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Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto de modernização do subtroço 2.3 

da Linha do Norte, entre os kms 194+550 e 205+440, incluindo a Estação de Alfarelos e 

Secções Adjacentes (PNL), em fase de Estudo Prévio.  

O Proponente do projecto em análise é a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP.  

O presente estudo, adjudicado à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e 

Ambiente, Lda., foi elaborado no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, 

nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração 

n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 

26 de Fevereiro) com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 
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O EIA é composto pelo Resumo Não Técnico, Relatório Técnico, e Anexos Técnicos. 

Na elaboração do presente estudo, a ARQPAIS, Lda., contou com a colaboração e 

apoiou-se nos estudos elaborados pela GIBB Portugal, Consultores de Engenharia, 

Gestão e Ambiente S.A., autora do Estudo Prévio. Contou ainda com a colaboração de 

especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico referente ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do projecto de modernização do sub-troço 2.3 da Linha do Norte, entre os 

km 194+550 e 205+440, incluindo a Estação de Alfarelos e Secções Adjacentes (PNL), 

em fase de Estudo Prévio. 

O Proponente do projecto em análise é a Rede Ferroviária Nacional – REFER, EP. 

Em termos de enquadramento legal, o Projecto de modernização do Sub-troço 2.3 da 

Linha do Norte encontra-se abrangido pelo n.º 21, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio – uma vez que corresponde à alteração de uma infra-estrutura ferroviária 

existente abrangida pelo n.º 7.a) do Anexo I. 

O estudo elaborado pretende efectuar uma análise aprofundada da solução desenvolvida 

em Estudo Prévio, em termos dos seus efeitos no ambiente da área atravessada, 

indicando e fundamentando as medidas para a fase de Projecto de Execução e as 

medidas de minimização necessárias para evitar ou atenuar os impactes negativos e 

maximizar os impactes positivos durante a fase de construção e de exploração. 

Na elaboração do Estudo foram considerados os seguintes parâmetros ambientais: 

Geomorfologia e Geologia, Solos e Aptidão Agrícola, Clima, Recursos Hídricos, Qualidade 

do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna), Património Cultural, 

Resíduos, Paisagem, Ocupação do Solo, Planeamento e Gestão do Território; 

Componente Social e Resíduos.  

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo Não Técnico, por um 

Relatório Técnico, e por um volume de Anexos Técnicos. 

O presente EIA foi elaborado entre Dezembro de 2007 e Julho de 2008. 
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2. O PROJECTO EM ESTUDO  
 

2.1. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Na rede ferroviária nacional, a Linha do Norte constitui-se como um sistema ferroviário de 

extrema importância a nível nacional, nela circulando cerca de 75% dos serviços de 

mercadorias e passageiros de médio e longo curso do País, ligando as cidades de Lisboa 

e Porto.  

Nos seus 336 km de extensão, passa por algumas das cidades mais importantes do País, 

como Vila Franca de Xira, Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra, Aveiro, Espinho e 

Vila Nova de Gaia, entre outras. É de grande importância quer a nível de mercadorias 

como a nível de passageiros, sendo usada diariamente por centenas de composições dos 

dois tipos.  

O Projecto de modernização do Subtroço 2.3 da Linha do Norte, entre os kms 194+550 e 

205+440, surgiu da necessidade de melhorar, renovar e modernizar as condições de 

exploração da infra-estrutura ferroviária existente, de modo a lhe atribuir, a qualidade 

necessária para satisfazer as necessidades actuais e futuras. 

No contexto actual de modernização da Linha do Norte, as infra-estruturas que são 

utilizadas pelos clientes do caminho-de-ferro deverão ser dotadas de equipamentos e 

interfaces capazes de garantir a facilidade de utilização e o conforto necessários à 

manutenção da competitividade do transporte ferroviário, quando comparado com outras 

alternativas de transporte. 

Para além disso, o projecto em estudo resulta da necessidade que se tem vindo a verificar 

de optimização do traçado da linha de caminho de ferro existente, tendo essencialmente 

por finalidade: 

• A renovação integral da super-estrutura da via e a rectificação de algumas curvas, de 

modo a criar melhores condições de circulação. 

• o estabelecimento da nova ligação entre a Linha do Norte e o Ramal de Alfarelos 
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• a remodelação da Estação de Alfarelos e dos Apeadeiros de Formoselha e de 

Pereira do Campo 

• a subida da rasante, para preservar a plataforma da via em zonas inundáveis, 

essencialmente, junto à Vala de Alfarelos. Na zona da Estação de Alfarelos, 

nomeadamente no local da obra de arte sobre o rio Ega, efectuou-se a subida da 

rasante para a cota 8,50m. A subida de rasante ao longo de toda a zona da futura 

estação tem por objectivo proteger as instalações de cheias que venham a ocorrer 

por deficiência de funcionamento do sistema de controlo de cheias existente na 

bacia do rio Mondego. 

Com o presente projecto, que prevê a modernização e alargamento da Estação de 

Alfarelos e dos Apeadeiros de Formoselha e de Pereira do Campo, pretende-se garantir a 

melhoria da oferta, com melhores condições de acesso ao serviço ferroviário, através do 

investimento ao nível dos edifícios e das plataformas de embarque ou seja, um 

incremento da qualidade do serviço prestado aos utentes através do aumento da 

segurança e conforto em complemento com a melhoria da velocidade, fiabilidade e 

segurança de circulação ferroviária. 

Minimizar, através do seu encerramento, os constrangimentos causados pelas passagens 

de nível existentes no actual traçado, conferindo maior segurança à população que as 

atravessa, bem como à tripulação e passageiros dos comboios que por ali passam. 

O Ramal de Alfarelos conflui com a Linha do Norte, na Estação de Alfarelos. Este Ramal 

permite efectuar ligação à Figueira da Foz e possibilita a interligação com a Linha do 

Oeste por meio da Concordância de Verride. Este Ramal será compatibilizado com o 

trecho em análise da Linha do Norte, sendo estabelecidas as necessárias ligações. 

