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O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO?
Este Resumo Não Técnico (RNT) é um volume independente, que integra o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) em fase de Projecto Base do projecto IC 35 - Nó de Guilhufe
(A4/IP4) /Nó de Penafiel Sul, e que pretende descrever o projecto em análise e as
principais conclusões do EIA para o público em geral.
Dado que o RNT se destina a ser um documento de grande divulgação, caso se
pretenda obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que a concretização
do projecto implicará no ambiente, deverá ser consultado o Estudo de Impacte
Ambiental que se encontra disponível na Câmara Municipal de Penafiel, na Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte no Porto, e na Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).

QUEM É QUE PROPÕE E LICENCIA O PROJECTO?
A entidade proponente do projecto e a entidade licenciadora é a EP, Estradas de
Portugal, S.A., a qual é responsável por projectar o lanço rodoviário em estudo assim
como as respectivas ligações à rede viária local.

QUAIS OS ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO ESTUDO DE
IMPACTE AMBIENTAL DO ESTUDO PRÉVIO?
A EN106, à qual o IC35 se constitui como alternativa, já se encontrava incluída no
Plano Rodoviário Nacional – PRN/98 (Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de Junho) como
Estrada Nacional da Rede Complementar. Com a alteração do Decreto-Lei n.º 222/98,
de 17 de Junho, pela Lei n.º98/99, de 26 de Julho, e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16
de

Agosto,

a

EN106

foi

integrada

na

Rede

Complementar/Itinerários

Complementares, fazendo parte do Itinerário Complementar n.º 35 (IC35), que
pretende ligar Penafiel a Sever do Vouga, tendo como pontos intermédios Castelo de
Paiva, Arouca e Vale de Cambra.
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O troço inicial do IC35, entre Penafiel e Entre-os-Rios, foi submetido ao processo de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em 2002, tendo sido elaborado um Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), que foi submetido a AIA em Julho de 2002 (ARQPAIS,
2002). O referido EIA analisou duas alternativas de projecto – Solução A e Solução B,
com diversas alternativas de ligação.
Da análise das soluções apresentadas no EIA, pela Comissão de Avaliação (CA),
considerou-se necessário a apresentação de elementos adicionais ao EIA e a
reformulação do Resumo Não Técnico (RNT). Após análise do EIA e dos elementos
adicionais, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), ao IC35 –
Penafiel / Entre-os-Rios, em fase de Estudo Prévio. Em resultado da DIA foi
viabilizado o IC35, a partir do km 3+255, sendo no entanto necessário reavaliar o
primeiro troço do IC35, de modo a resolver as ligações desta via ao centro núcleo
urbano de Penafiel e à rede nacional fundamental, através da A4/IP4.
Assim, foi desenvolvido o Projecto Base, em análise no presente EIA, com os
objectivos de evitar os impactes do Estudo Prévio, que levaram à sua inviabilização,
cumprir todos os objectivos do projecto, nomeadamente as ligações à EN15 e à
A4/IP4, e não pôr em causa a estratégia de ordenamento preconizada para o
concelho de Penafiel, tendo em conta as várias condicionantes legais e biofísicas
presentes no território.
Os antecedentes descritos levaram assim ao desenvolvimento da solução presente do
projecto IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul, que é submetida a
procedimento formal de AIA, estando assim em comparação uma alternativa única de
projecto, contra a alternativa de não implementação do projecto.
O traçado desta estrada foi desenhado de forma articulada entre várias entidades,
incluindo a Câmara Municipal de Penafiel, a Estradas de Portugal, S.A., a Brisa
(concessionária da auto-estrada A4, onde termina o projecto). Em relação à Quinta da
Aveleda, cuja propriedade é parcialmente afectada pelo projecto, o traçado
desenvolvido a Projecto Base vai ao encontro das sugestões desta entidade,
veiculadas no parecer que emitiu no âmbito da Consulta Pública do Estudo de Impacte
Ambiental do troço seguinte do IC35 – Penafiel / Entre os Rios.
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Outras alternativas de projecto, nomeadamente um eventual traçado paralelo à actual
EN15, foram abandonadas, dado que não são viáveis, tendo em conta a ocupação
urbana e comercial presente ao longo dessa estrada, a proximidade ao Hospital do
Vale do Sousa e a potencial afectação da Zona Industrial de Gandra.

PORQUE É NECESSÁRIO O IC35 - NÓ DE GUILHUFE (A4/IP4) /
NÓ DE PENAFIEL SUL ?
O IC35 está incluído na Rede Nacional Complementar (Itinerários Complementares),
de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei nº 222/98, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de rectificação nº 19D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto). Pretende ligar Penafiel a
Sever do Vouga, tendo como pontos intermédios Castelo de Paiva, Arouca e Vale de
Cambra.
Segundo o PRN2000, “a rede nacional complementar é formada pelos itinerários
complementares (IC) e pelas estradas nacionais (EN). (...) assegura a ligação entre a
rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou
supraconcelhia, mas infradistrital.”
Assim, este projecto é necessário para se garantir que o primeiro troço do IC35 –
Penafiel / Entre os Rios, cumpra os objectivos do PRN, enquanto parte da rede
nacional complementar: estabelecer a ligação do IC35 à rede nacional fundamental,
ou seja, à auto-estrada A4, através do Nó de Guilhufe; e garantir a ligação do IC35 à
rede viária regional (EN15) e ao núcleo urbano de Penafiel, através do Nó de Penafiel
Sul.

ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO DO IC35 - NÓ DE GUILHUFE
(A4/IP4) / NÓ DE PENAFIEL SUL?
O Projecto do IC35 localiza-se integralmente no concelho de Penafiel, no distrito do
Porto. Em termos de freguesias, o projecto atravessa as freguesias de Penafiel,
Guilhufe e Marecos, conforme se ilustra na figura seguinte.
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Figura 1 – Localização do projecto em termos de concelho e freguesias

A inserção do projecto ao nível nacional, regional, nos concelhos e freguesias
atravessados pode ser observada no Desenho EIA-RF.00-RNT-01 – Enquadramento
Nacional e Regional do Projecto, apresentado no final do presente documento.

