exposição fixados pela legislação em vigor. Verifica-se, no entanto, que após a sua adopção subsistem
situações de incumprimento da Regra de Boas Práticas nas Situações 1 e 2 indicadas no Quadro 2. Assim
sendo, deverão ser adoptadas medidas complementares no sentido de proteger também aqueles
receptores.

Na fase de construção deverão ser alvo de monitorização os locais mais próximos da frente de obra e dos
estaleiros.

Na fase de exploração, deverão ser considerados os receptores indicados no EIA (R1 a R15). Ainda de
acordo com o referido no EIA, em cada um destes locais deverão ser realizadas duas medições acústicas,
em cada um dos três períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo
em vista a determinação dos valores dos indicadores Lden e Ln.

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pela Circular
Clientes n.º 02/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens
de acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”, IPAC 2007 e acompanhadas por contagens de tráfego.

A primeira campanha de medições deverá ser efectuada seis meses após a entrada em funcionamento da
Variante. Após esta campanha, na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas ao nível do
volume e/ou composição do tráfego, a monitorização deverá ser realizada de cinco em cinco anos.

Os resultados devem ser analisados tendo em vista:
•

Avaliação das previsões apresentadas no EIA.

•

Avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas.

•

Necessidade de medidas complementares face ao cumprimento da legislação.

Qualidade do Ar

A caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foi efectuada com base nas campanhas de avaliação
das concentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e ozono no ar ambiente em Portugal e, no
Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90. O método de amostragem usado (difusão
passiva) não sendo um método de referência nem sendo contínuo, não permite verificar o cumprimento
da legislação em vigor, no entanto permite inferir sobre a probabilidade de ocorrência de excedências a
cada um dos valores limite ou limiares de avaliação previstos na legislação. Assim, de acordo com este
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método o dióxido de azoto e o dióxido de enxofre se encontram dentro dos limites legislados, enquanto
para o ozono os valores ultrapassam alguns dos valores legislados (24 horas).

De acordo com o Inventário CORINAIR e para a sub-região do Tâmega, os valores de emissões dos vários
poluentes permitem concluir que as emissões de CO e NOx, associadas ao tráfego rodoviário, são as
menos significativas na região em estudo.

Para a caracterização do ar, a nível local, foram identificadas as fontes poluentes existentes na envolvente
do traçado:
Uma fábrica de calçado, localizada a 50m a Oeste, do km 1+100.
Circulação automóvel.

Foram, também, identificados os principais receptores sensíveis:
3 habitações, entre 38 e 93m junto à Rotunda, no início do traçado.
3 habitações a 140m a Oeste do traçado, ao km 0+240.
7 habitações entre 100 e 180m da plena via e entre 20 a 130m junto dos Restabelecimentos 1 e 1A,
ao km 0+575, a Oeste do traçado.
4 habitações entre 60 a 110m a Este do km 0+800 da Variante (algumas abandonadas).
7 habitações entre 50 a 70m a Oeste e fábrica de calçado a Este, do km 1+000 da Variante em
estudo e, entre 20 a 40m do Restabelecimento 2.

Face à sua sensibilidade, também foram identificadas as áreas de RAN.

Relativamente à identificação e avaliação de impactes para a fase de construção considerou-se que estes
serão resultantes das actividades de movimentação de terras, deposição e transporte de inertes,
circulação de maquinaria e de outras infra-estruturas associadas à obra (estaleiros). Destas acções,
resultará a emissão e deposição de partículas em suspensão resultando incómodos e perturbações para as
zonas sensíveis acima referidas. Estes impactes apesar de negativos serão temporários.

Para a fase de exploração foi utilizado o modelo de simulação CALINE 4, para o cálculo das concentrações
médias horárias de poluentes, na zona envolvente da Variante. Foram efectuadas simulações para o ano
de 2005 e 2025 (para dois cenários, optimista e pessimista). Das simulações efectuadas concluiu-se, no
EIA, que à excepção do monóxido de carbono, praticamente não se verificam alterações das
concentrações de poluentes preexistentes. Nas zonas das rotundas e dos restabelecimentos poderão
ocorrer situações em que sejam ultrapassados os valores legislados, no entanto estas situações terão uma
probabilidade de ocorrência reduzida, encontram-se associadas a condições meteorológicas de reduzida
probabilidade de ocorrência.