Assim, considera-se que a modernização da linha férrea, desempenhará um papel 

importante a nível local e regional, melhorando as condições de circulação actuais, 

evitando situações de risco de inundação da Estação de Alfarelos, adquirindo melhores 

condições de estabilização dos taludes e dotando os Apeadeiros de Pereira do Campo e 

de Formoselha e a Estação de Alfarelos de melhores condições de serviço para os 

utentes.  
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2.2. ANTECEDENTES  

O projecto de modernização do Subtroço 2-3 da Linha do Norte entre Alfarelos e 

Pampilhosa (entre os kms 197+800 e 232+000) foi alvo de Estudo de Impacte Ambiental 

em fase de Estudo Prévio, em 1996, tendo obtido parecer desfavorável no âmbito do 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

O projecto com cerca de 34,2 kms, alvo de avaliação de impacte ambiental em 1996, 

consistia na renovação do troço de via dupla, e na quadruplicação do troço entre Alfarelos 

e Taveiro. 

De acordo com o parecer da Comissão de Avaliação, o EIA apresentava omissões e 

indefinições sobre aspectos relevantes para o processo de avaliação.  

O projecto do subtroço 2-3 da Linha do Norte presentemente em estudo (entre o km 

194+550 e o km 205+440), difere do referido projecto alvo de EIA em 1996, 

nomeadamente na extensão, e na tipologia de intervenções prevista (não estando prevista 

a quadruplicação da linha). 

2.3. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A área de estudo deste projecto de reformulação da linha, encontra-se integrada no 

distrito de Coimbra e abrange os concelhos de Soure (freguesias de Granja do Ulmeiro e 

Alfarelos), de Montemor-o-Velho (freguesias de Carapinheira, Santo Varão e Pereira), e 

um pequeno troço no concelho de Coimbra (freguesia de Arzila) – Figura 1.  

Na Figura 2 é apresentada a implantação do projecto Subtroço 2.3 – Estação de Alfarelos 

e Secções Adjacentes da Linha do Norte entre os kms 194+550 e 205+440, na Carta 

Militar de Portugal à escala 1:25.000. Na Figura 3 apresenta-se o fotoplano à escala 

1:2.500, com a localização do projecto em estudo; e na Figura 4 o projecto à escala 

1.2500 com a indicação das características da linha de caminho de ferro, das alterações a 

efectuar no âmbito da presente modernização, e da sensibilidade ambiental dos locais 

atravessados. 
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Figura 1 - Concelhos e freguesias abrangidos pelo projecto em estudo 

2.4. DESCRIÇÃO DE ALTERNATIVAS DE PROJECTO 

A modernização de um troço ferroviário já existente leva a que a consideração de 

alternativas seja relativamente condicionada, uma vez que se pretende logo à partida 

maximizar a utilização do espaço canal existente. 

Assim, tendo em consideração que o projecto em análise se baseia na modernização de 

um troço de uma linha de caminho de ferro existente, inserido na denominada Linha do 

Norte, considera-se que a alternativa a este projecto será a manutenção da actual linha 

com as características de circulação ferroviária existentes e com permanência das actuais 

condições das infra-estruturas de apoio ao cliente, nomeadamente da Estação de 

Alfarelos. 

Assim, a avaliação ambiental em fase de Estudo Prévio, mesmo sem a existência óbvia 

de alternativas de traçado, permite, de acordo com os objectivos da REFER, antecipar 

devidamente os principais impactes ambientais decorrentes da construção e exploração 
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do empreendimento e, simultaneamente, perspectivar as medidas de minimização e 

valorização necessárias, tão cedo quanto possível. 

2.5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

Trata-se de um troço da Linha do Norte com cerca de 10.890 m de extensão, que se 

pretende modernizar entre os Km's 194+550 e 205+440.  

No decorrer do desenvolvimento do projecto, face às condicionantes orográficas e 

ocupação da zona envolvente ao actual canal ferroviário, o traçado manteve-se, o mais 

possível, coincidente com o existente, evitando, assim, a interferência com edificações, 

obras de arte existentes e zonas de grandes aterros ou escavações. 

A Linha do Norte no subtroço em análise será integralmente vedada, sendo efectuada a 

supressão das passagens de nível ainda existentes, e criadas alternativas para o 

atravessamento desnivelado da linha (no âmbito de um Projecto Complementar daquele 

agora em apreciação e antes da vedação da linha). Esta medida contribuirá para 

assegurar a segurança dos peões e da circulação das composições. 

O traçado foi estudado tendo por base uma velocidade máxima de 160 km/h para 

comboios convencionais, tendo sido efectuada a reabilitação da plataforma existente, com 

a substituição dos carris, travessas e balastro, e rectificação de algumas curvas do 

traçado da via (ver Figura 4). 

Será efectuada a melhoria das condições de drenagem da via, sendo garantido o 

adequado restabelecimento das linhas de água atravessadas, sendo efectuado a 

substituição ou prolongamento das passagens hidráulicas. A Ponte sobre a Vala do Monte 

ao km 204+800 será melhorada, sendo substituído o tabuleiro metálico por um em betão. 

O traçado foi estudado tendo por base uma velocidade máxima de 160 km/h para 

comboios convencionais, tendo sido confinado à área do Domínio Ferroviário e, quando 

não se verificou ser possível, evitou-se interferir com edificações existentes. Foram 

preconizados diversos muros de suporte que permitirão para além de estabilizar os 

taludes de aterro e escavação, evitar a afectação directa de diversas habitações 

existentes actualmente muito próximo da linha (ver Figura 3 e 4). 
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A nova estação de Alfarelos (Fotografia 1) será dotada de três novas plataformas de 

passageiros, centrais, sendo duas com 320m e uma com 220m de extensão. A concepção 

e desenho arquitectónico da estação, tiveram como preocupação base os seguintes 

objectivos: 

 Privilegiar a funcionalidade, nomeadamente, a movimentação de passageiros 

 Organizar e facilitar o fluxo de maior intensidade e que será a chegada de 

passageiros nas horas de ponta 

 Criar condições para a praça de táxis e de autocarros. 