EM QUE CONSISTE O IC35 - NÓ DE GUILHUFE (A4/IP4) / NÓ DE
PENAFIEL SUL?
A solução em análise inclui, de Norte para Sul: o nó de Guilhufe, que estabelece a
ligação do IC35 com a A4/IP4; a plena via do primeiro trecho do IC35, com uma
extensão total de cerca de 1,44 km, que integra uma praça de portagem; e o nó de
Penafiel Sul, que estabelece a ligação com a EN15 e o núcleo urbano de Penafiel
O fim do traçado garante a ligação ao segundo troço do IC 35 - Penafiel / Entre-osrios (que se encontra actualmente em fase de desenvolvimento do Projecto de
Execução).
O novo nó de Guilhufe, situa-se a cerca de 400m de distância para nascente do actual
nó da A4. O actual nó, limitado a Sul pela zona industrial será demolido e a sua zona
de influência tratada e recuperada, de modo a restituir-se uma situação o mais
naturalizada possível.
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A praça de portagem, situa-se a Sul da A4 e a nascente da zona industrial. A
continuidade da ligação após passagem inferior na EN15 dá origem ao inicio do IC35
– Penafiel / Entre os Rios.
Com o objectivo de dividir tráfegos, evitando a acumulação da saída da A4 e do IC35
num único ponto, foram consideradas duas zonas de ligação à rede local. Uma
primeira, na rotunda junto ao Hipermercado Feira Nova na EN 15, e outra em via
municipal (Rotunda 2), com ligações à EN 15 e EN 106.
A representação gráfica do IC35 encontra-se nos Desenhos EIA-RF.00-RNT-02 –
Esboço Corográfico e EIA-RF.00-RNT-03 – Fotografia Aérea, apresentados no fim do
actual documento.
O perfil transversal tipo previsto para o presente projecto apresenta uma tipologia
2x2 vias.
Restabelecimentos e Obras de Arte
Para o projecto em análise foram considerados 5 passagens Superiores (PS1 a PS5),
tal como se descreve no quadro seguinte:
Quadro 2 – Principais características das obras de arte previstas

Obra de Arte

Nó associado

Localização no
projecto (km)

Comprimento (m)

Área (m2)

Obras de Arte na Plena Via
PS 1

Guilhufe

--

63

983

PS 2

Penafiel Sul

0+ 879.849

53

398

PS 3

Penafiel Sul

0+ 947.095

45

702

PS 4

Penafiel Sul

1+147.592

46

943

30

819

Obras de Arte fora da Plena Via
PS 5

Penafiel Sul –
Ramo G

--

Drenagem
De maneira a garantir o correcto restabelecimento e escoamento das linhas de água
cruzadas pelo projecto, encontram-se projectadas as seguintes passagens hidráulicas:
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Quadro 3 – Características das Passagens Hidráulicas consideradas na plena via
Designação

Localização no projecto (km)

Secção (m)

PH 2.2

0+866.50

1 ∅ 1.00

PH 3

0+813.56

1 ∅ 1.00

PH 5

0+500.247

1 x 4.00 × 4.00

Quadro 4 – Características das Passagens Hidráulicas consideradas nos ramos dos nós
Designação

Localização no projecto (km)

Secção (m)

Nó de Guilhufe – Ramo A
PH 7

0+096.12

1 ∅ 1.00

Nó de Guilhufe – Ramo B
PH 8

0+113.00

1 x 4.00 × 4.00

Nó de Guilhufe – Ramo C
PH 6

0+203.00
(prolongamento da PH existente do IP4)

1 x 4.00 × 4.00

Nó de Penafiel Sul – Ramo AB
PH 1

0+060.00

1 ∅ 1.00

Nó de Penafiel Sul – Ramo C
PH 2.1

0+654.66

1 ∅ 1.00

Nó de Penafiel Sul – Ramo F
PH 4

0+353.13

1 ∅ 1.00

Tráfego
Neste estudo foram utilizados os dados do Estudo de Tráfego desenvolvido pela
empresa CONSULGAL.
Nos quadros seguintes apresentam-se os cenários optimista de tráfego do IC35,
incluindo os nós de ligação.
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Quadro 5 – Previsão de Tráfego Médio Diário Anual em Secção nos Sub-Lanços
Via

IC35

Sublanços

2012
Ligeiros

2022

Pesados

Totais

Ligeiros

2032

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Nó da A4-IP4 – Nó de Penafiel

17.603

1.760

19.363

21.644

2.149

23.793

24.707

2.797

27.504

Nó de Penafiel – Nó de Rans

17.480

1.856

19.336

22.492

2.284

24.776

24.821

2.500

27.321

Quadro 6 – Previsão de Tráfego Médio Diário Anual nos Nós
Nó

Movimentos

2012

2022

2032

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

IP4 (Poente) – IC35

5.280

575

5.855

6.273

701

6.974

7.039

772

7.811

IC35 – IP4 (Poente)

5.645

575

6.220

6.403

701

7.104

7.161

772

7.933

IP4 (Nascente) – IC35

3.335

305

3.640

4.489

373

4.862

5.265

627

5.892

IC35 – IP4 (Nascente)

3.343

305

3.648

4.479

374

4.853

5.242

626

5.868

IC35 (Norte) – IC35 (Sul)

8.641

928

9.569

11.121

1.142

12.263

12.309

1.250

13.559

IC35 (Sul) – IC35 (Norte)

8.988

880

9.868

10.882

1.075

11.957

12.403

1.398

13.801

IC35 (Norte) – Rotunda 1

2.208

66

2.274

2.833

66

2.899

3.172

244

3.416

Nó de

IC35 (Norte) – Rotunda 2

3.066

305

3.371

3.580

367

3.947

4.156

406

4.562

Penafiel

IC35 (Sul) – Rotunda 1

5.357

419

5.776

6.945

501

7.446

7.463

501

7.964

Rotunda 1 – IC35 ( Norte)

2.208

66

2.274

2.833

67

2.900

3.291

247

3.538

Rotunda 1 – IC35 (Sul)

5.300

419

5719

6.772

501

7.273

7.333

501

7.834

Rotunda 2 – IC35 (Norte)

