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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui um Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projecto Base do IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul,
tendo como objectivo apresentar os elementos adicionais solicitados pelo parecer da
Comissão de Avaliação (CA), relativo à análise da conformidade do EIA, veiculado
pelo Fax 676/08/GAIA da Agência Portuguesa do Ambiente, datado de 18 de Agosto
de 2008, o qual se apresenta no Anexo I.
O pedido de elementos adicionais enquadra-se na verificação da conformidade do EIA,
entregue em Janeiro de 2008, de acordo com o nº 4 do Artigo 13º do Decreto-Lei
nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8
de Novembro.

2.

RESPOSTA AOS ELEMENTOS ADICIONAIS
2.1. INTRODUÇÃO

Nos pontos seguintes pretende-se dar resposta à solicitação dos elementos adicionais
por parte da CA. Para tal, optou-se por respeitar a estrutura do parecer da CA,
reproduzindo-se os comentários produzidos pela comissão e apresentando de
seguida, a resposta aos elementos adicionais solicitados.
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2.2. PROJECTO
Comissão de Avaliação:
“Desenvolvimento da justificação para o facto de não serem apresentadas
alternativas,

nomeadamente

paralelas

à

EN15,

em

complemento

da

informação apresentada no ponto 2.2 do EIA.”
Resposta:
Conforme referido no ponto 2.2 do EIA, o projecto IC35 – Penafiel / Entre-os-Rios, foi
submetido em 2002 a procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental, em
fase de Estudo Prévio (EP). O EP avaliado nesse procedimento de AIA incluía o troço
do IC35 de ligação à A4/IP4, que corresponde ao projecto actualmente em análise.
A conclusão do referido procedimento de AIA, através da respectiva Declaração de
Impacte Ambiental, conduziu à viabilização do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios,
emitindo no entanto parecer desfavorável ao troço inicial deste projecto, que
assegurava a ligação com a A4/IP4, dados os impactes identificados para os traçados
em análise, em particular no que se referia à afectação grave da Quinta da Aveleda,
entre outros aspectos.
A solução presentemente em análise para o IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de
Penafiel Sul, foi desenvolvida em resposta às indicações da DIA, que solicitava a
avaliação ambiental deste trecho do IC35, em momento anterior ou simultâneo com o
RECAPE dos trechos aprovados deste IC, e com o objectivo de evitar os impactes
identificados no procedimento de AIA anterior, e que levaram à inviabilização deste
trecho, nomeadamente a afectação da Quinta da Aveleda.
Para tal, o traçado actualmente em análise foi desenvolvido de forma articulada entre
várias entidades, nomeadamente a Estradas de Portugal, S.A., a Brisa – AutoEstradas de Portugal (concessionária da A4) e a Câmara Municipal de Penafiel, de
modo a dar resposta às exigências destas entidades e de dar continuidade adequada
ao troço do IC35 já aprovado em sede de AIA.
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Em relação às Estradas de Portugal, o projecto em análise vai de encontro aos
requisitos desta entidade, nomeadamente assegurando a continuidade do troço do
IC35 já aprovado, assegurando a articulação deste IC com o núcleo urbano de
Penafiel, através de nós desnivelados, e com a A4/IP4, de forma directa.
A Brisa concordou com a solução apresentada pela Estradas de Portugal para
desactivação do actual Nó de Guilhufe, e com o “lay-out” proposto, tendo referido que
a configuração do nó de Guilhufe, de ligação à A4, deveria ser compatível com os
futuros alargamentos previstos para a A4, aspecto que é assegurado pelo traçado
presentemente em análise.
Em relação à Câmara Municipal de Penafiel, a mesma pronunciou-se favoravelmente
ao traçado em avaliação, que vai de encontro às estratégias de ordenamento e
desenvolvimento do território preconizadas por esta entidade, e que se encontram
reflectidas no recentemente reformulado Plano Director Municipal, que assegura um
espaço-canal para o troço inicial do IC35, ao longo do qual se desenvolve o traçado
actualmente em análise.
Para além destas entidades, foi ainda considerada a posição da Quinta da Aveleda,
cuja afectação tinha conduzido à inviabilização do traçado anterior. Na fase de
Consulta Pública do EIA do Estudo Prévio, esta entidade apresentou um parecer, cujas
linhas principais foram vertidas no Parecer da Comissão de Avaliação ao Estudo Prévio
do IC35 – Penafiel / Entre os Rios, e que propunha, para evitar os impactes sobre
esta quinta, o seguinte:
“Para minimizar os impactes decorrentes da possível implantação desta infraestrutura, sugere as seguintes alternativas:
- Iniciar o troço do IC35 na A4, cerca de 350 metros a nascente do
actual nó de Penafiel-Sul onde seria construído um novo nó;
-

Desactivação

e

renaturalização

do

actual

nó

de

Penafiel

e

transferência da actual praça de portagem para um novo local.
O traçado presentemente em análise vai assim também ao encontro da posição da
Quinta da Aveleda, integrando ambas as sugestões apresentadas por esta entidade
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no processo de Consulta Pública do EIA anterior, evitando assim adequadamente os
impactes identificados em Estudo Prévio sobre esta exploração agrícola.
O Projecto Base presentemente em análise decorre assim directamente dos seus
antecedentes de AIA, permitindo evitar os impactes ambientais que conduziram à
inviabilização do trecho inicial do IC35 e assegurando as pretensões de várias
entidades, incluindo a CM de Penafiel e a própria Quinta da Aveleda.
Em relação ao estudo de alternativas paralelas à EN15, não foi considerado viável o
desenvolvimento de um traçado a construir de raiz paralelamente a esta EN, tendo
em conta a ocupação actual e as disposições de ordenamento em vigor.
De facto, analisando a cartografia produzida para o EIA (nomeadamente a fotografia
aérea - EIA-RF.00-DPJ-03, e o extracto original da planta de ordenamento do PDM –
EIA-RF.00-PGT-01), e tendo em conta que o final do traçado apresenta como ponto
de amarração obrigatório o início do troço seguinte do IC35, verifica-se qualquer
traçado alternativo paralelo à actual EN15, por qualquer dos lados, teria impactes
muito

significativos

sobre

a

ocupação

actual

e

o

ordenamento

proposto,

nomeadamente:
•

A afectação directa de um aglomerado de habitações existente ao longo da
EN15, localizada a Este do pk 1+100 do traçado presentemente em análise,
bem como dos estabelecimentos de comércio Plus e Feira Nova (parque de
estacionamento);

•

A aproximação do traçado do Hospital do Vale do Sousa, caso a alternativa
passasse a Este da EN15, com os impactes daí decorrentes, em termos de
ambiente sonoro, qualidade do ar e perturbação psicossocial, que seriam muito
significativos tendo em conta a sensibilidade do equipamento e inviabilizantes
dessa proposta. Caso o traçado se desenvolvesse, nesta zona, a Oeste da
EN15, seriam directamente afectadas várias estruturas actualmente existentes
na Zona Industrial de Gandra, o que seria igualmente inviabilizante;

•

A articulação com a A4 obrigaria sempre ao seccionamento da área industrial
de Gandra, com os mesmos impactes referidos acima;
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•

Acresce que as cotas de implantação do hospital e da zona industrial são
consideravelmente distintas das cotas de implantação necessárias a um
eventual traçado do IC35, o que condicionaria gravemente os acessos a estes
equipamentos, dada a dificuldade em estabelecer nós desnivelados nesta zona,
por motivos de cota e de ocupação dos terrenos envolventes;

•

Em termos de ordenamento, qualquer traçado alternativo, paralelo à EN15,
obrigaria à afectação directa de áreas habitacionais, áreas de equipamentos
estruturantes e áreas empresariais e industriais, não prevendo o PDM nesta
zona qualquer espaço-canal para o IC35, o que constituiria uma condicionante
séria à viabilidade da eventual proposta de traçado, tanto mais que o PDM
prevê já um espaço-canal para o IC35, que corresponde ao traçado posto
presentemente a avaliação.

Caso

se

considerasse

alternativas

não

directamente

paralelas

à

EN15,

que

contornassem por Oeste todas as condicionantes acima referidas, obter-se-ia um
traçado consideravelmente mais extenso, do que decorreriam necessariamente
maiores

impactes

desenvolvimento
habitacionais,

ambientais,
definidos

existentes

no
e

e

mantendo

PDM

de

a

colisão

Penafiel,

programadas,

e

com

áreas

com
a

os

objectivos

afectação

agrícolas

de

de

áreas

protegidas

e

complementares.
Assim, tendo em consideração os antecedentes de AIA do projecto, a articulação das
várias entidades no processo de desenvolvimento do traçado, as disposições de
ordenamento constantes do PDM de Penafiel e a ocupação urbana, industrial e de
equipamentos colectivos sensíveis existentes ao longo da actual EN15, não se
considerou viável o desenvolvimento de qualquer solução paralela a esta estrada
nacional.

Comissão de Avaliação:
“Justificação para o facto de não ter sido considerado como condicionante para
o desenvolvimento do Projecto a ligação ao Nó já existente na A4.”
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Resposta:
Conforme exposto no ponto anterior, não foi possível desenvolver uma alternativa de
projecto que assegurasse a ligação ao Nó já existente na A4, por Sul, dada a
ocupação e ordenamento territorial existente actualmente ao longo da EN15 e para
Oeste da mesma.
A possibilidade de estabelecer a ligação do IC35 ao actual nó da A4, por Norte, foi
avaliada no decorrer do desenvolvimento do projecto, numa solução denominada por
2A, e que se representa na figura seguinte.

Figura 2.1 – Solução estudada para ligação do IC35 ao nó da A4, por Norte (solução 2A –
Março de 2006, a violeta) e comparação com traçado actualmente em análise (a laranja)
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Como se observa na figura anterior, a possibilidade de ligar o IC35 ao nó actual da
A4, por Norte, implicaria ao desenvolvimento de um braço com quase 1 km, a Norte
do traçado da A4, que terminaria numa rotunda, que assegurava a ligação com um
dos braços do actual nó.
Esta solução foi, no entanto, abandonada, dado que apresentava maiores impactes do
que o traçado presentemente em análise, nomeadamente:
•

Acréscimo da área afectada, dado que para além de todo o traçado comum às
duas soluções, obrigaria ainda ao desenvolvimento de quase 1 km a mais de
plena via, com os impactes daí decorrentes sobre o uso do solo, em particular
usos agrícolas;

•

Afectação indirecta grave da faixa de terrenos que ficaria entre as plataformas
da A4 e do IC35, a Norte do traçado actual da A4, que ficaria totalmente
fragmentada, entre as plataformas paralelas das duas vias;

•

Introdução de problemas graves ao nível das acessibilidades, com a criação de
um foco de congestionamento na rotunda final do IC35, para onde escoaria o
tráfego do IC35, da A4 e o tráfego local da EN15. Não seria assim possível
diferenciar o tráfego local e o tráfego de médio/longo curso, nomeadamente o
de veículos pesados, o que provocaria congestionamentos muito frequentes
nesta rotunda. Este risco de congestionamento traria uma redução do nível de
serviço, não só do IC35, mas também da EN15 e da própria A4.

Esta solução foi assim abandonada, dado que implicaria maiores impactes ambientais
e era mais desfavorável, em termos rodoviários e de acessibilidade, do que a solução
desenvolvida a Projecto Base.

2.3. PEÇAS DESENHADAS
Comissão de Avaliação:
“Reformulação das peças desenhadas, as quais devem apresentar escala
apropriada à fase de Projecto e ao descritor, uma vez que as escalas utilizadas,
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nomeadamente na carta de biótopos, mapa de ruído, uso actual do solo,
síntese de condicionantes, ocorrências patrimoniais, unidades de paisagem,
carta síntese de impacte, não permitem uma adequada leitura da informação.
Acresce que não se considera adequado que as peças desenhadas (relativas a
um projecto cuja visualização total é até passível de apresentação no formato
A3, à escala 1:5000) sejam apresentadas a escalas tão diversas como
1/25000, 1/15000, 1/10000 e 1/5000.”
Resposta:
Em resposta à solicitação da CA, apresenta-se juntamente com a presente Nota
Técnica um volume de Peças Desenhadas, com a reformulação das peças desenhadas
apresentadas no EIA. Nesse volume apresentam-se as peças desenhadas produzidas
no EIA, representadas à escala uniformizada de 1:5 000.
Exceptuam-se os seguintes casos, que não são novamente reproduzidos no presente
Aditamento:
•

Os desenhos do EIA que apresentam informação cuja escala original é
diferente de 1:5 000, e que são representados à escala da informação,
nomeadamente: o Esboço Corográfico (EIA-RF.00-DPJ-01 – 1:25 000, escala
das cartas militares), o Extracto da Carta Geológica (EIA-RF.00-GEO-01 –
1:200 000)

e

os

extractos

originais

das

cartas

de

ordenamento

e

condicionantes do PDM de Penafiel (EIA-RF.00-PGT-01 e 02 – 1:10 000); e
•

Os desenhos que já foram apresentados no EIA à escala 1:5 000, e que não
sofreram alterações em resultado das análises produzidas no presente
Aditamento, nomeadamente: a Planta do Traçado em Estudo (EIA-RF.00-DPJ02), a Implantação do Traçado em Estudo sobre Fotografia Aérea (EIA-RF.00DPJ-03) e a Planta dos Locais Analisados da componente social (EIA-RF.00SOC-01).

Assim, o volume de Peças Desenhadas apresentado é composto pelos seguintes
Desenhos do EIA reformulados:
•

EIA-AD.00-SRR-01 – Carta de Solos;

•

EIA-AD.00-SRR-02 – Carta de Aptidão da Terra;
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•

EIA-AD.00-UAS-01 – Carta de Uso Actual do Solo;

•

EIA-AD.00-RHD-01 – Rede Hidrográfica;

•

EIA-AD.00-RHD-02 – Infra-estruturas de Saneamento Básico, Captações de
Água Subterrânea e Regadios;

•

EIA-AD.00-QAR-01 – Receptores Sensíveis (Qualidade do Ar);

•

EIA-AD.00-RUD-01

–

Localização

dos

Receptores

Sensíveis

ao

Ruído

(integrando os novos pontos de medição resultantes do parecer da CA
relativamente ao ambiente sonoro);
•

EIA-AD.00-RUD-02 – Mapa de Ruído – Ano 2012 – Indicador Lden (os mapas de
ruído foram reformulados, com a consideração do tráfego nos nós);

•

EIA-AD.00-RUD-03 – Mapa de Ruído – Ano 2012 – Indicador Ln;

•

EIA-AD.00-RUD-04 – Mapa de Ruído – Ano 2032 – Indicador Lden (os mapas de
ruído foram reformulados, com a consideração do tráfego nos nós);

•

EIA-AD.00-RUD-05 – Mapa de Ruído – Ano 2032 – Indicador Ln;

•

EIA-AD.00-RUD-06 – Mapa de Ruído com Barreiras Acústicas – Ano 2032 –
Indicador Lden;

•

EIA-AD.00-RUD-07 – Mapa de Ruído com Barreiras Acústicas – Ano 2032 –
Indicador Ln;

•

EIA-AD.00-BIO-01 – Carta de Biótopos;

•

EIA-AD.00-PAT-01 – Ocorrências Patrimoniais e Condições de Visibilidade do
Solo;

•

EIA-AD.00-PSG-01 – Unidades de Paisagem;

•

EIA-AD.00-PSG-02 – Sensibilidade da Paisagem;

•

EIA-AD.00-PGT-04 – Carta Síntese de Condicionantes;

•

EIA-AD.00-PMT-01 – Pontos de monitorização (tendo em conta as alterações
introduzidas no programa de monitorização do ruído);

•

EIA-AD.00-SIT-01 – Carta Síntese de Impactes.
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Apresentam-se ainda os desenhos EIA-AD.00-PGT-01 e EIA-AD.00-SOC-01, apesar de
no EIA estes já terem sido apresentados à escala 1:5000, de modo a facilitar a sua
consulta, dado que as análises produzidas no presente aditamento os referenciam.
Para além destes desenhos, já apresentados no EIA e agora apresentados à escala
1:5000, incluem-se ainda no volume de Peças Desenhadas novos desenhos,
produzidos para o presente aditamento, nomeadamente:
•

EIA-AD.00-SRR-03 – Extracto Original da Carta de REN;

•

EIA-AD.00-DPJ-04 – Rede Rodoviária da Zona Envolvente ao Projecto;

Por fim, e de modo a responder ao pedido de elementos da CA, incluem-se ainda
peças desenhadas do Projecto Base, nomeadamente:
•

563PB.000-050-01 – Bacias hidrográficas;

•

563PB.011-201-01 e 02 – Planta Geral;

•

563PB.011-100-01 a 10 – Perfil Longitudinal;

Comissão de Avaliação:
“A reformulação das Peças desenhadas deve ainda considerar o facto de se
verificarem discrepâncias entre a Carta relativa às Unidades Paisagem e a
Carta relativa ao Uso Actual do Solo.”
Resposta:
Em relação a este aspecto, julga-se pertinente apresentar alguns esclarecimentos no
que concerne à relação entre a carta de unidades de paisagem (desenho EIA-AD.00PSG-01) e a carta de uso actual do solo (desenho EIA-AD.00-UAS-01).
A delimitação e caracterização das unidades de paisagem foram realizadas com base
em bibliografia existente, na cartografia de uso do solo disponível para a área de
estudo e em visitas de campo, as quais permitiram conferir no local a matriz que
define a unidade de paisagem individual.
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As unidades de paisagem foram elaboradas por análise paramétrica, que permitiu
uma primeira abordagem ao estudo das características da paisagem, tendo conduzido
posteriormente a uma síntese dessas mesmas e à sua delimitação em zonas
homogéneas de paisagem. O critério de delimitação destas zonas baseia-se no facto
de

apresentarem

características

semelhantes

relativamente

aos

parâmetros

analisados, nomeadamente no que se refere ao relevo, uso do solo e padrão de
povoamento.
Desta forma, e para efeito dos objectivos de análise pretendidos para o factor
ambiental Paisagem, as unidades de paisagem delimitadas no desenho EIA-AD.00PSG-01 não têm uma correspondência unívoca com a carta de uso do solo, muito
embora o uso do solo tenha sido um dos factores utilizados para a delimitação das
unidades de paisagem.
A carta de unidades de paisagem é assim uma análise interpretativa do território,
que, com base em vários factores, incluindo o uso do solo, pretende delimitar partes
da paisagem que apresentem, em termos paisagísticos, um determinado cariz
dominante que as caracterize, em termos da percepção subjectiva do território por
parte do observador.
Assim, por exemplo, na unidade UHP2 - Zonas Mosaico Agrícola ocorrem vários usos
do solo, incluindo manchas não agrícolas. No entanto, considera-se que o carácter
dominante que é apercebido nessa paisagem é o mosaico agrícola.
Da mesma forma, na unidade UHP5 - Zonas Florestais e matos, ocorrem vários outros
usos de solo, que não florestais, incluindo um sistema de pequena propriedade, em
que a habitação convive com o espaço agro florestal. No entanto, e para os fins de
análise que motivaram a criação das unidades de paisagem, o carácter dominante
destas áreas é o da paisagem florestal.
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Comissão de Avaliação:
“Planta e perfil longitudinal do Projecto.”
Resposta:
No volume de Peças Desenhadas entregue juntamente com o presente Aditamento
são reproduzidas as peças desenhadas do Projecto Base solicitadas, nomeadamente
os Desenhos 563PB.011-201-01 e 02 (Planta Geral) e 563PB.011-100-01 a 10 (Perfil
longitudinal).

