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Capítulo I – Introdução
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1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE

O projecto em análise, em fase de Anteprojecto, designado por Parque de Material e
Oficinas (PMO) em Ceira, corresponde a uma alteração da localização do PMO do
Metropolitano Ligeiro do Mondego, aprovada através da Declaração de Impacte Ambiental
emitida em Abril de 2004, na Quinta do Loreto (a Norte da Estação de Coimbra-B) .Este
PMO destina-se a dar apoio à exploração do sistema de metro ligeiro e parqueamento e
manutenção da frota de material circulante da rede de transportes do Metropolitano Ligeiro
do Mondego.
A necessidade de apresentação da nova localização decorre da impossibilidade de
utilização do anterior local face ao traçado definido para a Linha de Alta Velocidade e à
previsão da localização da estação e interface multimodal de Coimbra no espaço
anteriormente afecto ao PMO em causa.
Este PMO irá agora ocupar uma área de cerca de 2,9 ha, perto da localidade de Sobral de
Ceira, a Sudeste da cidade de Coimbra (FIG. I. 1) e adjacente ao Ramal da Lousã. Nesta
estrutura prevê-se a instalação de sistemas funcionais e operacionais, tendo como objectivo
garantir o bom funcionamento do Metropolitano Ligeiro do Mondego. O Projecto engloba
também os acessos ao PMO que terão de ser construídos a partir da rede viária existente e
que ocuparão uma área de cerca de 3 600 m2.
O proponente do projecto é a empresa Metro Mondego S.A..
A Metro Mondego S.A. é uma sociedade anónima de capitais públicos, à qual o Estado
atribuiu por um prazo de 30 anos, a concessão, em regime de serviço público, para a
implementação e exploração no Ramal da Lousã, de um sistema de metro ligeiro de
superfície nos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, designado por Sistema de
Mobilidade do Mondego.
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2.

ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade responsável pelo licenciamento do projecto é o Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações.
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FIG. I. 1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

5/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

3.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E SUA DURAÇÃO

As entidades responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos são a METRO
MONDEGO, S.A., a REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E.P.E e a CP - COMBOIOS
DE PORTUGAL.
O Dono da Obra será a CP – COMBOIOS DE PORTUGAL.
A FERBRITAS, Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A., foi a empresa seleccionada
para a execução do projecto do PMO em Ceira. A FERBRITAS, por sua vez, contratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização do Estudo de Impacte
Ambiental.
Para a elaboração do presente Estudo, a AGRI-PRO AMBIENTE nomeou para o efeito uma
equipa técnica qualificada e multidisciplinar, composta pelos técnicos que se apresentam na
ficha técnica deste Relatório.
Os estudos técnicos que suportam o anteprojecto e o EIA decorreram entre Outubro de
2007 e Julho de 2008.
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4.

ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido nos termos do quadro legislativo definido
pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de Novembro e pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 2 de
Janeiro, relativos ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projectos
públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.
No caso concreto do PMO em Ceira, e uma vez que corresponde à alteração da localização
aprovada, através da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em Abril de 2004, na
Quinta do Loreto (a Norte da Estação de Coimbra – B), a sua execução enquadra-se nos
termos do regime legal anteriormente referido no n.º 13 do Anexo II, em que “qualquer
alteração, modificação ou ampliação de projecto não incluídos no Anexo I e incluídos no
Anexo II, já autorizados e executados ou em execução que possam ter impactes negativos
importantes no ambiente”, deverá ser alvo de um processo de AIA.
A estrutura e o conteúdo deste Estudo de Impacte Ambiental foram definidos de acordo com
a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril com as correcções introduzidas pela Declaração de
Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio.
O Resumo Não Técnico foi elaborado nos termos dos “Critérios de Boa Prática para a
Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-Instituto de
Promoção Ambiental (actual Agência Portuguesa do Ambiente – APA) e das normas para a
elaboração de documentos AIA destinados a divulgação na internet, constantes do site da
APA.
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5.

ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O projecto do Metropolitano Ligeiro do Mondego (MLM) tem por objectivo a construção de
uma rede de metropolitano ligeiro de superfície nos concelhos de Coimbra, Miranda do
Corvo e Lousã no designado Ramal da Lousã (troço actualmente operado pela CP e
utilizado por tráfego ferroviário pesado que presta um serviço aos vários aglomerados
urbanos na sua ligação com a cidade de Coimbra).
O projecto integral do Metropolitano Ligeiro do Mondego, que incluía a construção de um
PMO na Quinta do Loreto (a Norte da Estação de Coimbra-B), foi sujeito em Outubro de
2003, a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos da legislação na
altura em vigor, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
Na sequência deste procedimento, o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente, emitiu uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), em Abril de 2004, com
parecer favorável ao projecto do Metropolitano Ligeiro do Mondego, incluindo o
prolongamento do traçado da infra-estrutura até ao Pólo III, condicionado ao cumprimento
dos condicionamentos, das medidas de minimização, estudos e projectos a apresentar e
planos de monitorização, indicados no anexo à DIA.
Esta DIA foi posteriormente prorrogada em 31 de Maio de 2007, pelo Senhor Secretário de
Estado do Ambiente.
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6.

METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO

O objectivo deste EIA é efectuar uma análise aprofundada da solução agora desenvolvida
para a localização do PMO de apoio ao Metropolitano Ligeiro do Mondego, em termos dos
seus efeitos ambientais na área de implantação, indicando e fundamentando as medidas de
minimização necessárias para evitar os impactes negativos e maximizar os impactes
positivos desta nova localização.
O projecto, corresponde à instalação de uma infraestrutura composta por diversos sistemas
funcionais e operacionais numa zona perto da Cidade de Coimbra, em local adjacente ao
Ramal da Lousã que integrará a linha do futuro Metropolitano Ligeiro do Mondego.
Tendo em conta o referido, foram analisados os descritores relacionados com a tipologia de
meio, as características do projecto e as possíveis implicações da fase de construção e de
exploração no ambiente da área de implantação. A escala de análise foi essencialmente
local, baseada na cartografia à escala de projecto.
A metodologia geral adoptada envolveu assim as seguintes etapas:
−

Averiguação da viabilidade ambiental da alteração da localização proposta pela
Metro Mondego, S.A., através de um conjunto de análises e avaliações da zona e da
sua relação com o projecto, com a identificação de zonas sensíveis;

−

Recolha de dados e informação recorrendo a organismos da Administração Central
e Regional, à realização de levantamentos de campo e à recolha de cartografia
temática variada;

−

Estabelecimento da área de incidência do estudo (“scoping”) tendo em conta as
características do projecto e do local;
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−

Caracterização da situação actual relativa ao ambiente afectado a partir dos dados e
informações recolhidas. Tendo em conta o projecto e a sua localização, foram
considerados relevantes nesta análise os seguintes descritores ambientais: geologia,
solo e uso do solo, recursos hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, ambiente
sonoro,

paisagem,

factores

ecológicos,

ordenamento

e

condicionantes,

socioeconomia e património;
−

Determinação e avaliação dos impactes decorrentes da implantação do projecto
sobre o meio ambiente tendo em conta os descritores anteriormente considerados;

−

Análise dos impactes cumulativos associados ao projecto;

−

Identificação de medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e
potenciar os positivos e definição do plano geral de monitorização ambiental.

Importa ainda referir que este Estudo envolveu o trabalho conjunto e integrado de uma
equipa pluridisciplinar, de modo a que o documento final, agora apresentado, seja o
resultado dessa reunião. A avaliação da viabilidade técnica e ambiental da alteração da
localização proposta beneficiou também da forte integração e do estreito relacionamento
existente entre os técnicos dos estudos ambientais, do projectista e do proponente.
Os objectivos, actividades e métodos associados a estas etapas são sintetizados nos
pontos seguintes.
a) Definição de âmbito do estudo e viabilidade ambiental da alteração do projecto
proposto
Numa primeira etapa procedeu-se ao levantamento detalhado da zona considerando os
factores ambientais com maior relevância.
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Numa segunda etapa procedeu-se a uma primeira avaliação sumária de impactes do
projecto tendo em conta, nomeadamente, os aspectos construtivos e a sua relação com o
meio envolvente, verificando-se a existência de factores condicionantes essenciais que
pusessem em causa a localização proposta e que pudessem ser minimizados de raiz.
Foram também incluídos nesta fase os contactos com autoridades nacionais e regionais, no
sentido de obter os contributos e informações necessárias ao correcto enquadramento e
avaliação do projecto, que dado seu carácter muito localizado se circunscreveram:
-

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;

-

Câmara Municipal de Coimbra;

-

Instituto da Água;

-

Rede Eléctrica Nacional.

Recorreu-se também a consultas online dos sites do Instituto da Água (INAG), do Sistema
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e da Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DGOTDU).
b) Caracterização da situação actual do ambiente potencialmente afectado
A caracterização da situação actual do ambiente na zona da alteração da localização
proposta foi fundamentada no levantamento, análise e interpretação de informações
disponíveis relativamente aos aspectos de qualidade do ambiente, humanos e sociais
considerados pertinentes. Na generalidade, as informações foram obtidas através de
pesquisa bibliográfica (incluindo a cartografia), levantamentos de campo e contactos com
entidades.
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O objectivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições
ambientais actuais da zona, com particular relevo para a análise e descrição do local de
implantação do projecto, de modo a fornecer um diagnóstico do estado do ambiente
orientado para a análise dos impactes do projecto. Foram assim considerados relevantes e
sempre que possível, analisados à escala de projecto, os descritores geologia, solo e uso
do solo, recursos hídricos e qualidade a água, qualidade do ar, ambiente sonoro, paisagem,
factores ecológicos, ordenamento e condicionantes, socioeconomia e património.
c) Identificação e avaliação dos impactes ambientais
A avaliação de impactes visou a identificação dos principais efeitos ambientais associados
ao projecto, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, considerando
também os derivados de projectos associados.
Na análise de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo e
qualitativo os efeitos mais significativos do projecto nos vários descritores ambientais
considerados.
No final e em termos conclusivos, foi efectuada uma avaliação global de impactes que
integrou as conclusões das diferentes áreas temáticas.
d) Formulação de medidas de minimização
Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de
mecanismos

e/ou

acções,

que

possam

ser

implementadas

para

evitar,

reduzir ou compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou
reforçar os aspectos positivos do projecto, maximizando os seus benefícios.
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e) Programa geral de monitorização
Em função dos impactes identificados foi proposto um programa de monitorização
adequado à avaliação da evolução do projecto, de modo a:
-

Verificar a eficiência das medidas de minimização adoptadas;

-

Verificar o cumprimento da legislação aplicável;

-

Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental relacionados
com essa medida;

-

Verificar a necessidade de eventuais novas medidas de minimização.
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7.

ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por dois volumes, correspondendo:
- O Volume 02.1 ao Resumo Não Técnico, que sintetiza e traduz, em linguagem não
técnica, o conteúdo do EIA.
- O Volume 02.2 ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes capítulos:
• Capítulo I corresponde à Introdução, onde se identifica o projecto, as entidades
proponente, licenciadora e responsáveis pelos estudos, bem como os
antecedentes, a metodologia e a estrutura do EIA.
• Capítulo II corresponde aos Objectivos e Justificação do Projecto, onde se
descrevem os objectivos do projecto e seus antecedentes e se apresenta a sua
justificação.
• Capítulo III corresponde à Descrição do Projecto onde se localiza e descreve o
projecto, bem como o seu enquadramento nos instrumentos de gestão territorial
em vigor. Apresenta-se o planeamento da sua execução e identificam-se os
projectos complementares, subsidiários e associados.
• Capítulo IV caracteriza a Situação Actual do Ambiente nas suas várias
componentes: factores físicos, factores de qualidade do ambiente, factores
humanos e de ordenamento, considerando dentro deles os que se relevam pela
sua importância face à tipologia do projecto e da zona em causa.
• Capítulo V corresponde à Avaliação dos Impactes Ambientais nas fases de
construção e de exploração e à identificação dos impactes cumulativos e das
respectivas Medidas de Minimização a implementar.
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• Capítulo VI apresenta as directrizes para o Programa de Monitorização para os
descritores em que este acompanhamento se julgou pertinente.
• Capítulo VII descreve as Lacunas de Conhecimento.
• Capítulo VIII apresenta as Conclusões do EIA.
• Anexos Técnicos que integram toda a informação de apoio e de cariz mais
técnico.
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Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto
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1

OBJECTIVOS DO PROJECTO

O Parque de Material e Oficinas (PMO) é uma infra-estrutura imprescindível ao
funcionamento da rede de metropolitano ligeiro de superfície, uma vez que tem como
finalidade supervisionar a exploração comercial da rede e apoiar a frota de material
circulante, assegurando nomeadamente as operações de parqueamento, inspecções,
reparações e lavagens.
Face ao exposto, a sua ausência inviabiliza todo o Sistema de Mobilidade do Mondego,
infra-estrutura que tem como objectivo colmatar os problemas de acessibilidade e
mobilidade dentro e à cidade de Coimbra, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
intra e inter-concelhia e para uma melhor racionalização do tráfego rodoviário nas vias
locais e regionais dos concelhos servidos.
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2

JUSTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO PROPOSTA E ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Relativamente ao tipo de infra-estrutura em estudo, um dos aspectos mais importantes a
considerar, tendo em conta os objectivos referidos no ponto anterior, é a sua localização, a
qual deverá corresponder, de forma tão aproximada quanto possível, ao centro de
gravidade das cargas da rede do metropolitano ligeiro de superfície a implementar.
Um outro factor a ter em conta na escolha da localização é a conjugação da área com a
forma do terreno disponível, devendo preferencialmente, dispor-se de um formato
rectangular, sem declives, e cujas dimensões serão função do quantitativo de veículos
previstos circular na rede.
A localização em áreas situadas nas extremidades da linha, não constituirá a solução mais
conveniente, uma vez que originará longos períodos de marcha em vazio e penalizará
significativamente as condições de exploração durante a fase de inserção do material na
rede. De forma a colmatar estes condicionamentos, as localizações do PMO na extremidade
da rede poderão exigir a construção de pontos de parqueamento intermédios ao longo da
linha, dando origem a custos suplementares (não só ao nível da ocupação de terrenos
marginais ao canal mas também em termos dos equipamentos de via necessários à
definição desses parqueamentos), bem como implicarão uma afectação muito mais rigorosa
do material circulante, de modo a que se possa gerir a sua utilização, sem comprometer o
cumprimento das respectivas operações de manutenção.
Por forma a optimizar as operações de inserção do material circulante na rede, durante a
fase de exploração, é fundamental que a localização do PMO permita a entrada e saída de
veículos, qualquer que seja o seu sentido de circulação, seja na condição de entrada em
serviço ou na situação de recolha para parqueamento ou manutenção.
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No EIA de 2003, e após o abandono da alternativa designada por PMO 1 (Vale da Adémia)
devido à decisão de não se concretizar a expansão da rede do metro prevista para Norte a
partir da Casa do Sal, foi adoptada para apresentação no projecto do MLM a designada
hipótese PMO2 (Quinta do Loreto – a Norte da Estação de Coimbra B), cuja localização se
apresenta da FIG. II. 1. Esta localização veio a ser aprovada com a DIA emitida em 2004
para a globalidade do Sistema de Mobilidade do Mondego.
Os estudos entretanto desenvolvidos para a Ligação da Alta Velocidade (LAV) entre Lisboa
e Porto, mais concretamente no troço Soure – Mealhada, levam à interferência com a futura
estação intermodal em Coimbra – B para a Alta Velocidade e para a Rede Convencional (a
área destinada ao PMO será atravessada pela linha de alta velocidade e ocupada pela
própria gare intermodal, conforme apresentado na FIG. II.1).
De referir ainda que a hipótese de Coimbra – B obrigaria à realização de um conjunto de
obras especiais, dadas as características geotécnicas específicas da baixa aluvionar e a
existência de linhas de água de expressão na proximidade. Este aspecto levou inclusive a
uma observação da Comissão de Avaliação do EIA de 2003, face à sua localização em leito
de cheia e à consideração na Declaração de Impacte Ambiental, de uma condicionante
relativa á realização de um estudo de risco para o PMO, atendendo á sensibilidade da área
e risco de inundação para pessoas e bens (medida 11 da DIA).
Deste modo, e face à importância do projecto de alta velocidade e respectiva articulação
modal prevista para a zona, que constituem importantes projectos associados ao MLM,
foram estudadas alternativas à localização do PMO que se adequassem da melhor forma às
necessidades de exploração do Metropolitano Ligeiro do Mondego.
No estudo de alternativas de localizações foram assim estudadas duas novas hipóteses,
uma em Serpins, no final da linha do MLM, e outra em Ceira, que corresponde à localização
actualmente em avaliação.
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A opção Serpins, considerada em Março de 2006, que contemplava a reactivação
temporária das valências mínimas de manutenção para o material ferroviário a diesel
pesado, foi no entanto abandonada no cenário de utilização de material ferroviário ligeiro
(light-rail) devido à:
− Excentricidade da localização relativamente ao centro de gravidade das cargas
previstas para a rede integral do Sistema de Mobilidade do Mondego;
− Inexistência da área de implantação mínima necessária ao PMO.
A hipótese da localização do PMO em Ceira, que veio corresponder à adoptada no presente
estudo, tem como vantagens o facto de se tratar de uma área que não se encontra muito
afastada do centro de gravidade das cargas de exploração, ser o início do Serviço Urbano e
ser servida em grande parte por via dupla, permitindo o prolongamento das famílias urbanas
até Ceira e o aumento da frequência do serviço, para além de todos os aspectos
associados mencionados anteriormente, apresentado assim todas as condições para a sua
viabilização. Há ainda a salientar o facto de se tratar de um local onde os acessos
rodoviários se encontram garantidos.
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FIG. II. 1 – Localização do PMO aprovado
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3

CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

O Metropolitano Ligeiro de Superfície apresenta-se como uma oportunidade singular para a
cidade de Coimbra, não só do ponto de vista do sistema de transportes públicos, mas
também como uma possibilidade de estruturação de uma vasta área da cidade. A sua acção
estende-se ainda aos concelhos envolventes de Miranda do Corvo e Lousã, modernizando e
melhorando o actual transporte suburbano prestado pelo Ramal da Lousã.
O PMO em análise trata-se de um infra-estrutura imprescindível para o funcionamento do
Metropolitano Ligeiro do Mondego, propondo-se a sua nova localização na freguesia de
Ceira, concelho de Coimbra, de modo a manter padrões de funcionalidade adequados para
a exploração do projecto.
Nesse sentido, toda a articulação e desenvolvimento de projectos tem sido levada a cabo
pela Metro Mondego em constante comunicação com a Câmara Municipal de Coimbra, de
modo a que a solução final que, vier a ser ambientalmente aprovada, integre as propostas
de ordenamento definidas e em revisão no âmbito do Plano Director Municipal (PDM).
Demonstrando esta preocupação e constante articulação, a Câmara Municipal de Coimbra
emitiu um ofício em 21 de Julho de 2008, que se apresenta em anexo (Anexo 3) onde
aprova a “proposta de localização do futuro PMO, sito em Sobral de Ceira, considerando
não haver nenhum inconveniente”.
Assim, para além da reserva do espaço canal para o metro e infra-estruturas associadas, é
também de referir que o Plano Director Municipal de Coimbra, em revisão, aponta como
objectivos o ordenamento e consolidação do tecido urbano de Coimbra através de várias
medidas, onde se destaca pela relação mais directa com o presente projecto, o
melhoramento dos sistemas de transportes colectivos. O Metropolitano Ligeiro do Mondego
surge como um elemento impulsionador destes objectivos, já que toda a sua área de
implantação urbana está sujeita a um processo de requalificação, além de possibilitar uma
rede de transportes mais eficaz com a melhoria das acessibilidades.
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Capítulo III – Descrição do Projecto
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1.

LOCALIZAÇÃO

1.1

Enquadramento Geral e Administrativo

O projecto em estudo situa-se no concelho de Coimbra, na freguesia de Ceira, localizada na
parte Sudeste do concelho e no limite da zona urbana definida pela cidade de Coimbra
(FIG.III.1).

FIG. III. 1 – Enquadramento Administrativo do Projecto
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No contexto do futuro Metropolitano Ligeiro do Mondego, ficará situado no limite entre o
troço urbano e o troço suburbano, definido pela estação e futuro interface de Ceira
(FIG. III.2).

FIG. III. 2 – Localização do Projecto no contexto do MLM
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O local proposto, que se localiza na periferia da localidade de Sobral de Ceira, encontra-se
no essencial compreendido entre a EM1154, a Norte, e o ramal da Lousã, a Sul.
O terreno de intervenção está inserido na sua quase totalidade em zona florestal, de acordo
com o PDM de Coimbra. Na envolvente da área em estudo, além de zonas florestais,
existem ainda zonas de residências e zonas agrícolas, como se pode verificar na fotografia
aérea da zona (FIG.III. 3).
A zona de implantação do projecto, na freguesia de Ceira, é servida pelo Ramal da Lousã
(futura Linha de Serpins do MLM), onde será implantada uma estação e respectiva
interface, bem como pelas Estradas Municipais EM567, EM1154 e EM568.

1.2

Áreas Sensíveis na Área do ProjectoF

Na acepção do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, são consideradas como
áreas sensíveis:
-

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho;

-

Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no
âmbito das Directivas nº 79/409/CEE e 92/43/CEE;

-

Áreas de Protecção de Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público
definidos nos termos do Decreto-Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.

Perante o contexto legal indicado, a área em estudo não se encontra abrangida por
nenhuma destas situações.
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1.3

Planos de Ordenamento do Território vigor na Área do Projecto

Na área do projecto estão em vigor os seguintes Planos de Ordenamento:

-

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Mondego, aprovado em 4 de Outubro
de 2001 e publicado pelo Decreto-Regulamentar n.º 9/2002, de 1 de Março, o qual
se encontra em execução. O PBH do Rio Mondego por possuir um grau de
generalização bastante grande e um âmbito de intervenção sectorial muito
especializado não apresenta qualquer referência ou relação com o presente
projecto, e da sua análise não resultam também quaisquer condicionantes para o
projecto em questão.

-

Plano Regional de Ordenamento Florestal – Centro Litoral, aprovado em 26 de
Junho de 2006, publicado pelo Decreto-Regulamentar nº 11/2006, de 21 de Julho de
2006. Este Plano, com um âmbito de intervenção sectorial muito especializado, não
apresenta qualquer referência ou relação com o presente projecto e da sua análise
não resultam quaisquer condicionantes para o projecto em questão.

-

Plano Director Municipal (PDM) de Coimbra, aprovado em 10 de Fevereiro de
1994, publicado na Resolução de Conselho de Ministros nº 24/94 de 22 de Abril.
Sofreu uma primeira alteração com ratificação em 27 de Fevereiro de 1997
(publicado na Resolução de Conselho de Ministros nº 62/97 de 15 de Abril) e duas
suspensões parciais em 30 de Março de 2006 (publicado na Resolução de Conselho
de Ministros nº 57/2006 de 15 de Maio) e 2 de Agosto de 2007 (publicado na
Resolução de Conselho de Ministros nº 141/2007 de 25 de Setembro), com vigência
até 15 de Maio de 2008 e 25 de Setembro de 2009, respectivamente, encontrandose presentemente em revisão.
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FIG. III. 3 – Localização do Projecto sobre Fotografia Aérea
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As implicações com a área de projecto referem-se ao ordenamento e condicionantes
previstas para a zona em causa e são analisadas com detalhe no descritor Ordenamento e
Condicionantes. Da sua análise conclui-se que, apesar de haver ocupação de áreas
definidas como Zona Florestal, o projecto vai de encontro às orientações do Plano
Estratégico de Coimbra e da revisão do PDM como pode ser constatado no ofício
emitido pela Câmara Municipal de Coimbra a 21 de Julho de 2008 e que é apresentado no
Anexo 3.

1.4

Condicionantes

e

Servidões

na

Área

do

Projecto.

Equipamentos

e

Infraestruturas Relevantes Potencialmente Afectadas
A principal condicionante existente na área de implantação do projecto é uma Linha
Eléctrica de Média Tensão, com orientação NE-SW que se desenvolve na parte Nordeste
da área prevista para o PMO. A linha desenvolve-se no entanto a uma cota elevada e sem
qualquer poste colocado no terreno, pelo que não sofrerá qualquer interferência.
Existem também infra-estruturas de saneamento na envolvente do projecto, que não serão
afectadas pela implantação do mesmo, visto seguirem ao longo do Ramal da Lousã
existente e para Poente do limite do PMO. Apenas ocorrerá uma interferência pontual com a
mesma aquando da necessária ligação da ETARI do projecto à rede local.
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2.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

2.1

Introdução

O Parque de Material e Oficinas (PMO) está integrado no âmbito do Sistema de Mobilidade
do Mondego, sendo imprescindível ao funcionamento deste, pois é nele que ficarão
instalados os sistemas funcionais (Direcção e Posto de Comando Centralizado) e
operacionais (Manutenção e Operações) que apoiarão de forma adequada a exploração do
sistema e a frota de material circulante.
A área total de intervenção é de 32 600 m2, correspondendo 29 000 m2 ao PMO
propriamente dito e 3 600 m2 aos seus acessos rodoviários de ligação à rede viária local.
As plantas de projecto do PMO e dos acessos são apresentadas no Anexo 2.
Seguidamente descrevem-se os critérios considerandos para a sua localização e
implantação e posteriormente procede-se à descrição dos seus componentes.

2.2
2.2.1

Critérios para a Implantação e Organização do PMO
Localização / Implantação

O PMO será implantado num local que pela sua configuração, dimensão e possibilidade de
ligações urbanas se adequa à necessidade e à função, apesar de carecer de intervenções
ao nível de movimentação de terras, muros de suporte e arranjos de integração.
Assim, a sua localização foi resultante da organização funcional de acesso e da
movimentação do metropolitano, da necessidade de implantar edifícios com dimensões e
outras valências específicas.
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As várias necessidades em termos de espaços foram desdobradas para permitir criar três
edifícios, reduzindo a volumetria, a altura e o impacto no local.
Os dois pontos de acesso permitem fazer uma utilização do conjunto em função das
necessidades específicas, remetendo-se para o acesso inferior as camionetas e os
transportes de grandes dimensões, que poderão assim aceder às zonas de carga e
descarga, sem manobras de importância, e não necessitando de fazer inversão de marcha.
O acesso de veículos ligeiros foi previsto em patamar superior, anexo à entrada para o
edifício administrativo, permitindo uma ligação directa ao estacionamento localizado sobre a
cobertura das oficinas. É de referir que este acesso permitirá a entrada e saída de
transportes de grandes dimensões, em alternativa ao anteriormente referido.
O estacionamento do pessoal faz-se próximo dos locais de trabalho, considerando-se que o
estacionamento na cobertura se destinará aos utentes do edifício administrativo e o
estacionamento no nível das oficinas a quem trabalha nelas e nas restantes actividades
deste nível.
O complexo irá dispor de um conjunto de circulações rodoviárias destinadas à circulação
corrente, mas sobretudo de forma a permitir, em caso de necessidade, a intervenção de
viaturas de bombeiros e de emergência. Existirão circulações pedonais separadas das
rodoviárias nos percursos de maior tráfego.
A integração do conjunto no local será feita pela introdução de zonas verdes e por cortinas
de arvoredo estrategicamente colocadas de forma a atenuar e integrar o edifício das
oficinas, bem como permitir que os muros de suporte e taludes se desenvolvam a vários
níveis,..
O edifício administrativo irá dispor de um piso acima do nível de entrada e de dois pisos
abaixo desse nível, dispondo no entanto de fenestração e ventilação natural, se necessário,
em todos os seus compartimentos utilizáveis como escritórios ou espaços de estadia de
pessoas.
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A sua localização no topo das linhas de estacionamento do metro irá permitir que o pessoal
afecto ao mesmo disponha de um percurso de acesso directo, entre a entrada no complexo,
os vestiários e a saída para os pontos de estacionamento, não havendo necessidade de se
cruzar com o pessoal das oficinas, em termos de circulação pedonal ou rodoviária.
O conjunto das Oficinas do PMO, do Edifício Administrativo e da Subestação e dos seus
acessos integram-se assim num local que se propõe que seja intervencionado no sentido de
se construir um conjunto urbano funcional que permita desafogar a zona, alargar e criar
acessos mais amplos, construir infra-estruturas que dignifiquem os transportes ferroviários e
criar ambientes urbanos de qualidade.