3.298

305

3.603

3.623

367

3.990

4.063

402

4.465

Nó do IP4
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QUE EFEITOS (IMPACTES) PODERÁ ESTE PROJECTO PROVOCAR
NO AMBIENTE?
Uma infra-estrutura como a que se apresenta neste estudo provoca sempre
alterações

nos

vários

elementos

que

constituem

o

ambiente,

sendo

estas

modificações, na maioria dos casos, possíveis de minimizar, quer através de
adaptações ao projecto, na fase de Projecto de Execução, quer através de um
conjunto de acções que se podem adoptar durante a construção e exploração da via
rodoviária em questão.
Descrevem-se de seguida os vários factores ambientais afectados durante as duas
fases do projecto: a fase de construção da via e a fase da sua utilização pelo utente.
Geologia e Geomorfologia
A área de estudo para a implementação do troço em estudo apresenta um relevo
relativamente suave, com cotas geralmente compreendidas entre os 150 e os 250
metros de altitude.
Relativamente à geologia, a área de estudo é caracterizada pela presença dominante
de rochas de origem sedimentar e granítica, respectivamente, aluviões e granitos.
Os principais problemas ao nível da geologia que podem advir da construção da
solução adoptada, prendem-se com a necessidade de construção de taludes por
aterros e escavações. Estes problemas são mais importantes nos taludes com
maior altura (mais de 10 m de altura), já que são estes que mais alterações
introduzem ao terreno natural. No quadro seguinte listam-se os troços em escavação
com taludes superiores a 10 m de altura.
Quadro 7 – Taludes de escavação com alturas máximas ao eixo superiores a 10 m

Local

Troço

Pk aproximado

Extensão (m)

Altura Máxima ao
Eixo (m)

Plena via

-

0+950 – 1+445

495

12

Ramo A

0+000 – 0+165

165

13

Ramo B

0+000 – 0+139

140

10

Ramo E

0+125 – 0+580

455

12

Nó de Penafiel
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No quadro seguinte listam-se os troços em aterro com taludes superiores a 10 m de
altura.
Quadro 8 – Taludes de aterro com alturas máximas ao eixo superiores a 10 m

Local

Troço

Pk aproximado

Extensão (m)

Altura Máxima
ao Eixo (m)

Ramo C

0+000 – 0+160

160

12

Ramo AB

0+000 - 0+225

225

10

Nó de Penafiel

Conforme se vê nos quadros acima, os taludes de escavação e aterro com alturas
superiores a 10 m ocorrem de forma pontual no projecto, nomeadamente num troço
de cerca de 500 m na plena via e também no Nó de Penafiel. Tendo em conta as
alturas e extensões totais, este não foi considerado um problema muito importante
do projecto.
Ainda assim, e de forma a diminuir o impacte destes taludes, tanto em termos visuais
como de estabilidade, será necessário proceder-se à plantação de vegetação, com o
objectivo de reduzir ao mínimo as movimentações dos taludes, de modo a que não
ocorram deslizamentos, escorregamentos e/ou quedas de blocos. Para tal, o EIA
propõe que no Projecto de Execução se desenvolva um Projecto de Integração
Paisagística, que assegure que os taludes de aterro e escavação sejam cobertos por
vegetação adequada ao local.
O projecto em análise tem mais troços em aterro do que em escavação, pelo que
será necessário, para a construção dos aterros, obter terras provenientes de outra
origem. O volume estimado de terras adicionais é de 242 000m3. Prevê-se que, para
os aterros do presente projecto, sejam utilizadas as terras a mais geradas pelo troço
seguinte do IC35 – Penafiel / Entre os Rios. Apesar disto, é sempre possível ser
necessário recorrer a outras fontes (para obter materiais com características muito
específicas).
Para tal, o EIA propõe que caso sejam necessários mais materiais, para além dos que
se vierem a obter no troço seguinte do IC35, os mesmas sejam obtidos em pedreiras
existentes no concelho de Penafiel, de modo a evitar as extracções em áreas virgens
e os efeitos negativos associados.
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Apesar do atrás descrito, pode acontecer que alguns materiais escavados não sejam
adequados para a construção dos aterros, sendo necessário depositá-los noutro local.
Para tal, o EIA indica que os eventuais materiais a rejeitar sejam depositados em
pedreiras desactivadas, existentes na região envolvente, evitando assim a afectação
de espaços sensíveis ou classificados para determinado uso (como por exemplo
Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola Nacional).
Apesar da riqueza em recursos minerais da região, não estão previstas interferências
ao nível destes recursos, dado que não se prevê o atravessamento de explorações
activas ou concessões atribuídas pelos traçados em estudo.
Relativamente à desactivação do Nó actual com a A4, não se prevêem problemas
importantes para a geologia. Apenas vão ser produzidos vários materiais, com este
desmantelamento, que deverão ser levados a depósito definitivo adequado, à
semelhança do referido para os eventuais materiais de escavação a rejeitar.
Águas Subterrâneas
Na área de estudo não foram identificadas captações de água subterrânea de
abastecimento público que possam ser afectadas pelas obras de construção, ou pela
rejeição de águas drenadas da estrada, na fase de exploração. Foi apenas identificado
um impacte potencial, sobre uma captação de uso industrial, que poderá ser afectada
caso o projecto preveja um ponto de descarga da drenagem das águas da via na sua
proximidade. Este caso será reavaliado no Projecto de Execução, e caso se confirme
este potencial problema, o EIA define que deverão ser adoptadas as soluções de
projecto necessárias para o evitar.
Também não foram identificadas concessões hidrominerais ou outro tipo de áreas
sensíveis, em termos das águas subterrâneas. Assim sendo, não se espera que o
problema provoque algum problema importante sobre a qualidade das águas
subterrâneas.
A construção do projecto irá ainda aumentar a área de solo impermeabilizado, o que
provoca uma menor taxa de recarga das águas subterrâneas. No entanto,
considerando a reduzida extensão do projecto e o facto de não ter sido identificada
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nenhuma área sensível de recarga, considera-se que esta redução da taxa de recarga
será globalmente pouco expressiva.
Solos, RAN e REN
Para a análise dos impactes sobre os solos interessa ser tomada em consideração a
sua aptidão para a agricultura e a protecção dos espaços naturais. Desta forma, na
área de estudo, verificou-se que na sua maioria a aptidão do solo para a agricultura é
moderada.
As áreas de Reserva Agrícola Nacional assumem uma expressão mais significativa na
área de estudo, quando comparadas com as áreas de Reserva Ecológica Nacional
(REN), encontrando-se associadas aos vales das principais linhas de água existentes
na região.
O projecto em estudo afecta de forma directa aproximadamente em 7,04 ha de áreas
integradas no sistema da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Estas áreas afectadas são
ilustradas no desenho EIA-AD.00-RNT-04, e ocorrem no eixo Norte-Sul entre a Zona
Industrial da Gandra e o núcleo urbano de Penafiel.
No que concerne à REN verifica-se que o projecto não afecta qualquer áreas
classificada neste sistema.
Em termos de afectação dos solos pelo projecto, os principais problemas que podem
surgir com a construção de uma estrada, são os que resultam da remoção da camada
superficial do solo, na área de implantação da estrada em si, bem como a
compactação e eventual contaminação dos solos da área afectada pela fase de
construção, devido à movimentação de veículos e máquinas envolvidas nas
actividades construtivas.
Para evitar que os solos de melhor capacidade agrícola sejam afectados, o EIA propõe
várias medidas de minimização, sendo a mais importante a decapagem (recolha) dos
solos de melhor qualidade da área de implantação da estrada, nomeadamente os que
estão classificados como RAN, e a sua utilização na área de desactivação do nó da A4
e também para recobrir os aterros do projecto. Assim será possível preservar parte
do recurso solo afectado pelo projecto, ao mesmo tempo que se recupera uma área
anteriormente artificializada.
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Para a fase de construção são também propostas várias medidas cautelares, de
forma a que as actividades construtivas adoptem as melhores práticas ambientais e
afectem o menor possível os solos da área envolvente. O EIA define ainda que os
solos sem cobertura, nomeadamente nos taludes dos aterros a construir, devem ser
revegetados o mais rapidamente possível, de modo a evitar a sua exposição
prolongada à chuva e ao vento.
Uso Actual do Solo
A área de estudo possui uma importante componente urbana, observando-se um
povoamento denso mas disseminado, com indústria e comércio desenvolvidos. A
actividade agrícola possui também uma dimensão importante, ocupando grande parte
da paisagem. Observa-se assim, um mosaico paisagístico de zonas urbanas,
cultivadas e áreas florestadas.
A implantação do projecto irá afectar um total de 14,64 ha, que corresponde à área
ocupada pela estrada em si, pelos taludes de escavação e aterro e pelos nós e
ligações. O uso agrícola representa quase metade da área afectada (47,5%),
incluindo 6,04 ha de Cultura anuais / pomares e uma pequena área de vinha
(0,92 ha). São ainda afectados cerca de 5,6 ha de zonas de uso florestal, incluindo
3,18 ha de Floresta de produção mista e 2,44 ha de Vegetação arbustiva, o que
representa 21,8% da área total afectada. Marginalmente, são ainda afectados usos
urbanos