Comissão de Avaliação:
“Peça desenhada identificando os projectos rodoviários referidos na avaliação
de impactes cumulativos.”
Resposta:
No volume de Peças Desenhadas entregue juntamente com o presente Aditamento é
apresentado um Desenho onde se identificam os projectos rodoviários referidos na
avaliação de impactes cumulativos – Desenho EIA-AD.00-PGT-05.

2.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Comissão de Avaliação:
“Cartografia relativa à implantação do projecto na carta de REN de Penafiel,
delimitada pela RCM nº163/2007, de 12 de Outubro.”
Resposta:
No volume das Peças Desenhadas, entregue juntamente com o presente Aditamento,
apresenta-se a sobreposição do projecto em análise com o Extracto Original da Carta
de Reserva Ecológica Nacional (REN) de Penafiel (Desenho EIA-AD.00-SRR-03).
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Comissão de Avaliação:
“Análise da compatibilidade do Projecto com a REN.”

Resposta:
Por lapso, na análise realizada no Estudo de Impacte Ambiental, relativa às áreas
classificadas de REN, não foi considerada a linha de água classificada presente na
área de projecto como integrada na Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que de
seguida analisa-se este aspecto (ver figura seguinte).
Na área de estudo verifica-se a existência de áreas classificadas de REN,
nomeadamente áreas com risco de erosão, áreas de máxima infiltração e linhas de
água (nomeadamente afluente do rio Sousa). Através de uma análise cartográfica do
Extracto Original da Carta de REN com o traçado em estudo (Desenho EIA-AD.00SRR-03), constatou-se que o projecto apenas se desenvolve no sistema integrado de
REN – Linhas de Água.
O IC35 está contemplado no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho,
pela Declaração e Rectificação nº 19-D/98, de 31 de Outubro e pelo Decreto-Lei nº
182/2003, de 16 de Agosto).
De acordo com o Artº 20º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, que
estabelece o Regime das áreas integradas em REN, as vias de comunicação
constituem um dos usos ou acções, de iniciativa pública ou privada, interditos em
áreas de REN. Contudo o Artº 21º prevê a possibilidade de realização, nas áreas de
REN, de acções de relevante interesse público. No caso de infra-estruturas públicas,
nomeadamente rodoviárias, o reconhecimento do interesse público é equivalente à
emissão de DIA favorável ou condicionalmente favorável sobre o projecto em causa
(de acordo com o nº 2, do mesmo Artº 21º).
Desta forma é assegurada a compatibilidade do presente projecto com o regime da
REN, reunindo as condições necessárias ao reconhecimento do seu interesse público,
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desde que seja objecto de DIA favorável ou condicionalmente, no âmbito do
procedimento de AIA em curso.

Figura 2.2 – Linha de água interferida pelo projecto e locais da sua restituição por passagens
hidráulicas

Comissão de Avaliação:
“Análise da compatibilidade do Projecto com o PDM de Penafiel, com especial
destaque para a sua compatibilidade com o artigo 14.º; note-se que a análise
apresentada se limita à descrição do estipulado no PDM.”
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Resposta:
O Plano Director de Municipal de Penafiel prevê, no artigo 54.º do seu Regulamento
(Resolução de Conselho de Ministros 163/2007, de 12 de Outubro), um Espaço canal associado ao troço do IC35 nesta zona. No n.º 1 do Artigo 54.º, Secção XV, é
enunciado que “Os espaços canais correspondem aos corredores de passagem das
infra-estruturas e áreas técnicas adjacentes complementares, existentes ou previstos,
estando definidos na Planta de Ordenamento os relativos às redes ferro e rodoviária.”
Em relação ao IC35, o nº 7 do mesmo artigo refere que “até à publicação da planta
parcelar do IC 35, é constituída uma faixa de protecção non aedificandi, a um e outro
lado do eixo, de 200 m”. O nº 8 do mesmo artigo refere ainda que com a publicação
da respectiva planta parcelar ou com a aprovação do estudo do traçado a
implementar, a faixa de protecção non aedificandi passa a ser a definida na legislação
específica sobre esta matéria.
Analisando o traçado em estudo no presente processo de Avaliação de Impacte
Ambiental, com o eixo definido na Planta de Ordenamento do PDM de Penafiel,
verifica-se que o mesmo se desenvolve completamente dentro do espaço-canal
reservado no PDM de Penafiel (ou seja, dentro da faixa de 400 m centrada no traçado
previsto na Planta de Ordenamento - ver desenho EIA-AD.00-PGT-01, incluído no
volume de peças desenhadas do presente Aditamento, onde se sobrepõe o traçado de
projecto e a faixa de 400m prevista no PDM como espaço-canal do IC35, sobre o
extracto original da Planta de Ordenamento).
De facto, o traçado em análise é praticamente coincidente com o eixo definido na
Planta de Ordenamento do PDM de Penafiel, com as seguintes excepções, resultantes
do natural desenvolvimento do projecto às condições locais do terreno:
•

nos dois Nós preconizados, quer na ligação à A4 - Nó de Guilhufe
(sensivelmente até ao pk 0+500), quer o Nó de Penafiel Sul, cuja geometria e
localização não se afiguram totalmente concordantes com o traçado em
estudo, mas que se desenvolvam no espaço-canal definido no PDM para o
IC35;
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•

na Ligação à EN15, a Rotunda 2 do Nó de Penafiel Sul (incluindo
Restabelecimento e Ramos G e H do Nó), que não se encontra prevista no
PDM.

Note-se ainda, acerca desta temática, que a Câmara Municipal de Penafiel
pronunciou-se, por via de parecer sobre o traçado em análise, no qual é enunciado o
seguidamente transcrito: “ (…) foi aprovado por unanimidade, um parecer favorável
acerca do projecto (…) com o seguinte teor:
Perante o solicitado e para efeitos de emissão do parecer solicitado, cumpre-me
informar o seguinte: Pela análise dos elementos remetidos para conhecimento destes
serviços, constata-se que o traçado em particular das amarrações à rede viária
existente não é coincidente com o consubstanciado em sede do Plano Director
Municipal, nomeadamente ao nível das cartas de Ordenamento e de Condicionantes.
No entanto, considerando os diferentes tempos de elaboração de qualquer dos
documentos em causa, conclui-se que tal se terá ficado a dever à falta de informação
mais detalhada, à data da revisão daquele instrumento de planeamento e em bom
rigor, os traçados subjacentes à presente proposta inscrevem-se nas premissas
definidas, pelo que do ponto de vista urbanístico e s.m.o., se considera não haver
qualquer inconveniente na solução projectada (…)”
O traçado em análise intercepta várias classes de espaço do PDM de Penafiel,
conforme amplamente descrito no ponto 4.11.3 do Tomo 1, nomeadamente Espaço
Urbanizado, Espaço de Urbanização Programada e Espaços Agrícolas. No entanto, a
conformidade do projecto em relação a estas classes, e às respectivas disposições
estabelecidas no Regulamento (que são também descritas no ponto anteriormente
referido do EIA), é assegurada pelo espaço-canal estabelecido no artigo 54.º do
regulamento do PDM.
Face ao exposto, é de realçar que, no que concerne à congruência do projecto do
IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul com os Planos de Ordenamento e
Gestão do Território, se verifica a sua conformidade, uma vez que se encontra
previsto ao nível dos instrumentos de planeamento territorial (o projecto rodoviário
desenvolve-se em território para o qual o modelo de organização espacial preconizado
no PDM em vigor reserva um espaço-canal para o IC35), considerando-se que
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existem condições adequadas para conferir, ao troço em estudo, a respectiva
importância

rodoviária

estratégica

na

concretização

das

propostas

de

desenvolvimento e de ordenamento delineadas para o concelho de Penafiel, nas quais
se incluem a melhoria efectiva das acessibilidades (concretizando os objectivos do
planeamento municipal e da sua estratégia actual de desenvolvimento local;
permitindo, ainda, a estruturação do território).
Comissão de Avaliação:
“Análise de impactes do Projecto, em termos de uso do solo, tendo em
consideração, além do uso do solo, a condicionante RAN.”
Resposta:
No EIA é apresentada a avaliação de impactes do projecto sobre o uso do solo, no
ponto 5.5.2 do Tomo 2 do Relatório Síntese. No total, a implantação do projecto
implicará a afectação directa de cerca de 14,64 ha de terrenos, com ocupação do solo
diversas. O Quadro seguinte, reproduzido do referido ponto do EIA, descreve as
afectações de uso do solo esperadas na fase de construção.
Quadro 2.1 – Afectações de classes de uso do solo na área do projecto
Classe

Área (hectares)

Percentagem

Vinha (Vin)

0,92

6,27

Culturas anuais/ Pomares (Canu)

6,04

41,24

Floresta de Produção mista (Flor)

3,18

21,76

Estrada (Estr)

0,58

3,99

Vegetação arbustiva (Varb)

2,44

16,68

Uso agrícola

Áreas urbanas (Aurb)

1,44

9,81

Áreas industriais (Aind)

0,04

0,25

14,64

100,00

Total

A actividade agrícola possui uma dimensão importante, ocupando grande parte da
paisagem da área de estudo. Neste contexto, as áreas de Culturas anuais/pomares e
de Vinha representam um total de cerca de 61% da área de estudo - 26,75% e 34%
respectivamente, conforme referido no ponto 4.5.3 do Tomo 1 do Relatório Síntese do
EIA.
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Como se constata pelo quadro acima (e no Desenho EIA-AD.00-UAS-01, entregue
juntamente com o presente aditamento), a classe mais afectada pelo projecto em
estudo é também a classe mais representada na área de estudo - Culturas anuais/
pomares, que juntamente com a Vinha representa um total de 47,51% da área a
intervencionar pelo projecto. As áreas destas culturas afectadas correspondem a
6,04 ha de culturas anuais e pomares e 0,92 ha de vinha.
Apesar das relativamente reduzidas áreas destas culturas afectadas pelo projecto,
tendo em consideração a importância sócio-económica das mesmas, o EIA considera
que esta perda de áreas de culturas anuais, pomares e vinhas se traduz num impacte
negativo, permanente e irreversível, de média magnitude e significativo.
No que concerne a outras classes, serão principalmente afectadas manchas com
ocupação de “Floresta de produção mista” (3,18 ha, correspondendo a 21,76% da
área total a intervencionar), sendo o impacte da sua afectação negativo, de baixa
magnitude e baixa a média significância, permanente e irreversível nas zonas de
implantação da via, e temporário e reversível nas zonas de serventia da obra.
No que concerne a classes directamente associadas à presença humana – “Áreas
urbanas”, serão afectados cerca de 1,44 ha, o que se traduz num impacte negativo,
de reduzida magnitude, permanente e irreversível, sendo pouco significativo a
significativo.
No que concerne às áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional, e conforme
se refere no ponto 5.4.2.2 do Tomo 2 do Relatório Síntese, o projecto em análise
interfere directamente com áreas afectas a esta figura, estimando uma ocupação de
cerca de 7,04 ha de espaços classificados como RAN pelo traçado do projecto. Este
impacte foi avaliado no EIA como negativo, directo, irreversível, de média magnitude
e elevada significância, a nível local, embora menos expressivos numa perspectiva
regional, tendo em conta a disponibilidade das áreas de RAN na região envolvente.
Cruzando a informação relativa ao uso do solo e às áreas de RAN, constata-se que
nem todas as áreas de RAN têm uma utilização agrícola. De facto, apenas nos pk
apresentados de seguida se verifica a existência de culturas anuais/pomares e vinha
em áreas classificadas de RAN:
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Nó de Guilhufe:
-

Ramo A: pk 0+000/0+145 (RAN + vinha);

-

Ramo B: pk 0+ 120/0+225 (RAN + Culturas anuais/pomares);

-

Ramo B: pk 0+007/0+117 (RAN + vinha);

-

Ramo B: pk 0+200/0+219 (RAN + vinha).

IC35:
-

0+037/0+134 (RAN + vinha);

-

0+365/ 0+440 (RAN + Culturas anuais/pomares);

-

0+550/ 0+660 (RAN + Culturas anuais/pomares);

-

0+750/ 1+000 (RAN + Culturas anuais/pomares).

Verifica-se assim que dos 7,04 ha de áreas de RAN afectados pelo projecto, apenas
2,90 ha apresentam actualmente efectiva utilização agrícola. A restante área afectada
de RAN pelo projecto (4,14 ha) encontra o seu uso actual condicionado pela presença
de outras classes de uso não agrícola nomeadamente floresta de produção mista,
vegetação arbustiva e áreas urbanas.
Tendo em conta o cenário descrito, considera-se que se mantém adequada a
avaliação de impactes produzida no EIA, em termos dos graus de magnitude e
significância atribuídos aos impactes sobre o uso do solo e RAN, avaliando-se assim o
impacte global do projecto sobre estes factores ambientais como negativo, directo,
permanente e irreversível, de média magnitude e de elevada significância, a nível
local.

2.5. AMBIENTE SONORO
Comissão de Avaliação:
“Identificação das rodovias que determinam os níveis sonoros em cada um dos
pontos de medição apresentados, relativos às “fontes de ruído” do Quadro
4.37 – Resultados das medições acústicas realizadas (pág. 142 do Volume 2,
Tomo 2.1.
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O EIA indica que as fontes de ruído registadas no ponto de medição P5, para
além do tráfego rodoviário, incluíram obras (no período diurno). Esta situação
não é correcta, uma vez que as obras não constituem fontes características do
ambiente sonoro no referido local, pelo que esta situação deve ser corrigida.
Por outro lado, verifica-se que os pontos de medição P3 e P4, localizados na
Rua do Tapadinho, distam cerca de 220 metros entre si, encontrando-se o P4
junto à EN15. No entanto, os valores obtidos para o Ln do P4 são 9 dB(A)
inferiores aos do P3, pelo que deve ser justificada a diferença significativa de
valores.
Medições acústicas adicionais para caracterizar a situação de referência de
receptores sensíveis não avaliados, que se localizam na proximidade da via em
análise, nomeadamente:
•

Ao pk 0+350, aproximadamente, do lado Este da plena via (habitação
identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local 16);

•

Ao pk 0+120, aproximadamente, do lado Norte do Ramo H (habitação
vizinha da identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local 26);

•

Ao pk 0+200, aproximadamente, do lado Norte do Ramo B (habitação
identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local 19);

•

Ao pk 0+700, aproximadamente, do lado Oeste da plena via.

Para os locais anteriormente referidos, devem ser avaliados os impactes e, se
necessário, propostas medidas de minimização.”
Resposta:
Em resposta aos aspectos referidos pela Comissão de Avaliação, foram realizadas
medições adicionais de ruído, que incluíram os pontos já anteriormente medidos P3,
P4 e P5, de modo a clarificar as situações de dúvida da CA, e os pontos adicionais
solicitados no parecer, nomeadamente (ver desenho EIA-AD.00-RUD-01):
•

Ponto P9 - ao pk 0+350, aproximadamente, do lado Este da plena via
(habitação identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local 16);
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•

Ponto P10 - ao pk 0+120, aproximadamente, do lado Norte do Ramo H
(habitação vizinha da identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local
26);

•

Ponto P11 - ao pk 0+200, aproximadamente, do lado Norte do Ramo B
(habitação identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 como local 19);

•

Ponto P12 - Ao pk 0+700, aproximadamente, do lado Oeste da plena via.

Os resultados obtidos nestas medições, e a avaliação dos impactes sobre estes
pontos, são apresentados no Anexo II do presente Aditamento, onde se procede
também à resposta aos restantes pontos do parecer da CA.
Tendo em conta os vários aspectos pedidos, optou-se por reformular o descritor
Ruído, incluindo a caracterização da situação de referência (dada a necessidade de
integrar os resultados das novas medições), a avaliação de impactes (tendo em conta
a solicitação da CA em reformular os mapas de ruído) e a definição de medidas de
minimização e monitorização.
Assim, apresenta-se no Anexo II a resposta a todos estes aspectos.

Comissão de Avaliação:
“Esclarecer qual o software utilizado para a previsão dos níveis de ruído, dado
que na página 71 do Volume 2 do Relatório Síntese é referido que foi utilizado
o Soundplan e na página 76, do mesmo Volume, é referido que o software
utilizado foi o CadnaA.
Parâmetros de cálculo considerados, nomeadamente coeficiente de absorção,
ordem de reflexão, raio de busca, equidistância das curvas de nível da
cartografia utilizada, e altura acima do solo para a qual os mapas foram
calculados.”
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Resposta:
A modelação de ruído efectuada para o cálculo dos mapas de ruído foi produzida com
recurso ao software denominado Sounplan, versão 6.5. As informações solicitadas
sobre os parâmetros de cálculo utilizados são apresentadas no Anexo II do presente
aditamento (no ponto 3.3.2 do Anexo II).

Comissão de Avaliação:
“Reformulação dos mapas de ruído de modo a integrar a simulação dos Nós de
Guilhufe e de Penafiel Sul (incluindo ramos e rotundas), da respectiva
avaliação de impactes e das medidas. Os mapas devem ser apresentados a
uma escala superior, recomendando-se a escala 1:5000.
As medidas de minimização, a reformular, além de integrarem as novas
simulações, devem privilegiar a actuação na fonte de ruído e, só depois, actuar
no caminho de propagação do ruído.
Note-se que a justificação constante do EIA para a não apresentação de
medidas de minimização para P1 e P5, não se considera válida, facto que deve
ser considerado na reformulação a efectuar.”

Resposta:
Em resposta à solicitação da CA foram reformulados os mapas de ruído, de modo a
integrar a simulação dos nós. Os mapas resultantes são apresentados nos desenhos
EIA-AD.00-RUD-02 a 07, integrados no volume de peças desenhadas que acompanha
o presente aditamento.
A reformulação das medidas de minimização é apresentada no Anexo II do presente
aditamento. De acordo com o solicitado pela CA, foi proposto que o Projecto de
Execução adopte a introdução de um pavimento com características pouco ruidosas,
de modo a assegurar uma redução de cerca de 3dB(A) na fonte do ruído. Em
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complemento a esta medida, foram ainda propostas 4 barreiras acústicas, de modo a
minimizar os impactes sobre o ambiente sonoro de 5 receptores sensíveis. Estas
questões são desenvolvidas em detalhe no Anexo II.

Comissão de Avaliação:
“O Plano Geral de Monitorização do Ambiente Sonoro deve integrar os novos
receptores (indicando no item Caracterização da Situação de Referência deste
parecer) nos locais a monitorizar.
Verifica-se que o Plano apresentado não refere a monitorização na fase de
construção, aspecto que deve ser clarificado.”
Resposta:
No Anexo II do presente aditamento apresenta-se uma reformulação da apreciação
do factor ambiental Ruído, tendo em conta os comentários e solicitações da CA. No
referido anexo é também reformulado o programa de monitorização proposto para o
ambiente sonoro, incluindo os receptores considerados passíveis de sofrerem
impactes ao nível do ruído e a monitorização na fase de construção. Os pontos a
monitorizar são ilustrados no desenho EIA-AD.00-PMT-01.

2.6. COMPONENTE SOCIAL E USO DO SOLO
Comissão de Avaliação:
“Caracterização socioeconómica, a nível local, uma vez que o EIA apenas
identifica “os elementos humanizados até 200 m do eixo da via”, referindo
apenas as estruturas “habitações e outras estruturas relevantes do ponto de
vista

social”.

A

informação

a

apresentar

deve

identificar/quantificar

a

população afectada e suas características estruturais, assim como caracterizar
todas as actividades económicas que, de algum modo, possam ser afectadas
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pela implementação do projecto. A caracterização a efectuar deve considerar o
uso actual da área a afectar, e respectivas características.”
Avaliação dos impactes ambientais, nomeadamente ao nível económico e à
escala local, decorrente da nova caracterização da situação de referência.”