2.2.2

Arquitectura

O objectivo final foi conceber uma solução que tendesse a reduzir o impacte urbano e se
integrasse adequadamente nesta zona periurbana junto à Cidade de Coimbra, onde
predominam as habitações unifamiliares.
Além deste objectivo, a concepção e desenho arquitectónico do PMO, teve ainda as
seguintes preocupações:
− Privilegiar a funcionalidade, nomeadamente a movimentação de utentes,
funcionários ou visitantes;
− Organizar e facilitar os movimentos de parqueamento, acesso ao mesmo e às
oficinas do metro, assim como às demais operações habituais;
− Separar o acesso de funcionários e visitantes vindos em veículos ligeiros, do
acesso de veículos de carga ou de grandes dimensões ou de serviço, através de
dois acessos diferentes, em extremidades opostas do complexo, apesar de
provenientes da mesma via;
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− Imagem formal e estética de grande simplicidade que se integre no local, apesar de
diferente no conjunto e no pormenor, resultante de soluções volumétricas e
funcionais com características específicas e de outros condicionalismos próprios.
Considerou-se que um edifício destas dimensões localizado numa zona de grande
visibilidade, com a proximidade de diversos pequenos edifícios e outros elementos naturais
de forte caracterização do local, deverá ter uma imagem própria que se integre na
paisagem, que claramente seja identificável e à qual os utentes se habituem e se sintam
bem, mas que em simultâneo não resulte em conflito com o existente. Assim sendo,
procurou-se concretizar essa imagem da seguinte forma:
− Cobertura da zona de oficinas destinada a estacionamento, em laje;
− Zona das oficinas com fenestração lateral e com clarabóias distribuídas de forma
sistemática para melhorar as condições de trabalho no interior das mesmas;
− Paramentos laterais revestidos a mosaicos cerâmicos polícromos de integração no
local;
− Zona do parque de estacionamento com pavimento cinzento claro, dispondo de
coberturas ligeiras metálicas em elementos curvos, de cor verde, para permitir
fazer sombra aos veículos e atenuar o seu impacto na paisagem.
O edifício administrativo terá uma fachada em caixilharia metálica e vidro, com elementos
opacos, e zonas de integração paisagística no local de modo a atingir o objectivo de
integração na zona envolvente. Este edifício enquadra-se em zona de acesso e de grande
desnível pelo que a sua volumetria se desvanece no local.
Os cortes e alçados dos edifícios do PMO são apresentados no Anexo 2.
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2.2.3

Organização Funcional

O PMO distribui-se na generalidade num único nível, passando pontualmente as grandes
oficinas a dois pisos com ligação superior à zona próxima do Edifício administrativo que irá
dispor, como já referido, de um nível acima da entrada e dois níveis abaixo.
Os acessos para entrada e saída dos utentes e de fornecimentos distribuem-se em dois
locais do conjunto acima referido, sendo um deles à cota superior, dando acesso e ligação
ao edifício administrativo e aos veículos ligeiros, e o outro à cota inferior, destinado
sobretudo a fornecimentos e transportes de grandes dimensões.
As ligações interiores fazem-se pelo conjunto de vias previstas, que garantem a circulação,
acesso a todos os locais e espaço de manobra para cargas e descargas, e se integram com
as vias de circulação interior dos veículos eléctricos.
As oficinas estão fortemente condicionadas pelas necessidades funcionais, dispondo de
uma zona na extremidade em que se aproveitou o grande pé direito para colocar os
gabinetes e escritórios de apoio directo a esta actividade. Estes gabinetes terão acesso ao
piso das oficinas por escadas e elevador, que permitirão igualmente o acesso à cobertura
onde se localizará o parque de estacionamento de empregados e outros utentes.
O edifício administrativo está funcionalmente organizado em quatro níveis, permitindo um
acesso directo e próximo tanto dos tripulantes dos veículos aos mesmos, como do pessoal
administrativo aos seus postos de trabalho, sem necessidade de entrarem no interior do
PMO.
As áreas funcionais foram separadas, permitindo desta forma a divisão e privacidade
necessárias às diversas actividades.
A sua organização desenvolve-se em volta de um núcleo de circulações constituído por
escada e dois elevadores.
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Pontualmente e como complemento a esse núcleo existe uma escada que permitirá a
ligação independente dos dois níveis da Administração ao átrio de entrada, e uma segunda
escada que garantirá a ligação desse mesmo átrio às restantes áreas funcionais.
O layout dos três pisos em que se divide o PMO é apresentado no Anexo 2.

2.3

Constituição do PMO

O PMO em estudo, ocupará uma área aproximada de 29 000m2, na qual se distribuem as
seguintes áreas funcionais:

2.3.1

Área de estação de serviço

Esta área é destinada a operações e controlos quotidianos do material circulante,
nomeadamente, a limpeza interior por aspiração mecânica centralizada, o controlo do
estado de conservação das escovas do pantógrafo, o enchimento dos depósitos dos
areeiro, dos limpa pára-brisas e dos sistemas embarcados de lubrificação de verdugos.
Para permitir estas operações, esta área inclui:
− Silo de areia, com capacidade de 30 m3;
− Plataformas laterais elevadas para verificação do estado das escovas dos
pantógrafos e outro equipamento;
− Equipamento de aspiração centralizada, para limpeza interior dos veículos;
− Distribuição de energia eléctrica, água e ar comprimido, não só ao nível do solo
como das plataformas de acesso ao tejadilho.
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Junto à Estação de Serviço foi prevista a implantação do gabinete para pessoal, de
vestiários e instalações sanitárias, de arrumos de material de limpeza e do local técnico
para o compressor.

2.3.2

Área de lavagem exterior

Área destinada à lavagem dos veículos, realizada através de um pórtico de lavagem, cuja
instalação se prevê que esteja dotada de um sistema de recolha e tratamento de água.

2.3.3

Zona de parqueamento

Parque do material circulante destinado a 40 veículos, com cerca de 40 metros de
comprimento, dispondo de um piso que permitirá uma limpeza simplificada do local.
Foram previstos com a implantação junto à Zona de Parqueamento, instalações para apoio
ao pessoal afecto à limpeza rigorosa do interior dos veículos e das instalações do complexo,
nomeadamente vestuários, arrumos e gabinetes.

2.3.4

Manutenção do material circulante
Área dimensionada para uma frota de 40 veículos de 40 metros, que compreenderá:
− Via com 100m, com capacidade para 2 veículos, incluindo torno de fosso com uma
área de 7.5 x 7.0 x 2.5m, dotada com fossa larga e equipada com plataformas
elevadas para realizar trabalhos ao nível do tejadilho, com acesso por portas
bloqueáveis;
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− Duas vias com 95m e 90m, com capacidade para 2 veículos cada, dotadas com
fossa larga e equipadas com plataformas elevadas para realizar trabalhos ao nível
do tejadilho, com acesso por portas bloqueáveis;
− Duas vias com 55m cada, uma delas dotada com fossa e a outra sem fossa. Estas
vias estão equipadas com plataformas elevadas para realizar trabalhos ao nível do
tejadilho, com acesso por portas bloqueáveis.
Nas vias com fossas está previsto um sistema de recuperação das escorrências de águas
ligado ao sistema de tratamento de água residuais industriais.

2.3.5

Oficina de mecânica e de bogies

Esta oficina, com 350 m2, estará anexa à via destinada ao levantamento dos veículos, e
incluirá:
− Zona de lavagem dos chassis dos bogies;
− Equipamento para levantar veículos;
− Ponte rolante;
− Placa giratória;
− Zona para soldaduras.

2.3.6

Oficina de electromecânica e electrónica

Oficina com 250m2 que compreenderá essencialmente postos de trabalho em bancada e
estará destinada às intervenções nos conjuntos electromecânicos, bem como nos
equipamentos electrónicos de comando e de potência.
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2.3.7

Oficina de hidráulica

Esta oficina destinada à manutenção dos órgãos hidráulicos dos veículos, tem cerca de
2

75 m e disporá de monorail para movimentar órgãos.

2.3.8

Oficina de carga de baterias

Zona de 50 m2, ventilada e com escoamento de águas de lavagem, com piso revestido com
material antiderrapante e antiácido. Esta oficina será destinada ao armazenamento e
recarga de baterias.

2.3.9

Oficina de fibras

2
Com 70 m compreenderá uma zona de armazenagem e pequenas intervenções nos

elementos de fibras e uma zona ventilada.

2.3.10

Oficina de pintura
2

É uma área de 50 m , anexa à via destinada aos trabalhos nas carroçarias, que se destina
aos trabalhos nas carroçarias dos veículos.

2.3.11

Armazém

Armazéns de apoio às oficinas com 350 m2, destinados a armazenar peças, equipamentos
e órgãos sobressalentes, assim como ferramentas, incluindo:
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− Zona para carga e descarga a partir de veículos vindos do exterior;
− Espaço utilizado em altura, nos 6.50m de pé direito;
− Área para armazenagem de produtos inflamáveis e um gabinete para o
responsável.

2.3.12

Gabinetes de apoio às oficinas

Estes gabinetes e restantes instalações serão destinados às áreas oficinais, localizados em
local contíguo a estas.
O conjunto dos espaços de apoio às oficinas inclui gabinetes para técnicos do fornecedor
do material circulante, para responsáveis das equipas oficinais, para pessoal de apoio
técnico e de apoio administrativo. Existirão ainda nesta área salas para formação de
pessoal oficinal, salas de reunião, sala para arquivos, arrumos, vestiários, instalações
sanitárias e duches, espaço para compressor e quadros eléctricos, equipamentos de
telecomunicações. É neste edifício que funcionarão os primeiros socorros e os serviços
sociais.
Em zona próxima do edifício onde se localizarão este conjunto de instalações existirão
estacionamentos para o pessoal respectivo.

2.3.13

Oficina de manutenção das instalações fixas

Oficina de manutenção das instalações fixas de longa duração localizar-se-á em edifício
separado das restantes oficinas, com uma área de 500 m2.
Localizar-se-á em zona anexa à via de acesso e à portaria destinada a camionetas e
incluirá:
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Gabinetes para os responsáveis das equipas oficinais (4 gabinetes);
− Vestiários, balneários e instalações sanitárias para 30 homens e mulheres;
− Oficina de manutenção da via férrea;
− Oficina de manutenção da linha férrea;
− Oficina de manutenção de equipamentos diversos;
− Arquivo e documentação técnica;
− Arrumos.
Em zona próxima deste edifício existirão estacionamentos para o pessoal respectivo, assim
como local para armazenamento de peças volumosas.
Em local de fácil acesso, aproveitando a existência da cobertura resultante do parque de
estacionamento irá existir um parque de resíduos.
Existirá uma portaria para controlo de acessos ao PMO, integrada no edifício administrativo,
que se prevê que funcionamento permanentemente, assim como uma portaria de apoio à
entrada de veículos pesados e de grande dimensão que estará em serviço pontualmente.
O Posto de Transformação e o Grupo Gerador de Emergência localizar-se-ão no edifício
administrativo, ao nível térreo, de forma a permitir o acesso dos equipamentos, mas
também o acesso pelo exterior do complexo.

2.3.14

Áreas Comuns

Estas áreas compreenderão:
− Átrio de acesso;
− Caminhos de circulação;
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− Núcleo de circulações que incluirá uma escada, elevador, átrio de distribuição e de
acesso ao e pelo exterior, e courettes para AVAC e restantes instalações.

2.3.15

Subestação de tracção

A Subestação de Tracção localizar-se-á junto ao segundo acesso do complexo, anexa à
oficina de manutenção de instalações fixas, e terá uma área de 150 m2.

2.3.16

Edifício administrativo

Este edifício incluirá as seguintes instalações::
− Departamentos Técnicos;
− Administração;
− Espaços Comuns (salas de reunião, recepção, arquivo, arrumação, refeitório,
vestiários, gabinete médico, portaria, sala de espera, recepção, salas de reunião e
arrumos);
− Instalações para a entidade responsável pela manutenção dos ILD;
− Instalações para a entidade responsável pela manutenção dos Equipamentos;
− Instalações do Operador.
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2.3.17

Zona exterior

Na zona exterior encontrar-se-á a cisterna de gás e o parque de resíduos.

2.3.18

Diversos

Acessos verticais
− Escadas projectadas de acordo com o definido no Decreto-Lei 163/2006,
nomeadamente dimensões, materiais e corrimãos;
− Elevadores que permitirão a sua utilização por deficientes.
Tabuleiro da passagem superior de peões
− Guarda-corpos com 1,00m de altura;
− Painéis metálicos de protecção à catenária sempre que necessário em
atravessamentos ou outras situações de potencial risco.

2.4
2.4.1

Traçado Ferroviário
Layout Ferroviário

O layout ferroviário do PMO será constituído por 12 linhas:
− Linhas 1 a 9 - Linhas de parqueamento para estacionamento de 4 composições de
40m, em cada linha;
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− Linha 10 - Linha de parqueamento auxiliar, reservada a equipamentos de
manutenção das instalações fixas;
− Linha V1 a V5 - Linhas inseridas no edifício de Oficinas;
− Linha de acesso e distribuição - Linha com início sobre a linha geral (Coimbra –
Serpins) e entronca na linha de Serviço, permitindo o acesso a todas as linhas de
parqueamento e da oficina;
− Linha de serviço - Linha com início junto à entrada ferroviária do PMO. O primeiro
segmento com orientação W-E, permitirá instalar uma fila de espera de três
veículos, a montante da estação de serviço. Os equipamentos de lavagem interior
e exterior e abastecimento de areias ficarão localizados no segundo segmento com
orientação SW-NE. O terceiro segmento, também com orientação W-E, mas do
lado Norte do parque, permitirá a distribuição pelas nove linhas de parqueamento.