Consideraram-se os impactes na qualidade do ar negativos, mas pouco significativos.

São ainda referidos, no EIA, os impactes positivos resultantes da diminuição do tráfego noutras vias,
nomeadamente na EN101, EM562 e no CM1175.
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As medidas de minimização apesar de se apresentarem como um conjunto de boas práticas para a
construção de rodovias, deverão ser implementadas.

Planeamento e Gestão do Território

A consulta do PDM de Felgueiras permite identificar os espaços atravessados por esta Variante, e que são:
Espaços Urbanos e Urbanizáveis – analisada a planta de ordenamento do PDM de Felgueiras enviada
no Aditamento ao EIA e, contrariamente ao referido neste estudo, apenas serão afectadas áreas de
Ocupação Urbana de Média Densidade no final da variante, de uma forma difícil de especificar, a
partir de cerca do km 0+700 e ainda pelos Restabelecimentos 1 e 1A.
Espaços Industriais – uma área de concentração industrial ficará muito próxima do traçado proposto,
cuja afectação será marginal e provocada pela escavação prevista.
Espaços de Ocupação Condicionada – são atravessados por este traçado duas áreas agrícolas
complementares (áreas em que habitualmente se pratica agricultura mas que não estão classificadas
como RAN), uma do km 0+000 ao km 0+110 e outra do km 0+940 ao km 1+113. Será, ainda,
afectada uma pequena área pelo Restabelecimento 1.
Zonas de Salvaguarda Estrita – correspondem, no espaço em apreço, às áreas classificadas como
RAN, isto é, cerca de metade do traçado proposto.

Quanto às áreas legalmente condicionadas, estas resumem-se, às classificadas como RAN, já que as
servidões detectadas, com regras muito próprias de protecção, se encontram devidamente asseguradas.
Atendendo a que o EIA não identificou áreas classificadas como REN e Domínio Hídrico as mesmas não
foram,, portanto, analisadas no estudo.

Como foi já referido, afectar-se-ão, com a construção desta via, cerca de 550 m lineares de solos
classificados como RAN, o que se traduz numa ocupação efectiva de 18 450m2 (próximo de metade da
totalidade de área a ocupar pela construção da totalidade da via e restabelecimentos). Mais grave, no
entanto, é a passagem da via pelo meio da mancha o que se poderá traduzir num maior
desaproveitamento efectivo já que os acessos directos deixarão de existir.

Não é referida no estudo a afectação de “leitos de cursos de água”, um dos sistemas da REN que constitui
a REN de Felgueiras em vigor.

A principal consequência da construção desta via no ordenamento do território, e para além da alteração
do uso decorrente da construção propriamente dita de uma infra-estrutura não prevista no PDM, é a
constituição de uma barreira física que determina a separação de duas parcelas ao longo, neste caso, de
cerca de 1200m.

Para além deste aspecto, será evidente a ocorrência de uma maior pressão urbanística para a ocupação
dos solos localizados nas proximidades de acessos a esta Variante. De não esquecer que, numa grande
parte do trajecto, se intersectam solos da RAN.
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Para além dos impactes negativos que irão ocorrer, terá, no entanto que se considerar a ocorrência de um
impacte positivo, que respeita à melhoria das acessibilidades desta área.

Quanto às medidas de minimização propostas, com as quais genericamente se concorda, salientam-se as
seguintes:
Delimitação, no terreno, das áreas RAN próximas dos locais a intervir através de marcações com
estacas ou fitas sinalizadoras.
Para a localização do estaleiro de depósito de terras sobrantes, do depósito de matérias escavados a
reutilizar na construção de aterros, estes devem ser escolhidos fora dos terrenos pertencentes à REN
e à RAN, salvaguardando a não afectação do coberto arbóreo, a interdição à utilização de solos
agrícolas protegidos.

A estas, acrescenta-se a seguinte medida:
Será interdito o início da obra sem que seja obtida a devida autorização para a ocupação de espaços
classificados como REN (leitos de cursos de água), o mesmo se aplicando ao Domínio Hídrico.

Património

A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência consistiu na pesquisa bibliográfica
sobre a área de estudo e no trabalho de campo durante o qual foram relocalizadas as ocorrências
patrimoniais registadas na pesquisa bibliográfica e na prospecção sistemática do corredor.