Resposta:
A este nível, que se reporta a Impactes Locais, há a considerar afectações directas
(sobre

habitações

e

actividades

económicas)

e

afectações

indirectas

(sobre

actividades económicas e serviços).
Afectações directas
Entende-se que as afectações directas resultam da sobreposição de estruturas sociais
(habitações, equipamentos colectivos e actividades económicas) pelo traçado, quer
por se situarem na área onde a via irá ser implementada, quer por se situarem na
área de escavação ou aterro adjacente a esta (o que implica, em todos os casos, a
sua demolição e consequente expropriação). Todavia, embora a directriz se encontre
definida nesta fase de projecto base, na fase seguinte de projecto de execução
poderão verificar-se pequenos ajustamentos em perfil e/ou incorporar-se algumas
soluções de contenção de taludes (por exemplo, muros de suporte) que resultem na
minoração destes impactes, pelo que a quantificação agora apresentada contém
algum risco de incerteza, justificando, inclusive, que não se desencadeie, nesta fase,
uma abordagem metodológica (inquéritos) directiva para conhecimento do perfil
sociográfico da população que irá ser alvo de incomodidade social.
No que respeita às Habitações directamente afectadas, foram identificadas as
seguintes situações:
•

3 Habitações, junto ao Nó de Penafiel Sul (ramos F e D), localizadas dentro de
propriedade privada (o que não permitiu inferir a sua tipologia familiar). Estas
habitações são identificadas no desenho EIA-AD.00-SOC-01 com os pontos 10
e 13.
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•

4 Habitações unifamiliares (na zona da rotunda 2 e ramo H, de inserção na EN
106), identificadas no desenho EIA-AD.00-SOC-01 com os pontos 26, 28, 29 e
30) (Fotografia 2.2).

•

Habitação dos caseiros da Quinta da Aveleda, pelo ramo B do Nó de Guilhufe

Fotografia 2.1 - Inicio do caminho privado que dá acesso às habitações junto ao Nó de Penafiel
Sul

Ponto 26

Ponto 28
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Ponto 30

Ponto 29

Fotografia 2.2 – Quatro habitações unifamiliares afectadas directamente pelo projecto em
análise

Fotografia 2.3 – Afectação directa da casa dos caseiros e de anexos agrícolas da Quinta da
Aveleda (identificada no desenho EIA-RF.00-SOC-01 com o ponto 18)

Existe ainda na rotunda 1 uma estrutura que não está numerada, e que corresponde
a uma edificação em condições de manifesta degradação, presumindo-se o seu
abandono, e cuja fotografia se apresenta de seguida.
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Fotografia 2.4 – Afectação directa da casa dos caseiros e de anexos agrícolas da Quinta da
Aveleda

Durante a fase de construção, a população residente nas habitações identificadas será
confrontada com uma mobilidade compulsiva do seu habitat e, portanto, embora a
magnitude do impacte possa ser considerada baixa, o seu significado será sempre
elevado, pela intensidade das alterações que provoca na família.
No que respeita a actividades económicas directamente afectadas, há a registar que a
implantação do futuro Nó de Guilhufe implicará a ocupação de uma pequena parcela
de área de vinha da Quinta da Aveleda, localizada imediatamente a norte do actual
Nó com a A4, do seu lado poente.
Esta área de vinha que se encontra actualmente em produção, sofrerá uma
expropriação de cerca de 1,5 ha, devendo pois ser considerados danos directos ao
nível da produção e plantação, com prejuízos económicos para o proprietário.
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Fotografia 2.5 - Afectação directa de parcela de vinha pertencente à Quinta da Aveleda.

Figura 2.3 – Delimitação da Quinta da Aveleda e das áreas de plantação e vinha, com o traçado
sobreposto

Para além das edificações e dos usos do solo acima descritos, o projecto não interfere
directamente com qualquer estrutura de actividade económica relevante (empresas,
indústrias, comércio, etc.).
Quanto a equipamentos colectivos, salienta-se o facto das soluções estudadas não
apresentarem qualquer interferência directa com esta função urbana.
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Afectações indirectas
Entende-se que as afectações indirectas pelo traçado de habitações, equipamentos
colectivos e actividades económicas se referem a impactes ambientais associados às
dimensões eminentemente sociais (ruído, qualidade do ar, paisagem, etc.), bem
como a impactes nas condições de mobilidade, com reflexos na organização espaçotempo do quotidiano familiar. A magnitude e o significado destes impactes variam em
função de diferentes factores (distancia à via, orografia, inserção do projecto), sendo
que a incomodidade associada aos mesmos se faz sentir sobretudo na fase de
construção do empreendimento.
Tal como se refere na p. 102 do Tomo 2.2. do Relatório Síntese, foram identificadas 5
habitações com localização contígua à via, as quais sofrerão impactes significativos,
em particular durante a construção do empreendimento.
No que se refere a equipamentos colectivos, apenas há a assinalar, uma escola a
mais de 100 metros do traçado do IC35 e o Hospital do Vale do Sousa a mais de 400
metros, contíguo à EN 15.
No caso do Hospital do Vale do Sousa considera-se que a acessibilidade ao mesmo
será substancialmente melhorada com o presente projecto, uma vez que, ao invés do
tráfego apenas circular através das Estradas Nacionais e Municipais, extremamente
condicionadas e com diversas intersecções, passará a circular no IC35, através do Nó
de Penafiel Sul, o qual se articula com a rotunda de acesso ao Hospital (Rotunda 1,
reformulada no âmbito deste projecto), constituindo um acesso directo a este
equipamento de saúde público.
No caso da Escola, considera-se que não há alterações na acessibilidade à mesma,
mantendo-se as condições de circulação entre o equipamento escolar e a cidade de
Penafiel, dado que o IC35 passará sob a EN 15 (PS 2) e sob a EN 106, na zona da
rotunda a nascente da escola, através de um pequeno túnel (traçado do Projecto de
Execução do IC35, entre Penafiel e Entre-os-Rios, com o qual o presente projecto se
articula). Entre as duas EENN, o IC35 desenvolve-se em escavação, atenuando a sua
intrusão no território.
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Quanto às actividades económicas, salienta-se, na proximidade do projecto, a
existência de uma área com ocupação industrial (Zona Industrial de Gandra), espaços
comerciais de dimensão variável (hipermercado e supermercado), edifícios com
ocupação mista (habitação e comércio) e o restaurante/snack da Mcdonalds.
Essas actividades são, no quadro a seguir, identificadas:
Quadro 2.2 – Actividades Económicas identificadas

Local

Pk aproximado

Lado da Via/Distância
aproximada ao eixo da via (m)

Situação/Descrição

2

1+430

Esq./ 30

Estufas

4

1+120

Esq./ 36

habitação com comércio no piso
de baixo

5

1+124

Esq./ 67

Mac Donalds

12

0+300 a 0+900

Dto./ 65

Zona industrial de Gandra

20

1+270

Dto./ 191

Supermercado Plus

21

1+100 a 1+200

Dto./ 200

Stand da Cintroen

22

0+900 a 1+100

Dto./ 320; 95 da Rotunda 1

Hipermercado Feira Nova

25

0+200 do nó
associado à
Rotunda Este

Dto. / 33

habitação com comércio no piso
de baixo

A Zona Industrial da Gandra e o Hipermercado Feira Nova , com a implementação do
Nó de Penafiel Sul, através da Rotunda 1, passarão a ter uma ligação directa ao IC35,
que por sua vez se articula com a Rede Nacional de Auto-Estradas, através da A4, no
Nó de Guilhufe. Pode considerar-se que quer o desempenho económico destes
estabelecimentos quer o seu papel de “empregador” poderão sair reforçados com esta
nova acessibilidade e a articulação/racionalização por ela introduzida na organização
da rede viária.
No caso do McDonalds e do estabelecimento comercial adjacente ao ramo A do Nó de
Penafiel Sul, os quais se localizam marginalmente à EN 15, a acessibilidade aos
mesmos a partir desta Estrada Nacional é mantida, uma vez que esta via será
restabelecida

através

da

PS2,

como

acima

referido.

Acresce

que

o

IC35,

designadamente através do Nó de Penafiel Sul, constituirá uma nova acessibilidade a
estes estabelecimentos.
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Quanto às restantes actividades económicas referidas no quadro anterior, também se
verifica que irão manter as suas actuais condições de acessibilidade.
Havendo a registar a presença de importantes pólos geradores de tráfego (Zona
Industrial de Gandra, Hospital, Hipermercado Feira Nova, escola, McDonalds) com
evidente complementaridade funcional entre eles, importa ter presente que, apesar
da inserção do IC35 e dos nós a ele associados em tecido com características
urbanas, em operação, os benefícios “colectivos” e de nível supra-local que advêm
desta nova acessibilidade se sobreporão aos custos sociais locais.
Todavia, em fase de construção, o condicionamento do tráfego, em particular
provocado pela construção das rotundas previstas no projecto, irá influenciar a
acessibilidade local. Embora por um curto período de tempo, esta situação poderá
reflectir-se negativamente no rendimento dos pequenos estabelecimentos comerciais
identificados e nos percursos habituais de deslocação casa-trabalho e casa-escola.
Uma vez que o actual Nó com a A4 só será desactivado após a construção do Nó de
Guilhufe, não se prevê que a acessibilidade ao Hospital do Vale do Sousa seja
afectada.

Comissão de Avaliação:
“Revisão

das

descrições

e

classificações,

em

termos

de

significância,

relativamente à avaliação de impactes, uma vez que as apresentadas se
consideram irrealistas e desajustadas.”
Resposta:
No que se refere às classificações em termos de significância relativamente à
avaliação

de

impactes,

refere-se

que

os

impactes

significativos

ocorrerão

essencialmente nas imediações do projecto e ao nível das freguesias em análise.
Porque as freguesias de Guilhufe e Marecos têm registado evoluções negativas ou
significativamente inferiores às demais freguesias do concelho, e se encontram
comparativamente às suas congéneres em situação desfavorecida, considera-se que
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os impactes decorrentes da construção do projecto serão positivos e significativos ou
muito significativos na medida em que permitem projectar positivamente as
freguesias de Guilhufe e Marecos, restabelecendo a equidade com as demais
freguesias do concelho, nomeadamente no que respeita aos índices de variação da
população residente, e de taxas de actividade e desemprego (em particular no caso
de Guilhufe).

Comissão de Avaliação:
“Avaliação dos impactes ambientais decorrentes da demolição do Nó.”
Resposta:
O actual Nó com a A4 só será desactivado após a construção do futuro Nó de Guilhufe
e Ligação à actual EN 15, através do Nó de Penafiel Sul, o que tenderá a minorar os
eventuais constrangimentos decorrentes das actividades de ambas as obras.
A

área

de

ocupação

do

Nó

existente

será

alvo

de

um

trabalho

de

recuperação/renaturalização preconizado no EIA no âmbito do Projecto de Integração
Paisagística (PIP), que será desenvolvido em Projecto de Execução, e para o qual
deverá ser auscultada a Quinta da Aveleda.

Comissão de Avaliação:
“Medidas de minimização decorrentes da nova caracterização da situação de
referência e respectiva avaliação de impactes.”
Resposta:
Para além das medidas de minimização já propostas no EIA, definem-se ainda as
seguintes:
M51. Em fase de Projecto de Execução deverá ser avaliada a exequibilidade
técnica de minimizar as afectações directas, em especial as decorrentes dos
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taludes de escavação, e indirectas (caso das habitações e estabelecimento
comercial junto aos ramo A e D do Nó de Penafiel), com o recurso a obras
de contenção, como sejam muros de suporte;
M52. Na

fase

de

construção

deverá

divulgar-se,

com

a

necessária

antecedência, um aviso à população que usufrui da EN15 e da EN106 sobre
os constrangimentos de mobilidade que poderão surgir no decurso dos
trabalhos de obra;
M53. Em fase de Projecto de Execução e de RECAPE, a Quinta da Aveleda
deverá constituir um dos interlocutores a considerar no desenvolvimento do
Projecto de Execução.

2.7. RECURSOS HÍDRICOS
Comissão de Avaliação:
“Cartografia relativa às bacias hidrográficas.
Planta e perfil longitudinal do Projecto (incluindo ramos e rotundas),
identificando as linhas de água afectadas.”
Resposta:
No volume de Peças Desenhadas entregue juntamente com o presente Aditamento
são reproduzidas as peças desenhadas do Projecto Base solicitadas, nomeadamente
os desenhos 563PB.000-050-01 (Bacias hidrográficas), 563PB.011-201-01 e 02
(Planta Geral) e 563PB.011-100-01 a 10 (Perfil longitudinal). As linhas de água
afectadas são representadas na Planta Geral (desenhos 563PB.011-201-01 e 02).
Note-se no entanto que a maioria das linhas de água interceptadas pelo projecto
correspondem a pequenas linhas de escorrência, de curso e leito incipientemente
traçados no terreno. A única linha de água com alguma expressão interceptada pelo
projecto é o afluente sem nome do Rio Sousa (ver desenhos 563PB.011-201-01 e
02), sendo mesmo esta uma linha de água com carácter essencialmente temporário e
torrencial, apresentando caudal apenas nos períodos mais húmidos do ano.
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Comissão de Avaliação:
“Caracterização

de

passagens

ou

estruturas

hidráulicas,

eventualmente

existentes, que possam ser afectadas pelo projecto.”
Resposta:
No que concerne às infra-estruturas hidráulicas eventualmente afectadas pelo
projecto, refira-se que as mesmas apenas serão conhecidas na totalidade na fase de
Projecto de Execução, através do levantamento exaustivo dos serviços afectados que
será realizado nessa fase de projecto, no âmbito do qual será garantido a restituição
adequada de todas as infra-estruturas ou serviços interferidos pelo projecto.
Na presente fase de desenvolvimento do projecto (Projecto Base) foram identificadas
as principais estruturas presentes, de acordo com as informações fornecidas pelas
entidades competentes contactadas para a realização do EIA, de modo a verificar a
viabilidade do projecto em relação às mesmas.
Assim, e em relação a passagens hidráulicas, o projecto intercepta apenas uma PH da
A4/IP4, localizada no mesmo sítio da PH6 do presente Projecto Base (Ramo C do Nó
de Guilhufe), tendo-se garantindo a compatibilização destas duas passagens. A PH em
questão apresenta uma dimensão de 4,0x4,0 m e garante actualmente, no traçado da
A4/IP4, a restituição de uma linha de água sem nome, afluente do Rio Sousa.
Em relação a infra-estruturas hidráulicas, e tal como referido no Relatório Síntese do
EIA e representado no Desenho EIA-RF.00-RHD-02, verifica-se a interferência do
projecto com uma conduta adutora das Águas do Douro e Paiva, um interceptor de
águas residuais, uma conduta de abastecimento e um colector .
A referida conduta adutora das Águas do Douro e Paiva (DN700), de acordo com
informações obtidas dessa entidade, atravessada entre o pk 1+350 da plena via até
ao final e na zona do restabelecimento 1 e Rotunda 2. O interceptor de águas
residuais é atravessado pela plena via aproximadamente ao pk 1+072. A conduta de
abastecimento e o colector de águas residuais seguem o alinhamento da EN15, e
deste modo são interceptadas pelo presente projecto na rotunda 1, na passagem
superior aproximadamente ao pk 1+150 e no ramo G. É ainda de referir também a
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existência de outro colector na Rua do Tapadinho que será interceptado pelo
restabelecimento 1 e pela rotunda 2.
Estas infra-estruturas serão restabelecidas e referidas mais especificamente em
Projecto de Execução, conjuntamente com os restantes serviços afectados, não se
possuindo nesta fase informação adicional sobre as mesmas. Na presente fase de
Projecto Base foi verificada a compatibilidade do projecto com a presença destas
infra-estruturas no terreno, tendo-se concluído sobre a viabilidade da restituição de
todas estas estruturas, que será consubstanciada no Projecto de Execução.

Comissão de Avaliação:
“Rede de Drenagem Longitudinal e Transversal.”
Resposta:
A rede de drenagem transversal projectada consta dos desenhos do Projecto Base
apresentados

no

volume

de

Peças

Desenhadas

do

presente

Aditamento,

nomeadamente na Planta Geral (desenhos 563PB.011-201-01 e 02) e no Perfil
Longitudinal (desenhos 563PB.011-100-01 a 10).
As características das PH’s previstas na rede de drenagem transversal são
apresentadas no quadro seguinte, conforme informação presente no ponto 3.7.3 do
Capítulo 3 (Descrição do Projecto) do Tomo 1 do Relatório Síntese do EIA.
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Quadro 2.3 –Rede de drenagem transversal prevista

Em relação à drenagem longitudinal, a mesma será definida em sede de Projecto de
Execução, de acordo com as normas de desenvolvimento de projectos da Estradas de
Portugal, S.A., não existindo assim nesta fase de desenvolvimento do projecto
(Projecto Base) informação adicional sobre esta componente a apresentar.

Comissão de Avaliação:
“Avaliação
respectivas

detalhada

dos

medidas,

impactes

decorrente

sobre
de

as

uma

captações
adequada

existentes,
e

e

actualizada

caracterização das mesmas. Note-se que embora o EIA refira a inexistência de
captações subterrâneas públicas/particulares na área de incidência do projecto
verifica-se, através da base de dados da CCDR-N, que este facto não
corresponde à realidade.”
Resposta:
No que diz respeito às captações de água de origem subterrânea, foram novamente
contactadas, no âmbito do presente Aditamento, as entidades responsáveis pela
gestão e licenciamento destas infra-estruturas na área de estudo, nomeadamente a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a
Empresa Municipal Penafiel Verde.
Com base nos elementos disponibilizados pela CCDR-N, foram identificadas na área
de estudo algumas captações privadas licenciadas, as quais são caracterizadas no
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quadro seguinte e localizadas no desenho EIA-AD.00-RHD-02, integrado no volume
de peças desenhadas produzido para o presente Aditamento.
De acordo com a Empresa Municipal Penafiel Verde, entidade responsável pela gestão
de água e saneamento do concelho de Penafiel, não se localizam na área de estudo
quaisquer captações de água de origem subterrânea, para abastecimento público.
Quadro 2.4 – Características das captações de água privadas licenciadas na envolvente ao
projecto
Coordenadas
Ref.