2.4.2

Rasante

A cota do plano de rolamento (PBV) é de 46 m em todo o parque. Este cota é
sensivelmente 1m mais elevada que a cota da linha geral, sendo necessário prever o
alteamento da linha no âmbito do seu projecto de remodelação.

2.4.3

Tipos de via

No PMO em estudo haverá vários tipos de via:
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• Via balastrada típica, constituída por carril 54E1, travessa tipo VAX-21, fixação
Nabla e camada de balastro com 25cm sob a travessa. Esta via será aplicada nas
zonas de parqueamento, junto à entrada do PMO e no primeiro segmento da linha
de serviço;
• Via Fixa em Laje de Betão - nas zonas dos AMVs e das curvas com raio de 25m, a
via será constituído por carril de gola (41GP) e travessas VAX-U21 embutidas em
laje de betão;
• Via embebida - nas zonas de atravessamentos será necessário garantir a
superfície de rolamento à mesma cota que a cabeça do carril. Relativamente à via
fixa em laje de betão, será necessário prever um material de encapsulamento do
carril e o revestimento adequado.
Nas oficinas prevêem-se dois tipos de via que permitirão efectuar os trabalhos necessários:
• Via em fosso, concretizada através da instalação da via sobre pedestais,
constituída por carril de gola fixa directamente ao pedestal, por fixação tipo
Gantrex;
• Via embebida, concretizada através do processo preconizado para as linhas no
exterior, ou com recurso a sistemas de fixação contínuo.

2.5

Instalações Fixas de Tracção Eléctrica

No PMO, a rede aérea será constituída por um condutor de contacto ranhurado e em cobre
2

electrolítico, com uma secção de 107 mm , posicionado a 6,0 m de altura. Dado que no
PMO a velocidade de circulação será bastante baixa, será adoptada uma montagem do tipo
linha de contacto simples, sem regularização mecânica.
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A rede será alimentada a 750 V, corrente contínua, com uma tolerância de -33% e +20%
(de 500V a 900V).
A suspensão da rede aérea incluirá, essencialmente, transversais e espiamento em cabo
sintético, consolas em tubos de aço galvanizado ou material isolante, deltas de suporte,
tirantes, postes e olhais colocados nas fachadas dos edifícios e muros de suporte de terras.
As amarrações dos fios de contacto, serão feitas a pórticos, a postes e a olhais.
Os postes serão metálicos, constituídos por perfis do tipo H, galvanizados. Estes serão
encastrados ou fixos através de pernos embebidos nas fundações.
A força máxima de tracção a ser considerada nos condutores é de 10 kN.
Todas as peças em material isolante deverão ser concebidas para suportar uma tensão de
1500V cc, em serviço permanente.
Todas as massas metálicas, postes, pórticos, entre outros serão ser ligados à terra,
devendo essa ligação apresentar uma resistência óhmica inferior a 15 Ω.

2.6
2.6.1

Obras Acessórias
Muros

O projecto em estudo contempla a execução de seis muros (representados no Desenho n.º
40522.PMO.AP.ECO.01 do Anexo 2):
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Muro 1
Este muro desenvolver-se-á no limite Nascente do parque e permitirá materializar a
plataforma do PMO em escavação, minimizando a ocupação em planta dos taludes de
escavação nos topos Sul e Nascente. Este muro terá 190 m de desenvolvimento e
envolverá grandes escavações que atingem 21 m de altura no maciço xistento.
Propõe-se uma solução de muros ancorados ou pregados, constituída por painéis com 8m
de altura máxima, intercalados por banquetas nas cotas 54.0 m e 62.0 m.
O painel inferior do muro será constituído por uma parede de betão com 0.30 m /0.35 m de
espessura, vertical, suportada por ancoragens definitivas.
As ancoragens serão dispostas em fiadas horizontais com 2.20 m de afastamento entre si.
A distância horizontal entre ancoragens será da mesma ordem, sendo afinada em fase
posterior com o desenvolvimento do estudo geotécnico.
As ancoragens possuirão uma área de aço mínima de 4 cm2, em aço com tensão de rotura
igual ou superior a 1860 MPa, uma força de serviço de 350 kN.
Os painéis superiores serão constituídos por paredes pregadas, com 0.25 m de espessura
média e inclinação v/h = 3/1.
O coroamento do muro 1 ficará adossado ao terreno natural no topo.
Muro 2
Este muro limitará a rampa de acesso no topo Norte, permitindo a materialização da rampa
em escavação sem ocupação dos terrenos adjacentes. Permitirá deste modo materializar o
arruamento interior 2, sendo executado em betão armado, de forma tradicional.
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O muro terá geometria em “T” invertido, sendo a espessura da consola de 0.30 m no
coroamento, sendo depois jorrada a 6% para o interior das terras. As sapatas possuirão
espessura constante valendo no mínimo, mais 0.05 m que a espessura da base do muro. O
talão frontal do muro possuirá 0.50 m de espessura.
Muro 3
Este muro permitirá materializar o desnível entre os arruamentos interiores 1 e 2, nas zonas
laterais ao edifício. Será em parte um encontro do acesso desnivelado ao parque de
estacionamento na cobertura do edifício oficinal e noutra parte a parede da área destinada
ao parque de resíduos. Terá uma espessura de 0.35 m e 0.25 m e será encastrado na
fundação e na laje de cobertura ou na passagem superior conforme o caso. Este muro
fundar-se-á directamente numa sapata com espessura de 0.50 m. Este muro ainda
completará a contenção da rampa numa extensão de cerca de 30 m a Sul do parque dos
resíduos. Trata-se de um muro tradicional de suporte de terras em T invertido.
Muro 4 e Muro 5
O Muro 4 desenvolver-se-á do lado direito do arruamento principal, no limite da plataforma,
permitindo vencer o desnível existente entre a rasante do arruamento principal e a
plataforma do PMO, sem a existência de saias de aterro;
O Muro 5 desenvolver-se-á do lado oposto do arruamento permitindo conter o aterro de
modo a não ocupar os logradouros das edificações adjacentes, e vencerá o desnível entre a
rasante do arruamento principal e os logradouros das edificações próximas.
Estes dois muros terão uma geometria idêntica à descrita para os Muros 2 e 3, sendo a
sapata dos muros opostos ligada entre si, nos troços de maior altura, de modo a minimizar
as tensões transmitidas ao solo.
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Muro 6
Este muro desenvolver-se-á junto à berma da Rua Vale Açor, sendo paralelo a esta. Terá
como função minimizar a área de escavação.
O muro será executado na base do talude, sendo formado por gabiões. A espessura do
muro será variável em altura.

2.7
2.7.1

Redes de Serviços
Sistema de Abastecimento de Água

A origem prevista é a rede pública através de um ramal de ligação onde se espera poder
dispor de um caudal de ponta de 3 l/s a uma pressão mínima de 180 kPa.
Após o contador desenvolver-se-ão as redes interiores de distribuição de água potável aos
dois edifícios previstos e um ramal para abastecer o reservatório com 50 m3 de água de
serviço (para incêndios, lavagens e rega).
Anexo ao reservatório instalar-se-á a Estação Elevatória com grupos sobrepressores que
alimentarão com caudais e pressões adequadas as bocas-de-incêndio através da rede de
água de serviço que também poderá ser utilizada para lavagens e rega.
A tubagem a usar será o Polibutileno, sendo a rede de distribuição dotada de válvulas de
seccionamento à entrada dos compartimentos a abastecer, de forma a permitir uma
adequada exploração/controlo e facilitar possíveis reparações e afinações.
Nos ramais destinados à alimentação de autoclismos ou de quaisquer dispositivos de
aquecimento de água, serão montadas torneiras de segurança a montante desses
dispositivos e o mais perto possível deles.
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As tubagens nas zonas técnicas serão fixadas por abraçadeiras que permitirão a sua livre
dilatação, excepto nos pontos fixos, quando houver. Nas montagens à vista as tubagens
ficarão afastadas das paredes ou tectos, mesmo depois de isoladas, cerca de 5 cm, e nos
atravessamentos de paredes, tectos ou pavimentos serão envolvidas por mangas de
protecção metálica ou bainha de PVC, que permitirão a sua livre dilatação. Estas mangas
não poderão servir de apoio à tubagem nem esta poderá sequer ficar em contacto com elas
depois de montada e o espaço vazio entre aquelas e estas deverá encher-se com material
isolante espuma Armaflex. Todas as mudanças de direcção serão realizadas por acessórios
adequados, permitindo-se a curvatura da tubagem desde que o raio de curvatura seja
superior a oito vezes o diâmetro da tubagem.
Propõem-se que a rede de água quente para sanitários tenha sua origem em painéis
solares a instalar na cobertura, com acumulação de água quente num depósito a instalar
em zona técnica. A tubagem a usar será idêntica à da água fria, o Polibutileno, e seguirá
paralela a elas mas afastadas no mínimo em 5 cm. As canalizações de água quente serão
isoladas com materiais que ofereçam um conveniente isolamento térmico e elevado grau de
incombustibilidade.
Relativamente à agua para combate a incêndios, atendendo a que os dispositivos a prever
são bocas de incêndio (RIA), as condições mais desfavoráveis exigidas serão:
− 4 bocas-de -ncêndio a funcionar em simultâneo x 1,5 l/s = 6 l/s
− pressão mínima disponível no ponto mais desfavorável 250 kPa = 25 m c.a.
− reserva para 60 min. 6 l/s x 60 s x 60 min = 21600 l = 21,6 m3
Para responder às exigências descritas, prevê-se construir um reservatório com 50 m3 de
capacidade e uma estação elevatória (EE) anexa, com os grupos de bombagem adequados
para garantir os caudais e as pressões necessárias.
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A rede de combate a Incêndio, obedecerá em tudo aos requisitos estabelecidos pelo
projecto de segurança, devendo no mínimo garantir a primeira intervenção num incêndio por
parte dos ocupantes do edifício e pessoal de segurança.
As tubagens e acessórios das redes da instalação hidráulica para serviço de incêndio serão
instaladas à vista, em ferro galvanizado com sistema de ligação Quikcoup.

2.7.2

Sistema de Águas Residuais

Os efluentes domésticos serão, em princípio, conduzidos e descarregados graviticamente
na rede pública. Procurar-se-á evitar a construção de uma estação elevatória de águas
residuais (EEAR), embora nesta fase do estudo não seja possível garantir essa situação..
Os efluentes industriais serão na sua totalidade sujeitos a tratamento adequado quer nos
próprios equipamentos de lavagem quer numa estação de tratamento de águas residuais
industriais (ETARI). No mínimo far-se-á a separação dos sólidos mais densos do que a
água (lamas) e dos solos mesmos densos (óleos e gorduras), seguindo o efluente líquido
para destino final.
O destino final será, em princípio, um colector da rede pública. A descarga poderá não ser
gravítica necessitando então de uma EEAR (eventualmente a mesma das águas residuais
domésticas, se existir).
As lamas, os óleos e as gorduras terão de ser enviados a destino adequado, de acordo com
a legislação em vigor.
Os colectores prediais serão ligados entre câmaras, sendo dimensionados a meia secção, o
diâmetro mínimo interior a utilizar será de 100 mm, utilizando-se a fórmula de ManningStrickler com o coeficiente K de 110 adequado a tubagens de PVC liso.
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Os ramais de descarga e os colectores prediais serão sempre em troços rectos, tanto em
planta como em perfil, sendo as mudanças de direcção ou de inclinação só efectuadas nas
caixas ou câmaras.
Os tubos de queda serão prolongados até à cobertura, por forma a permitir a correcta
ventilação de todos os aparelhos sanitários.
No Anexo 2 apresenta-se cartografia de projecto com a localização da rede prevista.

2.7.3

Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais - ETARI

O destino final das águas residuais domésticas recolhidas nos edifícios e instalações de
todo o PMO é a rede pública de colectores de águas residuais que drena para a ETAR
municipal, pelo que não se prevê uma ETAR própria para estes efluentes.
Quanto aos efluentes industriais prevê-se a construção de uma ETARI, de acordo com as
seguintes premissas:
−

Os sistemas de lavagem de carruagens funcionam em circuito fechado com
reutilização de cerca de 90%;

−

Os efluentes líquidos rejeitados por estes equipamentos são reduzidos (50
l/lavagem) com detergentes biodegradáveis, algumas lamas e poucos óleos e
serão drenados até à ETARI;

−

Os equipamentos de lavagem exigem uma remoção trimestral de lamas que será
efectuada e enviada a destino adequado, segundo a legislação em vigor;

−

A área oficinal será concebida de forma a evitar que algum derrame acidental de
líquidos poluentes se escoe para as redes de colectores;

−

As águas de lavagens dos pisos serão conduzidas obrigatoriamente para a ETARI;
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−

A ETARI terá os órgãos necessários (no mínimo retentor de óleos, gorduras e
lamas) para efectuar um pré-tratamento de forma a permitir que as características
do efluente a descarregar nos colectores públicos sejam compatíveis com os
parâmetros exigidos para não inibir o bom funcionamento da ETAR municipal.

A ETARI para separação de hidrocarbonetos e de areias será baseada no processo de
adsorção/coalescência dos hidrocarbonetos. Será constituída por uma bacia separadora de
hidrocarbonetos constituída por uma câmara circular de betão armado com uma tampa
assente em aro de ferro fundido, equipada com um dispositivo de vedação automática
(válvula de seccionamento) com obturador flutuante (bóia) com uma tara calibrada para
líquidos minerais leves, com densidade até 0.90/0.95 g/cm3. A capacidade de tratamento
será de 3l/s, a capacidade de armazenamento do produto separado será de 165 l, o volume
útil da bacia será de 700 l, o volume útil da zona de decantação será de 300 l e o volume útil
da zona de separação será de 400 l. Terá uma zona de decantação incorporada.
No Anexo 2 apresenta-se cartografia de projecto com a localização da ETARI e da rede
associada.