 

 

 

Fotografia 1 - Simulação 3D da futura 

Estação de Alfarelos 

 

Relativamente aos dois apeadeiros, existentes neste troço, Formoselha e Pereira do 

Campo, procedeu-se a um estudo para ampliação das plataformas de passageiros para 

220m, compatibilizando estas soluções com os espaços disponíveis e com a localização 

preferencial para as novas passagens desnivelas de passageiros. 

Sempre que possível, no estudo de traçado, foram tidos em conta os actuais limites do 

domínio ferroviário da REFER, minimizando, eventuais, novas expropriações. As 

alterações efectuadas são maioritariamente efectuadas na actual plataforma da linha, 

sendo reduzidas as situações de acréscimo da afectação fora dos actuais limites dos 

taludes da linha. 

As principais alterações em termos de nova ocupação do solo, encontram-se 

essencialmente associadas aos seguintes locais: 

 A zona de implantação do novo ramal do Terminal de Mercadorias, a da Ligação 

Provisória ao Ramal de Alfarelos e a zona norte da Estação de Alfarelos; 

 Zona entre o km 196+100 a km 196+300 e 196+3700 a 196+ 460 e 196+700 a 

196+ 900  
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 Zona entre o km 200+670 e o km 201+000 

 Zona da variante a executar entre o km 201+800 e o km 202+800; 

 Zona do Apeadeiro de Pereira do Campo 

De acordo com a informação recebida das várias entidades contactadas, foram 

identificadas as infra-estruturas de transporte de energia eléctrica, de transporte de gás, 

de telecomunicações, de saneamento básico, etc, de modo a serem compatibilizadas com 

o projecto em estudo, sendo alvo de desenvolvimento na fase seguinte de Projecto de 

Execução (Projecto de Serviços Afectados). 

No âmbito do projecto em estudo, teve-se em consideração as obras de arte existentes 

actualmente, de modo a compatibilizar-se os dois projectos. No quadro seguinte são 

indicados os restabelecimentos existentes e futuros no troço da linha em estudo. 

Os trabalhos de tratamento da plataforma, serão executados em Via Única Permanente. 

Esta situação favorece o faseamento construtivo possibilitando a realização de trabalhos 

numa das vias, mantendo a circulação ferroviária pela outra via existente. Desta forma, 

durante a fase de construção, não haverá interrupção da circulação ferroviária. 

De referir a execução da obra terá uma duração previsível de 24 meses. 

Na Figura 4 encontra-se representada a implantação do Project e a localização das 

principais intervenções a realizar no âmbito do projecto. 
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Quadro 1 - Restabelecimentos existentes e futuros das Vias interceptadas em estudo 

Via Interceptada 
Ponto 

Quilométrico Situação Existente Situação Futura Intervenção Associada 

Caminho 
Municipal 194+940 

Passagem Superior 
Rodoviária 

Passagem Superior 
Rodoviária 

Manutenção da actual obra de arte 

EN 342-1 196+360 Passagem Superior 
Rodoviária 

Passagem Superior 
Rodoviária 

Manutenção da actual obra de arte 

EN 341 196+650 
Passagem Superior 

Rodoviária 
Passagem Superior 

Rodoviária 
Manutenção da actual obra de arte 

EN 347 196+990 
Passagem Superior 

Pedonal Passagem Superior Pedonal 
Manutenção da actual obra de arte 

Estrada Municipal 197+600 Passagem Inferior 
Rodoviária 

Passagem Inferior Rodoviária Manutenção da actual obra de arte 

Caminho 
Municipal 199+800 

Passagem de Nível 
rodoviária e pedonal - 

- 

Caminho 200+338 
Passagem de Nível para 

peões Passagem Inferior Pedonal  

Construção da obra de arte (trata-se 
de um projecto complementar, não 

estando integrado no âmbito do 
presente estudo) 

Estrada Municipal 200+571 Passagem Superior 
Rodoviária e pedonal 

Passagem Superior 
Rodoviária e pedonal 

Manutenção da actual obra de arte 

Caminho 200+670 
Passagem de Nível para 

peões (encerrada) - 
- 

Caminho 201+432 Passagem de Nível para 
peões (encerrada) 

Passagem Superior Pedonal 
a construir 

(projecto complementar) 

Construção da obra de arte (trata-se 
de um projecto complementar, não 

estando integrado no âmbito do 
presente estudo) 

Caminho  201+600 
Passagem de Nível para 

peões (encerrada) - 
- 

Arruamento 201+749 Passagem Inferior 
Rodoviária 

Passagem Inferior Rodoviária A remodelar 

Caminho 
Municipal 202+900 

Passagem Inferior 
Rodoviária Passagem Inferior Rodoviária

A remodelar 

Arruamento 203+378 Passagem de Nível para 
peões 

Passagem Inferior Pedonal  
 

Construção da obra de arte (trata-se 
de um projecto complementar, não 

estando integrado no âmbito do 
presente estudo) 

Arruamento 203+600 
Passagem Inferior 

Rodoviária e Pedonal 
Passagem Inferior Rodoviária 

e Pedonal 
Manutenção da actual obra de arte 

Estrada Municipal 204+610 Passagem Superior 
Rodoviária 

Passagem Superior 
Rodoviária 

Manutenção da actual obra de arte 
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3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E 
PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

 

Do ponto de vista geomorfológico, refere-se que o traçado em estudo insere-se na Orla 

Sedimentar, nomeadamente na planície de acumulação aluvial do rio Mondego.  

A área em análise apresenta de um modo geral uma morfologia aplanada, com cotas que 

variam entre 0-60m. 

No que respeita à geologia, verifica-se que o traçado em estudo se situa essencialmente 

sobre substratos geológicos do Cretácico, constituídos pelos Arenitos e Argilas de 

Taveiro, até sensivelmente Alfarelos. Após esta povoação e até à Vala de Alfarelos, a 

linha de caminho de ferro intersecta formações quaternárias. Após o atravessamento do 

vale de Alfarelos, que se efectua sobre formações aluvionares, a linha desenvolve-se 

sobre formações quaternárias com espessuras variando entre os 8 e 20m, passando 

finalmente para formações cretácicas. 