Volume
Local

Freguesia

M

P

1

185159

470985

Aveleda

Penafiel

2

185157

470983

Aveleda

Penafiel

3

185000

470749

Aveleda

Penafiel

4

185950

470804

Aveleda

Penafiel

5

185040

470200

Gandra

Guilhufe

6

185160

470170

Gandra

Guilhufe

7

185000

470050

Gandra

Guilhufe

8

185460

469980

9

185480

469900

Tipo

Uso

Mensal
Max.(m3)

Zona
Industrial I
Zona
Industrial I

Guilhufe

Guilhufe

Furo

Indústria

6000.0

Indústria

2000.0

Mina

-

-

Poço

Indústria

2000.0

Indústria

1500.0

Indústria

600.0

Indústria

750.0

Indústria

40.0

vertical
Furo
vertical

Furo
vertical
Furo
vertical
Furo
vertical
Furo
vertical
Furo
vertical

Indústria e
Fins

220.0

domésticos

Rua
10

186350

469543

Tenente
Valadim,

Penafiel

Furo

Rega e

vertical

Indústria

100.0

Lote 1
11

186400

469300

Monte
Facho

Penafiel

Furo
vertical

Rega

-

A análise do desenho EIA-AD.00-RHD-02 permite verificar que o projecto não implica
qualquer afectação directa das captações identificadas, não se prevendo deste
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modo impactes sobre captações de água de origem subterrânea durante a
fase de construção do Projecto.
No que diz respeito aos impactes nas captações de água associados à fase de
exploração do Projecto, estes relacionam-se com as descargas das águas de
escorrência da via e com derrames acidentais de substâncias tóxicas e perigosas que
poderão provocar a alteração da qualidade da água captada e condicionar o uso das
águas subterrâneas.
A avaliação destes impactes, da fase de exploração do projecto, sobre as captações
identificadas não pode nesta fase ser realizada com rigor, uma vez que a rede de
drenagem

longitudinal,

com

respectivos

pontos

de

descarga,

apenas

será

desenvolvida na fase seguinte do projecto (Projecto de Execução).
Apesar disso, apresenta-se de seguida uma avaliação de impactes da fase de
exploração do troço em análise, sobre as captações privadas licenciadas identificadas
na área de estudo, de acordo com a metodologia apresentada no Estudo de Impacte
Ambiental, no âmbito do descritor Recursos Hídricos, e os resultados do modelo de
qualidade das águas escorrências aplicado no EIA, por esse factor ambiental.
Para esta avaliação serão considerados os pontos de descarga mais prováveis da
drenagem longitudinal, tendo em conta a geometria de traçado, a vulnerabilidade à
poluição das formações atravessadas e o tipo de área receptora.
Ressalva-se, no entanto, que a avaliação de impactes realizada deve ser tomada
como indicativa, na medida em que ainda não se encontram definidos com exactidão
quais os pontos de descarga das águas de escorrência a considerar e por conseguinte
qual a extensão e área drenada da plataforma. O principal objectivo desta avaliação é
identificar à partida eventuais situações significativas, que possam fornecer indicações
para o desenvolvimento da rede de drenagem longitudinal, na fase de Projecto de
Execução.
Tendo em conta o acima exposto, estes impactes devem ser reavaliados em Fase de
Projecto de Execução, quando se encontrar definida a localização exacta dos pontos
de descarga das águas de escorrência para a via em estudo.
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No quadro seguinte é apresentada a esquematização da significância dos impactes
consoante a vulnerabilidade dos aquíferos, o meio receptor e a proximidade a
receptores sensíveis.
Quadro 2.5 – Critérios de avaliação da significância dos impactes sobre as captações
subterrâneas, na fase de exploração do projecto
Tipo de Área
Receptora

Área Natural

Área Agrícola

Área Florestal

Área Urbana

Vulnerabilidade
dos Aquíferos à

Significância do Impacte consoante distância aos receptores
sensíveis

Poluição

0-250

250-500

500-1000

Elevada

Elevada

Média a Elevada

Média

Média a Elevada

Média a Elevada

Média

Média a Baixa

Média

Média

Média a Baixa

Baixa

Média a Baixa

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Sem impacte

Elevada

Média a Elevada

Média

Média a Baixa

Média a Elevada

Média

Média a Baixa

Baixa

Média

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Sem impacte

Elevada

Média a Elevada

Média

Média a Baixa

Média a Elevada

Média

Média a Baixa

Baixa

Média

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Sem impacte

Elevada

Média

Média a Baixa

Baixa

Média a Elevada

Média a Baixa

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Média

Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Média a Baixa

Baixa a Muito Baixa

Muito Baixa

Sem impacte

Baixa

Muito Baixa

Sem impacte

Sem impacte

No quadro seguinte indicam-se os pontos de descarga que se consideram mais
prováveis, tendo em conta a geometria do traçado. Verifica-se que o meio receptor
dos pontos de descarga prováveis identificados são sempre os solos. No quadro
seguinte apresentam-se ainda os impactes previstos sobre as captações de água
tendo em conta os pontos de descarga considerados, o tipo de área receptora, a
vulnerabilidade dos aquíferos à poluição e o enquadramento das captações de água
subterrâneas mais próximas.
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Quadro 2.6 – Impactes previstos nas captações de água privadas licenciadas
Ponto de

Extensão

Área

descarga

drenada

drenada

(pk)

(m)

(ha)

0+000

130

0,2028

Volume

Tipo de

Vulnerabilidade

Área

dos aquíferos à

Receptora

poluição

3

(m )

46,64

Urbana

Elevada

Ref. da
Captação

3, 4, 5, 6
e7

Impactes previstos

Negativo, de Baixa
Magnitude e Baixa
Significância
Negativo, de Média

0+200

300

0,5960

137,08

Florestal

Elevada

8

Magnitude e Média
Significância
Negativo, de Média

0+675

139

0,32804

75,45

Agrícola

Média

9

Magnitude e Média a
Baixa Significância
Negativo, de Média

1+080

95

0,2242

51,57

Agrícola

Média

9

Magnitude e Baixa
Significância
Negativo, de Elevada

1+175

270

0,6372

146,56

Agrícola

Média

10 e 11

Magnitude e Baixa a
Muito Baixa Significância

Verifica-se, com base no quadro anterior, que os impactes previstos nas captações de
água identificadas são se um modo geral de baixa significância, com excepção do
impacte previsto pelo ponto de descarga considerado ao pK 0+200 na captação 8, o
qual se prevê de média significância.
Como já referido, os pontos de descarga apresentados são pontos de descarga
indicativos sendo que a sua localização só será definida em fase de Projecto de
Execução. Deste modo, deverá ter-se em consideração nesta fase, aquando da
definição dos pontos de descarga, a localização dos receptores sensíveis identificados.
Ainda assim, e de modo a fornecer orientações para o desenvolvimento do projecto
de drenagem longitudinal, na fase de Projecto de Execução, propõe-se a seguinte
medida de minimização, para além das já definidas no EIA.
M54. O desenvolvimento do Projecto de Drenagem Longitudinal, em fase de
Projecto de Execução, deverá localizar os pontos de descarga de modo a
não afectar as captações de água subterrânea identificadas. Em particular,
caso seja necessário localizar um ponto de descarga próximo do pk 0+200,
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deverá ser reavaliado em fase de RECAPE o impacte potencial sobre a
captação 8, com verificação do estado e objectivos da sua utilização actual
(dado que o uso registado para esta captação é industrial). Caso se
confirme a existência de impactes significativos sobre essa captação, o
Projecto de Execução deverá integrar no projecto de drenagem longitudinal
as medidas necessárias à efectiva minimização dos impactes identificados.

2.8. PATRIMÓNIO
Comissão de Avaliação:
“Integração, na Caracterização da Situação de referência, da informação
apresentada no Estudo Prévio do IC35 – Penafiel / Entre-os-Rios, no qual
foram assinaladas ocorrências patrimoniais (6, 11, 12 e 13) na área de estudo,
destacando-se a ocorrência nº 11 que corresponde a um povoado tardo
romano.”

Resposta:
A caracterização da situação de referência do património cultural do EIA apresentado
teve como base uma pesquisa bibliográfica aprofundada, que foi posteriormente
complementada com prospecção arqueológica sistemática de toda a área em estudo.
A área prospectada é apresentada no desenho EIA-AD.00-PAT-01, apresentado no
volume de peças desenhadas produzido para o presente aditamento.
No âmbito da pesquisa bibliográfica realizada, foi considerada como base a
informação constante no Estudo Prévio do IC35 - Penafiel/Entre-os-Rios, no qual se
assinalavam as ocorrências mencionadas no parecer da CA. Convém, no entanto,
referir que o dito relatório apresentava algumas lacunas, tal como a inexistência de
Fichas de Sítio detalhadas, coordenadas geográficas dos elementos inventariados,
descrição mais detalhada dos mesmos, fotografias de todas as ocorrências, etc.
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Assim, é relevante tecer algumas considerações para o facto dos elementos n.º 6, 11,
12 e 13 do EIA do Estudo Prévio do IC35 - Penafiel/Entre-os-Rios não terem sido
integrados no presente EIA:
•

n.º11 – “Povoado Tardo-romano” - segundo informação da arqueóloga da
Câmara Municipal de Penafiel, existem nesta área vestígios arqueológicos
atribuíveis ao período romano tardio, inícios da Idade Média. A área foi
prospectada sistematicamente tendo-se constatado uma forte concentração de
vestígios cerâmicos por toda a área delimitada. Desconhecem-se as condições
de preservação do sítio, uma vez que se trata de uma área intensamente
agricultada, o que dificultou, inclusivamente a detecção de vestígios em áreas
plantadas de milho e outras culturas agrícolas. No entanto, este elemento,
segundo a localização apontada na cartografia apresentada no Estudo Prévio,
corresponde a um sítio arqueológico inventariado na base de dados do
IGESPAR (Endovélico), com o CNS 11852, e tem aí a designação de Castro de
Santa Luzia. Este sítio constitui um povoado fortificado, de cronologia
indeterminada cuja descrição atesta que “Encontra-se na área uma grande
abundância de vestígios cerâmicos de época romana”. Com estas informações
em consideração, procedeu-se à prospecção sistemática em campo, no local
apontado pela coordenada fornecida pela Divisão de Inventário do IGESPAR.
No entanto, verificou-se que a coordenada fornecida se localiza num terreno
privado, de dimensões consideráveis, totalmente vedado por um muro, e por
isso inacessível, o que impossibilitou qualquer visualização do sítio. Deste
modo não foi possível aferir a ocorrência de quaisquer vestígios arqueológicos
que comprovassem a existência do referido Povoado Tardo-romano. Refira-se,
de qualquer modo, que o projecto em análise não interfere com a referida
propriedade;

•

n.ºs 6, 12 e 13 - respectivamente Conjunto Rural, Eira e Celeiro e
Sequeiro - todos estes elementos foram tomados como base tanto durante a
pesquisa bibliográfica, bem como na de campo, efectuadas. No entanto, no
entender da actual equipa em campo, não se considerou que nenhum deles
tivesse qualquer expressão patrimonial. Ou seja, os critérios utilizados pelos
técnicos agora responsáveis visam destacar as ocorrências que expressem
com rigor o cariz arquitectónico, etnográfico, e também arqueológico das
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elementos identificados, com absoluta relevância cultural nos locais e
comunidades onde estão implantados, e não se comprovou que nenhum dos
elementos referidos correspondesse a estes padrões.

Comissão de Avaliação:
“Informação mais detalhada relativa à Quinta da Aveleda e à Janela da
Reboleira, localizada no seu interior e classificada como Monumento Nacional,
devendo apresentar-se a ficha de sítio (que inclua a sua descrição, registo
fotográfico e localização.”
Resposta:
A Janela da Reboleira, integrada na Quinta da Aveleda está classificada como
Monumento Nacional através do Dec. 16-06-1910, DG 136, de 23 Junho 1910,
estatuto que lhe confere uma Zona de Protecção (ZP) com um perímetro de 50m.
“A designada Janela da Reboleira integrava originalmente a estrutura de uma casa
edificada na zona ribeirinha da cidade do Porto, situada na esquina que une a Rua da
Alfândega e a Rua da Fonte Taurina. Esta casa, que terá sido edificada entre os
meados do século XV e o início da centúria de Quinhentos, foi demolida no século
XIX. A janela, possivelmente pela sua interessante estrutura, foi poupada da
demolição, e em 1880 Tomás Sandeman doou-a a Manuel Pedro Guedes, proprietário
da Quinta da Aveleda, em Penafiel. Esta quinta, conhecida pela sua produção vinícola,
foi edificada no século XVI, sendo então uma propriedade foreira que passou por
várias gerações da mesma família. Na segunda metade do século XIX a quinta foi
reabilitada por Manuel Pedro Guedes, deputado e autarca, que ao longo da década de
60 foi adquirindo diversos terrenos em volta da Aveleda, o que lhe permitiu alargar
consideravelmente a propriedade familiar. Nessa época, a casa e a capela foram
restauradas, e o espaço exterior junto à casa foi transformado num jardim de gosto
romântico, no qual foram incorporados elementos de gosto revivalista. Foi o caso da
janela quinhentista da Reboleira, colocada numa ilhota artificial localizada no centro
do designado Lago Grande. A Janela da Reboleira é uma grande janela de ângulo com
balcão formada por dois arcos abatidos que se apoiam numa coluna jónica, colocada
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ao centro. No interior da estrutura foram edificadas duas conversadeiras, e toda a
estrutura exterior é decorada com motivos vegetalistas, muito comuns nos programas
decorativos manuelinos, o que indica a data da sua edificação, situando-a nos
primeiros anos do século XVI” (www.ippar.pt).
A pesquisa bibliográfica efectuada permitiu aferir a importância patrimonial deste
imóvel, que é inegável. Por essa razão, e apesar de estar localizada a mais de 300m
da área de estudo (já incluindo o perímetro correspondente à ZP), toda a zona
envolvente ao elemento foi prospectada, bem como os terrenos da Quinta da
Aveleda, principalmente em direcção a Sul (limite da A4). Deste modo foi possível
verificar que a Janela da Reboleira, bem como o perímetro que a envolve, não são
passíveis de sofrer qualquer impacte decorrente do projecto em análise. Quanto aos
terrenos da Quinta afectados pelo traçado em estudo, estes foram prospectados
intensivamente, e foi possível observar que a área afectada é constituída por solos
utilizados, desde há muito tempo, para exploração agrícola – vitivinicultura, portanto
muito remexidos, não tendo revelado qualquer potencial arqueológico-patrimonial.
Assim, considera-se a integridade do imóvel Janela da Reboleira absolutamente
salvaguardada face ao projecto em questão, e ainda que os terrenos da Quinta da
Aveleda afectados pelo mesmo não apresentam qualquer potencial arqueológicopatrimonial. O projecto em análise terá assim impactes nulos sobre este monumento,
não se justificando realizar uma avaliação de impactes mais detalhada relativamente
a este imóvel, nem a preconização de medidas de minimização mais específicas, para
além das medidas cautelares de acompanhamento arqueológico propostas no EIA.

Comissão de Avaliação:
“Planta da área de implantação do projecto, identificando a área prospectada e
as condições de visibilidade do solo.”
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Resposta:
A planta da área de implantação do projecto, com a identificação da área prospecta e
as condições de visibilidade do solo, é apresentada no desenho EIA-AD.00-PAT-01,
integrado no volume de peças desenhadas produzido para o presente aditamento.

Comissão de Avaliação:
“Implantação cartográfica das ocorrências patrimoniais identificadas na área de
estudo, com base no levantamento bibliográfico.”
A planta da área de implantação do projecto, onde se identificam as ocorrências
patrimoniais deve conter, tal como referido, as que foram inventariadas com base no
levantamento bibliográfico, mas também no decorrer da prospecção arqueológica
sistemática efectuada.
No caso do presente projecto, e após considerar que os elementos assinalados no
Estudo Prévio do IC35 – Penafiel / Entre-os-Rios não são passíveis de integração na
análise agora a decorrer, mantém-se em análise apenas o elemento n.º1 (Inventário
n.º1: “Fonte”), cuja localização se apresenta desenho EIA-AD.00-PAT-01, integrado
no volume de peças desenhadas produzido para o presente aditamento.
Comissão de Avaliação:
“Avaliação de impactes, face à informação adicional a apresentar.”
Resposta:
Quanto à avaliação de impactes, uma vez que a informação considerada no estudo
entregue anteriormente se mantém sem alterações, com excepção da informação
complementar apresentada relativamente à Quinta da Aveleda e Janela da Reboleira
(sobre a qual o projecto tem impactes nulos), considera-se que se mantém adequada
a avaliação de impactes apresentada no EIA, não se justificando assim a sua
reavaliação / reformulação.
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2.9. PAISAGEM
Comissão de Avaliação:
“Desenvolvimento da avaliação de impactes.”
Resposta:
No presente sub-capítulo é desenvolvida a avaliação de impactes ambiental para o
factor ambiental Paisagem, em resposta à solicitação da CA.
Assim, no ponto 2.9.1 apresentam-se os critérios adoptados para a avaliação de
impactes, nomeadamente no que concerne aos graus de magnitude e significância
aplicáveis. No ponto 2.9.2 apresenta-se a avaliação de impactes sobre a paisagem
reformulada, de acordo com os critérios descritos no ponto 2.9.1. Por fim, no ponto
2.9.3 apresentam-se as conclusões retiradas do desenvolvimento da avaliação de
impactes, e a verificação da manutenção da eficácia das medidas de minimização
propostas no EIA.

2.9.1.

PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS

À partida, todas as acções associadas à implantação de um novo traçado interferem
com as actuais características da paisagem. Assim, pretende-se, identificar e localizar
os potenciais impactes visuais resultantes da implantação da via, em função da
magnitude, da fragilidade visual das unidades de paisagem em que ocorram, e da
sensibilidade visual do território que cruza, e deste modo, avaliar a sua significância.
A identificação dos impactes originados pela execução da via em estudo resultou da
analise das características do projecto, assim como da análise das características da
paisagem onde este será implantado tendo por base a caracterização da situação de
referência.
De um modo geral, as alterações de carácter permanente no ambiental visual local
são aquelas que importa aqui examinar de forma mais rigorosa. Estas resultam da
implantação das plataformas das vias e das alterações à morfologia e ocupação do
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território que ela provoca. Neste contexto, a execução de terraplanagens, escavações
e aterros, e destruição do coberto vegetal, entre outras acções, irá induzir
necessariamente à ocorrência de zonas de potencial impactes na paisagem e
consequente perda de integridade visual.
Atendendo à caracterização da paisagem da região, efectuada no ponto 4.13 do Tomo
I do Volume II do EIA (Relatório Síntese), pretende-se no presente aditamento
identificar, caracterizar e avaliar os impactes, em maior pormenor, que a construção,
vai ter nas respectivas envolventes em função das características visuais da
paisagem.
Nos pontos seguintes descrevem-se os principais critérios considerados para a
caracterização dos impactes sobre a paisagem.