e

industriais,

que

representam

10%

da

área

afectada

(1,48 ha),

nomeadamente 1,44 ha de Áreas urbanas e 0,25 ha de Áreas industriais.
Em termos de impacte, a perda das áreas agrícolas referidas constitui o aspecto mais
negativo do projecto sobre o uso do solo, dada a importância sócio-económica destas
áreas. Em menor grau, é também relevante a perda de áreas urbanas, que
correspondem às habitações que serão directamente afectadas pelo projecto, como
se descreve no ponto da componente social.
A perda de áreas agrícolas não pode ser evitada na totalidade, devido à sua
prevalência na zona onde passa a estrada, tendo o EIA proposto assim medidas
cautelares para que na fase de obra seja afectada a área apenas estritamente
necessárias. Deste modo, de forma a minimizar a afectação das áreas mais sensíveis,
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pretende-se que os trabalhos necessários à obra, como a implantação de estaleiros e
acesso temporários, se venham a localizar longe destas zonas, devendo as áreas
afectadas ser recuperadas quando as obras terminarem. Da mesma forma, quando se
proceder à desmatação e remoção da camada superficial de solo, este deve ser
guardado para utilização posterior na fertilização das zonas que serão alvo de
recuperação ou intervenção paisagística.
Em relação aos usos urbanos, o EIA propõe que se estude melhor na fase seguinte de
desenvolvimento do projecto a possibilidade de evitar a afectação de algumas casas,
com alterações aos taludes.
Na fase de exploração, os principais problemas de uma estrada dizem respeito à
alteração dos usos actualmente existentes, pela expansão das áreas urbanas
motivadas pela melhoria das acessibilidades, e pela contaminação pela poluição
proveniente da via. Tendo em conta a reduzida extensão do trecho do IC35 em
análise, não se espera que estes problemas venham a ser muito relevantes.
Águas Superficiais
O traçado em estudo desenvolve-se sobre a bacia hidrográfica do Douro, mais
especificamente sobre as bacias do Rio Sousa e do Rio Cavalum.
Enquanto a fase de construção decorrer, os principais impactes que se podem
verificar são os seguidamente enunciados.
•

Atravessamento de linhas de água, as quais serão correctamente
restabelecidas, através de passagens hidráulicas, de modo a evitar
alterações no escoamento natural;

•

Emissão de poeiras, como resultado das movimentações de terras, que se
podem depositar nas linhas de água atravessadas pelo traçado em estudo
ou nas suas proximidades.

Refira-se que não serão afectadas quaisquer áreas de regadios.
O projecto em análise apenas intercepta algumas pequenas linhas de escorrência, de
pequena dimensão e sem nome, e que se encontram já actualmente muito
artificializadas, devido aos usos envolventes. Assim, em relação à afectação de linhas
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de água não foram identificados problemas relevantes para o projecto. Ainda assim, o
EIA recomenda que na fase seguinte do projecto se estude melhor as estruturas
projectadas para assegurar a continuidade destas linhas de água (passagens
hidráulicas).
Em relação à emissão de poeiras, e de modo a evitar que as mesmas se depositem
nas linhas de água, o EIA propõe várias medidas de minimização que minimizam este
problema. A maioria destas medidas correspondem a boas práticas a respeitar na
fase de obra, como regar os terrenos postos a nu, cobrir depósitos de terras, etc.
Para evitar o transporte de sólidos para as linhas de água, é ainda proposto que
sejam instaladas barreiras de sedimentos nas zonas mais sensíveis.
A fase de exploração da Via, está associada à emissão e produção de poluentes
provenientes dos tubos de escape, dos travões e outros, que se depositarão na
estrada sendo posteriormente arrastados pelas águas da chuva, indo poluir as linhas
de água que são atravessadas pela via. Para a avaliação destes impactes foram
realizadas modelações matemáticas da qualidade da água. Tendo em conta os
resultados deste estudo, não se prevêem à partida impactes graves a este nível, em
resultado da exploração do troço de estrada em estudo. Não foram assim propostas
medidas específicas para este ponto, a não ser a recomendação que na fase de
Projecto de Execução se estude adequadamente os pontos de descarga da drenagem
longitudinal da via, de modo a evitar quaisquer impactes sobre as linhas de água.
Qualidade do Ar
A área envolvente ao projecto em estudo caracteriza-se por ser maioritariamente
uma zona suburbana verificando-se a existência de algumas unidades industriais.
Apesar disto, a qualidade do ar na região em análise pode ser classificada
globalmente como de Boa.
A implementação de uma estrada pode ter efeitos negativos sobre a qualidade do ar
em duas fases: durante a construção, devido à emissão de poeiras e outros
poluentes; e durante a exploração, devido aos poluentes emitidos pelo tráfego
rodoviário.
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Após da análise dos efeitos que a construção do projecto em estudo poderia vir a
provocar na qualidade do ar chegou-se às seguintes conclusões:


Durante a fase de construção, o principal impacte consiste na emissão de poeiras,
associadas à movimentação de terras, circulação de veículos em terrenos de terra
e ao transporte de materiais. A emissão de gases de combustão dos veículos e
equipamento da obra constituirá outro dos impactes previstos. Tendo em conta a
reduzida extensão da obra não se esperam à partida problemas importantes a
este nível. Apesar disso, o EIA propõe algumas medidas de modo a diminuir estes
impactes negativos tais como: os materiais em pó, facilmente dispersos pelo
vento, devem ser cobertos e/ou humedecidos; as rodas dos veículos pesados
devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre que se preveja a sua
circulação em estradas públicas alcatroadas; os equipamento, máquinas e
veículos da obra devem ser inspeccionados e mantidos em boas condições de
funcionamento, de modo a evitar má carburação responsável por uma maior
emissão de poluentes atmosféricos. O EIA define ainda que todas as instalações
no estaleiro que produzam poluentes atmosféricos (centrais de betão e asfalto)
devem ser localizados longe de habitações e dotados de filtros, para evitar a
emissão grave de poluentes Sendo estas emissões temporárias e diminuídas pela
aplicação das medidas mencionadas, considera-se que os efeitos negativos sobre
a qualidade do ar na fase de construção não são muito significativos.