2.8

Materiais Utilizados nos Acabamentos Exteriores

No que respeita aos materiais de revestimento estarão presentes os seguintes:
-

Calçada de granito nos passeios e nos pavimentos;

-

Mosaico cerâmico vidrado e embasamentos em granito com revestimentos para as
paredes;

-

A estrutura será constituído por betão aparente pintado e ferro metalizado e
pintado;

-

Chapa metálica nas coberturas.
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2.9

Drenagem

A construção do Parque de Material e Oficinas (PMO) do Ceira, junto à povoação de Sobral
de Ceira, implicará o aterro de parte do vale de uma linha de água afluente do rio Corvo
que, uma vez desconhecido o seu topónimo, será aqui designada por ribeira do Sobral.
O aterro a construir criará uma plataforma com uma área superior a 2,7 ha para a qual
serão estudadas as soluções de drenagem de águas superficiais.
Assim, a solução de drenagem encontrada integrará separadamente a concepção das
seguintes obras:
– Passagem hidráulica que visa o restabelecimento da ribeira do Sobral, fazendo a
sua canalização sob o aterro e restituição a jusante da via férrea.
– Rede de drenagem das águas pluviais que acedem à plataforma do PMO,
compreendendo valas, valetas, colectores, drenos e caixas de ligação.

2.9.1

Passagem Hidráulica

Para restabelecer a ribeira do Sobral preconiza-se a construção de um aqueduto em betão.
Para o seu dimensionamento foi realizado um estudo hidrológico, no qual se caracterizou a
bacia hidrográfica da ribeira do Sobral e foi considerado um caudal de ponta de cheia com
um período de retorno de 100 anos.
A constituição do aqueduto, de montante para jusante, será a seguinte:
•

Obra de entrada com dois muros-ala;

•

Aqueduto rectangular fechado, com 2,00 m x 2,00 m de secção útil e 278,8 m de
extensão, formado por seis trainéis com diferentes declives em perfil;
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•

Transição parabólica, parcialmente coberta, com 11 m de extensão, entre o
aqueduto de 2,00 m x 2,00 m e a bacia de dissipação de energia a jusante;

•

Obra de saída constituída por uma bacia de dissipação de energia por ressalto
hidráulico, a céu aberto, com 20 m de extensão e muros laterais com 4,10 m de
altura;

•

Canal de restituição escavado até à linha de água natural, com margens e leito
revestidos com enrocamento.

No total, esta obra terá uma extensão de cerca de 315 m, incluindo a bacia de dissipação e
canal de restituição. O desnível entre a entrada e a saída do aqueduto é de 22 m, o que lhe
confere um declive médio de 7,6 %.
No Anexo 2 apresenta-se cartografia de projecto com o restabelecimento desta linha de
água.

2.9.2

Rede de Drenagem de Águas Pluviais

As estruturas de drenagem de águas pluviais a implantar no PMO terão como objectivo
recolher e escoar as águas pluviais provenientes das plataformas balastradas de
estacionamento, das vias rodoviárias de circulação interna e de acesso, da cobertura dos
edifícios e dos taludes adjacentes ao parque.
Estima-se que o projecto levará a uma impermeabilização total de 21 600m2
correspondentes às áreas construídas do PMO e aos arruamentos para o acesso ao
mesmo.
A rede de drenagem de águas pluviais será constituída por:
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– Colectores tubulares (de betão, PP, PVC, corrugados ou não, ou outros materiais)
utilizados para conduzir as águas recolhidas pelos órgãos de drenagem
longitudinais até ao ponto de descarga;
– Drenos constituídos por de betão furado, PVC perfurado de secções circulares ou
abobadas, ou ainda do tipo “stabidrain” – com alma de PVC em favos e envolvente
em manta geotextil, com a secção inferior impermeável para optimizar o
escoamento da água drenada na parte superior condutas, que recolherão as águas
e as conduzirão até uma caixa e depois a um colector de descarga;
– Valetas de plataforma em betão (várias secções possíveis com ou sem tampa) que
na plataforma de via recolherão e conduzirão as águas até ao ponto de descarga;
– Caixas de visita ou inspecção em caixas de betão armado circulares ou
rectangulares, pré-fabricadas ou executadas no local que, além de mudanças de
direcção e ligação entre condutas, permitirão o acesso às condutas enterradas
para manutenção.
Foi adoptado o período de retorno de 20 anos na determinação do caudal de
dimensionamento das estruturas de drenagem longitudinal.
Face às características das áreas a drenar preconiza-se a implantação do seguinte conjunto
de obras:
– Valas em U com tampa, de profundidade variável entre 0,35 m e 1,00 m;
– Valetas do tipo REFER;
– Drenos longitudinais entre cada duas vias do parque de estacionamento com
diâmetros de 300 mm;
– Colectores de recolha das águas provenientes das valetas e dos drenos e que
descarregam na passagem hidráulica da ribeira do Sobral, com diâmetros entre
400 e 600 mm.
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2.10 Movimentação de Terras
As inclinações definidas para os taludes de escavação tiveram em consideração as
ocorrências geológicas e respectivas propriedades geotécnicas, em conformidade com o
Estudo Geológico-Geotécnico, tendo sido adoptadas geometrias de equilíbrio de 1:1,5
(V/H).
Os terrenos interessados são na globalidade escaváveis e ripáveis com meios mecânicos,
não sendo de excluir totalmente a necessidade de recorrer a escavação com explosivos em
situações pontuais da ocorrência de núcleos rochosos menos alterados, admitindo-se uma
incidência destas ocorrências na ordem dos 5%.
Nos aterros a construir foram adoptadas geometrias de 1:2 (V/H) para os taludes, admitindo
que serão utilizados materiais seleccionados e que será efectuado o controlo de execução e
compactação das camadas.
Os materiais provenientes da escavação a reutilizar deverão ser integrados na parte inferior
e no corpo do aterro a construir. Estes materiais, desde que se apresentem isentos de
entulho e de matéria orgânica, deverão ser devidamente armazenados e sujeitos a ensaios
laboratoriais correntes de identificação e caracterização mecânica.
Na intervenção prevista para o PMO de Ceira, a movimentação de terras global foi estimada
em cerca de 64 000 m3 de escavação e de 105 000 m3 de aterro.
Deste modo, do volume de escavação global 64 000 m3, estima-se que 60 800 m3 serão
escavados com meios mecânicos e cerca de 3 200 m3 serão escavados com recurso a
explosivos.
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Em face das disposições do Estudo Geológico-Geotécnico e atendendo ao carácter argiloso
dos solos de alteração das formações xistentas nos níveis superiores e mais
descomprimidos do maciço, admite-se que os materiais de escavação apresentam
características geotécnicas adequadas à reutilização nos aterros a construir, estimando-se
uma percentagem de reutilização na ordem dos 80%. Atendendo à ressalva, no referido
estudo, relativa à reutilização de materiais provenientes de alteração das formações
xistentas, face ao seu carácter evolutivo, considerou-se que cerca de 20% do volume total
de escavação terá que ser transportado a destino final adequado.
O volume de material reutilizável, proveniente de escavação, corresponde a cerca de 51
200 m3. Deste modo, o balanço de terras aponta para um deficit de material para aterro de
53 800 m3.

2.11 Afectação de Serviços
No âmbito do projecto em estudo não se prevêem afectações de redes de serviços na
envolvente do projecto, com excepção dos locais onde serão efectuadas as ligações do
projecto às redes existentes, que poderão causar alguma afectação destas, prevendo-se no
entanto que estas intervenções sejam rápidas e assim as afectações serão temporárias.

2.12 Expropriações
A Nascente do PMO existem edificações, uma das quais será expropriada (FIG.III.4), visto
que, apesar da execução do Muro 1, o talude de escavação se aproxima consideravelmente
(cerca de 3 metros) do limite deste moradia. Prevê-se ainda a expropriação de logradouros
de algumas das habitações do lado poente do PMO, assim como de pequenas hortas.
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FIG. III. 4 – Edificação Expropriada
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3.

ESTUDO DAS INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS ASSOCIADAS AO PMO

No âmbito do projecto em análise, foi realizado um Anteprojecto das Infra-estruturas
Rodoviárias associadas ao Parque de Material e Oficinas (PMO) de Ceira, apresentado no
Desenho n.º 40522.PMO.AP.ARR.03 do Anexo 2.
O acesso ao PMO de Ceira será efectuado através de um Arruamento Principal que
transpõe inferiormente o Ramal da Lousã e se desenvolve para Noroeste, estabelecendo
ligação com a Rua do Vale do Açor. Este Arruamento Principal delimita à sua esquerda uma
zona densamente ocupada, posicionando-se à sua direita a área relativa ao PMO. A
directriz adoptada para o Arruamento Principal foi definida tendo em consideração a área
disponível entre a zona edificada e a área relativa ao PMO, pelo que não é possível evitar a
afectação de alguns logradouros e anexos das edificações existentes.
A solução preconizada para o arruamento em causa contempla a construção de uma
plataforma contendo uma via de tráfego (com largura de 3,25 metros) em cada sentido,
ladeada por passeio com 1,50 metros de largura do lado esquerdo e por berma com 1,00
metros de largura do lado direito.
O início deste arruamento situa-se em alinhamento recto, na continuidade do troço anterior,
e desenvolve-se para Noroeste até cerca do km 0+370, onde estabelece ligação com a
estrada existente (a qual dá, actualmente, continuidade à Rua do Vale do Açor).
O traçado em planta é constituído por uma alternância de alinhamentos rectos e curvas
circulares com raios compreendidos entre os 120 e os 380 metros.
No que se refere à concepção altimétrica, a rasante adoptada foi condicionada pela
passagem inferior ao ramal ferroviário e pelas diferentes ligações previstas ao longo do
traçado (os dois acessos ao PMO e a ligação à Rua do Vale do Açor / EM1154), não
menosprezando a proximidade das edificações já anteriormente referidas.
Este estudo contempla ainda os Arruamentos Internos 1 e 2 do PMO.
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O Arruamento Interno 1 do PMO tem início no Arruamento Principal e foi estudado de modo
a garantir o acesso ao parque de estacionamento situado no Piso 0, à cota 54,00. O acesso
ao Piso -2, posicionado à cota 46,00, é garantido através do Arruamento Interno 2, que se
inicia cerca do km 0+045 do Arruamento Interno 1.
A articulação entre o Arruamento Principal e os pontos de ligação obrigatória no interior do
PMO foi fortemente condicionada pela diferença altimétrica existente, tendo sido necessário
procurar o desenvolvimento adequado para obtenção de inclinações longitudinais
compatíveis. Esta situação motivou a realização de diversos estudos planimétricos, os quais
terão contribuído para a adaptação da arquitectura do próprio edifício, na busca da melhor
solução de ligação ao Arruamento Principal, tendo em conta a linha de água e as
edificações existentes.
Assim, no sentido de minimizar as inclinações longitudinais dos arruamentos internos, a
solução concebida inicia-se cerca do km 0+210 do Arruamento Principal, desenvolvendo-se
a primeira parte paralelamente àquele arruamento e sobre a cobertura do Piso -1, o que
possibilitou adoptar uma rasante com um trainel de inclinação igual 1,14%, no caso do
acesso ao parque de estacionamento situado no Piso 0 (Arruamento Interno 1).
No caso do Arruamento Interno 2, a ligação ao Piso -2 é assegurada através de dois trainéis
descendentes de inclinações 1,00% e 9,85%, concordados por uma curva vertical convexa
de raio igual a 600 metros.
O final do traçado situa-se numa curva vertical côncava de raio igual a 250 metros, que
estabelece ligação com a cota 46,00 no Piso -2.
A directriz do primeiro arruamento desenvolve-se essencialmente através de dois
alinhamentos rectos quase ortogonais, concordados por uma curva circular de raio igual a
10 metros, a qual permite contornar o edifício previsto para esta zona do PMO.
O Arruamento Interno 2 tem um desenvolvimento aproximado de 132 metros e é constituído
por duas curvas circulares à direita de raios iguais a 20 e a 40 metros, respectivamente,
ligados

por

um
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Salientam-se, em particular, as condicionantes associadas ao traçado deste arruamento
que foi objecto de diversas soluções planimétricas, com a finalidade de ser obtido o
desenvolvimento necessário para permitir vencer a diferença de cotas entre o Piso -2 e o
Piso 0 e a correspondente ligação ao Arruamento Principal.
Estes arruamentos internos apresentam uma faixa de rodagem com 6,00 metros de largura,
compreendendo uma via em cada sentido com 3,00 metros de largura O Arruamento
Interno 1 apresenta ainda um passeio dos dois lados, de largura igual a 1,50 metros.
O estudo também envolve uma pequena ligação à Rua do Vale do Açor, que tem um
desenvolvimento de cerca de 58 metros e está localizada aproximadamente ao km 0+303
do Arruamento Principal, garantindo através de uma intersecção em “T” a ligação à rua
existente.
O traçado em planta compreende três pequenos alinhamentos rectos, concordados por
duas curvas circulares de raios iguais a 40 e a 13 metros, respectivamente, à esquerda e à
direita, constituindo esta última a ligação ao Arruamento Principal.
Esta via de ligação apresenta uma faixa de rodagem com 6,00 metros de largura,
compreendendo uma via em cada sentido, não contemplando passeios nem bermas.
A pavimentação dos acessos é do tipo flexível e tem a seguinte constituição: camada de
desgaste de betão betuminoso, camada de regularização em mistura betuminosa densa,
camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de sub-base em
agregado britado de granulometria extensa e fundação.
Assim, a construção destes novos acessos no âmbito da implantação do presente projecto,
será ocupada uma área total de 3 600 m2.
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4.