Derivado quer das características da região, que apresenta uma morfologia relativamente 

aplanada, quer das características do projecto desenvolvido que apresenta reduzidas 

alterações ao traçado existente, não serão efectuadas terraplenagens significativas. 

O projecto prevê o recurso a reduzidas movimentações de terras, estando essencialmente 

relacionadas com a subida da cota da rasante necessária em alguns troços ao longo da 

linha, com o consequente reperfilamento dos taludes (nomeadamente na zona da Estação 

de Alfarelos derivado da subida da rasante até 1,50m para evitar situações de inundação); 

e com a escavação a ocorrer no troço entre o km 201+667 e o km 202+730 sobre 

formações cretácicas, derivado da rectificação do actual raio de curvatura.  

Na fase de exploração, os impactes estão relacionados com os potenciais fenómenos 

erosivos que possam ocorrer nos taludes de escavação e aterro, os quais estão 

dependentes da modelação e protecção efectuada, bem com das actividades de 

manutenção dos novos taludes de aterro e escavação. Na Fase de Projecto de Execução 

será efectuado o Projecto de Integração Paisagística que irá preconizar as melhores 

soluções de estabilização dos taludes. 

De acordo com os volumes de movimentação de terras, prevê-se que será necessário 

recorrer a um volume de terras de empréstimo, na ordem dos 88.387 m3, uma vez que o 
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volume de terras em excesso é inferior ao necessário para aterro, sendo reutilizado cerca 

de 24.674 m3 de terras provenientes das escavações. As áreas de empréstimo de terras 

serão adequadamente seleccionadas, de modo a evitar áreas de maior sensibilidade, 

sendo posteriormente alvo de recuperação no final da obra. 

No geral, os impactes na geologia decorrentes da modernização da linha podem ser 

considerados como negativos e reduzidos, sendo directos, permanentes e irreversíveis e 

originados essencialmente na fase de construção, devido essencialmente às obras de 

terraplanagem, e recurso a manchas de empréstimo. 

No que respeita aos solos, a linha ferroviária em estudo localiza-se na zona da bacia de 

aluvião do rio Mondego, interceptando predominantemente solos incipientes, de tipo 

Aluviossolos Modernos, não calcários, nas várzeas do Rio Mondego e dos seus 

tributários, solos litólicos nas zonas de encosta e solos argiluviados pouco insaturados nas 

zonas aplanadas de cota mais elevada. 

O actual traçado da linha de caminho de ferro desenvolve-se numa região sensível do 

ponto de vista agrícola. Contudo, o actual projecto consiste na modernização de uma linha 

existente e as intervenções previstas circunscrevem-se quase integralmente à actual linha 

e respectivo domínio ferroviário, intervindo na sua maioria em áreas já anteriormente 

intervencionadas pela construção da actual linha.  

Na fase de construção ocorrerá um impacte negativo de magnitude média e permanente 

nos solos, devido à afectação irreversível de cerca 5,7 ha de solos.  

As manchas de RAN efectivamente afectadas correspondem, grosso modo, às manchas 

de solos de excelente aptidão para a agricultura, situadas na zona do Ramal de Alfarelos 

e novo Terminal de Mercadorias e na zona da ripagem da curva 177, totalizando 4,3 ha. 

Refere-se contudo que parte das áreas de RAN que serão expropriadas, não deverão ser 

efectivamente intervencionadas já que se inserem na faixa de protecção à infra-estrutura 

rodoviária, totalizam cerca de 3,1 ha. 

Na fase de exploração, considera-se que serão provocados impactes negativos muito 

reduzidos e reversíveis resultantes da contaminação com resíduos provenientes das 

carruagens em circulação ou de derrames acidentais.  

Como principais medidas de minimização recomenda-se que, para os locais de apoio à 

obra, sejam evitadas as áreas de RAN e os solos de maior aptidão agrícola. 
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A região em estudo é do ponto de vista dos recursos hídricos uma área sensível, devido 

essencialmente à presença de importantes linhas de água como o rio Mondego, o rio Ega 

e a Vala da Arzila/Vala do Monte, e pelo facto destas linhas de água serem determinantes 

para a ocupação agrícola envolvente e, no caso específico da Vala da Arzila, constituir a 

linha de água principal determinante para a existência do Paul da Arzila. 

Contudo, tendo em consideração que o projecto em análise consiste na modernização de 

uma linha de caminho de ferro já existente, considera-se que em matéria de recursos 

hídricos, os principais impactes terão previsivelmente origem nos trabalhos associados: 

• Prolongamento do aterro sobre o vale aluvionar da Vala de Alfarelos e 

prolongamento do pontão de restabelecimento do rio Ega,  

• prolongamento do talude de aterro sobre a Vala de Pereira, entre os kms 198+730 

e o 199+500 do lado esquerdo, necessário para a execução do novo layout da 

Estação e subida da rasante da plataforma para evitar situações de cheia. 

Derivado desta situação será necessário efectuar-se a relocalização da Vala de 

Pereira para os limites dos taludes do aterro.  

• movimentações de terras necessárias à renovação da plataforma e à ripagem do 

traçado na curva 172 (km 197+676 e 198+161) e 177 (troço entre o km 201+667 e 

o km 202+730). 

• acréscimo da área impermeabilizada em zonas de máxima infiltração 

pertencentes à baixa aluvionar do Mondego e afluentes classificadas na Reserva 

Ecológica Nacional (nomeadamente a área do Terminal de Mercadorias, a área 

norte da Estação de Alfarelos, e o prolongamento do talude de aterro sobre solos 

aluvionares entre o km 198+730 e o km 199+500). Tendo em consideração eu as 

áreas afectadas serão reduzidas sendo a ocupação pontual, considera-se que o 

impacte em termos de impermeabilização do solo será pouco significativo. 