O enquadramento patrimonial da área de estudo é muito genérico e poderia mencionar sítios
arqueológicos localizados nas freguesias abrangidas pelo projecto, que constam nas bases de dados
oficiais, como é o caso do povoado fortificado da Idade do Ferro de Picoto (CNS 16 197), situado a cerca
de 350m a Norte do início do traçado.

Em resultado dos trabalhos efectuados foram identificadas 5 ocorrências patrimoniais integráveis no
património edificado e etnográfico. A ocorrência 1 corresponde a um edifício com capela anexa. As
restantes ocorrências são tanques (ocorrências 2, 4 e 5), um sequeiro e espigueiro (ocorrência 3).

No EIA prevê-se a ocorrência de impactes negativos directos sobre as ocorrências 2 e 4, localizadas sob o
traçado, durante a fase de construção. Tendo em conta a distância relativamente ao traçado prevê-se a
ocorrência de impactes indirectos sobre as ocorrências 3 e 5 relacionados com a circulação de maquinaria.

Face ao potencial patrimonial da área, não é de excluir que poderão surgir vestígios arqueológicos, até ao
momento desconhecidos, devido às movimentações de solos durante a fase de construção.

As medidas de minimização gerais e específicas propostas no EIA são genericamente adequadas. Para
além dessas deverá acrescentar-se a prospecção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas
de estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito de materiais e outras áreas funcionais da obra que
não tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação.
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Paisagem

Em termos de caracterização da paisagem, considerou-se a existência de duas unidades de paisagem:
Paisagem agrícola das Quintas de Figueiredo, Cabo e Carvalhinhos (km 0+000 a 0+500), que possui
elevada qualidade visual e elevada fragilidade visual e, consequentemente, elevada sensibilidade
visual.
Paisagem sem uso, mas arborizada (do km 0+500 até ao final), com núcleos de vegetação arbórea
(choupos e plátanos, associados à linha de água) e eucaliptos, surgindo entre estes áreas incultas
sem uso definido. A qualidade visual é média a baixa, não possuindo pontos notáveis. A sensibilidade
visual é média a abaixa, tendo em conta que existe alguma capacidade de absorção visual a novas
intrusões.

Quanto à avaliação de impactes, para a fase de construção considerou-se a ocorrência de impactes
negativos significativos embora temporários, resultantes da desmatação a efectuar e da criação dos
aterros e escavações com maior significado, entre o km 0+735 e o km 1+200, dada a escavação prevista
com cerca de 10m de altura, e da deposição do material a levar a depósito, embora se recomende no EIA
a utilização nos aterros das terras provenientes das escavações.

Relativamente às três Quintas acima referidas e face ao afastamento das mesmas ao traçado (110m e
130m do espaço habitacional da Quinta de Figueiredo; e 60 a 80m do espaço habitacional da Quinta do
Cabo; o espaço habitacional da Quinta dos Carvalhinhos encontra-se abandonado), bem como o aterro de
cerca de 4m previsto nesta zona, não se prevê a ocorrência de impactes ambientais significativos que
impliquem a adopção de medidas complementares às do Plano de Integração Paisagística previsto.

Quanto às medidas de minimização apresentadas, apesar das mesmas serem genéricas foi apresentado
um Projecto de Integração Paisagística, sobre o qual se referiu na análise do factor Recursos Hídricos que
não contemplava o desvio e a canalização da linha de água, e que as plantações propostas junto das PH
não são de espécies adaptadas a linhas de água, pelo que estes aspectos deverão ser revistos.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
“Variante Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN 101 a Norte de Felgueiras”
Projecto de Execução
Julho 08

25

Parecer da Comissão de Avaliação

6. Consulta Pública

A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, com início no dia 26 de Maio de 2008 e o seu final no
dia 14 de Julho de 2008, tendo sido recebido um parecer da Junta de Freguesia de Margaride que propõe
duas alterações em relação ao projecto:
- Alteração do restabelecimento 1A, devendo o restabelecimento do acesso à Rua José Maria Lickfold da
Silva, ser efectuado através da Rua do Cabo, de forma a causar menores incómodos aos moradores da
zona (cartografia anexa ao Relatório da Consulta Pública) e reduzir a afectação de solos.
- Uma vez que a Rua José Maria Lickfold da Silva ficará, toponimicamente, dividida em duas, sugere que
tal separação seja feita nesta fase, de modo a evitar erros no que se refere a registo de terrenos e
imóveis, assim como do extravio de correspondência.