2.9.1.1. MAGNITUDE DOS IMPACTES
A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, sendo usualmente
ponderada em termos de afectação relativa e em função da tipologia de projecto.
Relativamente aos impactes sobre a paisagem, foi avaliada a magnitude dos impactes
provocados pela implantação da via consequente das principais acções geradoras de
impacte.
Taludes de Aterros e Escavações
A inserção do traçado na morfologia local é um dos factores mais importantes na
avaliação do impacte visual, pois de um modo geral, quanto mais acidentado é o
relevo, maiores serão as movimentações de terra a efectuar e, consequentemente,
mais difícil uma correcta integração da estrada na paisagem.
Com o objectivo de avaliar a magnitude do impacte visual provocada por afectações
do relevo natural, foram analisadas as alterações resultantes das terraplenagens,
estabelecendo-se uma classificação de acordo com as respectivas alturas.
Assim, e tendo em atenção a morfologia do território em questão considerou-se que
problemas

mais

gravosos

de

inserção

do

traçado

na

paisagem,

começarão

principalmente a surgir para escavações e aterros superiores a 4 m. Saliente-se que o
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padrão de alturas foi estabelecido em função do contexto geomorfológico do território
atravessado.
Para permitir distinguir a magnitude dos impactes associados a estes novos
elementos, as respectivas dimensões (altura e extensão) foram agrupadas de acordo
com vários limites estabelecidos. Assim, identificam-se como as situações menos
graves os taludes de aterro e escavação que terão altura variando entre 4 metros e 8
metros, e com uma extensão inferior a 200m. Por outro lado, foram consideradas
como as situações mais graves os aterros que terão altura máxima superior a 8
metros, independentemente da sua extensão, e as escavações com altura máxima
superior a 8 metros e com uma extensão superior a 200m, dado representarem uma
expressiva modificação da situação actual e por serem de difícil integração
paisagística.
Quadro 2.7 – Escala de valoração dos taludes de aterro e escavação do projecto
Impacte

Características dos Taludes de Aterros e Escavações
do Projecto

Magnitude

Valoração

Aterro e escavações entre 4 e 8m numa extensão inferior a 200m

Baixa

1

Média

2

Alta

3

Aterro com altura entre 4 e 8m, numa extensão entre 200 e 400m
Escavação com altura entre 4 e 8m, numa extensão superior a 200m
Escavação com altura superior a 8m, numa extensão inferior a 200m
Aterro com altura entre 4 e 8m, numa extensão superior a 400m
Aterro com altura superior a 8m
Escavação com altura superior a 8m numa extensão superior a 200m

2.9.1.2. SIGNIFICÂNCIA
A significância de um impacte consiste na importância social ou ecológica que esse
impacte representa. Do ponto de vista da paisagem, a significância dos impactes é
determinada em função da importância dos valores paisagísticos afectados ou seja da
conjunção da fragilidade visual (qualidade visual/capacidade de absorção da
paisagem), da sensibilidade visual, e da magnitude do impacte gerado.
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Fragilidade Visual da Paisagem
De acordo com a delimitação e valoração das unidades de paisagem (ver desenho
EIA-AD.00-PGT-01), no que se refere à qualidade Visual e Capacidade de Absorção
Visual, resultou a qualificação da fragilidade visual da paisagem em cada uma das
unidades de paisagem definidas na situação de referência, conforme quadro seguinte.
Quadro 2.8 – Valoração da Fragilidade Visual da Paisagem
Unidades de Paisagem

Qualidade
Visual

Capacidade de
Absorção Visual

Elevada

Baixa

Elevada

4

Média

Fraca

Elevada

4

Fraca

Média

Fraca

2

Fraca

Elevada

Baixa

1

Média

Elevada

Média

3

Unidade Homogénea 1
Zona de Vinhas – Quinta da Aveleda
Unidade Homogénea 2
Zonas Mosaico Agrícola
Unidade Homogénea 3
Zonas Urbanas Consolidadas
Unidade Homogénea 4
Zonas Industriais
Unidade Homogénea 5
Zonas Florestais e matos

Fragilidade da
Paisagem

Sensibilidade Visual do Traçado
A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de susceptibilidade
que esta apresenta, relativamente à implementação de actividades humanas, ou a
eventuais alterações de usos do solo. Deste modo, a sua avaliação, teve por base o
estudo dos parâmetros responsáveis pelo carácter das diferentes unidades de
território. Considera-se que a existência de sensibilidade visual está associada à
ocorrência das seguintes situações:
Quadro 2.9 – Valoração da Sensibilidade Visual do Projecto
Critério

Valoração

- Declives acentuados (Superior a 25%)
- Zonas de RAN
-Zonas de REN (Zonas de Máxima Infiltração)
-Zonas de vale

Elevada

3

-Cursos de água
- Zona de Vinha (Aveleda)
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Critério

Valoração

- Declives médios (16-25%)
- Zonas de Regadios
- Actividades agrícolas compatíveis com as características naturais da paisagem;
- Padrões culturais de ocupação do território.

Média

2

- Revestimento vegetal constituído por matos e matas das associações locais;
- Situações de equilíbrio sob o ponto de vista ecológico;

A avaliação da significância do impacte visual na paisagem faz-se assim através da
combinação da fragilidade visual, com a sensibilidade visual da paisagem e com a
magnitude do impacte, resultando nos intervalos apresentados no quadro seguinte.
Quadro 2.10 – Intervalos de valoração da significância das obras do projecto

2.9.2.

Significância

Intervalos de valoração
das obras do projecto

Baixa

1a5

Média

6a8

Alta

9 a 11

AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOBRE A PAISAGEM

2.9.2.1. SOBREPOSIÇÃO COM UNIDADES DE PAISAGEM
A avaliação dos impactes é feita com base nas características da via, na qualidade
visual da paisagem, na capacidade de absorção visual da paisagem e na sensibilidade
e fragilidade da paisagem.
As unidades directamente afectadas pelo projecto serão: a Norte - a UHP1 (zona das
vinhas); no troço intermédio - a UHP2 e UHP5 (Zonas agro florestais) e uma parte da
UHP4 (Zonas Industriais). Verifica-se ainda que grande parte do traçado intercepta
zonas de paisagem de elevada sensibilidade (ver desenho EIA-AD.00-PGT-01).
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Quadro 2.11 – Área de afectação do projecto por unidade de paisagem

Fragilidade da
paisagem

Unidades paisagem

Área
(m²)

Área
(%)

UHP1 Zona de Vinhas - Quinta da Aveleda

Elevada

4

18910

11,6

UHP2 Zonas Mosaico Agrícola

Elevada

4

79870

49,2

UHP3 Zonas Urbanas Consolidadas

Fraca

2

2130

1,3

UHP4 Zonas Industriais

Baixa

1

5943

3,7

UHP5 Zonas Florestais e matos

Média

3

55562

34,2

162.415

100,0

Total

Quadro 2.12 – Área de afectação do projecto por zonas de sensibilidade

Sensibilidade da paisagem

Área
(m²)

Área
(%)
53,3

Elevada

3

86565

Média

2

0

Baixa

1

75850

46,7

162.415

100,0

Total

A figura seguinte ilustra a afectação do projecto sobre as várias unidades de paisagem e zonas
de diferente sensibilidade

S e n s ib ilid a d e d a P a is a g e m

F ra g ilid a d e d a P a is a g e m
12%
U H P 1 ‐ E le va d a

34%

U H P 2 ‐ E le va d a

47%
E le va d a

U H P 3 ‐ F ra c a
4 %1 %

49%

53%

U H P 5 ‐ M é d ia

M é d ia
B a ix a

U H P 4 ‐ B a ix a
0%

Figura 2.4 – Distribuição da área afectada pelo projecto nas unidades de paisagem e zonas de
diferente sensibilidade paisagística

Nos pontos seguintes descrevem-se em maior pormenor os impactes esperados sobre
a paisagem nas fases de construção e exploração.
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2.9.2.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Em geral, a esta fase encontram-se relacionados uma série de impactes visuais
negativos que, apesar do carácter temporário, podem resultar de magnitude
considerável. É também nesta fase que serão implementadas grande parte das acções
de carácter definitivo que permanecerão durante a fase de exploração.
Durante a fase de construção verificar-se-á uma interferência nas percepções
humano-sensoriais resultante de uma desorganização espacial e funcional do espaço
de intervenção, e ainda dos espaços de algum modo relacionados com a obra, como
sejam estaleiros e áreas de depósito e empréstimo. Estes impactes far-se-ão sentir
não só nos locais directamente afectados, bem como na área envolvente.
Deste modo, em termos genéricos, prevêem-se durante a fase de construção
potenciais impactes negativos, relacionados com:
•

a introdução de elementos estranhos ao ambiente local, como maquinaria
pesada e materiais de construção, identificáveis com as zonas em construção;

•

a diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do
aumento de concentração de poeiras no ar devido às terraplenagens, com
consequente deposição no espaço envolvente, nomeadamente nas fachadas
dos edifícios e na vegetação marginal;

•

a modificação da morfologia do terreno, devido às movimentações de terras,
aterros e escavações, com consequente interrupção nas linhas e formas
naturais dos locais atravessados, conduzindo ao aparecimento de zonas de
descontinuidade visual e funcional, e a alterações na profundidade visual;

•

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

Evidentemente que os referidos impactes aumentam de magnitude nos locais onde se
efectuam as maiores movimentações de terras, prevendo-se uma maior degradação
visual e ambiental temporária desses espaços.
A inserção do traçado na morfologia local é um dos factores mais importantes na
avaliação do impacte visual, pois de um modo geral, quanto mais acidentado é o
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relevo, maiores serão as movimentações de terra a efectuar e, consequentemente,
mais difícil uma correcta integração da via na paisagem.
Tendo em conta os critérios de avaliação de magnitude e significância expostos no
ponto anterior, tendo em conta a altura e extensão dos taludes de aterro, foram
avaliados os impactes paisagísticos da implantação do traçado em estudo sobre o
território atravessado. O quadro sintetiza a avaliação produzida para os taludes dos
aterros previstos.
Quadro 2.13 – Taludes de aterro com Potencial Impacte Visual

Magnitude

Fragilidade

sensibilidade

Significância

Taludes de Aterro

Plena Via IC35

0

140

140

3

4

3

10

Plena Via IC35

140

720

580

3

3

3

9

Plena Via IC35

720

952

232

3

4

3

10

Nó Guilhufe - Ramo A

0

182

182

1

4

3

8

Nó Guilhufe - Ramo B

0

175

175

1

4

3

8

Nó Guilhufe - Ramo C

133

391

3

3

3

9

Nó Guilhufe - Ramo D

0

136

1

3

3

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

0

16

16

3

1

1

5

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

16

83

67

3

3

1

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

83

145

62

3

3

3

9

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

145

190

45

3

4

3

10

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

190

225

35

3

4

1

8

Nó de Penafiel Sul - Ramo C

0

159

1

3

3

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo D

0

55

55

3

3

1

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo E

223

255

32

3

3

3

9

Nó de Penafiel Sul - Ramo E

255

358

103

3

4

3

10

Nó de Penafiel Sul - Ramo E

358

590

232

3

4

1

8

Nó de Penafiel Sul - Ramo F

0

244

244

3

4

1

8

Nó de Penafiel Sul - Ramo F

244

501

257

3

4

3

10

Nó de Penafiel Sul - Ramo G

344

454

110

1

4

1

6

Troço

Início
(m)

Final
(m)

< 4m

4 - 8m

> 8m

Extensão

Total

258
136

159

159

1.104

1.857
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Assim, e de acordo com a síntese apresentada no quadro anterior, os impactes
decorrentes dos taludes de aterro de magnitude e significância elevada registam-se
no seguintes locais:
•

Na plena via, nos pk’s 0+000 a 0+952;

•

No Nó de Guilhufe, Ramo C, nos pk’s 0+133 a 0+391; e

•

No Nó de Penafiel Sul, no Ramo A+B – pk’s 0+083 a 0+190, no Ramo E – pk’s
0+223 a 0+358, e no Ramo F – pk’s 0+244 a 0+501.

Os impactes de magnitude e significância elevada acima identificados resultam da
combinação de elevada magnitude (taludes superiores a 8m de altura) com zonas de
elevada fragilidade e sensibilidade visual.
Em relação aos impactes produzidos pelos taludes de escavação, a avaliação dos
mesmos é sintetizada no quadro seguinte.
Quadro 2.14 – Taludes de escavação com Potencial Impacte Visual

Magnitude

Fragilidade

sensibilidade

Significância

Taludes Escavação

Plena Via IC35

952

1.445

3

4

1

8

Nó Guilhufe - Ramo B

175

230

55

1

4

3

8

Nó Guilhufe - Ramo B

230

373

143

1

3

1

5

Nó Guilhufe - Ramo D

136

273

1

3

3

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo A

0

166

166

2

4

1

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo B

0

139

139

2

4

1

7

Nó de Penafiel Sul - Ramo A+B

225

339

1

4

1

6

Nó de Penafiel Sul - Ramo D

55

100

45

2

3

1

6

Nó de Penafiel Sul - Ramo D

100

195

95

2

3

1

6

Nó de Penafiel Sul - Ramo G

0

344

2

4

1

7

Troço

inicio
(m)

final
(m)

< 4m

4 - 8m

> 8m

Extensão

Total

493

137

114

344
137

656

938

Assim, e de acordo com a informação apresentada no quadro anterior, em relação aos
taludes de taludes de escavação não se esperam impactes paisagísticos de
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significância elevada. Embora alguns das zonas de escavação apresentem magnitude
elevada (altura superior a 8 m), estas localizam-se em zonas de menor fragilidade e
sensibilidade visual, resultando assim em impactes finais de menor significância.
Os impactes negativos na fase de construção estão assim fundamentalmente
associados aos seguintes aspectos:
•

A ocupação do espaço por parte desta infra-estrutura, para além da introdução
de elementos estranhos ao ambiente tradicional, o que confere à paisagem um
aspecto de degradação e desorganização visual, característica do ambiente de
obra;

•

Eliminação do estrato arbóreo e arbustivo existente, ficando o solo desnudado
e portanto mais pobre em termos visuais. Ocorrerá essencialmente nas áreas
ocupadas pelo mosaico agrícola e algumas áreas florestais;

•

Afectação da zona de vinha da Quinta da Aveleda, zona de sensibilidade
elevada e com grande qualidade visual. Esta ocupação é feita em taludes de
aterro que interferem na leitura da paisagem;

•

Desmatação do terreno e decapagem dos solos. A área onde se desenvolve o
traçado apresenta em geral elevada qualidade visual. As áreas mais sensíveis
às acções de desmatação do terreno correspondem predominantemente a
zonas ocupadas por vinha e zonas agro-florestais;

•

As

movimentações

de

terras

apresentam

predominantemente

impactes

negativos, com a magnitude e significância a variarem em função da
sensibilidade da paisagem. Os seus impactes são significativos pois estes
realizam-se sobretudo em aterro e interceptam as unidades de maior valor
paisagístico;
•

Afectação de zonas agro-florestais de grande riqueza visual e elevada
sensibilidade. A ocupação é feita em taludes de aterro com perda da
integridade visual, mas atenuada pelo proximidade de uma zona industrial.

Refira-se no entanto, que a introdução da via irá contribuir para uma divisão física
entre a zona industrial/hospital/hipermercado, e a zona agrícola/urbana, o que atenua
os impactes negativos que a implantação da via irá causar, dado que a sua
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localização numa “fronteira” de unidades de paisagem já existente auxiliará a sua
integração visual e a aceitação por parte do observador.
Sendo assim, o facto de a implantação da via decorrer numa zona adjacente a uma
área industrial minimiza os impactes negativos resultantes da alteração dos espaços e
dos movimentos de terra e asfaltamento da via que alteram a estrutura visual e
originam um contraste de leitura, volumétrica e cromática, na paisagem.
Este contraste introduzido na paisagem, provocará impactes mais significativos nas
zonas de ocupação agrícola, sendo de referir que a eficácia das medidas de
recuperação e integração paisagística da via com vista à minimização dos impactes
originados pelas acções de construção, nomeadamente as acções de revestimento
vegetativo, estão dependentes durante a fase de exploração de um desenvolvimento
adequado do material vegetal, que garanta a estabilização dos taludes e evite a
erosão.
Na fase de construção, verificar-se-á ainda a desactivação do nó actualmente
existente da A4, e a recuperação do terreno afectado. Dada a possibilidade de
reconverter esta zona para um uso do solo mais naturalizado, considera-se que esta
acção terá um impacte positivo sobre a paisagem, dado que auxiliará a criar uma
maior barreira visual entre a infra-estrutura rodoviária e a zona envolvente. Este
impacte positivo é avaliado como de média magnitude e significância, tendo em conta
a área relativamente reduzida a recuperar, em relação à zona de ocupação da A4.

2.9.2.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de
construção, resultantes da alteração e utilização e função dos espaços e dos
movimentos de terra da implementação da via, assumirão um carácter definitivo.
A eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística implementadas tendo
em vista a minimização dos impactes originados pelas acções de construção,
nomeadamente as acções de revestimento vegetativo, estão dependentes durante a
fase de exploração de um desenvolvimento adequado do material vegetal, que
garanta a estabilização dos taludes.
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Assim, na fase de exploração o aumento de pressões sobre a paisagem será uma
realidade. No entanto, o modo como essas pressões terão capacidade para alterar a
paisagem depende de conjecturas exteriores ao projecto, que só poderão ser
avaliadas a cada momento.
Tendo em conta as soluções apresentadas é possível salientar os seguintes impactes
ambientais negativos:
•

Aumento da artificialização e desconforto da área afecta à via;

•

Incremento da circulação de pessoas e consequente aumento da pressão sobre
o espaço;

•

Introdução de novas descontinuidades visuais provocadas pela alteração
definitiva do relevo natural, e pela implementação de novas infra-estruturas
construídas.

2.9.3.

CONCLUSÕES

O desenvolvimento da avaliação de impactes do projecto sobre a paisagem,
apresentada nos pontos anteriores, permite enunciar as seguintes conclusões:
•

Os principais impactes decorrentes do projecto decorrerão na fase de
construção, e estão associados à implantação do traçado no território, e
particularmente devido aos taludes de escavação e aterro. As áreas mais
sensíveis às acções do projecto correspondem predominantemente a zonas
ocupadas por vinha e zonas agro-florestais. Os impactes negativos de
magnitude e significância elevada verificam-se fundamentalmente nos taludes
de aterro, nos seguintes locais:
o

Na plena via, nos pk’s 0+000 a 0+952;

o

No Nó de Guilhufe, Ramo C, nos pk’s 0+133 a 0+391; e

o

No Nó de Penafiel Sul, no Ramo A+B – pk’s 0+083 a 0+190, no Ramo E –
pk’s 0+223 a 0+358, e no Ramo F – pk’s 0+244 a 0+501.
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•

Na fase de construção, ocorrerão ainda impactes relacionados com as
actividades construtivas, que originarão temporariamente zonas de solo a
descoberto e a desorganização visual e espacial dos terrenos afectos à faixa de
obra e zonas de apoio. Trata-se de impactes que podem adquirir alguma
magnitude e significância, mas de carácter temporário e parcialmente
reversíveis (nas zona de apoio à obra e após a revegetação dos taludes);.

•

Na fase de construção e exploração, a implantação do traçado introduzirá uma
descontinuidade na paisagem, alterando a estrutura visual e originando na
paisagem um contraste de leitura volumétrica e cromática. Este efeito, no
entanto, é minimizado pelo facto do projecto se localizar numa divisão física já
actualmente existente entre a zona industrial/hospital/hipermercado, e a zona
agrícola/urbana. Embora o traçado contribua para a acentuação desta divisão,
o facto de se localizar numa fronteira já existente, em relação à leitura e
percepção da ajuda, auxiliará a sua integração na paisagem e a aceitação da
sua percepção visual.

A avaliação de impactes produzida no presente aditamento corrobora a apresentada
no EIA, em termos dos graus de magnitude e significância dos principais impactes do
projecto. A definição de medidas de minimização apresentada no EIA mantém-se
assim válida. A minimização dos impactes do projecto em análise sobre a paisagem
deverá ser assegurada pelas seguintes acções, descritas em maior detalhe no
Relatório Síntese do EIA:
•

Definição, em fase de Projecto de Execução, de um Projecto de Integração
Paisagística, que assegure a correcta integração do projecto na paisagem
envolvente, a cobertura dos taludes de escavação e aterro com vegetação
adequada, quer para a integração paisagística, quer para a contenção dos
taludes, a recuperação das áreas degradadas temporariamente, com particular
destaque para a zona do nó da A4 a desactivar;

•

Na fase de construção dever-se-á assegurar que a área afectada pelo projecto
será a mínima indispensável para a sua construção, devendo tentar ao máximo
manter-se as estruturas vegetais presentes na envolvente à faixa de obra.
Dentro da faixa de obra, caso sejam identificadas árvores que apresentem
valor ecológico ou ornamental que justifique o custo de protecção ou o seu
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transplante, as mesmas deverão ser transplantadas para outros locais. Na fase
de construção deverá ainda implementar-se o Projecto de Integração
Paisagística;
•

Na fase de exploração, e de modo a que as acções de integração aplicadas na
fase de construção se mantenham eficazes ao longo do período de exploração,
deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal.