Durante a fase de construção, devido à instalação e operação de infra-estruturas de apoio 

à obra; à movimentação da maquinaria afecta à obra; à desmatação, desarborização e 

saneamento de solos, e às terraplenagens, poderão verificar-se perturbações no 

escoamento transversal e longitudinal com a obstrução dos leitos das linhas de água e a 

sua consequente degradação em termos qualitativos, a jusante do local dos trabalhos, por 

arrastamento de materiais.  
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A zona do Paul da Arzila, sendo uma importante área para a conservação da natureza 

coloca preocupações especiais relativamente à qualidade da água. A base do talude de 

aterro do km 204+400 ao final da linha de caminho de ferro, representa os limites norte da 

Reserva Natural do Paul da Arzila. Neste troço e no restabelecimento da Vala do Monte, 

ao km 204+800, as obras de modernização serão essencialmente confinadas à zona da 

plataforma. Em termos de intervenção na Ponte será apenas efectuada a substituição do 

tabuleiro metálico por um em betão. Para além disso, refere-se que serão preconizados 

cuidados especiais neste local durante a fase de construção, de modo a evitar que a 

movimentação da maquinaria e as obras associadas à substituição dos carris e do 

balastro, possam induzir algum impacte sobre a Vala do Monte. Refere-se contudo que 

qualquer impacte que possa surgir durante a fase de construção neste local, será bastante 

localizado e temporário, não tendo repercussões de maior na Reserva Natural do Paul da 

Arzila, que se localiza a montante da linha de caminho de ferro. 

A adopção de adequadas medidas de gestão ambiental em obra, permitirão 

minimizar/evitar os potenciais impactes inerentes à intervenção prevista para o local. 

Durante a fase de exploração não se verificarão impactes significativos ao nível dos 

recursos hídricos. 

Foram preconizadas medidas de minimização dos potenciais impactes induzidos pelo 

projecto nos recursos hídricos, nomeadamente a adequada relocalização da Vala de 

Pereira com a manutenção da secção de escoamento actualmente verificada e a 

reconstituição da vegetação ripícola associada à linha de água. 

Em relação à qualidade do ar, considera-se que a região em estudo apresenta 

características essencialmente regionais, sendo as principais fontes de poluição 

atmosférica originadas pela existência de indústrias na região, e de fontes lineares, 

responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos. 

A identificação dos receptores sensíveis aos possíveis impactes na qualidade do ar 

durante a fase de construção e exploração do projecto em estudo, revelou a existência de 

alguns receptores particularmente sensíveis, dada a sua proximidade ao projecto em 

estudo, salientando-se algumas habitações pertencentes aos aglomerados de Granja do 

Ulmeiro, Formoselha, Santo Varão e Pereira. 

Durante a fase de construção, a poluição atmosférica assume, um carácter temporário e 

significativo, podendo pontualmente assumir uma magnitude elevada, passível de ser 
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minimizada, estando essencialmente relacionada com a emissão de partículas em 

suspensão, nomeadamente as provenientes das terraplenagens. Contudo, refere-se que o 

facto do presente projecto dizer respeito à modernização de uma linha férrea já existente 

(troço da Linha do Norte), a qual implicará apenas ligeiros ajustes na rasante e ripagens 

pontuais que ocorrerão maioritariamente dentro da faixa já actualmente ocupada, 

considera-se que os impactes serão apenas significativos localmente junto dos receptores 

sensíveis e durante um reduzido período de tempo. 

Estão contudo previstas algumas medidas a adoptar durante a fase de construção que 

permitirão minimizar potenciais impactes na qualidade do ar, nomeadamente, a limpeza 

regular dos acessos e da área afecta à obra; a adopção de cuidados especiais nas 

operações de carga, e a descarga e deposição de materiais de construção e de materiais 

residuais da obra. 

Na fase de exploração considera-se que, a ressuspensão de poeiras depositadas na via 

pela circulação, o tráfego de composições a diesel e o aumento do volume de veículos 

automóveis que utilizam as vias de acesso à estação, podem contribuir para a degradação 

da qualidade do ar nas imediações do projecto. Contudo, da análise de impactes 

efectuada, considera-se que de um modo geral estes impactes se classificam como 

negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude e permanentes.  

Acresce que o projecto em estudo pode mesmo representar um impacte positivo indirecto 

resultante da possível captação de um maior número de utilizadores para este meio de 

transporte, em detrimento da utilização de outros meios de transporte, nomeadamente, o 

transporte rodoviário, com todos os benefícios ambientais e sociais decorrentes dessa 

situação. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, nas proximidades do troço da via em estudo o 

ambiente acústico apresenta-se perturbado, devido essencialmente ao tráfego ferroviário 

(que apresenta volume de tráfego bastante inferior no período nocturno ao observado no 

período diurno e do entardecer, excepto para comboios de mercadorias).  

A modernização do troço de via-férrea em título consistirá essencialmente na substituição 

dos carris, travessas e balastro, e na rectificação de algumas curvas do traçado da via, 

não sendo viável quantificar com rigor, em termos previsionais, as alterações acústicas e 

vibráticas decorrentes destas alterações. 
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Não obstante, tendo em conta que não estão contempladas alterações significativas do 

traçado da via nem do material circulante (tipo de composições, velocidades de circulação 

e volumes de tráfego idênticos), e por outro lado que a super-estrutura actual já apresenta 

juntas dos carris soldadas, pode prever-se que as condições acústicas e vibráticas 

futuras, apercebidas após a modernização da via, serão idênticas às actuais. 

Em face do exposto, não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos nas 

componentes acústica e vibrática do ambiente, devidos aos trabalhos de modernização da 

via ou à circulação ferroviária após a modernização. 

Na eventualidade de ocorrerem, pontualmente, impactes negativos, estes terão 

previsivelmente magnitudes reduzidas, serão temporários na fase de obra, e terão 

características reversíveis no descritor “ruído”, e também no descritor “vibrações” caso 

não provoquem danos nas edificações, sendo assim considerados pouco significativos. 

Por outro lado, é possível que a modernização da via determine impactes positivos em 

ambos os descritores em avaliação (ruído e vibrações), dado que a instalação de novos 

carris com novas juntas, de novo sistema de assentamento da via (travessas e balastro), e 

ainda a rectificação de curvas, poderão contribuir para criar condições de circulação 

ferroviária menos ruidosas e mais suaves.  