Durante a exploração do projecto prevê-se que o principal efeito negativo seja a
emissão de poluentes atmosféricos devido à circulação dos veículos. Para verificar
o comportamento dos poluentes emitidos (monóxido de carbono, dióxido de azoto
e partículas) foi elaborado um estudo (com modelação matemática), tendo em
consideração diversos factores, tais com: todas as povoações próximas do
projecto, as condições meteorológicas da região, entre outros. Através deste
estudo verificou-se que mesmo em condições climatológicas críticas (cenário
crítico), cuja possibilidade de ocorrência é muito reduzida, não se verifica a
ultrapassagem dos limites legais dos poluentes analisados, mantendo-se uma
situação muito próxima da que existe actualmente. Apesar disto, e tendo em
conta o grau de erro associado aos modelos, foi proposto um programa de
monitorização para a fase de exploração, de modo a confirmar que não existem
problemas para a qualidade do ar.
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Ruído
A construção de uma estrada, e a sua exploração, pode provocar problemas ao nível
do ambiente sonoro, numa primeira fase devido ao ruído produzido durante a
construção, pelas máquinas e actividades construtivas, e numa segunda fase devido
ao tráfego rodoviário que aí circulará. Refira-se que na área estudada, o tráfego de
carros nas estradas existentes já constitui a principal fonte de ruído presente.
O ruído produzido durante a fase de construção tem como fonte principal a
maquinaria utilizada, geralmente maquinaria pesada. Como fonte secundária existe o
ruído originado fundamentalmente pelo tráfego de veículos pesados que tem como
ponto de partida ou de chegada a própria obra.
Em relação à fase de construção, o EIA propõe várias medidas cautelares, para
assegurar que seja produzido o mínimo ruído possível, como evitar ao máximo que os
camiões circulem próximo de habitações ou outras áreas sensíveis. Quando a
actividade construtiva ocorrer na proximidade de edifícios de habitação entre as
20h00 e as 08h00 e aos Sábados, Domingos e Feriados e, na proximidade de Escolas
(durante o respectivo horário de funcionamento), de Hospitais ou estabelecimentos
similares, terá de ser solicitada uma Licença Especial de Ruído à respectiva Câmara
Municipal. O EIA propõe ainda que seja garantido, através de inspecções regulares,
que as máquinas e equipamentos estão em boas condições de funcionamento, e
cumprem a legislação em termos do ruído que produzem.
Para acompanhar os impactes da fase de construção sobre o ambiente sonoro, foi
ainda definido que deverão ser realizadas campanhas de monitorização de ruído
durante as obras.
Quanto à fase de exploração, a fonte sonora está associada ao ruído do tráfego
rodoviário. Em relação a esta fase, com o auxílio do programa SoundPLAN,,
procedeu-se à simulação dos níveis sonoros que serão emitidos pelo tráfego
rodoviário que irá circular no futuro lanço do IC35.
Foram identificados onze casos em que se verificariam problemas de ruído
importantes resultantes da exploração da via, caso não fossem aplicadas quaisquer
medidas. Esses locais estão identificados no desenho EIA-AD.00-RNT-04.
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Para evitar estes impactes, foi proposto que na estrada a construir seja colocado um
tipo especial de pavimento, que minimiza o ruído produzido. Com esta medida serão
já evitados parte dos problemas identificados, em quatro dos locais identificados.
Serão ainda instaladas barreiras acústicas, nos casos em que só o pavimento não
resolve o problema. Foram propostas 4 barreiras, para resolver este problema sobre
os restantes cinco locais identificados. Estas barreiras serão desenvolvidas em maior
detalhe na fase seguinte de desenvolvimento do projecto (Projecto de Execução).
Com estas medidas, os problemas identificados ficarão efectivamente resolvidos.
Para assegurar que as medidas aplicadas são eficazes, o EIA determina ainda que na
fase de exploração deverá ser realizado um programa de monitorização do ruído,
uma vez que o modelo de previsão se baseia em dados de tráfego que poderão sofrer
alterações (aumentar ou diminuir) com o decorrer do tempo. Os resultados desse
programa ou permitirão concluir que as medidas são eficazes, ou então resultarão na
aplicação de medidas adicionais.
Componente Biológica
A área de estudo localiza-se no Norte de Portugal, no concelho de Penafiel. As áreas
classificadas mais próximas são os Sítios de Interesse Comunitário: PTCON0024
Valongo, PTCON0059 Rio Paiva e PTCON0025 Serra de Montemuro, apresentando
valores ecológicos importantes e diversificados. O projecto localiza-se no entanto a
uma distância considerável, não se verificando qualquer interferência com estas áreas
protegidas.
A área de estudo considerada desenvolve-se a Sul/Sudoeste da cidade de Penafiel,
tratando-se de uma zona que suporta uma intensa pressão humana e agrícola, o que
se traduz numa degradação acentuada dos ecossistemas naturais. Junto aos
aglomerados populacionais, que se encontram dispersos um pouco por toda a área,
surge um mosaico agrícola de composição pouco diversificada, onde estão presentes
as culturas anuais e pomares, que predominam, bem como a cultura da vinha. Menos
representativas em termos de área são as zonas florestais que de algum modo
alternam na paisagem com a referidas áreas agrícolas, formando um mosaico
complexo. Em virtude da antiguidade da ocupação humana e das consequências
desta ocupação, as zonas mais naturais onde ainda subsistem alguns elementos da
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floresta original são escassas, encontrando-se algo dispersas no contexto da área de
estudo ou surgindo associadas a manchas de floresta de produção.
Tratando-se de uma zona em que a presença do Homem se faz sentir há muito
tempo, não se registou a ocorrência na área de estudo de espécies de plantas
protegidas pela União Europeia (Directiva Habitats). Em relação à legislação nacional
estão presentes duas espécies de flora protegidas: o Sobreiro, presente em algumas
manchas de floresta, que não são afectadas pelo projecto, e a Oliveira, presente em
muitos pomares por toda a área de estudo.
No que diz respeito aos animais, a variedade é média em todos os grupos, tendo sido
encontrados registos de espécies como a Salamandra-de-pintas-amarelas, a CobraRateira, o Mocho-galego ou o Ouriço-cacheiro. Das espécies presentes, destacam-se
algumas menos raras como a Águia-de-asa-redonda e o Peneireiro-vulgar, nas Aves,
o Coelho-bravo e a Raposa, nos Mamíferos, o Sapo e a Rã-verde, nos Anfíbios e a
Lagartixa-do-mato e a Cobra-rateira, nos Répteis.
As situações mais negativas que resultam da construção da estrada para as plantas e
os animais dão-se nas zonas em que as obras afectam as áreas mais importantes
correspondendo estas a zonas onde a naturalidade é maior, ou seja, às áreas de
matos, mas também às áreas agrícolas de culturas anuais/ pomares, devido à sua
dominância. No total prevê-se a perda de 2,44 ha de matos e 6,04 ha de culturas
anuais e pomares.
As zonas referidas são as mais importantes porque é nestes locais que surgem as
condições necessárias para os animais se refugiarem, se alimentarem, se poderem
reproduzir e onde se localizam as formações vegetais mais naturais.
Outro dos impactes negativos que é originado pela implantação do projecto é o efeito
barreira, uma vez que a estrada irá formar uma barreira física, impedindo os
movimentos naturais dos animais. Refira-se, no entanto, que neste caso não são
esperados problemas importantes a este nível, tendo em conta o nível elevado de
presença humana no território, não tendo sido identificados corredores ecológicos
para a fauna importantes que sejam interrompidos pelo projecto.
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Durante as obras de construção, a desmatação e decapagem dos solos vão causar a
destruição da vegetação que, como foi referido, é importante em algumas zonas.
Devido a estes factores, bem como à perturbação ambiental consequente, os animais
silvestres poderão ser também afectados, uma vez que é nessas zonas que se
abrigam, alimentam e reproduzem.
Para minimizar estes problemas, e dado que os mesmos não podem ser evitados por
completo, o EIA propõe que estas acções sejam restringidas às áreas estritamente
necessárias para a obra. Os estaleiros e estradas para acesso das máquinas não
devem ser construídas em zonas de vegetação natural, devendo os trabalhadores ter
cuidado ao manusear substâncias tóxicas, para não poluírem o ambiente envolvente,
principalmente as linhas de água.
Para evitar a ocorrência de incêndios, deverá ser proibido fazer fogo fora da área do
estaleiro e, durante os meses mais quentes, deverá ser regada toda a vegetação
envolvente aos principais caminhos de acesso à obra.
Quando a via se encontrar em funcionamento, deverá ser promovido o seu
enquadramento paisagístico e sempre que se efectuem obras de manutenção ou
restauro da via deverá procurar-se reduzir ao mínimo o impacte sobre o ambiente
circundante. Sugere-se ainda que sejam promovidas acções periódicas de limpeza
das bermas, de modo a diminuir o risco de incêndio.
Componente Social
A nível social a implementação do projecto trará vantagens, mas também alguns
problemas.
As principais vantagens resultam da criação de postos de trabalho durante a fase
construção e da dinâmica económica que o aumento de trabalhadores possa gerar ao
nível da restauração e acomodação.
Já em fase de exploração, o concelho de Penafiel, e em particular as freguesias, mais
próximas aos locais onde existirão nós de ligação, serão os mais beneficiados pelo
projecto que aquelas que se limitam a ser atravessados pelo mesmo.
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Esses benefícios advêm da facilitação da mobilidade de pessoas e bens providenciada
pela nova via. Indirectamente essa facilitação promoverá uma maior atractibilidade
dos locais não só para a fixação de população residente em idade activa contribuindo
para um rejuvenescimento da população, mas também para se sedearem empresas
que aumentam a oferta de postos de trabalho. Consequentemente, estes factores
poderão contribuir para a redução da população desempregada e melhoria da
qualidade de vida das famílias.
Os principais problemas sociais que decorrem da implementação do projecto
ocorrem devido à afectação directa de habitações e outras infra-estruturas (como é o
caso da área agrícola e de vinha pertencente à Quinta da Aveleda, que se encontra
em plena produção) e às actividades de construção, bem como da secção de algumas
vias e das alterações da envolvente, obrigando os indivíduos a adaptar-se a essa
nova realidade.
Prevê-se que a construção desta estrada afecte directamente 8 habitações
unifamiliares, que se listam no quadro seguinte. A localização destas habitações pode
ser

consultada

nos

desenhos

EIA-AD.00-RNT-04

e

EIA-AD.00-SOC-01

(ver

correspondência com os números indicados no quadro), apresentados neste relatório.
Quadro 8 – Edificações afectadas directamente pela construção do projecto em análise
Local

Pk aproximado

Descrição da Situação

10

1+075

Habitação

13

0+865

2 habitações

18

Nó de ligação à A4

Anexos em uso e habitação Unifamiliar pertencentes à Quinta da Aveleda

0+100 do Ramo H
26

do Nó de Penafiel

Habitação Unifamiliar

Sul
28

29

30

Rotunda 2 do Nó de
Penafiel Sul
Rotunda 2 do Nó de
Penafiel Sul
Rotunda 2 do Nó de
Penafiel Sul