2.10. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Comissão de Avaliação:
“As medidas de minimização, para os diferentes descritores, devem ser
objectivas e específicas, devendo ser adequadas à fase de Projecto, ou seja,
direccionadas para o desenvolvimento do Projecto de Execução, não se
considerando adequada a apresentação de procedimentos genéricos a adoptar,
aplicáveis a qualquer rodovia.”
Resposta:
O presente projecto é submetido a Avaliação de Impacte Ambiental em fase de
Projecto Base, admitindo-se que, em caso de decisão favorável, exista um momento
de pós-avaliação, consubstanciado no futuro Relatório de Conformidade Ambiental
(RECAPE) do Projecto de Execução a desenvolver.
Neste contexto, as medidas de mitigação ambiental propostas pelo EIA apresentado
envolvem três objectivos distintos:
•

A definição de orientações e condicionantes ao desenvolvimento do Projecto de
Execução. Em alguns casos, justifica-se também neste âmbito a definição de
medidas cautelares, dada a incerteza associada nesta fase a parte dos
elementos de base, que apenas serão desenvolvidos no Projecto de Execução,
como as condições geotécnicas da área de implantação do projecto, os
serviços afectados, entre outros;
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•

A definição de medidas cautelares e de protecção ambiental, a serem aplicadas
na fase de construção, e que deverão ser acauteladas no RECAPE, através da
sua integração num Sistema de Gestão Ambiental da fase de obra, ou
documento equiparável;

•

A definição de programas de monitorização e acompanhamento ambiental para
a fase de exploração, que deverão ser posteriormente desenvolvidos no
RECAPE, com a sua adaptação às especificidades do projecto a desenvolver.

No que concerne às medidas direccionadas para o desenvolvimento do Projecto de
Execução, o EIA apenas propõe este tipo de medidas para os factores ambientais para
os quais se identificaram impactes significativos do traçado em análise, que poderão
ser evitados ou minimizados através de adaptações ao projecto, nas suas várias
componentes. Entre este tipo de medidas, propostas pelo EIA ou no presente
aditamento, contam-se as seguintes:
•

Geologia e Geomorfologia – as medidas M9 e M10 estabelecem orientações
para o desenvolvimento dos taludes de aterro e escavação e para a obtenção
dos materiais a utilizar nos aterros do projecto. Note-se que, nesta fase, não é
possível apresentar medidas mais específicas para estes aspectos, uma vez
que o Estudo Geológico e Geotécnico, com base no qual serão aferidos as
inclinações e demais características dos troços em escavação e aterro, e as
necessidades efectivas de materiais construtivos para os aterros, apenas será
desenvolvido em fase de Projecto de Execução. Assim, o EIA recomenda
algumas orientações para o desenvolvimento destes aspectos, a respeitar no
Projecto de Execução;

•

Hidrogeologia

–

a

medida

M14

estabelece

orientações

para

o

desenvolvimento do projecto de drenagem longitudinal. Dado que esta
componente de projecto apenas será desenvolvida em fase de Projecto de
Execução, não é possível nesta fase definir medidas mais específicas a este
respeito, embora à partida não se esperem impactes significativos, dado o
inventário das captações na área de estudo e outras zonas sensíveis do ponto
de vista hidrogeológico. Para a definição mais exacta destas eventuais zonas
sensíveis também será relevante o Estudo Geológico e Geotécnico, que apenas
será desenvolvido também em Projecto de Execução;
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•

Recursos Hídricos – para este descritor não foram identificados impactes
significativos sobre a rede hidrográfica local, dada a adequada previsão no
Projecto Base de passagens hidráulicas correctamente dimensionadas. Neste
sentido, a medida M18 recomenda que o Projecto de Execução mantenha as
PH’s previstas (aferidas à fase de PE), desenvolva o projecto de drenagem
longitudinal e preveja a restituição das infra-estruturas de abastecimento
interferidas pelo traçado. Dado que estas duas últimas questões apenas serão
desenvolvidas em fase posterior de projecto, não é possível definir medidas
mais específicas.
Ainda em relação aos recursos hídricos, e tendo em conta a avaliação de
impactes produzida no presente aditamento sobre as captações de água
subterrânea privadas na área de estudo, foi proposto na medida M54 que caso
seja necessário implementar um ponto de descarga da drenagem longitudinal
junto ao pk 0+200, os potenciais impactes sobre essa captação deverão ser
reavaliados no RECAPE, e caso se confirmem impactes significativos, o
projecto de drenagem longitudinal a desenvolver em PE deverá integrar as
soluções necessárias à minimização dos mesmos;

•

Ruído – mediante a reavaliação do ambiente sonoro, realizado no presente
aditamento, a medida M29 define as orientações a serem respeitadas no PE,
mais especificamente nas componentes de pavimentação e protecção sonora,
definindo que o PE deverá adoptar pavimento com características pouco
ruidosas e o dimensionamento de 5 barreiras acústicas;

•

Componente social – mediante a reavaliação dos impactes, produzida no
presente aditamento, é proposta na medida M51 que seja avaliada na fase de
Projecto de Execução a exequibilidade técnica de minimizar as afectações
directas, em especial as decorrentes dos taludes de escavação, e indirectas
(caso das habitações e estabelecimento comercial junto aos ramo A e D do Nó
de Penafiel), com o recurso a obras de contenção, como sejam muros de
suporte. Define-se ainda, na medida 53, que a Quinta da Aveleda deverá
constituir um dos interlocutores a considerar no desenvolvimento do Projecto
de Execução;
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•

Paisagem – a medida M48 determina que o PE integre um Projecto de
Integração Paisagístico (PIP), de modo a minimizar os impactes associados à
implantação do projecto na paisagem, em particular no que se refere aos
taludes de escavação e aterro de grandes dimensões. Note-se que, dado que a
configuração exacta dos taludes apenas será desenvolvido em PE, mediante as
conclusões do Estudo Geológico e Geotécnico, não é possível nesta fase definir
medidas mais específicas para o PIP, para além das orientações já dispostas
na medida M48.

Para os restantes factores ambientais analisados no EIA, a avaliação de impactes
produzida ou não conduziu à identificação de impactes significativos (caso do Clima,
por exemplo), não justificando assim a definição de medidas a serem respeitadas em
PE, ou os impactes significativos identificados não são evitáveis com adaptações ao
PE, como são exemplo a afectação de áreas de RAN, de algumas habitações, da fonte
inventariada como ocorrência patrimonial, entre outros impactes identificados,
devendo nestes casos ser minimizada o mais possível, através da adopção das
medidas cautelares e de protecção ambiental definidas para a fase de construção.

3.

RESUMO NÃO TÉCNICO

Comissão de Avaliação:
“O RNT deverá ser reformulado, integrando:
•

O desenvolvimento do Capítulo “Que Efeitos (impactes) Poderá Este
Projecto Provocar no Ambiente?”, o qual é demasiado superficial não
permitindo uma correcta análise das medidas de minimização;

•

A identificação (número e localização) das edificações a afectar pela
construção do projecto;

•

A identificação clara da área de Reserva Agrícola Nacional a afectar;

•

A planta EIA-RF.00-SOC-01;
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O novo RNT deverá reflectir a informação adicional solicitada no âmbito da
avaliação técnica do EIA.
O novo RNT deverá ser apresentado em suporte de papel e suporte
informático, com data actualizada, de acordo com o disposto no despacho nº
11874/2001 (Diário da República – II, nº 130 – 5 de Junho) em que, de acordo
com o ponto 1 do referido despacho, os ficheiros das peças escritas e
desenhadas que o proponente é obrigado a entregar à APA devem ser em pdf
(portable document format), num único documento, respeitando a estrutura do
RNT apresentado em suporte de papel.
Resposta:
O Resumo Não Técnico reformulado, integrando os aspectos referidos pela CA, é
entregue juntamente com o presente Aditamento.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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ANEXO I – PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
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ANEXO II - RUÍDO
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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui um anexo ao Aditamento ao Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto Base do IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de
Penafiel Sul, tendo como objectivo apresentar a reformulação da avaliação do factor
ambiental Ruído, tendo em conta os comentários e elementos adicionais solicitados
pelo parecer da Comissão de Avaliação (CA), relativo à análise da conformidade do
EIA, veiculado pelo ofício Fax 676/08/GAIA da Agência Portuguesa do Ambiente,
datado de 18 de Agosto de 2008, o qual se apresenta no Anexo I.
A reformulação do factor ambiental Ruído incluiu os seguintes aspectos:
•

Medições de ruído adicionais, realizadas em Setembro de 2008, tendo como
objectivo clarificar as dúvidas solicitadas pela CA em relação aos pontos P3,
P4 e P5, e ainda caracterizar a situação de referência em quatro pontos
adicionais, nomeadamente (ver desenho EIA-AD.00-RUD-01):
o

Ponto P9 - ao pk 0+350, aproximadamente, do lado Este da plena via;

o

Ponto P10 - ao pk 0+120, aproximadamente, do lado Norte do Ramo H
(Nó de Penafiel);

o

Ponto P11 - ao pk 0+200, aproximadamente, do lado Norte do Ramo B
(Nó de Guilhufe);

o

Ponto P12 - Ao pk 0+700, aproximadamente, do lado Oeste da plena via
(Nó de Penafiel).

•

Reformulação dos mapas de ruído, de modo a integrar a simulação dos nós de
Guilhufe e de Penafiel Sul (ver desenhos EIA-AD.00-RUD-02 a 07);

•

Reavaliação dos impactes para os pontos anteriormente considerados, tendo
em conta os novos mapas de ruído produzidos, e avaliação dos impactes para
os novos receptores sensíveis considerados;

•

Redefinição das medidas de minimização, partindo do princípio de privilegiar a
actuação na fonte do ruído e só posteriormente actuar no caminho de
propagação do ruído;
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•

Reformulação do programa de monitorização, com a inclusão dos novos
receptores sensíveis considerados e a monitorização da fase de construção.

2.

CARACTERIZAÇÃO

DA

SITUAÇÃO

DE

REFERÊNCIA
2.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
O ruído representa um factor de degradação ambiental, o qual afecta de forma directa
a qualidade de vida das populações. Como situações mais frequentes que ocorrem ao
nível da afectação da saúde pública consideram-se a diminuição da capacidade
auditiva, dores de cabeça e alteração do comportamento individual.
Com

o

intuito

de

se

evitarem

estas

situações

foi

publicado

o

Decreto-Lei

n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, em cujo
âmbito se insere a avaliação dos impactes na fase de construção e na fase de
exploração.
Relativamente à fase de construção dever-se-ão considerar os seguintes diplomas
legais:
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro
Este Decreto-Lei estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de
equipamento para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da
conformidade, de regras sobre marcação do equipamento, de documentação técnica e
de recolha de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com vista a
contribuir para a protecção da saúde e bem estar das pessoas, bem como para o
funcionamento harmonioso do mercado desse equipamento.
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Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro
Este Decreto-Lei aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e estabelece o regime
de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana
e o bem-estar das populações. Constam dos artigos 14º e 15º, abaixo resumidos, os
limites, a considerar para actividades ruidosas temporárias.
Artigo 14º - Actividades ruidosas temporárias
É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios
de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas, de escolas, durante o respectivo horário de funcionamento e de hospitais ou
estabelecimentos similares.
Artigo 15º - Licença especial de ruído
O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos
excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de
ruído pelo respectivo município. Quando emitida por um período superior a um mês,
fica condicionada ao cumprimento, nos receptores sensíveis, do valor limite do
indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de
55 dB(A) no período nocturno.
Relativamente à fase de exploração dever-se-á considerar o seguinte diploma legal:
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Ainda no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a avaliação do impacte na componente acústica,
resultante da exploração de uma via de tráfego, é efectuada com base nos Artigos 3º,
6º, 11º e 19º, a seguir resumidos.
Artigo 3º - Definições
As alíneas v) e x) classificam, respectivamente como:
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“zona mista”

a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para
além dos referidos na definição de “zona sensível”.

“zona sensível” a área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou
similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo
conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio
tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
Artigo 6º - Planos municipais de ordenamento do território
O número 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos
planos municipais de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das zonas
sensíveis e das zonas mistas.
O número 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de zonas
mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos
planos municipais de ordenamento do território em vigor”.
Artigo 11º - Valores limite de exposição
De acordo com o número 3 do artigo 11º, até à classificação das zonas sensíveis e
mistas aplicam-se aos receptores sensíveis os seguintes valores limite:
•

Lden ≤ 63 dB(A);

•

Ln ≤ 53 dB(A).

Artigo 19º - Infra-estruturas de transporte
As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração, à data da entrada em
vigor do presente Regulamento, estão sujeitas aos valores fixados no artigo 11.º.
Prevê ainda este artigo que, quando comprovadamente esgotadas as medidas de
redução na fonte de ruído e no meio de propagação, e desde que não subsistam
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valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os valores
limite, podem ser adoptadas medidas nos receptores sensíveis que proporcionem
conforto

acústico

acrescido,

no interior

dos

edifícios.

Estas

medidas

podem

caracterizar-se no aumento do isolamento sonoro de fachada.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo não se encontra classificada, quanto à sua sensibilidade ao ruído,
por plano municipal de ordenamento de território competente. De acordo com o
número 3 do artigo 11º, até à classificação das zonas sensíveis e mistas aplicam-se
aos receptores sensíveis os seguintes valores limite:
•

Lden ≤ 63 dB(A);

•

Ln ≤ 53 dB(A).

2.3. RECEPTORES SENSÍVEIS AO RUÍDO
No presente capítulo pretende-se identificar e caracterizar em termos acústicos os
receptores sensíveis ao ruído localizados nas proximidades da via em análise.
Foram inicialmente identificados no EIA 8 receptores potencialmente expostos a
impacte. Em consequência do parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, foram
identificados mais 4 receptores sensíveis, apresentados no Quadro seguinte com os
números 9, 10, 11 e 12, totalizando 12 receptores sensíveis analisados.
A localização destes receptores sensíveis é representada no desenho EIA-AD.00-RUD01, apresentado no volume de peças desenhadas produzido para o presente
Aditamento. No ponto

6 deste anexo é apresentado o respectivo Relatório

Fotográfico.
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Quadro 2.1 – Identificação dos receptores sensíveis ao ruído

aproximado

Lado1/Distância
aproximada à
via(m)

Descrição

Classificação
da Zona

P01

0+250

Esq / 90 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

2

P02

0+700

Esq / 100 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

3

P03

1+100

Esq / 270 m

Alguns edifícios de habitação
até 2 pisos

Não
classificada

4

P04

1+130

Esq / 80 m

Edifício MacDonalds e 2
edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

5

P05

1+075

Dir / 25 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

6

P06

1+445

Esq / 35 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

7

P07

0+ 850

Dir / 130 m

Escola de condução e oficinas

Não
classificada

8

P08

0+ 450

Esq / 45 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

9

P09

0+350

Esq / 40 m

Edifício de habitação com 1
piso

Não
classificada

10

P10

(Ramo H – Nó
de Penafiel)

Esq / 15 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

11

P11

(Ramo B – Nó
de Guilhufe)

Esq / 60 m

Edifício de habitação com 1
piso

Não
classificada

12

P12

(Ramo E – Nó
de Penafiel)

Dir / 38 m

Edifício de habitação com 1
piso

Não
classificada

Receptor

Ponto de
medição

1

pk

0+100

0+200

0+100

1

A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da
quilometragem.
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2.4. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DA ZONA
2.4.1.

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

A principal fonte de ruído registada durante os trabalhos de campo de medição dos
níveis sonoros correspondeu, em praticamente todos os pontos de medição, ao
tráfego rodoviário circulante nas estradas e acessos locais. Para além do tráfego,
registaram-se outras fontes de carácter pontual, características do ruído residual.

2.4.2.

MEDIÇÕES ACÚSTICAS

As medições de ruído foram efectuadas de acordo com a Norma 1730 (1996) e
tiveram como objectivo caracterizar o ambiente sonoro actual, durante os três
períodos de referência, no receptor a analisar.
O parâmetro a considerar na caracterização do ambiente sonoro é o nível sonoro
contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior.
Datas e Condições Meteorológicas
As medições de ruído foram realizadas nos dias 18, 19 e 20 de Março de 2008 (P1 a
P8), e 15 e 16 de Setembro de 2008 (P3, P4, P5 e P9 a P12). As temperaturas
durante o dia variaram entre os 16º e os 24ºC, enquanto que durante a noite se
registaram temperaturas entre os 5ºC e os 16ºC. O céu apresentou-se em geral limpo
ou pouco nublado. O vento apresentou-se em geral moderado, tendo-se registados
ventos fortes nas noites dos dias 19 e 20 de Março.
Equipamento Utilizado
•

Sonómetro de modelo 2250 da marca Bruel & Kjaer, classe de exactidão 1,
aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e devidamente controlado
metrologicamente

(certificado

de

verificação

n.º

245.70/07.553

de

28.09.2007) – n.º de série 2449861;
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•

Calibrador acústico da marca Bruel & Kjaer, modelo 4231 – n.º de série
2431845.

Procedimentos de Medição
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do
sonómetro bem como os respectivos parâmetros de configuração. No início e no final
de cada série de medições procedeu-se ao ajuste do sonómetro (calibração do
mesmo). O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial.
Todas as medições foram realizadas com o sonómetro suportado num tripé, e de
modo a que o microfone ficasse a uma altura compreendida entre 1,20 e 1,50 m e
afastado pelo menos 3,5 m de qualquer estrutura reflectora.
As medições foram efectuadas durante um total de 30 minutos em cada ponto, em
dois dias distintos, junto ao receptor em análise.

2.4.3.

RESULTADOS DAS MEDIÇÕES ACÚSTICAS

Os resultados encontram-se expressos no quadro seguinte, onde se indicam as
principais fontes de ruído.
Como referido anteriormente, na sequência do parecer da Agência Portuguesa do
Ambiente, foram efectuadas novas medições nos pontos P03, P04 e P05, que se
apresentam no Quadro seguinte, bem como os valores do nível sonoro equivalente do
ruído residual registados nos novos receptores P09, P10, P11 e P12.
Quadro 2.2 – Resultados das medições acústicas realizadas
Indicador de ruído [dB(A)]

Ponto de medição

Fontes de Ruído

Ld

Le

Ln

Lden

P01

59

55

55

62

Tráfego rodoviário

P02

57

53

48

57

Tráfego rodoviário
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Indicador de ruído [dB(A)]

Ponto de medição

Fontes de Ruído

Ld

Le

Ln

Lden

P03

73

72

67

75

Tráfego rodoviário

P04

70

68

65

73

Tráfego rodoviário

P05

51

57

51

58

Tráfego rodoviário

P06

68

60

64

71

Tráfego rodoviário

P07

55

49

46

55

Tráfego rodoviário

P08

55

55

41

55

Tráfego rodoviário e fauna

P09

45

44

42

49

Tráfego rodoviário

P10

68

65

61

69

Tráfego rodoviário

P11

58

55

50

59

Tráfego rodoviário e fauna

P12

52

57

48

57

Tráfego rodoviário

Em relação aos pontos de medição que foram repetidos para o presente aditamento,
constata-se que no ponto P5 obtiveram-se valores característicos da situação
acústica, no período diurno, inferiores aos que tinham sido medidos em Março. Nas
medições anteriores tinha-se registado a ocorrência de obras próximas neste período,
o que não se verificou nestas medições. Assim, considera-se que os valores agora
medidos são mais característicos da situação de referência deste local.
Quanto aos pontos P3 e P4, também sujeitos a novas medições, e conforme os
valores apresentados no quadro anterior, verifica-se que as diferenças significativas
encontradas entre os níveis de ruído medidos anteriormente nestes dois receptores,
que estão sujeitos sensivelmente ao mesmo tipo de fontes de ruído, não se repetiram
nestas medições, estando os valores mais próximos entre si. Apesar disto, mantémse o facto de que os níveis de ruído no ponto P4 são menos elevados do que no ponto
P3, apesar do ponto P4 estar próximo da EN15. Uma vez que este facto foi constatado
em ambos os conjuntos de medições, considera-se que tal facto é característico da
situação de referência destes dois receptores, e estará associado a especificidades
locais, dado que em ambos os casos a principal fonte de ruído foi o tráfego rodoviário.
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Com base no quadro anterior verifica-se que os valores obtidos para o indicador
diurno-entardecer-nocturno, Lden, se encontram entre 55 dB(A) e 75 dB(A), e os
valores obtidos para o indicador nocturno, Ln, se encontram entre 41 dB(A) e
67 dB(A).
Considerando que estamos perante uma zona não classificada, verifica-se para o
indicador Lden, que o limite de 63 dB(A), é excedido em quatro pontos: P03 e P04,
confirmando assim os resultados das medições anteriores, P06 e também no ponto
P10, único caso de excedência nos quatros novos locais sujeitos a medições, e que se
verifica em ambos os indicadores.
Por sua vez o indicador nocturno, Ln, apresenta valores superiores ao limite legal de
53 dB(A) em cinco pontos: P01, P03 e P04 (confirmando assim as medições
anteriores), P06 e P10.
Verifica-se ainda que, de acordo com as novas medições realizadas, não se verifica
excedência no indicador Lden no período nocturno, o que tinha sido detectado nas
medições realizadas em Março de 2008. Este facto poderá dever-se à inexistência das
fontes de ruído anómalas que se verificavam nas medições anteriores e/ou a
variações estocásticas das restantes fontes de ruído (nomeadamente do tráfego
rodoviário).