Apesar de não ser previsível a ocorrência de impactes acústicos negativos sensíveis, ou 

da eventual ocorrência de impactes acústicos com magnitudes reduzidas (positivos ou 

negativos) e pouco significativos, considera-se necessária a adopção de medidas para 

redução do ruído com origem na circulação ferroviária, nomeadamente na utilização (caso 

se verifique a sua viabilidade técnica e económica) de uma super-estrutura pouco ruidosa 

nos carris, em troços da via com interesse, e complementarmente, nas zonas onde esta 

solução não apresente eficácia suficiente, na edificação de barreiras acústicas. 

No que respeita à atenuação dos estímulos vibráticos, considera-se necessário o 

aprofundamento do estudo sobre a afectação de algumas dos edificações mais expostas 

aos estímulos em causa, sendo recomendável equacionar a aplicação de mantas 

resilientes para assentamento do balastro em secções específicas do troço ferroviário em 

título. 

As medidas preconizadas para minimização do ruído e vibrações serão apresentadas 

detalhadamente no âmbito do desenvolvimento do Projecto de Execução (RECAPE). 



REFER, EP 
Rede Ferroviária Nacional 

Projecto de Modernização da Linha do Norte 
Subtroço 2.3 – Estação de Alfarelos e Secções Adjacentes 

Estudo Prévio 
Volume 12 – Estudo de Impacte Ambiental 

EIA – Resumo Não-Técnico 

TROÇO 2.3 – Estação de Alfarelos e Secções Adjacentes  Documento N.º 259 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  Data Julho de 2008 
EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO Pág. 16 Ficheiro LN.2.3.99.259-RNT-ResumoNaoTecnico 

 

Tendo em conta a necessidade de acompanhar a evolução das condições acústicas e 

vibráticas nos locais/receptores situados nas proximidades da via, quer para confirmar as 

conclusões do presente estudo, quer para verificar o cumprimento das disposições/limites 

regulamentares e normativos, deverá ser implementado um plano de monitorização do 

ruído e vibrações. 

No que respeita aos sistemas ecológicos, na área de implantação do projecto e dispostas 

ao longo dos taludes da linha de caminho de ferro e das parcelas adjacentes à mesma 

salienta-se a ocupação por eucaliptal, pinhal-bravo, áreas agrícolas (vinhas, culturas 

arvenses, olivais, árvores de fruto, hortícolas e pasto), vegetação ripícola associada a 

linhas de água e valas e comunidades ruderais de terrenos com solo mobilizado e 

impermeabilizado associado às áreas urbanas atravessadas.  

Não foram encontradas espécies florísticas de particular interesse conservacionista. 

Apenas a gilbardeira foi detectada, muito pontualmente, na área de implantação do 

projecto, associada aos taludes da linha de caminho de ferro. É considerada uma espécie 

vegetal de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem 

ser objecto de medidas de gestão, embora seja uma espécie comum em Portugal 

Continental. A presença de sobreiros é ocasional, dando-se em algumas parcelas de 

terreno contíguas à faixa de caminho de ferro. O potencial abate de algum sobreiro poderá 

ocorrer na ripagem da curva 177 (ver Figura 4), uma vez que esta se desenvolve na direcção 

da pequena cortina de sobreiros contígua à linha. 

No que diz respeito à fauna e aos corredores ecológicos utilizados pela primeira, a área 

de estudo localiza-se no Baixo Mondego, um importante local para espécies faunísticas 

residentes e migradoras, donde se salienta o grupo das aves. A zona central da Reserva 

Natural do Paul de Arzila dista cerca de 1 km da linha de caminho de ferro em estudo, 

havendo deslocações regulares de espécies de interesse conservacionista entre o paul e 

as áreas de alimentação a norte do presente projecto. A actual linha de caminho de ferro 

representa o limite norte da Reserva Natural do Paul de Arzila, da Zona de Protecção 

Especial para Aves, da Área importante para as aves (Important Bird Area – IBA), e do 

Sítio de Importância Comunitária deste Paul. 

Os impactes negativos provocados pelo projecto em estudo são globalmente pouco 

significativos, dado que a infra-estrutura ferroviária já existe no território há várias décadas 

e os novos ramais a construir ou as ripagens a efectuar ao traçado se traduzem em 

pontuais e marginais afectações sobre as comunidades biológicas presentes.  
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Em termos de medidas de minimização, foi preconizada a sinalização dos exemplares de 

carvalho-roble, de loueiro e salgueiros existentes na envolvente à área de construção, de 

modo a evitar a sua afectação. Para além disso, no reposicionamento da vala da Pereira, 

será efectuada a replantação da vegetação arbórea e arbustiva existente actualmente. 

Em termos de património, os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Descritor 

Património do Estudo de Impacte Ambiental em causa demonstraram a inexistência de 

sítios com valor patrimonial na área afectada. Por este motivo, não há qualquer 

condicionante de carácter patrimonial à realização deste projecto. 

A execução deste projecto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente e 

presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentações de terras, 

nas áreas com a topografia original. 

Em termos de paisagem verifica-se que a área em análise é abrangida por duas 

tipologias distintas de paisagem: uma mais aplanada e de grande amplitude visual, 

constituída pelas zonas de vale associadas às diversas linhas de água que atravessam a 

área de estudo, e outra com uma morfologia mais acidentada, associada às zonas de 

encostas e cabeços.  

A maior sensibilidade da paisagem está associada às zonas de vales, sendo que, pelo 

contrário as zonas de encosta e cabeços são menos sensíveis, absorvendo melhor as 

alterações e possíveis impactes decorrentes da implementação do projecto. 

Após a análise das características do projecto, a fim de determinar os troços da 

intervenção que induzirão um impacte visual mais significativo na paisagem envolvente, 

verificou-se que as ocorrências mais importantes acontecem no troço que antecede a 

Estação de Alfarelos, na zona da estação propriamente dita, no Apeadeiro de Formoselha, 

no troço entre o Km 201+667 e o km 202+730 e no Apeadeiro de Pereira do Campo. 