Habitação Unifamiliar

Habitação Unifamiliar

Habitação Unifamiliar
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Para tentar evitar este problema, que é um dos principais impactes do projecto, o EIA
recomenda que na fase seguinte de projecto se tente evitar afectar pelo menos parte
destas habitações, nomeadamente aquelas que são afectadas pelos taludes, através
de pequenas alterações ao traçado e aos taludes. Será, no entanto, impossível evitar
todos estes impactes, uma vez que não foi possível identificar um corredor de
passagem para a estrada que estivesse livre de habitações.
A adaptação à nova realidade depende principalmente das atitudes que as pessoas
têm face ao projecto. Se as pessoas acham que o projecto é bom e vai contribuir
para o desenvolvimento do país e da região, o processo de adaptação destas pessoas
faz-se de forma fácil e sem grandes complicações. Já nos casos em que as pessoas
não associam quaisquer benefícios ao projecto, estas vão focar-se nos problemas
associados à fase de obra (como o ruído, as poeiras, a lama, a degradação das vias
pelos camiões), e vão demorar mais tempo a adaptar-se à situação, podendo vir a
aumentar os seus estados de ansiedade habituais.
Para tentar minimizar estes problemas, foram ainda propostas várias medidas,
nomeadamente de comunicação com a população local, de modo a informá-las com
antecedência dos problemas que irão surgir com as obras, e dota-las de mecanismos
de comunicação com o empreiteiro, onde possam apresentar queixas e reclamações.
Foi ainda definido que se deverá evitar cortar estradas, assegurando sempre
percursos alternativos, de modo a minimizar a perturbação das populações.
É pois de salientar que estes impactes, que ocorrem sempre na construção de
qualquer estrutura não são susceptíveis de serem eliminados por completo, sendo no
entanto identificadas todas as medidas por forma a facilitar ao máximo o processo de
adaptação e reduzir ao mínimo o número de pessoas para quem é mais difícil esse
processo.
Planeamento e Gestão do Território
No presente estudo foi analisado o Plano Director Municipal do concelho de Penafiel
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007, de 12 de Outubro - Diário da
República n.º 197, I Série), tendo em conta que o projecto se encontra abrangido
directamente por este instrumento de planeamento e gestão territorial.
Estudo de Impacte Ambiental – IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul
Volume 1 – Resumo Não Técnico

Página 23

Deste modo, e após a análise do instrumento consultado, conclui-se que é previsto
um espaço – canal no PDM de Penafiel, associado ao troço do IC35 nesta zona,
praticamente coincidente com o traçado em estudo. Verifica-se, no entanto, alguma
divergência de desenho nas seguintes localizações: nos dois Nós previstos, quer na
ligação à A4 – Nó de Guilhufe (sensivelmente até ao Pk 0+500), quer no Nó de
Penafiel Sul, cuja geometria e localização não se afiguram totalmente concordantes
com o traçado em estudo; e, na Ligação à EN15, sendo que a Rotunda 2 do Nó de
Penafiel Sul (incluindo Restabelecimento e Ramos G e H do Nó) não se encontra
prevista no PDM.
No entanto, a Câmara Municipal de Penafiel pronunciou-se positivamente sobre o
traçado em análise, considerando não haver qualquer inconveniente na solução
projectada. Para além disso, todo o projecto se desenvolve dentro do espaço-canal
assegurado pelo PDM (faixa de 200 m para cada lado da estrada).
Assim, considera-se que existem condições adequadas para conferir, ao troço em
estudo, a respectiva importância rodoviária estratégica na realização das propostas
de desenvolvimento e de ordenamento planeadas para o concelho de Penafiel, uma
vez que o projecto se encontra perfeitamente inserido na malha rodoviária existente,
quer através de Rotundas, quer através de Nós garantindo, assim, por um lado, a
manutenção dos actuais níveis de acessibilidade proporcionados pelas vias existentes
e, por outro, o aumento da acessibilidade facultada pela nova via.
Relativamente a Planos de Pormenor e de Urbanização, constata-se a não existência
de quaisquer Planos aprovados (que possuam força jurídica), no âmbito territorial
definido para o actual projecto rodoviário
As principais acções causadoras de impactes referem-se às movimentações de terras,
decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens com intervenções /
modificações na ocupação territorial da zona em causa, prevista ao nível dos Planos
Municipais de Ordenamento do Território e interferindo com espaços condicionados ao
abrigo da legislação em vigor (essencialmente áreas de RAN).
Para minimizar a afectação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra,
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estruturas de apoio à construção e acessos temporários, deverão localizar-se longe
destas zonas de maior sensibilidade.
Em síntese, pode assim concluir-se que, do ponto de vista do ordenamento do
território, a construção deste projecto rodoviário em Penafiel poderá induzir impactes
positivos significativos ao nível da melhoria das acessibilidades, realizando os
objectivos do planeamento municipal e da sua estratégia de desenvolvimento
concelhio, pelo aumento da acessibilidade que proporcionará às populações e
actividades económicas, em termos locais e regionais.
Património
Para a área de estudo foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de
campo do património existente na zona onde o lanço do IC35 vai ser construído,
tendo-se verificado apenas um elemento de valor patrimonial com Interesse
Etnográfico (uma fonte ainda em utilização pela população local).
A construção da estrada irá implicar a destruição dessa fonte. Em termos
patrimoniais, no entanto, não se trata de um impacte muito grave, uma vez que a
estrutura em questão não apresenta particular importância patrimonial. Ainda assim,
o EIA define que, antes da construção, esta fonte seja estudada cientificamente, com
o registo histórico, arquitectónico, fotográfico e dos testemunhos orais da população
sobre esta fonte. Caso existam entidades interessadas, esta estrutura poderá ainda
ser relocalizada em museu. Assim, embora se perca a estrutura, mantém-se o
conhecimento científico e a memória sobre o mesmo.
Embora não tenha sido identificada qualquer outro vestígio patrimonial, é sempre
possível que existam ocorrências arqueológicas, ou outras, enterradas e não visíveis
nesta fase. Para evitar que venham a surgir problemas na fase de construção, o EIA
define que todas as obras de movimentação de terras devem ser acompanhadas por
arqueólogos, de forma a acautelar situações não identificadas por este estudo.
Em termos globais, o projecto em análise não implica impactes importantes para o
património histórico-cultural.
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Paisagem
A área onde se insere o projecto localiza-se entre a zona industrial de Gandra, e
algumas áreas agro-florestais, e o núcleo urbano de Penafiel. A ocupação do solo da
zona onde se desenvolverá a estrada em estudo tem um carácter maioritariamente
agrícola, marginando ainda algumas áreas urbanas pertencentes a Penafiel.
A Este da Zona Industrial de Gandra encontra-se o Hospital de Vale do Sousa e uma
zona comercial. A norte destaca-se a vinha - Quinta da Aveleda. Esta Quinta possui
uma área de vinha plantada de mais de 100 ha, constituindo uma referência e
Património Vitícola da Região dos Vinhos Verdes. Esta Quinta destaca-se pelo seu
património paisagístico e arquitectónico recebendo ao longo de todo o ano um
elevado número de visitantes.
Assim, pode observar-se uma organização da paisagem que se baseia nas seguintes
unidades: Zona de Vinhas – Quinta da Aveleda; Zonas Agrícolas; Zonas Urbanas
Consolidadas; Zonas Industriais; Zonas Florestais e matos.
Em resultado, no traçado em análise, o padrão de utilização do solo que maior
qualidade visual oferece ao observador está associado às zonas de vinha e agrícolas.
As unidades directamente afectadas pelo projecto serão: a norte - zona das vinhas;
no troço intermédio a zonas agro - florestais e parte das Zonas Industriais, estando
grande parte do traçado interceptado com zonas de paisagem de elevada
sensibilidade.
A introdução da estrada, nomeadamente dos taludes de escavação e aterro,
constituirá assim uma intrusão na paisagem, o que tem impactes negativos, que são
no entanto minimizados pelo carácter já muito humanizado desta região, com a
presença de várias outras estradas, incluindo a A4
Apesar disto, o EIA define que na próxima fase de projecto deverá ser desenvolvido
um Projecto de Integração Paisagística. Este projecto deverá assegurar que todos os
taludes e demais áreas de projecto sejam devidamente integradas em termos
paisagísticos, com a plantação de vegetação adequada a esta zona, e eventuais
modelações de terreno. Estas acções ajudarão a integrar a infra-estrutura rodoviária
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na paisagem, minimizando o seu impacte sobre a qualidade visual e a percepção da
paisagem onde se insere.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projecto em análise - IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul, tem
como objectivos principais estabelecer a ligação do IC35 à Rede Fundamental,
através da A4/IP4, e ao núcleo urbano de Penafiel, através da EN15. O projecto em
análise é assim fundamental para concretizar o propósito do IC35, enquanto via
integrada na Rede Complementar, cujo objectivo segundo Plano Rodoviário Nacional
é “assegurar a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de
influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital”.
Do ponto de vista do ordenamento do território, considera-se que o projecto permite
a concretização dos objectivos estratégicos e de ordenamento definidos para a região
em análise, devidamente contemplados quer no Plano Rodoviário Nacional, quer no
Plano Director Municipal de Penafiel.
Com o desenvolvimento da presente infra-estrutura prevêem-se, impactes positivos
mas também negativos.
No que se refere aos impactes positivos, destaca-se o desenvolvimento das
acessibilidades e melhoria da rede viária, uma vez que o projecto em análise garante
a ligação do IC35 – Penafiel / Entre os Rios, à A4/IP4 e ao núcleo urbano de Penafiel.
O IC35 constituirá uma infra-estrutura de transportes importante para a organização
da rede viária da região, para além de promover a valorização dos centros urbanos
directamente servidos, sendo de esperar uma diminuição do tráfego local, com
aumento de conforto e diminuição da sinistralidade na utilização das actuais estradas
municipais e regionais.
O projecto terá ainda impactes positivos ao nível da economia local e regional,
esperando-se um aumento do emprego e da actividade económica, especialmente
nos sectores ligados com a construção. Espera-se também uma melhoria da
qualidade de vida das populações locais, contribuindo assim para um aumento da
fixação de população nas freguesias do projecto.
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Complementarmente, e tendo em consideração que se prevê uma alteração à
realidade actualmente existente, serão sempre de prever impactes de carácter
negativo.