3.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES
3.1. INTRODUÇÃO

Para a caracterização dos impactes inerentes à execução do projecto do Lanço do
IC35 – Nó de Guilhufe / Nó de Penafiel Sul, foi efectuada uma modelação a partir do
software denominado por SoundPLAN, versão 6.5 que permite calcular os valores dos
níveis sonoros do ruído, emitido por vias de tráfego ou indústrias. Os dados do
modelo são geridos de acordo com normas seleccionadas pelo utilizador, e os
resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para o cálculo
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ser efectuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua as posições
tridimensionais relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, obstáculos e
terreno, a qual pode ser introduzida manualmente ou mediante recurso a ficheiro
digitalizado, tipo “dxf”.
Os resultados obtidos definem o nível sonoro emitido pelo tráfego rodoviário segundo
a norma francesa NMPB e segundo as recomendações da nova directiva para cálculo
de ruído de tráfego rodoviário, 2003/613/EC (Adapted Interim Methods for Strategic
Noise Mapping – XPS 31-133).
A análise dos resultados tem em consideração as disposições legais definidas no
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Em resumo, a metodologia seguida para a elaboração do presente estudo foi a
seguinte:
•

Caracterização do ambiente afectado pelo projecto, através de trabalho de
campo, consistindo na identificação dos receptores localizados na vizinhança
da futura infra-estrutura e levantamento do ambiente sonoro através de
medições

de

ruído

(procedimentos

descritos

no

capítulo

referente

à

Caracterização da Situação de Referência);
•

Importação dos dados digitalizados da zona da futura via e sua envolvente
próxima e previsão de níveis de ruído, recorrendo a ferramenta de modelação
acústica em conformidade com a Norma Portuguesa 1730 (1996) e NMPB.96;

•

Análise dos valores previstos para identificação das zonas críticas e avaliação
da necessidade de implementação de medidas de minimização de ruído ou
ainda de um programa de monitorização de ruído.

Em termos de impacte ambiental, haverá que distinguir duas fases no projecto,
nomeadamente, a fase de construção e a fase de exploração.
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.
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Quanto à fase de exploração, a fonte sonora está associada ao ruído do tráfego
rodoviário.
De uma forma sumária, as principais fontes de ruído geradas por uma via são as
provenientes

dos

veículos

em

movimento,

nomeadamente,

motor

e

escape,

interacção pneu-estrada e penetração aerodinâmica do veículo.
O ruído emitido pelo motor depende essencialmente do tipo de motor e da sua
velocidade de rotação, aumentando fortemente com esta [exemplo: 70 dB(A) a 1000
rpm, 95 dB(A) a 5000 rpm]. O ruído originado no sistema de escape depende da
qualidade e estado de conservação do silenciador. Neste tipo de sistema o ruído
também aumenta com a rotação do motor.
Tanto o ruído proveniente do motor, como o ruído proveniente do escape tendem a
ser cada vez menores devido ao desenvolvimento das tecnologias nesse sentido.
A interacção pneu-via tende a ser a fonte de ruído mais importante nos veículos
modernos, nomeadamente nos ligeiros, existindo vários mecanismos geradores de
ruído associados: velocidade do veículo, vibração e superfície dos pneus, tipo de
pavimento e humidade do mesmo.
Para velocidades altas, como é o caso das auto-estradas, o efeito do contacto
pneu/pavimento é a principal causa do ruído, enquanto que para as baixas
velocidades predomina o ruído do motor.
O ruído aerodinâmico ocorre a altas velocidades e tem origem na turbulência e fluxo
de ar originado pela penetração do veículo nas camadas de ar adjacentes.
De uma maneira geral, os veículos pesados emitem níveis sonoros significativamente
mais elevados do que os veículos ligeiros.
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3.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção, a movimentação e operação de maquinaria pesada provocará,
durante o seu período de funcionamento, um aumento significativo dos níveis de
ruído e da transmissão de vibrações. Estas perturbações estão limitadas às zonas
onde decorrem as obras, provocando incómodos nas zonas circundantes.
Estudos desenvolvidos pela EPA (Environmental Protection Agency) levaram à
distinção de cinco fases em trabalhos de construção civil: as fases de preparação do
terreno, escavação e pavimentação que são as mais ruidosas, gerando níveis sonoros
contínuos equivalentes da ordem dos 85 dB(A); e as fases de compactação e
levantamento do estaleiro que são menos ruidosas.
As actividades ruidosas são especialmente sentidas a poucas distâncias atendendo
aos mecanismos de dispersão da energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais.
Numa fonte sonora pontual a energia sonora propaga-se de forma mais ou menos
idêntica em todas as direcções, através de ondas sonoras esféricas, sendo a
atenuação do ruído da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da distância à fonte.
No quadro seguinte apresentam-se os níveis médios de pressão sonora aproximados,
em

dB(A),

emitidos

por

alguns

equipamentos

habitualmente

utilizados

em

construções, em função da sua distância à respectiva fonte, tendo em conta os efeitos
de atenuação ou divergência geométrica do tipo de onda em questão.
Quadro 3.1 – Atenuação dos níveis médios de pressão sonora, expressos em dB(A), com a
distância à fonte, para vários equipamentos utilizados na construção da via rodoviária
Tipo de
Equipamento

Distância à fonte
15 m

30 m

60 m

120 m

190 m

Escavadora

85

81

75

67

63

Camiões

82

78

72

64

60

Centrais de Betão

80

76

70

62

58

Gruas

75

71

65

57

53

Geradores

77

73

67

59

55
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Distância à fonte

Tipo de
Equipamento
Compressores

15 m

30 m

60 m

120 m

190 m

80

76

70

62

58

Assim, de um modo simplista, considerando 85 dB(A) na fonte de emissão de ruído,
poderia considerar-se que, a sensivelmente 190 m de distância, os níveis sonoros
contínuos equivalentes verificados estariam próximo ou abaixo dos 63 dB(A).
Deste modo, os receptores críticos que se situam a menos de 190 m da via ficarão
expostos a impactes negativos.
No quadro seguinte são apresentados os potenciais receptores sensíveis ao ruído
durante a fase de construção da via.
Quadro 3.2 – Identificação dos receptores sensíveis ao ruído

aproximado

Lado2/Distância
aproximada à
via(m)

Descrição

Classificação
da Zona

P01

0+250

Esq / 90 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

2

P02

0+700

Esq / 100 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

3

P03

1+100

Esq / 270 m

Alguns edifícios de habitação
até 2 pisos

Não
classificada

4

P04

1+130

Esq / 80 m

Edifício MacDonalds e 2
edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

5

P05

1+075

Dir / 25 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

6

P06

1+445

Esq / 35 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

7

P07

0+850

Dir / 130 m

Escola de condução e oficinas

Não
classificada

Receptor

Ponto de
medição

1

Pk

2

A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da
quilometragem.
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aproximado

Lado2/Distância
aproximada à
via(m)

Descrição

Classificação
da Zona

P08

0+450

Esq / 45 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

9

P09

0+350

Esq / 40 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

10

P10

(Ramo H – Nó
de Penafiel)

Esq / 15 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

11

P11

(Ramo B – Nó
de Guilhufe)

Esq / 60 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

12

P12

(Ramo E – Nó
de Penafiel)

Dir / 38 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

Receptor

Ponto de
medição

8

Pk

0+100

0+200

0+100

A acrescentar às actividades mais ruidosas (instalação de betoneiras, escavações,
utilização de martelos pneumáticos, etc.), há ainda as menos ruidosas que resultam
da utilização de maquinaria menos pesada, circulação de veículos pesados, operação
de cargas e descargas, etc. Este conjunto de fontes, não gerando níveis sonoros tão
severos quanto o primeiro, são também responsáveis por impactes negativos de
alguma magnitude e significância.
Assim, durante a fase de construção ocorrerão importantes aumentos dos níveis
sonoros e transmissão de vibrações, traduzindo-se em impactes negativos, embora
temporários, e significativos, tendo em conta as distâncias a que os receptores se
encontram da via. Estes impactes verificam-se para todos os receptores considerados
(distam menos de 190 m do projecto), com excepção do receptor 3. Refira-se, no
entanto, que se tratam de impactes temporários, e que se verificarão apenas nas
fases da obra em que se realizarem as acções de construção mais ruidosas na
proximidade destes receptores.
Dado o carácter temporário da actividade ruidosa, será aplicado o disposto nos
artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído, relativos a actividades ruidosas
temporárias e respectivas licenças especiais de ruído. Será também fundamental que
durante a fase de construção seja aplicado um programa de monitorização do ruído,
que se propõe no ponto dedicado às medidas de minimização.
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3.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
3.3.1.

METODOLOGIA DE MODELAÇÃO

Para a caracterização dos impactes inerentes à execução do projecto do IC35 entre o
Nó de Guilhufe e o Nó de Penafiel Sul, foi efectuada uma modelação a partir de
software denominado por SoundPlan, tendo-se considerado os seguintes dados de
base:
•

Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas dos
edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno;

•

Tráfego médio horário que flúi em cada uma das vias (veículos ligeiros e
pesados) e sua velocidade;

•

Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento
sonoro) dos edifícios, dos obstáculos, da via e do terreno.

Dados de Projecto
Em termos de dados de tráfego, apresentam-se, nos quadros seguintes, os valores de
tráfego, para estimativa dos níveis sonoros associados à infra-estrutura em análise.
Uma vez que o modelo recebe os dados de tráfego na forma de tráfego médio
horário, procedeu-se ao seu cálculo, a partir dos dados de tráfego conhecidos. Os
valores de tráfego médio horário usados na modelação são apresentados no quadro
seguinte.
Quadro 3.3 – TMDA do IC35 – Nó de Guilhufe/Nó de Penafiel Sul
TMDA

Lanço

Nó de Guilhufe / Nó de Penafiel Sul

2012

2032

V.L.

V.P.

V.L.

V.P.

17.603

1.760

24.707

2.797

V.l. – Veículos ligeiros
V.p. –Veículos pesados
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Quadro 3.4 – TMHC do IC35 – Nó de Guilhufe/Nó de Penafiel Sul – Ano 2012
2012
Lanço

P.d.

P.e.

P.n.

V.L.

V.P.

V.L.

V.P.

V.L.

V.P.

1122

112

617

62

146

15

337

37

194

21

46

5

360

37

207

21

49

5

337

37

194

21

46

5

213

19

123

11

29

3

1353

68

777

39

185

9

712

39

409

22

98

5

342

27

196

15

47

4

141

4

81

2

19

1

141

4

81

2

19

1

680

54

391

31

93

7

196

19

112

11

27

3

211

19

121

11

29

3

Nó de Penafiel –
Ramo G

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Nó de Penafiel –
Ramo H

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Nó de Guilhufe/Nó de
Penafiel Sul
Nó de Guilhufe –
Ramo A
Nó de Guilhufe –
Ramo B
Nó de Guilhufe –
Ramo C
Nó de Guilhufe –
Ramo D
Nó de Penafiel –
Rotunda I
Nó de Penafiel –
Rotunda II
Nó de Penafiel Ramo A
Nó de Penafiel –
Ramo B
Nó de Penafiel Ramo C
Nó de Penafiel –
Ramo D
Nó de Penafiel –
Ramo E
Nó de Penafiel Ramo F

Legenda: V.l. – Veículos ligeiros; V.p. – Veículos pesados; P.d. – Período diurno; P.e. – Período de
entardecer; P.n. – Período nocturno
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Quadro 3.5 – TMHC do IC35 – Nó de Guilhufe/Nó de Penafiel Sul – Ano 2032
2032
Lanço

P.d.

P.e.

P.n.

V.L.

V.P.

V.L.

V.P.

V.L.

V.P.

1575

178

865

98

204

23

449

49

258

28

62

7

457

49

263

28

63

7

449

49

258

28

62

7

335

40

192

23

46

5

430

101

247

58

59

14

955

52

548

30

131

7

476

32

274

18

65

4

210

16

121

9

29

2

203

16

116

9

28

2

945

64

543

37

129

9

265

26

152

15

36

4

259

26

149

15

36

4

Nó de Penafiel –
Ramo G

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Nó de Penafiel –
Ramo H

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Nó de Guilhufe/Nó de
Penafiel Sul
Nó de Guilhufe –
Ramo A
Nó de Guilhufe –
Ramo B
Nó de Guilhufe –
Ramo C
Nó de Guilhufe –
Ramo D
Nó de Penafiel –
Rotunda I
Nó de Penafiel –
Rotunda II
Nó de Penafiel Ramo A
Nó de Penafiel –
Ramo B
Nó de Penafiel Ramo C
Nó de Penafiel –
Ramo D
Nó de Penafiel –
Ramo E
Nó de Penafiel Ramo F

Legenda: V.l. – Veículos ligeiros; V.p. – Veículos pesados; P.d. – Período diurno; P.e. – Período de
entardecer; P.n. – Período nocturno

Relativamente às velocidades de circulação considerou-se o seguinte:
•

na Plena via: 80 km/h para veículos ligeiros 60 km/h para veículos pesados;

•

na Praça da Portagem: 60 km/h para veículos ligeiros 40 km/h para veículos
pesados.

•

Nos Ramos e Rotundas: 50 km/h para veículos ligeiros e 30 km/h para
veículos pesados.
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3.3.2.

MAPAS DE RUÍDO

Para a realização dos mapas de ruído foi utilizada uma base topográfica digital com o
relevo, habitações e taludes, na qual foi implantado o traçados das vias em análise.
O modelo gerado para simular os níveis sonoros associados ao Projecto em avaliação
baseia-se no método computacional “NMPB – Routes – 96”, cuja formulação
matemática está descrita no documento associado. Visto que os coeficientes de
absorção dos diversos elementos variam em função das condições atmosféricas,
considerou-se, no modelo, a existência de condições atmosféricas favoráveis à
propagação do som (gradiente vertical positivo de velocidade do som). No que diz
respeito à atenuação pelo efeito do solo, considerou-se a via como uma superfície
reflectora (G = 0).
Os mapas de ruído apresentam os níveis de ruído para o período diurno-entardecernocturno, Lden, e para o período nocturno, Ln. Para este cálculo foi gerada uma
"malha" de receptores de forma a que a distância máxima entre estes fosse de 10 m.
Esta distância é diminuída nos casos em que a geometria existente no local é mais
complexa. Considerou-se uma reflexão de ordem 1, e um raio de busca de 2 km.
A topografia do terreno foi definida usando curvas de nível equidistantes de 2 em 2
metros, pontos cotados, vias de tráfego, habitações. Os mapas de ruído foram
calculados para uma altura de 4 metros, apresentando isofónicas intervaladas de
5 dB(A).
Os mapas apresentam a topografia do terreno definida com curvas de nível
equidistantes de 2 em 2 metros, pontos cotados, vias de tráfego, habitações e
isofónicas com intervalos de 5 dB(A), tendo sido calculados para a altura de 4 metros.
A área existente entre duas linhas isofónicas é preenchida com uma das cores
propostas na norma NP-1730-2, para o intervalo de níveis de ruído correspondente.
Nos desenhos EIA-AD.00-RUD-02 a EIA-AD.00-RUD-05 (incluídos no volume de peças
desenhadas produzido para o presente aditamento) são apresentados os mapas de
ruído para os indicadores Lden e Ln, para o ano de início de exploração considerado
(2012) e para o ano horizonte (2032).
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3.3.3.

RESULTADOS NOS PONTOS RECEPTORES

A presente modelação não entrou em linha de conta com o ruído existente
actualmente, restringindo-se apenas ao tráfego previsto com a implementação das
soluções em análise. Desta forma, a quantificação do ruído final foi efectuada através
da soma logarítmica dos valores da situação de referência com os valores estimados,
de acordo com a seguinte expressão:
A ⊕ B = 10 log10 (10A/10+10B/10)
Sendo:
A – Ruído ambiente (situação de referência);
B – Ruído particular estimado (associado apenas ao empreendimento);
A ⊕ B – Ruído ambiente prospectivado (situação futura).
No quadro seguintes são apresentados os resultados obtidos.
Quadro 3.6 – Níveis sonoros característicos da Situação de Referência e da Situação
Prospectivada

Receptor

LAeq de
referência
[dB(A)]

LAeq ano 2012 [dB(A)]
LAeq ano 2032 [dB(A)]
Incremento
DiurnoDiurnoSuperior a
entardecerNocturno
entardecerNocturno
12 dB(A) em
nocturno
Ln
nocturno
Ln
2032
Lden
Lden
Est.
Prosp. Est. Prosp. Est. Prosp. Est. Prosp. Lden
Ln

Lden

Ln

1

62

55

61

65

52

57

63

66

53

57

-

-

2

57

48

61

62

51

53

63

64

53

54

-

-

3

75

67

64

75

54

67

65

75

56

67

-

-

4

73

65

57

73

47

65

58

73

48

65

-

-

5

58

51

64

65

54

56

65

66

55

56

-

-

6

71

64

62

72

53

64

64

72

54

64

-

-

Estudo de Impacte Ambiental – IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul
Aditamento – Anexo II - Ruído

Página AII.22

Receptor

LAeq de
referência
[dB(A)]

LAeq ano 2012 [dB(A)]
LAeq ano 2032 [dB(A)]
Incremento
DiurnoDiurnoSuperior a
Nocturno
Nocturno
entardecerentardecer12 dB(A) em
nocturno
Ln
nocturno
Ln
2032
Lden
Lden
Est.
Prosp. Est. Prosp. Est. Prosp. Est. Prosp. Lden
Ln

Lden

Ln

7

55

46

63

64

54

55

64

65

54

55

-

-

8

55

41

64

65

55

55

66

66

56

56

-

15

9

49

42

67

67

58

58

69

69

59

59

20

17

10

69

61

46

69

36

61

47

69

37

61

-

-

11

59

50

54

60

45

51

55

60

46

51

-

-

12

57

48

63

64

54

55

64

65

55

56

-

-

Legenda: Est. – nível sonoro estimado; Prosp. – nível sonoro prospectivado

3.3.4.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Em termos de análise dos resultados, dando cumprimento ao Regulamento Geral do
Ruído e tendo em conta que todos os receptores se inserem numa zona não
classificada, valores superiores a 63 dB(A)/53 dB(A) (respectivamente, para o
indicador Lden e Ln) corresponderão sempre a situações de desconformidade. No caso
do projecto em análise, verificam-se situações de impactes negativos ao nível dos
receptores 1, 5, 7, 8, 9, e 12, logo no ano de início de exploração do projecto, e ainda
no receptor 2, no ano horizonte de projecto.
Nos casos dos receptores 3, 4, 6, e 10, embora os níveis sonoros prospectivados
sejam significativamente superiores aos máximos regulamentares, considera-se que o
impacte do Projecto em análise é nulo ou muito reduzido, na medida em que o
acréscimo do nível sonoro prospectivado para o ano horizonte de projecto face ao
nível sonoro característico da Situação de Referência é, também ele, nulo ou muito
reduzido. De facto, nestes pontos já se constata actualmente o incumprimento dos
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níveis sonoros legais, verificando-se que o ruído particular produzido pela via não
provoca o agravamento dos níveis sonoros actuais.
Refira-se ainda que os níveis sonoros particulares produzidos pelo projecto, nestes
pontos, encontram-se abaixo dos limites legais, com excepção dos pontos 3 e 6, onde
os níveis estimados para o ano horizonte excedem os limites legais para ambos os
indicadores (embora o incumprimento seja por apenas 3db(A), no caso do receptor 3
para o indicador Ln, e 2 db(A), no caso do receptor 6, para ambos os indicadores).
Apesar de não se verificar o agravamento dos níveis prospectivados, serão ainda
assim aplicadas medidas para reduzir estes níveis abaixo dos limites legais.
Será ainda considerado que ocorrem impactes muito significativos nos pontos
receptores em que a implementação da via em estudo acarrete incrementos
superiores a 12 dB(A), excepto se com o referido incremento o nível sonoro não for
superior a 45 dB(A), para o indicador Lden. No projecto em análise, registam-se
impactes muito significativos nos receptores 8 e 9, ambos situados a cerca de 40
metros à esquerda do IC35.
Tendo em conta a significância dos impactes avaliados, são propostas medidas de
minimização para estes receptores, no capítulo correspondente do EIA.