Refira-se contudo que, quer no troço que antecede a Estação de Alfarelos, quer nos 

Apeadeiros de Formoselha e Pereira do Campo, o impacte induzido será relativamente 

reduzido. No primeiro caso, isso deve-se ao facto de este troço se inserir numa zona que 

se considerou ser de baixa sensibilidade e com grande capacidade de absorção visual. No 

caso dos Apeadeiros de Formoselha e Pereira do Campo, não se prevê que os impactes 

produzidos ao nível da paisagem sejam muito relevantes, dado que a intervenção se 

baseia fundamentalmente na remodelação de apeadeiros existentes. 
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Na Estação de Alfarelos, a intervenção proposta é fundamentada na remodelação da zona 

da estação e respectivo equipamento. Para além da construção de novas estruturas de 

apoio, prevê-se o aterro de toda a zona da estação, implicando ainda o desvio da Vala de 

Pereira. 

A implantação do projecto entre o Km 201+667 e o Km 202+730, implicará a construção 

de infra-estruturas de suporte, demolição de estruturas existentes, expropriações e 

desmatação. Este troço atravessa as duas tipologias de paisagem atrás referidas. Assim 

sendo, considera-se que, dependendo da sensibilidade da paisagem atravessada, os 

impactes produzidos serão maiores ou menores. 

Ainda assim, genericamente pode considerar-se que o projecto implicará alterações pouco 

significativas na paisagem, dado que incide sobre uma linha já existente e em 

funcionamento, que será essencialmente alvo de modernização.  

Finalmente, deve referir-se que os impactes previstos poderão ser minimizados se 

cumpridas as medidas de minimização preconizadas no EIA, de entre as quais se destaca 

naturalmente a implementação de um projecto de integração paisagística. 

No que diz respeito à ocupação do solo, refere-se que o presente projecto consiste na 

modernização de uma linha férrea já existente pelo que as intervenções previstas 

ocorrem, em grande parte, dentro da área afecta ao Domínio Ferroviário sem ocupação de 

solos com outros usos. Contudo, destacam-se as principais intervenções responsáveis 

pela ocupação de solos exteriores aquele domínio: a área a ocupar pelo ramal de 

Alfarelos e TMI, cuja ocupação actual é composta por matos e área florestal de produção; 

a zona norte da estação de Alfarelos, ocupada actualmente por matos; e a área afecta à 

curva 177, cuja ocupação actual é constituída por área florestal. 

As áreas ocupadas no exterior do actual Domínio Ferroviário somam cerca de 4,6 ha, dos 

quais 72% dizem respeito a áreas de matos, 18% a áreas de floresta de produção e 8,5% 

a áreas agrícolas. Os restantes 1,5% dizem respeito a áreas de uso urbano, 

nomeadamente nas áreas urbanas de Pereira do Campo onde, devido à ampliação do 

apeadeiro, haverá necessidade de demolir um edifício comercial do lado da via 

ascendente (ao km 203+400, aproximadamente), e Formoselha, onde ocorrerá a 

demolição dos anexos de uma habitação localizada ao km 201+900do lado da via 

descendente, embora o muro de suporte previsto para esse local permita evitar a 

expropriação da casa de habitação.  
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Muito embora a actual Linha do Norte atravesse o Perímetro Hidroagrícola do Baixo 

Mondego, no local do projecto em estudo não existem nem estão previstas quaisquer 

infra-estruturas de aproveitamento de recursos hídricos nem projectos de emparcelamento 

no âmbito do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego. 

O projecto em análise considerou a adopção de diversos muros de suporte com o 

objectivo de evitar a afectação directa de algumas habitações e seus anexos e 

logradouros que se encontravam localizadas junto à área de jurisdição ferroviária.  

De uma forma geral, consideram-se os impactes sobre a Ocupação Actual do Solo 

negativos, directos, certos, permanentes e irreversíveis mas de magnitude reduzida, uma 

vez que não ocorrerá um impacte significativo na actividade agrícola de elevada 

produtividade que caracteriza a zona em estudo.  

A instalação dos estaleiros de apoio à obra e a constituição de áreas de depósito ou de 

empréstimo de terras deverá ocorrer em solos de uso pouco sensível, nomeadamente em 

zonas industriais ou áreas degradadas, de forma a que os seus impactes sejam pouco 

significativos, evitando-se as zonas agrícolas de regadio incluídas no Aproveitamento 

Hidroagrícola do baixo Mondego ou outras áreas agrícolas. 

Na fase de exploração da linha em estudo não são expectáveis quaisquer impactes 

directos nos usos do solo atribuíveis à exploração da linha ferroviária. 

Ao nível do planeamento e gestão do território, da análise efectuada pode concluir-se 

que os impactes negativos do projecto no que respeita ao ordenamento do território são 

pouco significativos. 

A Linha do Norte encontra-se definida nos principais instrumentos de gestão territorial em 

vigor com incidência na área de intervenção, designadamente, no PDM de Soure, 

Montemor-o-Velho e Coimbra.   

O projecto de modernização implicará apenas uma afectação muito pontual e confinada 

aos actuais taludes da linha de caminho de ferro de alguns espaços, essencialmente 

Agrícolas, Urbanos, Agro-silvícola, Faixa de Protecção e Zona Adjacente de Ocupação 

Edificada Condicionada. As zonas em que ocorrerão maiores interferências são a zona da 

Estação e do Ramal de Alfarelos e do TMI, que ocuparão essencialmente Espaço Agrícola 

actualmente sem utilização agrícola. 



REFER, EP 
Rede Ferroviária Nacional 

Projecto de Modernização da Linha do Norte 
Subtroço 2.3 – Estação de Alfarelos e Secções Adjacentes 

Estudo Prévio 
Volume 12 – Estudo de Impacte Ambiental 

EIA – Resumo Não-Técnico 

TROÇO 2.3 – Estação de Alfarelos e Secções Adjacentes  Documento N.º 259 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  Data Julho de 2008 
EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO Pág. 20 Ficheiro LN.2.3.99.259-RNT-ResumoNaoTecnico 

 

Da análise efectuada pode concluir-se que os impactes negativos do projecto no que 

respeita ao ordenamento do território são pouco significativos. 