FASE DE CONSTRUÇÃO

4.1

Faseamento da Obra

A construção global do PMO de Ceira inicia-se como habitual pelas terraplenagens.
Assim, começa-se por sanear alguns solos de pior qualidade nas zonas mais baixas sendo
removido o aterro da antiga linha da Lousã considerado de insuficiente qualidade.
Em paralelo procede-se à escavação dos terrenos a cotas superiores às de trabalho,
nomeadamente na zona do Muro M1 começando nos troços superiores e executando a
consolidação desses cortes com os muros pregados, tal como previsto.
Parte dos solos resultantes das escavações, (70 a 80%) terão aproveitamento na própria
obra, no enchimento das zonas com cotas inferiores à cota final da plataforma do PMO, que
é a cota 46,00 m.
Estes enchimentos no local serão completados por terras de empréstimo e serão
devidamente compactados.
Atendendo a que o terreno é atravessado por uma Passagem Hidráulica que se desenvolve
paralelamente ao feixe de linhas, será executada a Passagem Hidráulica, uma “box- culvert”
com 2,0*2,20, à medida que os aterros vão sendo efectuados.
Estabelece-se como cotas provisórias de trabalho, para os aterros, a cota 45 m e para as
escavações a cota 45,60 m, com excepção das zonas junto do muro 2 e 4. Na proximidade
destes muros, há que atender às cotas de projecto dos arruamentos para evitar movimentos
de terras excessivos.
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A seguir aos movimentos gerais de terras, com a construção em paralelo dos muros
associados a esses movimentos de terras e com a execução da Passagem Hidráulica,
segue-se a execução das fundações dos edifícios, que no caso das sapatas serão
executadas por escavação em terreno natural com cerca de 2,0 m de profundidade e nas
zonas de aterro, na presença de estacas, serão executadas a partir da cota 45 m; e na
presença de fundação directa para pequenos aterros a situação será idêntica às fundações
em zona de escavação.
A camada de base e impregnação superficial do arruamento interior junto dos muros 1 e 2 é
um elemento importante de acesso à obra pelo que, a sua execução com excepção das
camadas de binder e desgaste deve ser feita com a finalização dos movimentos de terras.
A construção das edificações segue a sequência geral e habitual das obras de construção
Civil, pelo que se remete para a especificidade e memória descritiva dos vários estudos, a
descrição ainda que preliminar desses trabalhos.
Os acessos viários exteriores, nomeadamente a Rua de ligação à Rua Vale de Açor
(EM1154) e o arruamento exterior que se inicia na Passagem desnivelada e permite os
acessos ao PMO, um à cota 43,39 m mais a Sul e outro perto do Edifício Administrativo à
cota 55 m, podem ser construídos em fases diferentes.
A ligação à Rua Açor pode ser feita numa fase posterior à execução das acessibilidades ao
PMO pois a Rua actual, tal como se encontra permitirá o desvio de tráfego durante a
execução da principal via. Esta, deve ser executada em primeiro lugar e pode ter a sua
execução num período coincidente com a do arruamento interior e do muro adjacente,
muro 4. Quanto ao muro 5, também adjacente, constitui o primeiro trabalho nesta frente de
obra, pois compete-lhe a protecção das propriedades do Lado Poente.
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Sob o ponto de vista da calendarização, julga-se que os trabalhos de movimentação de
terras mais significativas terão que ser executados entre 3,5 e 4,5 meses dependendo da
época do ano em que forem executados. Para os restantes trabalhos, a sua execução terá
uma duração desejável de 12 meses, obrigando o cumprimento deste prazo à mobilização
de pelo menos duas frentes de obra autónomas durante boa parte deste período.

4.2

Localização dos Estaleiros. Principais Preocupações de Funcionamento

Durante a fase de construção será necessária a implantação de um estaleiro de apoio à
obra.
Nesta fase verificou-se a localização mais adequada para o estaleiro, tendo em conta o
faseamento da obra e a ocupação do solo na zona em estudo, sendo proposta a zona da
futura ETARI, no extremo Oeste do PMO (FIG.III.5).
Trata-se de um terreno que já será alterado, de fácil acesso pelas vias existentes, reunindo
assim condições para servir de apoio à obra sem ter afectações significativas no solo e no
seu uso.
A utilização das ruas por parte dos equipamentos afectos à obra será a mais limitada
possível; os percursos rodoviários que serão utilizados seguirão as indicações referidas nas
placas de sinalização.
As áreas de estaleiro serão equipadas com um pavimento adequado às cargas circulantes e
com um sistema de lavagem dos rodados à saída de todas as áreas de escavações e
aterros.
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FIG. III. 5 – Localização da Proposta para o Estaleiro
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Os materiais inertes transportados nos camiões serão previamente humedecidos para evitar
dispersões de pó; a caixa dos camiões será coberta antes da saída das áreas de carga. A
superfície dos arruamentos e das áreas de estaleiro será constantemente humedecida para
evitar a emissão de poeiras e partículas.
O ruído transmitido para o exterior será limitado ao mínimo possível. Durante o desenrolar
das actividades construtivas serão executadas diversas campanhas de monitorização do
ruído ambiente para avaliar a necessidade de implementar medidas adicionais que deverão
ser adoptadas no mais curto espaço e tempo possível.
Para cada fase temporal dos trabalhos deverão ser adoptadas todas as precauções
técnicas e comportamentais exequíveis para reduzir ao mínimo as vibrações das máquinas
e das instalações utilizadas como, por exemplo, a optimização dos tempos de trabalho
relativamente à utilização das áreas críticas, utilização de equipamentos ou técnicas
caracterizadas por baixas emissões de vibração (martelos pneumáticos de potência
regulável, sistemas de rotação em vez de percussão, entre outros).
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5.

MATERIAIS E ENERGIAS UTILIZADOS, EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES
PRODUZIDOS

5.1

Principais Materiais e Energia Utilizados

Nas instalações do PMO a construir os materiais a utilizar serão predominantemente o
betão armado, as alvenarias e estruturas metálicas e metalomecânicas, para além dos
materiais de acabamento já apresentados no ponto 2.
Na implementação das vias e dos revestimentos da plataforma prevê-se a utilização dos
seguintes materiais: betão de limpeza, betão de calçamento, bainhas para energia,
dispositivos de detecção, CDV (circuitos de via), materiais anti-vibratórios, multitubulares,
bermas de granito, betão betuminoso, materiais drenantes e drenos, terra vegetal ou
revestimento tipo Somdrain ou similar.
A catenária que alimenta o material circulante será constituída por fios condutores, do tipo
ranhurado em cobre electrolítico.
A energia a utilizar durante a fase de construção será proveniente da rede eléctrica e como
combustível, será usado o gasóleo.

5.2

Consumo de Água

No que diz respeito à água para fins domésticos, estimou-se o consumo diário com pessoal
administrativo, das oficinas, maquinistas e visitantes obtendo um valor máximo de 15 m3/dia.
Foi igualmente calculado o caudal de ponta de abastecimento para fins domésticos de
projecto, através dos dispositivos sanitários previstos, tendo em consideração as
probabilidades de utilização simultânea dos vários aparelhos. O valor obtido (2,60 l/s) fica
abaixo do caudal instantâneo que se pretende, dispor no ramal de ligação que é de 3,00 l/s.
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Relativamente à água para fins industriais, atendendo a que os sistemas de lavagem
exterior de carruagens utilizam máquinas com depósito auxiliar próprio e reutilização de
água a 90%, os valores necessários tanto em volume como em caudal não são
determinantes nem críticos para o sistema de abastecimento, sendo perfeitamente
comportáveis pela rede de distribuição, uma vez que apenas será necessário repor
periodicamente nos reservatórios a água não reutilizada.

5.3

Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis

Durante a fase de construção, os principais resíduos serão nomeadamente os óleos
usados, embalagens de tintas, de solventes, de óleos e de lubrificantes, baterias e pneus.
Os principais efluentes líquidos produzidos serão as águas residuais domésticas resultantes
do funcionamento do estaleiro e industriais provenientes das oficinas.
As emissões gasosas serão constituídas por partículas em suspensão, resultantes
essencialmente da movimentação de terras, e por gases de combustão produzidos pelos
veículos e máquinas utilizados na obra e pela emissão de matéria particulada proveniente
da central de betão, em caso da sua eventual instalação. Haverá também emissão de ruído
decorrente da circulação de veículos e funcionamento de máquinas e equipamentos.
Na fase de exploração serão produzidos nomeadamente efluentes líquidos e resíduos. Em
termos de emissões gasosas, a actividade do PMO em si não provocará qualquer tipo de
emissões, pelo que estas estarão relacionadas com o tráfego associado ao seu
funcionamento que, no entanto, não é significativo.
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Relativamente

aos

efluentes

líquidos

estes

correspondem

fundamentalmente

a

nomeadamente águas residuais domésticas e industriais.
Os caudais de águas residuais domésticas são calculados em função dos caudais de água
potável, adoptando um coeficiente de afluência à rede da ordem de 0,8. Pode-se estimar
um caudal de ponta de 2,5 l/s.
Os caudais de águas residuais industriais têm valores muito baixos e terão de sofrer
tratamento adequado (separação de lamas, óleos, e gorduras, no mínimo) antes de serem
descarregados na rede pública.
Considerando-se lavagem de 20 carruagens por dia e um caudal residual para a ETARI de
50 l/s por cada lavagem, obtém-se 1,0 m3/dia. 20 x 50 l/s = 1000 l/s.
As máquinas de lavagem funcionam em circuito fechado com depósito auxiliar e reutilização
3
de 90%. As rejeições de água e lamas serão trimestrais de 10 m provenientes do

tratamento incorporado no próprio equipamento de lavagem.
Do funcionamento do metro resultará ainda a geração de ruído e eventualmente de
vibrações.
No Quadro III. 1 listam-se os principais tipos de efluentes e emissões que previsivelmente
serão gerados nas fases de construção e de exploração.
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Quadro III. 1 – Efluentes e Emissões Previsivelmente Gerados pelo Projecto

Fases do Projecto
Construção

Exploração
Pluviais:
águas
de
escorrência
provenientes das plataformas balastradas
de estacionamento, das vias rodoviárias
de circulação interna e de acesso, da
cobertura dos edifícios e dos taludes
adjacentes ao parque.
− Domésticos (funcionamento do PMO);
− Industriais (funcionamento do PMO)
−

Efluentes

−
−
−

Domésticos (estaleiros);
Industriais (oficinas e centrais de betão);
Pluviais (drenagem das escavações).

−

Poeiras originadas pela operação e circulação de
veículos e máquinas envolvidos nos trabalhos de
construção;
−
Poluentes gerados na combustão de motores de
viaturas e equipamentos, nomeadamente o
monóxido de carbono, óxidos de azoto,
−
hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, fumos
negros, agregados de partículas de carbono e de
hidrocarbonetos não queimados e odores;
Poeiras originadas na movimentação, transporte e
depósito de terras;
Emissões de matéria particulada de diferente
granulometria resultantes do calcetamento do
granito;
Emissões de matéria particulada de diferente
granulometria resultantes do processo de
produção de betão;

−

Emissão de
Poluentes
atmosféricos

−
−

−

−

Emissões de
Ruído

−

Níveis sonoros produzidos pela circulação dos
veículos afectos à obra;
Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de
máquinas e equipamentos.

−

Poeiras originadas pela operação e
circulação de veículos e máquinas
envolvidos nos trabalhos de manutenção;
Poluentes gerados na combustão de
motores de viaturas e equipamentos,
nomeadamente o monóxido de carbono,
óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido
de enxofre, fumos negros, agregados de
partículas
de
carbono
e
de
hidrocarbonetos não queimados e
odores;

Níveis sonoros produzidos pela circulação
das composições eléctricas e decorrentes
do
funcionamento
do
PMO,
nomeadamente das oficinas e dos
veículos automóveis.

As tipologias de resíduos gerados durante as fases de construção e exploração do projecto
estão listadas nos quadros seguintes.
Os resíduos encontram-se agrupados segundo a classificação estabelecida na Portaria
nº 209/2004 de 3 de Março.
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Quadro III. 2 – Resíduos gerados na Fase de Construção

Código
LER

Designação

Perigosidade

02 01 07

Resíduos silvícolas

Não

08 01 11

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas

Sim

08 01 12

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não abrangidos em
08 01 11

Não

08 01 17

Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos

Sim

08 01 19

Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes orgânicos
ou outras substâncias perigosas

Sim

08 01 20

Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19

Não

08 03 12

Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas

Sim

08 03 13

Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13

Não

08 03 17

Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas

Sim

08 03 18

Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17

Não

08 04 09

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas

Sim

08 04 10

Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09

Não

12 01 03

Resíduos de soldadura

Não

13 01 09

Óleos hidráulicos minerais clorados

Sim

13 01 10

Óleos hidráulicos minerais não clorados

Sim

13 01 11

Óleos hidráulicos sintéticos

Sim

13 01 12

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis

Sim

13 01 13

Outros óleos hidráulicos

Sim

13 02 04

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação

Sim

13 02 05

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação

Sim

13 02 06

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação

Sim

13 02 07

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação

Sim

13 02 08

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

Sim

13 05 07

Águas oleosas

Sim

13 05 08

Mistura de Resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo /
água

Sim

13 07 01

Fuelóleo e gasóleo

Sim

13 07 02

Gasolina

Sim

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 02

Embalagens de plástico

Não

15 01 03

Embalagens de madeira

Não

15 01 04

Embalagens de metal

Não
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Código
LER

Designação

Perigosidade

15 01 05

Embalagens compósitas

Não

15 01 06

Mistura de embalagens

Não

15 01 07

Embalagens de vidro

Não

15 01 09

Embalagens têxteis

Não

15 01 10

Embalagens contaminadas

Sim

15 02 02

Absorventes, materiais filtrantes e outros

Sim

15 02 03

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
não abrangidos em 15 02 02

Não

16 04 03

Outros resíduos de explosivos

Sim

16 06 01

Acumuladores de chumbo

Sim

16 06 02

Acumuladores de níquel-cádmio

Sim

16 06 03

Pilhas contendo mercúrio

Sim

16 06 04

Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03)