A CA considera que a viabilidade da proposta de alteração ao Restabelecimento 1A deve ser analisada pelo
proponente e no que se refere à segunda questão a sua análise não se enquadra nesta avaliação.
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7. Conclusões

Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente, a 24 de Janeiro de 2008, para procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental, o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Projecto de Execução da
Variante Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN-101, a Norte de Felgueiras, com uma
extensão de 1251m e um perfil transversal de 2x2 vias.

Este procedimento de AIA surge no seguimento de um processo anterior em que a Comissão de
Avaliação se pronunciou pela Desconformidade do EIA, tendo a 16 de Julho de 2007 sido emitida a
respectiva Declaração de Desconformidade.

O Projecto tem por objectivo proceder à ligação da Variante já executado, às EM562 e 564, criando-se
assim uma alternativa à actual EN101 em Felgueiras, retirando do interior da cidade o tráfego de
passagem, diminuindo a probabilidade de acidentes e de congestionamento de tráfego.

Relativamente a alternativas de projecto, e de acordo com o referido no EIA, a existência de grande
ocupação marginal ao longo da actual EN101 e de grande número de acessos directos à via é a
justificação apresentada para não se beneficiar a actual estrada. Também o facto de existir um ponto
fixo no final da actual via rápida, e a reduzida extensão da mesma, implica a não existência de
alternativas.

Os principais impactes negativos do projecto irão ocorrer ao nível dos factores ambientais
geomorfologia (excesso de terras, cerca de 111 830m3, a levar a depósito e uma escavação com uma
altura significativa de 10m), Recursos Hídricos (desvio e canalização da linha de água, afectação de
poços e tanque), Solos (afectação de áreas RAN e de áreas agrícolas, divisão de propriedades
agrícolas), Ruído (aumento dos níveis de ruído), Socioeconomia (proximidade a habitações,
afectações de áreas agrícolas e de infra-estruturas de apoio à agricultura, afectação da qualidade de
vida resultante das acções associadas à construção da via – aumento dos níveis de ruído e de
poluição atmosférica e alteração das acessibilidades), Planeamento e Gestão do Território (afectação
de áreas de uso condicionado – RAN), Património (afectação das ocorrências patrimoniais 2 e 4) e
Paisagem (alteração da morfologia e na utilização territorial). Para estes impactes estão previstas
medidas que minimizam/reduzem a respectiva significância.

Os principais impactes positivos, ocorrerão ao nível socioeconómico e serão resultantes do aumento
da fluidez do trânsito, reforço da segurança rodoviária com a redução de sinistralidade, melhoria da
circulação viária e das acessibilidades.

Em termos de Consulta Pública apenas se recebeu o parecer da Junta de freguesia de Margaride no
qual se solicita a alteração do restabelecimento 1A, devendo o restabelecimento do acesso à Rua José
Maria Lickfold da Silva, ser efectuado através da Rua do Cabo, de forma a causar menores incómodos
aos moradores da zona, e a reduzir a afectação do solo.
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Assim, e face ao acima exposto a CA emite Parecer favorável ao Projecto de Execução da “Variante
Urbana de Felgueiras – Prolongamento até à EN101 a Norte de Felgueiras”, condicionado à:

Análise da possibilidade de alteração do Restabelecimento 1A, de acordo com o proposto pela
Junta de Freguesia de Margaride.
Revisão da determinação dos caudais de ponta de cheia, em função do considerado neste parecer
e à alteração do projecto de drenagem, no sentido de se evitar a canalização da linha de água
interferida. A solução a desenvolver deve evitar que, para o restabelecimento da linha de água,
seja necessário o seu desvio e a alteração do perfil longitudinal. Se o caminho existente que vai
ser interceptado deixa de ter esta função e, tal como considerado na integração paisagística, será
uma área a sofrer sementeira, deve-se atender a este facto na solução a desenvolver para o
restabelecimento da linha de água, onde devem ser consideradas soluções de engenharia vegetal.
Apresentação da proposta de localização do depósito do material sobrante, dada a quantidade de
material a depositar.
Implementação das Medidas de Minimização e de Monitorização referidas neste Parecer e no EIA.
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Anexo 1 – Esboço Corográfico
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