Dos

impactes

identificados

merecem

destaque

os

seguidamente

enunciados:
-

Movimentações de terras com alguma expressão, gerando necessidades de
materiais;

-

Afectação

de

áreas

de

Reserva

Agrícola

Nacional,

num

total

de

aproximadamente 7,04 ha, dos quais 1,1 ha se integram na Quinta da
Aveleda;
-

Afectação de usos do solo, com perda de áreas de culturas anuais e pomares
(6,04 ha), vinha (0,92 ha) e floresta de produção mista (3,18 ha);

-

Afectação directa de edificações localizadas no traçado do projecto, incluindo
várias habitações e algumas edificações de cariz agrícola. Foram registadas 8
ocorrências deste tipo;

-

Perturbação das acessibilidades locais na fase de construção, que pode ser
significativa para alguns percursos e em algumas fases da obra;

-

Aumento do ruído proveniente da circulação de veículos na via, afectando 11
receptores sensíveis.

Uma síntese dos impactes considerados mais significativos encontra-se representada
graficamente no Desenho EIA-AD.00-RNT-04 – Carta Síntese de Impactes.
Tendo em consideração toda a situação de referência apresentada e a identificação e
análise de impactes realizada, foram definidas medidas que têm como objectivo
potenciar os impactes positivos e minimizar os de carácter negativo, sendo que no
caso particular de alguns factores ambientais, se procedeu à definição de bases para
um Plano de Monitorização.
Com a introdução das medidas será possível evitar por completo alguns dos impactes
identificados (o aumento do ruído, por exemplo) e parcialmente outros (a afectação
de algumas casas, por exemplo, que se espera que sejam evitadas na fase seguinte
do projecto, com a adaptação do traçado). Alguns impactes, no entanto, não são
totalmente evitáveis. Nestes casos as medidas visam assegurar que o projecto se
Estudo de Impacte Ambiental – IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul
Volume 1 – Resumo Não Técnico

Página 28

faça da forma o mais ambientalmente correcta possível, minimizando os impactes
identificados. Enquadram-se neste tipo de medidas várias normas cautelares e de
protecção ambiental propostas para a fase de construção, a implementação de
programas de monitorização, o desenvolvimento de projectos paisagísticos, a
comunicação às populações, etc.
O projecto em análise encontra-se neste momento em fase de Projecto Base
visando assim o presente documento constituir uma base fundamentada, que permita
uma apreciação válida por parte da Comissão de Avaliação e do público interessado.
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PEÇAS DESENHADAS

Desenho EIA-AD.00-RNT-01 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto
Desenho EIA-AD.00-RNT-02 – Esboço Corográfico
Desenho EIA-AD.00-RNT-03 – Fotografia Aérea
Desenho EIA-AD.00-RNT-04 – Carta Síntese de Impactes
Desenho EIA-AD.00-SOC-01 – Planta Social
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