Não

16 06 05

Outras pilhas e acumuladores

Não

16 07 08

Resíduos contendo hidrocarbonetos

Sim

16 07 09

Resíduos contendo outras substâncias perigosas

Sim

16 11 04

Refractário usado

Não

17 01 01

Betão

Não

17 01 02

Tijolos

Não

17 01 03

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

Não

17 01 07

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 02

Vidro

Não

17 02 03

Plástico

Não

17 02 04

Madeira contaminados com substâncias perigosas

Sim

17 03 01

Misturas betuminosas contendo alcatrão

Sim

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01

Não

17 04 01

Cobre, bronze e latão

Não

17 04 02

Alumínio

Não

17 04 04

Zinco

Não

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Mistura de Metais

Não

17 04 11

Cabos não abrangidos em 17 04 10

Não

17 05 03

Solos e rochas contendo substâncias perigosas

Sim

17 05 04

Solos e rochas não abrangidas no 17 05 03

Não

17 05 08

Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07

Não

17 06 01

Materiais de isolamento contendo amianto

Sim
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Código
LER

Designação

Perigosidade

17 06 03

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias
perigosas

Sim

17 06 04

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

Não

17 06 05

Materiais de construção contendo amianto

Sim

17 08 02

Materiais de construção à base de gesso

Não

17 09 02

Resíduos de construção e demolição contendo PCB

Sim

17 09 03

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos)
contendo substâncias perigosas

Sim

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03

Não

20 01 01

Papel e cartão

Não

20 01 02

Vidro

Não

20 01 08

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

Não

20 01 13

Solventes

Sim

20 01 15

Resíduos alcalinos

Sim

20 01 21

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio

Sim

20 01 27

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias perigosas

Sim

20 01 28

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27

Não

20 01 35

Equipamento eléctrico e electrónico contendo componentes perigosos

Sim

20 01 36

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso

Não

20 01 37

Madeira contendo substâncias perigosas

Sim

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 03 01

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos

Não

20 03 04

Lamas de fossas sépticas

Não

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser
considerados resíduos perigosos

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

80/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

Quadro III. 3 – Resíduos Gerados na Fase de Exploração

Código
LER

Designação

Perigosidade

02 01 07

Resíduos silvícolas

Não

08 01 11

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas

Sim

08 01 12

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não abrangidos em
08 01 11

Não

08 01 19

Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou
outras substâncias perigosas

Sim

08 01 20

Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19

Não

08 03 12

Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas

Sim

08 03 13

Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13

Não

08 03 17

Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas

Sim

08 03 18

Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17

Não

13 01 12

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis

Sim

13 01 13

Outros óleos hidráulicos

Sim

13 02 07

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificações

Sim

13 02 08

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações

Sim

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 02

Embalagens de plástico

Não

15 01 03

Embalagens de madeira

Não

15 01 04

Embalagens de metal

Não

15 01 05

Embalagens compósitas

Não

15 01 06

Mistura de embalagens

Não

15 01 07

Embalagens de vidro

Não

15 01 09

Embalagens têxteis

Não

16 01 03

Pneus usados

Não

16 01 07

Filtros de óleo

Sim

16 01 12

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11

Não

16 01 17

Metais ferrosos

Não

16 01 18

Metais não ferrosos

Não

16 01 19

Plástico

Não

16 01 20

Vidro

Não

17 01 01

Betão

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 02

Vidro

Não

17 02 03

Plástico

Não

17 03 01

Misturas betuminosas contendo alcatrão

Sim

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01

Não

17 04 01

Cobre, bronze e latão

Não
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Código
LER

Designação

Perigosidade

17 04 02

Alumínio

Não

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Mistura de Metais

Não

17 06 01

Materiais de isolamento contendo amianto

Sim

17 06 03

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias
perigosas

Sim

17 06 04

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

Não

17 09 02

Resíduos de construção e demolição contendo PCB

Sim

17 09 03

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos)
contendo substâncias perigosas

Sim

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03

Não

20 01 01

Papel e cartão

Não

20 01 02

Vidro

Não

20 01 08

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

Não

20 01 25

Óleos e gorduras alimentares

Não

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 01 19

Pesticidas

Sim

20 03 01

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos

Não

20 03 03

Resíduos de limpeza de ruas

Não

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser
considerados resíduos perigosos
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6.

PROJECTOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIOS

Por projectos associados entendem-se os projectos autónomos, necessários ao
funcionamento pleno do projecto do PMO em Ceira, neste caso os acessos rodoviários ao
local a partir da rede viária existente, já descritos no ponto 3.
Por projectos complementares entendem-se aqueles que complementam o projecto,
correspondendo deste modo ao traçado do Metropolitano Ligeiro do Mondego e respectivas
estações, e que em conjunto são necessários ao funcionamento pleno do projecto do
Sistema de Mobilidade do Mondego.
Por projectos subsidiários identificam-se os projectos autónomos provocados pela
implementação do PMO, identificando-se neste caso as necessárias compatibilizações da
rede de saneamento do PMO com a rede pública.
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Capítulo IV – Caracterização da Situação Actual do Ambiente
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1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo será efectuada a caracterização ambiental actual da área de implantação do
Parque de Material e Oficinas do Metropolitano Ligeiro do Mondego. A área em análise
corresponde à zona de intervenção associada à implantação do PMO, em Sobral da Ceira,
na freguesia de Ceira, a Sudeste da Cidade de Coimbra , bem como à zona envolvente,
onde serão melhorados e construídos novos acessos. Esta área encontra-se identificada na
FIG. IV. 1 sobre carta militar e na FIG. III.3 sobre fotografia aérea. Sempre que necessário
esta área de caracterização poderá ser alargada para uma melhor compreensão da zona e
suas características.

FIG. IV. 1 – Localização da Área de Projecto do PMO de Ceira
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Tendo em conta as características do projecto, as particularidades da área em estudo e o
facto de já ter sido desenvolvido um EIA em Outubro de 2003 que abrangeu toda a linha do
metropolitano e incluía a construção de um PMO na Quinta do Loreto (a Norte da estação
Coimbra-B), as áreas temáticas a abordar serão as que apresentam uma maior relação com
o actual local e as actividades a desenvolver durante a construção e exploração do projecto,
e correspondem a:
-

Geologia;

-

Solos e Uso do Solo;

-

Recursos Hídricos e Qualidade da Água;

-

Qualidade do Ar;

-

Ambiente Sonoro;

-

Paisagem;

-

Factores Ecológicos;

-

Ordenamento e Condicionantes;

-

Socioeconomia;

-

Património.

Esta caracterização possibilitará posteriormente uma correcta identificação e avaliação dos
impactes das alterações introduzidas no meio pela implantação do projecto proposto.
No âmbito do actual Estudo, foram efectuados levantamentos de campo detalhados e
consultas a várias entidades, no sentido de recolher toda a informação existente e
disponível de interesse para o projecto, nos termos do já exposto na Metodologia Geral do
EIA.
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2.

GEOLOGIA

2.1

Metodologia

A presente análise compreende um breve enquadramento geológico regional bem
como a descrição da geomorfologia, litoestratigrafia e tectónica e sismicidade das
formações ocorrentes na área de projecto do Parque de Material e Oficinas de Ceira (PMO
de Ceira).
Para a execução da referida análise procedeu-se à recolha de dados bibliográficos da
região, à integração da informação disponibilizada pelo projectista para o projecto em
análise e à utilização do suporte cartográfico básico da especialidade, particularmente, a
Carta Geológica de Portugal, Folha 19-D (Coimbra-Lousã) na escala 1: 50 000.

2.2

Enquadramento Geológico Regional da Área em Estudo

Em termos geológicos, a região de Coimbra, na qual se insere a área em estudo, enquadrase no confronto entre o Maciço Hespérico, constituído por terrenos precâmbricos e
paleozóicos, e os depósitos mais recentes da Orla Meso-Cenozóica Ocidental.
A área do Parque de Material e Oficinas de Ceira desenvolve-se em formações da “Série
Negra” do Sudoeste Peninsular (P€SN) pertencente à Zona de Ossa Morena, particularmente
à Zona de Cisalhamento Porto-Tomar.
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2.3

Geomorfologia

A área de projecto do PMO de Ceira localiza-se próximo do limite Sudeste da povoação de
Sobral de Ceira, a cerca de 500 m da Estação Ferroviária de Ceira (e futuro interface do
MLM), ao km 8+000 da linha férrea, conforme ilustrado na FIG IV.1.
Como se pode observar na referida figura, a área prevista para a implantação do PMO de
Ceira corresponde ao troço terminal de um vale, de orientação NE-SW, já próximo do
contacto com a planície aluvial da margem direita do Rio Corvo. A referida área exibe
morfologia de vale pouco encaixado, com duas zonas preferenciais de escorrência das
águas superficiais.
No fundo do vale desenvolve-se uma linha de água, de carácter torrencial e direcção NESW pertencente à bacia hidrográfica do Rio Corvo. O relevo apresenta-se algo acentuado
para montante da área em estudo (FIG. IV.2) e aplanado para jusante (FIG. IV.3), onde se
encontra implantada a Linha Férrea existente – Ramal da Lousã – que será integrada no
Metropolitano Ligeiro do Mondego.

FIG. IV. 2 - Vista geral do local de implantação do PMO de Ceira
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FIG. IV. 3 – Vista para a Linha Férrea – Ramal da Lousã adjacente ao lado Sul do local previsto para o PMO de Ceira

O troço da Linha Férrea – Ramal da Lousã adjacente à área de intervenção desenvolve-se
em perfil de aterro com cerca de 15 m de altura e contempla já uma passagem hidráulica
para a referida linha de água. Esta estrutura pretende possibilitar o escoamento das águas
de escorrência superficial através do aterro da via, em direcção à margem direita do Rio
Corvo.
O Rio Corvo, afluente da margem esquerda do Rio Ceira, medra a Sul da área de
intervenção numa direcção E-W, no entanto a orientação regional é genericamente NNWSSE.
Tal como referido anteriormente, os terrenos a jusante da Linha Férrea – Ramal da Lousã
manifestam uma morfologia aplanada de planície aluvionar associada ao Rio Corvo
(FIG.IV. 4).
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FIG. IV. 4 – Terreno a jusante da Linha Férrea – Ramal da Lousã.

2.4

Caracterização Litoestratigráfica

A ilustração do enquadramento geológico da área em estudo apresenta-se com base num
extracto da Folha 19 D (Coimbra – Lousã) da Carta Geológica de Portugal na escala
1: 50 000 para a área de projecto e envolvente próxima (FIG.IV. 5)
A área de projecto implanta-se essencialmente em formações da “Série Negra” do Sudoeste
Peninsular (P€SN) composta por xistos cinzentos, xistos negros e metagrauvaques,
provavelmente pertencentes ao Proterozóico Superior, embora pontualmente interessada
por Conglomerados de Taveiro (QTa) pertencentes ao Holocénio. A formação da “Série
Negra” do Sudoeste Peninsular encontra-se muito tectonizada, apresentando xistosidade S1
e inclinação de 30º para Nordeste.
Algumas destas formações encontram-se cobertas por aterros decorrentes do processo de
urbanização presente nos limites Este e Noroeste da área em estudo.
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FIG. IV. 5 – Enquadramento Geológico da Área de Intervenção (ampliação da Carta Geológica de Portugal à escala
1: 50 000, Folha n.º 19-D)
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Para além da referida “Série Negra” do Sudoeste Peninsular, a envolvente próxima à área
do Parque de Material e Oficinas de Ceira desenvolve-se em formações pertencentes ao
grupo dos Tufos de Condeixa, de idade Holocénica, nomeadamente depósitos aluvionares
(a Sul) com alguma expressão na dependência do Rio Corvo e Conglomerados de Taveiro
(a Noroeste). Além das referidas formações, menciona-se ainda a presença de
afloramentos pertencentes ao grupo de Silves (“Grés de Silves”), de idade Triásica,
nomeadamente a Formação de Castelo Viegas (TCV), de idade Noriana-Retiana, composta
por conglomerados, arenitos e pelitos (na margem esquerda do Rio Corvo, a Oeste da área
em estudo) e, a Formação de Conraria (TCr), de idade Carniana, composta por
conglomerados e arenitos (na margem esquerda do Rio Corvo, a Oeste, e na margem
direita, a Noroeste da área em estudo).
A coluna estratigráfica relativa às formações interessadas ocorrentes na área de
implantação e envolvente próxima do PMO de Ceira apresenta-se sintetizada no
Quadro IV.1.
Quadro IV. 1 - Coluna Litoestratigráfica
Estratigrafia

Quaternário

Triásico

Precâmbrico

2.5

Símbolo

Formação geológica

a

Aluviões

QTa

Conglomerado de Taveiro

NorianoRetiano

TCV

Formação de Castelo Viegas: Conglomerados, arenitos e pelitos

Carniano

TCR

Formação de Conraria: Conglomerados e arenitos

Proterozóico
superior (?)