No que respeita as servidões e restrições de utilidade pública os principais impactes 

consistem no alargamento dos taludes de aterro sobre o vale aluvionar da Vala de 

Alfarelos (área de Reserva Ecológica Nacional - REN e Reserva Agrícola Nacional - RAN), 

o que implicará o prolongamento da obra de arte, para jusante, da sua regularização, no 

desvio da Vala de Pereira para norte em área RAN e REN, estando prevista a sua 

regularização de acordo com as secções de vazão actuais. Para além disso, será prevista 

a reconstituição da vegetação ripícola associada à linha de água. Considerando que a 

actual linha de caminho de ferro, se desenvolve junto ao rio Mondego, existem 

inevitavelmente algumas interferências com áreas de domínio hídrico. Contudo, as 

intervenções previstas serão pontuais e reduzidas, sendo repostas as condições em todas 

as áreas intervencionadas após a fase de construção, que se circunscreve à faixa 

adjacente à actual linha de caminho de ferro. 

Tendo em conta a intervenção pontual fora do actual corredor ferroviário não serão 

previsíveis impactes significativos sobre a área e infra-estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego, estando estes confinados essencialmente a alguma 

perturbação temporária no normal escoamento das linhas de água alvo de regularização, 

e a uma degradação temporária na qualidade da água (sólidos em suspensão), resultante 

das terraplenagens, construção da passagens hidráulicas e movimentação da maquinaria 

afecta à obra (de acordo com a análise efectuada no descritor recursos hídricos). Contudo 

estes impactes serão minimizados com a implementação de adequadas medidas de 

gestão ambiental da obra. 

No que se refere à análise da componente social pode concluir-se que a beneficiação do 

sub-troço em estudo terá impactes positivos significativos num dos troços com menores 

condições de circulação da Linha do Norte. 

A modernização da Estação e Apeadeiros constitui também um impacte positivo na 

operacionalidade das circulações, gestão ferroviária e comodidade dos utentes. A 

construção do novo edifício da Estação, integrando acesso desnivelado às plataformas de 

passageiros e a construção de interface rodoferroviário terão impactes positivos na 

operacionalidade da Estação, na comodidade e segurança dos utentes, bem como na 

circulação rodoviária na Rua da Estação. O projecto de arranjos exteriores que irá ser 

desenvolvido em fase de Projecto de Execução, contribuirá para uma melhoria da 
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qualidade urbana na envolvente da Estação, com benefício indirecto da função 

habitacional e comercial. 

A Linha do Norte no subtroço em análise será integralmente vedada e várias passagens 

de nível pedonais serão substituídas por passagens desniveladas. Estas medidas 

reforçarão o efeito de barreira introduzido pelo canal ferroviário, mas são indispensáveis 

para assegurar a segurança dos peões e da circulação das composições. 

Os impactes negativos mais significativos são muito pontuais e resultam sobretudo da 

maior proximidade a habitações resultante da rectificação de algumas curvas, e da 

expropriação de um espaço comercial e e de alguns anexos (ver Figura 4). 

Durante a fase de construção ocorrerão alguns impactes relacionados com alguma 

degradação da qualidade ambiental (acréscimo de poeiras, ruído, desvios de trânsito, 

circulação da maquinaria afecta à obra na rede viária local, etc). 

A aplicação de medidas de mitigação contribuirá para evitar, reduzir ou compensar grande 

parte dos impactes identificados, nomeadamente, a adequada informação da população 

com a referência à duração das obras, aos percursos a utilizar, aos horários de laboração, 

aos desvios de tráfego existentes, etc. 
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4. CONCLUSÃO FINAL 
 

Ao longo do presente Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os 

potenciais impactes provocados no ambiente, derivados da construção e exploração do 

Subtroço 2-3 da Linha do Norte, entre os kms 194+550 e 205+440, incluindo a Estação de 

Alfarelos e Secções Adjacentes (PNL), que será alvo de um projecto de modernização.  

Muito embora o troço da actual linha do Norte, alvo da presente análise, se desenvolva 

numa região sensível do ponto de vista biológico, hidrológico, agrícola e social, 

atravessando o Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, interceptando e 

restabelecendo diversas valas de rega (nomeadamente, a Vala de Alfarelos e a Vala do 

Monte), aproximando-se da Reserva Natural do Paul da Arzila e atravessando diversas 

povoações; considera-se que pelo facto do presente projecto se basear na modernização 

de uma linha existente e das intervenções em espaços exteriores ao actual domínio 

ferroviário serem limitadas, os impactes serão reduzidos e confinados essencialmente aos 

locais onde ocorrerão as maiores intervenções. 

Durante o período de construção, far-se-ão sentir impactes negativos junto das povoações 

atravessadas, nomeadamente, degradação da qualidade de vida com o incremento dos 

níveis de ruído e das poeiras no ar, utilização e degradação das vias públicas etc., 

contudo, com a adopção de adequadas medidas de gestão ambiental da obra, estes 

impactes poderão ser reduzidos, sendo localizados e temporários.  

De um modo geral, a modernização da via irá determinar impactes positivos quer para a 

população envolvente, quer para os utilizados da linha férrea, dado que a melhoria da 

plataforma da via e a rectificação de curvas irão contribuir para criar condições de 

circulação ferroviária menos ruidosas e mais suaves; e a modernização e ampliação da 

Estação de Alfarelos e Apeadeiros de Formoselha e Pereira de Campo irá criar melhores 

condições de serviço e segurança aos utentes.  

O Programa de Monitorização proposto para os Recursos Hídricos e Ambiente Sonoro 

permitirá averiguar potenciais impactes decorrentes da construção e exploração da linha 

de caminho de ferro. Refere-se igualmente que deverá ser considerado um Sistema de 

Gestão Ambiental da Obra, o qual é regulado pelo Manual de Gestão Ambiental da Obra, o 

qual faz parte dos requisitos ambientais da REFER integrantes dos cadernos de encargos e 

programas de concurso, de forma a garantir o cumprimento de todas as medidas, bem como a 

sensibilização dos trabalhadores afectos à obra para a adopção de comportamentos 

adequados. 
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Figura 2 – Esboço Corográfico (escala 1:25.000) 
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Figura 3 – Fotoplano 
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Figura 4 - localização das zonas de maior sensibilidade 