3.3.5.

AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Do ponto de vista do ruído, a ausência de intervenção (nomeadamente a não
implementação do Lanço do IC35 – Nó de Guilhufe/Nó de Penafiel Sul) permitirá
evitar os impactes negativos associados à fase de construção do projecto, na medida
em que não irá ocorrer a emissão de ruído proveniente das actividades características
dessa fase, tal como a operação de maquinaria e movimentação de veículos pesados.
Relativamente à fase de exploração a não construção do lanço evita impactes
negativos, nas habitações próximas do traçado. De referir, porém, que a sua
construção poderá reduzir impactes negativos indirectos nas áreas envolventes às
vias alternativas existentes.
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4.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
4.1. INTRODUÇÃO

Nos pontos seguintes são reavaliadas as medidas de minimização apresentadas no
EIA, tendo em conta a reavaliação de impactes apresentada no ponto anterior.
São definidas medidas para a fase de Projecto de Execução e para as fases de
construção e de exploração do projecto. As medidas apresentadas seguem a mesma
numeração

apresentada

no

EIA,

e

substituem

as

medidas

anteriormente

apresentadas para o factor ambiental Ruído.

4.2. FASE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO
As medidas de minimização a implementar para o ruído deverão garantir o
cumprimento dos limites estabelecidos para a situação de não classificação da zona.
No presente estudo considera-se que os receptores se inserem numa zona não
classificada.
Dos 12 receptores analisados (cada receptor representa um determinado número de
edifícios com utilização sensível), verifica-se que em todos eles, à excepção do
receptor 11, os valores de ruído simulados para a fase de exploração do ano
horizonte de projecto, excedem os limites legais, tendo em conta os valores
prospectivados, ou seja considerando a soma logarítmica dos valores da situação de
referência com os valores simulados para a fase de exploração:
Ln (P) = Ln (R) ⊕ Ln (E).
Os 11 receptores para os quais se constatam incumprimentos no ano horizonte de
projecto podem subdividir-se em 3 situações diferentes:
•

1ª Situação [Receptores 3, 4, 6 e 10] - situação em que os valores
característicos da Situação de Referência, L (R), já são superiores aos valores
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limite de exposição, (Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A)), e o ruído particular do
projecto (valor estimado - L (E)) não contribui para o aumento dos níveis de
ruído nos locais. No caso dos receptores 4 e 10, os níveis de ruído particular
do projecto estão ainda abaixo dos limites legais (ver quadro seguinte), pelo
que para estes dois receptores, e considerando o descrito, não se propõe a
implementação de medidas de minimização. No caso dos receptores 3 e 6,
apesar de não se verificar o agravamento da situação actual, os níveis
particulares estão acima dos valores regulamentares (ver quadro seguinte),
pelo que são propostas medidas, ao nível do pavimento, para reduzir o ruído
particular do projecto nestes dois receptores abaixo dos limites legais.
Quadro 4.1 – Níveis sonoros actuais, estimados e prospectivados para o indicador Ln nos
receptores 3, 4, 6 e 10
Receptor

Ln (R)

Ln (E)

Ln (P)

3

67

56

67

4

65

48

65

6

64

54

64

10

61

37

61

Legenda: Ln(R) – níveis sonoros característicos da situação de referência; Ln(E) – níveis sonoros
associados à exploração da via estimados mediante modelação matemática (ano 2032); Ln(P) – níveis
sonoros estimados para a situação prospectivada.

•

2ª Situação [Receptor 1] - este receptor já se caracteriza por valores de Ln (R)
superior ao limite regulamentar, Ln ≤ 53 dB(A). Os valores de Ln (E), embora
não excedam o limite regulamentar, contribuem para o incremento dos níveis
sonoros característicos da Situação de Referência, embora em apenas 2 dB(A).
É de salientar que, independentemente das medidas de minimização que
possam ser adoptadas, a não conformidade verificada poderá não ser
susceptível de mitigação mediante medidas de minimização aplicadas ao
Projecto em causa, dado que o ruído actualmente verificado, não dependente
da via, já excede os limites legais. Ainda assim, considera-se que este receptor
deverá ser alvo de medidas protecção acústica, nomeadamente através da
adopção do pavimento com características pouco ruidosas e ainda a adopção
de uma barreira acústica dimensionadas para o efeito (Barreira 1, cujas
características se apresentam seguidamente), de modo a que o ruído
particular do projecto não provoque o agravamento da situação existente.
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Quadro 4.2 – Níveis sonoros actuais, estimados e prospectivados para o indicador Ln no
receptor 1
Receptor

Ln (R)

Ln (E)

Ln (P)

1

55

53

57

Legenda: Ln(R) – níveis sonoros característicos da situação de referência; Ln(E) – níveis sonoros
associados à exploração da via estimados mediante modelação matemática (ano 2032); Ln(P) – níveis
sonoros estimados para a situação prospectivada.

•

3ª Situação [Receptores 2, 5, 7, 8, 9 e 12] – casos em que a Situação de
Referência, Ln (R) se caracteriza por níveis sonoros abaixo do limite
regulamentar, Ln ≤ 53 dB(A), e em que, considerando o ruído associado à
exploração das rodovias em análise, se verifica, na situação prospectivada
para o ano horizonte de projecto, um acréscimo dos níveis sonoros para
valores superiores ao limite legal. Para estes receptores propõem-se as
medidas de minimização a seguir descritas, nomeadamente ao nível do
pavimento e ainda o dimensionamento de barreiras acústicas.

Quadro 4.3 – Níveis sonoros actuais, estimados e prospectivados para o indicador Ln nos
receptores 2, 5, 7, 8, 9 e 12
Receptor

Ln (R)

Ln (E)

Ln (P)

2

48

53

54

5

51

55

56

7

46

54

55

8

41

56

56

9

42

59

59

12

48

55

56

Legenda: Ln(R) – níveis sonoros característicos da situação de referência; Ln(E) – níveis sonoros
associados à exploração da via estimados mediante modelação matemática (ano 2032); Ln(P) – níveis
sonoros estimados para a situação prospectivada.

De forma a minimizar os impactes descritos sobre os receptores apresentados,
propõem-se as seguintes medidas, incidentes em primeiro lugar sobre a fonte de
ruído, e cumulativamente no caminho de propagação do ruído:
•

A adopção de pavimento pouco ruidoso, que garanta uma diminuição no ruído na
fonte de cerca de 3db(A). Este tipo de pavimento deverá ser integrado no projecto
de pavimentação, em sede de Projecto de Execução, abrangendo não só a plena
via, como também o Ramo C do Nó de Penafiel. Considera-se que a aplicação
desta medida será suficiente para reduzir os níveis sonoros até aos limites
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regulamentares nos casos dos receptores 2 e 7, permitindo ainda reduzir os níveis
de ruído particular do projecto abaixo dos limites legais, nos receptores 3 e 6. No
caso dos receptores 1, 5, 8, 9 e 12, como o nível sonoro considerando a atenuação
do piso ou excede ou se situa no limite regulamentar, considerar-se-á,
adicionalmente à adopção de pavimento, o dimensionamento de barreiras
acústicas.
•

A

implantação

de

barreiras

acústicas

adequadamente

dimensionadas,

nomeadamente com as características apresentadas no quadro seguinte. Como já
referido, esta hipótese considera-se adequada para as situações (conjunto de
receptores) 1, 5, 8, 9 e 12. O Quadro seguinte apresenta as características das
barreiras dimensionadas.
Quadro 4.4 – Principais características das barreiras acústicas preconizadas
Barreiras

Receptor

Localização

Extensão

Altura

Área

Ln(E) com

(pk ao pk)

(m)

(m)

(m2)

barreira

230

4,00

920

52

100

3,00

300

48

120

2,00

240

48

180

3,50

630

51

240

4,00

960

52

0+050 ao 0+280 do
B1

1

Ramo D do Nó de
Guilhufe
0+300 ao 0+400 do

B2

8, 9

IC35
0+400 ao 0+520
do IC35
0+000 ao 0+180 do

B3

12

Ramo E do Nó de
Penafiel
0+000 do Ramo C

B4

5

do Nó de Penafiel ao
ao 1+140 do IC35

Em relação às barreiras acima definidas, nos desenhos EIA-AD.00-RUD-06 e EIAAD.00-RUD-07 podem ser observados os mapas de ruído para a área de intervenção,
considerando a sua implementação, para o ano horizonte de projecto e para os
indicadores Lden e Ln.
Considerando tudo o descrito, define-se assim a seguinte medida:
M29. De modo a garantir a minimização dos impactes de ruído identificados para
a fase de exploração do projecto, o Projecto de Execução deverá prever, na
especialidade

pavimentação,

a

adopção

de

um

pavimento

com

características pouco ruidosas, que garanta uma redução de ruído na fonte
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de cerca de 3 db(A). Uma vez que nem todas as situações de
incumprimento identificadas são evitadas com esta medida, o Projecto de
Execução, ou o respectivo RECAPE, deverá ainda integrar um Projecto de
Protecção Sonora (PPS). O PPS a elaborar deverá desenvolver as medidas
de minimização propostas no presente EIA, nomeadamente as barreiras
acústicas propostas, garantindo o cumprimento dos limites legais junto dos
receptores identificados, que sofrem um acréscimo dos valores de ruído
acima dos limites legais devido à exploração da via. O PPS deverá aferir a
localização e dimensionamento acústico das barreiras e realizar o seu
dimensionamento

estrutural.

O

PPS

deverá

ainda

garantir

a

compatibilização das barreiras acústicas com o espaço disponível nos
taludes

e

com

as

restantes

componentes

do

projecto

(painéis

de

sinalização, obras de arte iluminação e telecomunicações, acessos, etc.).

4.3. FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção deverá ser implementado o Projecto de Protecção Sonora
desenvolvido. Para os impactes específicos associados à construção do troço do IC35
entre o Nó de Guilhufe e o Nó de Penafiel Sul, as medidas de minimização do ruído a
adoptar deverão ser fundamentalmente as medidas de carácter geral já descritas no
ponto 6.1 do Tomo II do Relatório Síntese do EIA, a que se acrescem as seguintes:
M30. Deverá ser solicitada uma Licença Especial de Ruído à respectiva câmara
municipal, caso seja necessário efectuar actividades ruidosas entre as
20h00 e as 08h00 e aos Sábados, Domingos e Feriados;
M31. Deverá ser implementado na fase de construção um programa de
manutenção periódica das máquinas e equipamentos para verificar as suas
condições de funcionamento, de modo a cumprir os limites definidos no
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro (Regulamento das Emissões
Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior);
M32. Durante a fase de construção deverão ser realizadas campanhas de
monitorização do ruído produzido pelas obras, sempre que estas tenham
lugar na proximidade de zonas habitadas.
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4.3.1. FASE DE EXPLORAÇÃO
De modo a avaliar, durante a fase de exploração, a eficácia das medidas resultantes
do Projecto de Protecção Sonora a implementar, propõe-se ainda a seguinte acção de
monitorização.
M33. Na fase de exploração deverá ser implementado um programa de
monitorização do ruído. No presente Aditamento é apresentado um plano de
monitorização geral, elaborado de acordo com o Anexo II (alínea VI, C) da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que deverá ser aferido e desenvolvido
em maior detalhe em fase de Projecto de Execução (no RECAPE
correspondente);

5.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
5.1. INTRODUÇÃO

O presente Plano de Monitorização a aplicar no troço do IC35 – Nó de Guilhufe/Nó de
Penafiel Sul, surge da necessidade de controlar a qualidade do ambiente sonoro, nos
receptores sensíveis localizados na envolvente da via em análise, aplicando-se à fase
de construção e à fase de exploração do Projecto.
O seu principal objectivo consiste em verificar a evolução dos níveis de ruído e avaliar
a necessidade de implementar medidas de minimização.

5.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR
A monitorização a realizar consistirá na determinação dos indicadores de ruído
diurno-entardecer-nocturno (Lden) e nocturno (Ln), em dB(A):
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L den = 10 log10

Ld
Le + 5
Ln+10 ⎤
⎡
1 ⎢
13 * 10 10 + 3 * 10 10 + 8 * 10 10 ⎥
⎥
24 ⎢
⎣
⎦

e
Ln ≡ Ln
Em que:
Ld - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série
de períodos diurnos representativos de um ano.
Le - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série
de períodos do entardecer representativos de um ano.
Ln - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série
de períodos nocturnos representativos de um ano.
As medições do nível sonoro contínuo equivalente LAe (A) foram efectuadas tendo em
conta a normalização portuguesa aplicável:
•

Norma Portuguesa 1730-1: 1996 (Descrição e medição do ruído ambiente;
Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos);

•

Norma Portuguesa 1730-2: 1996 (Descrição e medição do ruído ambiente;
Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo);

•

Norma Portuguesa 1730-3: 1996 (Descrição e medição do ruído ambiente;
Parte 3: Aplicação aos limites do ruído).

O equipamento a utilizar nas medições será um sonómetro integrador homologado de
grau de precisão I.

Estudo de Impacte Ambiental – IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul
Aditamento – Anexo II - Ruído

Página AII.31

5.3. LOCALIZAÇÃO
Na fase de construção devem ser alvo de monitorização os receptores mais próximos
da frente de obra e dos estaleiros, nos momentos em que decorrerem as acções
construtivas com maior produção de ruído, nomeadamente as movimentações de
terras e outras acções que impliquem uma acentuada utilização de maquinaria
pesada.
Na fase de exploração do projecto, a monitorização do ambiente sonoro deverá ser
realizada nos locais identificados como potencialmente expostos, cuja ocupação é
essencialmente humana, susceptível de ser afectada negativamente pelo ruído gerado
pelo tráfego rodoviário.
No quadro seguintes são apresentados os receptores sensíveis ao ruído onde a
monitorização do ruído deverá incidir. A localização dos pontos de monitorização
propostos é representada no desenho EIA-AD.00-PMT-01.
Quadro 5.1 – Localização dos pontos de monitorização do ruído
Ponto de
Receptor
medição

aproximado

Lado3/Distância
aproximada à
via(m)

Descrição

Classificação
da Zona

pk

1

P01

0+250

Esq / 90 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

2

P02

0+700

Esq / 100 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

3

P03

1+100

Esq / 270 m e a
cerca de 30 m da
Rotunda 2 do Nó
de Penafiel Sul

Alguns edifícios de habitação
até 2 pisos

Não
classificada

4

P04

1+130

Esq / 80 m

Edifício MacDonalds e 2
edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

5

P05

1+075

Dir / 25 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

3

A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da
quilometragem.
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aproximado

Lado3/Distância
aproximada à
via(m)

Descrição

Classificação
da Zona

P06

1+445

Esq / 35 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

7

P07

0+ 850

Dir / 130 m

Escola de condução e oficinas

Não
classificada

8

P08

0+ 450

Esq / 45 m

Edifícios de habitação até 2
pisos

Não
classificada

9

P09

0+350

Esq / 40 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

10

P10

(Ramo H – Nó
de Penafiel)

Esq / 15 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

11

P11

(Ramo B – Nó
de Guilhufe)

Esq / 60 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

12

P12

(Ramo E – Nó
de Penafiel)

Dir / 38 m

Edifícios de habitação com 1
piso

Não
classificada

Receptor

Ponto de
medição

6

pk

0+100

0+200

0+100

5.4. PERIODICIDADE
Durante a fase de construção, as campanhas de monitorização deverão ser
periódicas, incidindo, sobretudo, sobre as actividades mais ruidosas, de acordo com a
calendarização da obra.
Na fase de exploração, para cada local a monitorar serão realizadas duas campanhas
de amostragem por ano, uma no período de Inverno e outra no período de Verão. Em
cada campanha serão efectuadas medições, durante o período diurno, entardecer e
período nocturno.
Todas as medições serão efectuadas durante pelo menos 30 minutos cada.
O primeiro ano a estudar será o ano de abertura da via. As posteriores campanhas
serão realizadas de cinco em cinco anos, caso não haja evoluções anormais dos
volumes de tráfego, caso contrário, será realizada uma campanha intermédia.
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Salienta-se que no caso em que a monitorização efectuada revele a necessidade de se
implementarem ou reforçarem medidas de protecção acústica, dever-se-á proceder a
uma campanha de monitorização sobre as habitações sujeitas a essa protecção ou
reforço, logo após a implementação dessas medidas.

5.5. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
No caso dos valores obtidos através de medições de níveis de ruído ultrapassarem os
valores legais, será realizado um projecto de protecção sonora, de modo a minimizar
o impacte em termos de ruído recepcionado pelas habitações adjacentes à via a
implementar.

5.6. RELATÓRIOS
Para a fase de construção, os relatórios devem ser entregues um mês após a
realização das campanhas, e o programa deverá ser revisto caso os níveis sonoros
ultrapassem os limites máximos admissíveis.
No caso da fase de exploração, os resultados obtidos serão apresentados em
relatórios periódicos para cada uma das duas campanhas anuais, a terem lugar no
ano de abertura da via, contendo os elementos pertinentes estabelecidos.
Para os anos seguintes (uma campanha de cinco em cinco anos, no caso de não se
verificarem evoluções anormais) será seguida uma metodologia idêntica à referida
anteriormente,

com

salvaguarda

da

inclusão

de

quaisquer

elementos

novos

determinados pela evolução da situação.
Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.

Estudo de Impacte Ambiental – IC35 – Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul
Aditamento – Anexo II - Ruído

Página AII.34

6.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fotografia 1 – Local de Medição 1

Fotografia 2 – Local de Medição 2
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Fotografia 3 – Local de Medição 3

Fotografia 4 – Local de Medição 4
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Fotografia 5 – Local de Medição 5

Fotografia 6 – Local de Medição 6
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Fotografia 7 – Local de Medição 7

Fotografia 8– Local de Medição 8
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Fotografia 9 – Local de Medição 9

Fotografia 10 – Local de Medição 10
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Fotografia 11 – Local de Medição 11

Fotografia 12 – Local de Medição 12
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