PεεSN

Série Negra: xistos cinzentos, xistos negros e metagrauvaques

Holocénico

Neotectónica e Sismicidade

Ao longo dos tempos geológicos, o território português tem sido sujeito à acção de
fenómenos sísmicos de severidade variável, os quais podem ser sistematizados em dois
grandes tipos: Sismos Distantes e Sismos Locais.
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Os Sismos Distantes apresentam grande magnitude e epicentro no mar, encontrando-se
associados à sismicidade inter-placas, nomeadamente Eurasiática e Africana, com origem
na zona de fractura Açores-Gibraltar. A título de exemplo refere-se o Sismo de 1755, com
epicentro provável a SW do Cabo de S. Vicente, o qual atingiu na região da área em estudo
a intensidade de IX na escala de Mercalli modificada.
Os Sismos Locais manifestam magnitude moderada (por vezes grande magnitude) e
pequena

distância

focal,

encontrando-se

associados

à

sismicidade

intra-placa,

nomeadamente Eurasiática, em consequência da acumulação de tensões e do
desenvolvimento de deformações tectónicas actuais no seu interior.
A sismicidade em ambiente tectónico intra-placa é habitualmente difusa, no entanto é
possível vislumbrar alinhamentos de epicentros ao longo dos acidentes tectónicos activos
mais importantes, nomeadamente das falhas do Gargalo do Tejo e do Vale Inferior do Tejo.
Esta falha terá estado na origem do Sismo de 1909, com epicentro na região de Benavente,
o qual atingiu, na região da área em estudo, a intensidade de IX na escala de Mercalli
modificada, atestando a importância e a intensidade das acções sísmicas intra-placa.
O enquadramento neotectónico do território continental português, com as principais
estruturas tectónicas activas, encontra-se ilustrado pela FIG. IV.6.
Na região Centro estão bem afiguradas falhas activas com movimentação predominante
inversa, as quais limitam a Cordilheira Central a NW e a SE. A Cordilheira Central
corresponde a uma estrutura em regime compressivo desenvolvida durante a orogenia
Alpina, de orientação ENE-WSW, limitada a Norte pela falha Seia-Lousã e a Sul por
diversos acidentes tectónicos sub-paralelos, particularmente a falha Sobreira FormosaPomar-Grade e a falha do Ponsul.
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FIG. IV. 6 – Enquadramento Neotectónico do Território Continental Português
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A falha de Seia-Lousã apresenta-se circunscrita a NE pela falha activa Manteigas-VilariçaBragança e a SW por uma zona de falha complexa constituindo um troço da estrutura
Porto-Coimbra-Tomar que, nesta região, define o limite oriental do Fosso Mesozóico
Lusitânico (Cabral, 1995). Esta falha, de orientação média N50ºE e ostentando um
comprimento total próximo de 100 km, encontra-se bem representada no troço Miranda do
Corvo - Coja, configurando o bordo meridional da bacia sedimentar de Lousã-Arganil. Neste
contexto, coloca em contacto litologias do Complexo Xisto-Grauváquico (a SE) e
sedimentos detríticos meso-cenozóicos (a NW).
Assim, a tectónica teve um papel importante nesta região, estando representada por um
conjunto de falhas, umas assinaladas como certas e outras como prováveis, de orientações
principais Norte-Sul, Noroeste-Sudeste e Nordeste-Sudoeste.
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha 19 D (Coimbra-Lousã), à escala
1: 50 000, na área de desenvolvimento do projecto em estudo encontram-se identificados
dois acidentes tectónicos que apresentam uma orientação geral de N-S e ENE-SSW,
concordante com a direcção evidenciada pela tectónica regional. De referir ainda a
presença de um conjunto de falhas (certas e prováveis), de diversas orientações (N-S, NOSE, NE-SW), na envolvente próxima à área em estudo.
Segundo o «Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes»,
definido pelo Decreto-lei n.º 235/83, de 31 de Maio e pelo Decreto-lei n.º 357/85, de 2 de
Setembro, e o EC8-DNA (1998), as acções sísmicas associadas a cada um dos tipos de
sismicidade mencionadas denominam-se acção sísmica do tipo 2 (sismos inter-placas) e
acção sísmica do tipo 1 (sismos intraplacas).
Segundo os mesmos documentos, para efeitos da quantificação da acção dos sismos,
considera-se o território continental português dividido em quatro zonas que, por ordem
decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D.
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De acordo com este zonamento, a área de projecto do PMO de Ceira que se integra no
território do município de Coimbra, encontra-se incluída na zona C, de sismicidade
moderada baixa (FIG. IV.7). A influência da sismicidade é traduzida por um coeficiente de
sismicidade (α), cujo valor para a zona sísmica C é de 0,5.
As intensidades máximas registadas em Portugal Continental, tendo em conta os dados
históricos e instrumentais, encontra-se evidenciada na FIG IV.7. A área de projecto
encontra-se inserida numa zona de intensidade sísmica de nível VII (efeitos bastante fortes
sem graves danos materiais).

FIG. IV. 7 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental e Carta de Isossistas de Intensidade Máxima (INMG, 1986).
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A natureza e as características dos terrenos ocorrentes permitem sistematiza-los em três
grandes tipos, definidos no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de
Edifícios e Pontes (RSAEEP) e no EC8-DNA. O Quadro IV.2 sequente apresenta a tipologia
dos terrenos geológicos investigados na região da área em estudo, de acordo com o RSA e
o Eurocódigo EC8.
Quadro IV. 2 – Tipo de terreno de acordo com o RSAEEP e o EC8

RSAEEP

EC8

Tipo I

Solo A

Tipo II

Solo B

Tipo III

Solo C

Tipo de Terreno
Rochas e solos coerentes rijos
Solos coerentes muito duros, duros
e de consistência média; solos
incoerentes compactos
Solos coerentes moles e muito
moles; solos incoerentes soltos

Formações ocorrentes
Metapelitos e Xistos cinzentos, xistos
negros e metagrauvaques
Conglomerados e arenitos
Aluviões

As construções a edificar poderão ser tanto mais afectadas pela ocorrência de sismos
quanto mais se situem sobre terrenos de índice mais elevado. Na área do PMO de Ceira
ocorrem formações do Tipo I (RSAEEP) ou Solo A (EC8-DNA).
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3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Metodologia

Na caracterização da pedologia são identificadas e caracterizadas de forma sucinta as
principais unidades pedológicas presentes na área do Parque de Material e Oficinas de
Ceira e na envolvente próxima. São referidos para as respectivas classes de solos aspectos
como natureza de solo, textura e propriedades físico-químicas.
Para a caracterização que se apresenta procedeu-se à recolha de dados bibliográficos e
cartográficos da região e à integração da informação disponibilizada pelo projectista para o
projecto em análise.
Para a caracterização do uso do solo na área de projecto e envolvente próxima foi utilizada
a cartografia à escala do projecto (escala 1: 1 000), complementada com a consulta da
fotografia aérea da zona e o levantamento de campo detalhado realizado no local, em
Outubro e Novembro de 2007.

3.2

Solos

O solo é a camada que recobre as rochas, sendo composto por sais minerais dissolvidos na
água intersticial, seres vivos e rochas em decomposição.
A génese do solo é produto da interacção entre rocha, clima, relevo, fauna e flora do local,
de onde se extrai a existência de uma relação muito íntima entre solo e rocha-mãe.
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De acordo com a caracterização geológica anterior, a área do Parque de Material e Oficinas
de Ceira desenvolve-se em terrenos da formação “Série Negra” do Sudoeste Peninsular
(P€SN) pertencente à Zona de Ossa Morena, os quais, apresentam natureza essencialmente
xistosa.
Assim, segundo a Carta dos Solos de Portugal na escala 1: 1 000 000 (Serviço Regional de
Ordenamento Agrário), a área em estudo implanta-se essencialmente em terrenos
pertencentes à classe dos Cambissolos húmicos (xistos), facto que advêm da referida
relação entre solo e rocha-mãe.
O referido solo desenvolveu-se a partir de materiais provenientes de rocha semelhante à
subjacente (xistos), transportados à distância através de processos de coluviação
(transporte pelas águas do escorrimento superficial facilitado pela gravidade).
A área em estudo desenvolve-se numa área de relevo ondulado suave dispondo-se o
referido coluviossolo (xistos) ao longo da base das encostas, planura adjacente ou fundo do
vale côncavo, apresentando-se espesso e com percentagem variável de materiais
grosseiros ao longo do perfil.
Os solos desenvolvidos a partir de coluviões de fundos de vales, de bases de encostas e de
planuras adjacentes apresentam um perfil teórico do tipo A B C, A B 2R ou A B 2C 2R com
as seguintes características: horizonte A ou Ap (por vezes Ah) com 25/50 cm, arenosofranco, franco-arenoso, franco ou franco-limoso e, por vezes, franco-argiloso, por vezes
pouco cascalhento ou pouco pedregoso; horizonte Bw, até 60/100 cm, franco-arenoso,
franco, franco-limoso ou franco-argiloso, frequentemente cascalhento ou pedregoso;
horizonte C com texturas semelhantes a Bw, frequentemente cascalhento ou pedregoso até
profundidade superior a 80/180 cm; horizonte 2C com 10/30 cm, constituído por
material grosseiro da desagregação da rocha subjacente; por vezes rocha contínua e
coerente (2R).
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Os Cambissolos húmicos são solos não limitados a menos de 50 cm da superfície por rocha
dura contínua e coerente sendo caracterizados pela carência das características de
diagnóstico dos vertissolos ou andossolos, ausência de propriedades sálicas, falta de
propriedades hidromórficas até 100 cm da superfície e inexistência de nível de congelação
permanente (permafrost) até 200 cm da superfície.
Os Cambissolos húmicos, apresentam geralmente um horizonte A úmbrico relativamente
espesso (mais de 10/30 cm), com elevado teor em matéria orgânica (geralmente 2 a 3 %),
húmico, de textura franco-arenoso, franco ou franco-limoso e sem propriedades vérticas. O
horizonte B câmbico apresenta-se crómico (pardo forte ou vermelho), de textura francoarenoso, franco ou franco-limoso, por vezes pedregoso ou cascalhento e sem propriedades
ferrálicas. O horizonte C pode atingir 50/120 cm de profundidade. Subjacente ao horizonte
C, a rocha contínua e coerente surge a partir de profundidade superior a 50 cm.
Este tipo de solo apresenta aptidão para a agricultura (com base em culturas arvenses) ou
exploração florestal.

3.3

Uso Actual do Solo

Para a caracterização do uso do solo foi efectuado um levantamento detalhado da área, a
partir do qual se elaborou a FIG.IV.8 que identifica os usos na área de intervenção e
envolvente próxima bem como as infra-estruturas e os aspectos da ocupação com
interesse.
A área em estudo e envolvente próxima apresentam características periurbanas a rurais,
onde domina o uso habitacional protagonizado por habitações de um a três pisos, muitas
vezes com cave e quintal, armazéns e telheiros, o uso agrícola manifestado por hortas
pequenas e/ou oliveiras esparsas, o uso florestal revelado por matas de eucaliptos e
pinheiros (bravos) e os espaços sem ocupação, nomeadamente terrenos baldios ocupados
com terra batida, matagais, silvados e caniçais.
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Ao nível das infra-estruturas da área em estudo e envolvente próxima, regista-se a presença
dos arruamentos urbanos do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira, da Estrada
Municipal N.º 1154, da Linha Férrea - Ramal da Lousã próximo do km 8+000 (limite
Sul/Sudoeste da área de projecto), da rede de saneamento básico (rede de esgotos) da
povoação de Sobral de Ceira, a qual se desenvolve paralelamente à Linha Férrea para
Oeste do limite do PMO, e da Linha de Média (Rede Eléctrica Nacional), de orientação NESW, que atravessa esta área em estudo.
A área do Parque de Material e Oficinas de Ceira localiza-se próximo da povoação de
Sobral de Ceira e a cerca de 500 m da Estação Ferroviária de Ceira, ao km 8+000 da Linha
Férrea - Ramal da Lousã, à qual se associará futuramente o Interface de Ceira no âmbito
da implantação do Sistema de Mobilidade do Mondego.
No interior da área de intervenção, nomeadamente na área que se estende entre a linha de
água e o limite Oeste/Noroeste da área de projecto, apresenta-se um espaço sem ocupação
(terrenos baldios ocupados com terra batida, matagais, silvados e caniçais) apenas
interrompido por uma parcela de terreno de uso agrícola (hortas pequenas e/ou oliveiras
esparsas) adjacente às habitações dispostas ao longo do arruamento urbano do limite
Sudeste da povoação do Sobral de Ceira (Foto 3 da FIG. IV.8).
Estas edificações, localizadas no contacto da área de projecto (limite Noroeste) com a
envolvente próxima apresentam maioritariamente dois pisos (habitações) ainda que também
se verifique a presença de um piso (armazéns e telheiros) e três pisos (habitações com
cave) (Foto 2 da FIG. IV. 8).
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FIG. IV. 8 – Levantamento do Uso Actual do Solo na Área de Projecto

1/2
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FIG. IV.8 - 2/2
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Internamente à área de projecto, a superfície que se estende entre a linha de água e o limite
Este/Sudeste da área em estudo configura um espaço sem ocupação (terrenos baldios
ocupados com terra batida, matagais, silvados e caniçais), apenas interrompido por uma
parcela de terreno de uso agrícola (hortas pequenas e/ou oliveiras esparsas) adjacente às
habitações dispostas ao longo da EM115, a Este da área de intervenção (Foto 1 da
FIG. IV. 8).
Estas edificações, localizadas no contacto do limite Este da área de projecto com a
envolvente próxima, apresentam maioritariamente dois pisos (habitações) ainda que
também se verifique a presença de um piso (armazéns e telheiros) e três pisos (habitações
com cave).
No sector Sudeste da área em estudo, junto à linha de água, estende-se um espaço sem
ocupação (terrenos baldios ocupados com terra batida, matagais, silvados e caniçais)
(Foto 1 da FIG. IV.8). No lado exterior do limite Sudeste da área de projecto estende-se
uma área de uso florestal (degradado) que se estende pela envolvente próxima à área de
projecto.
A linha de água de carácter torrencial, cujo traçado se desenvolve de Nordeste para
Sudoeste atravessando a área em estudo, apresenta o seu leito coberto por silvas e
caniçais (Foto 2 e 5 da FIG. IV.8)
A área de projecto encontra-se atravessada no seu limite Nordeste por uma Linha de Média
Tensão (Rede Eléctrica Nacional), de orientação NE-SW, visível na área de intervenção
indicada na foto 4 da FIG. IV.8.
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O segmento da Rede de Saneamento Básico (rede de esgotos) do limite Sudeste da
povoação de Sobral de Ceira penetra na área em estudo paralelamente à Linha Férrea Ramal da Lousã, a qual, configura o limite Sul/Sudoeste da área de projecto, de onde é
tirada a foto 4 da FIG.IV.8.
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4.

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

4.1

Metodologia

Neste ponto procede-se à caracterização dos recursos hídricos e da qualidade da água da
área do projecto, considerando a divisão entre águas superficiais e águas subterrâneas.
Relativamente às águas superficiais, é apresentado um breve enquadramento da área onde
o projecto se insere, tanto em termos hidrográficos como hidrológicos. Esta caracterização
foi feita com recurso ao Índice Hidrográfico e Classificação Decimal de Cursos de Água de
Portugal, ao Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Mondego, à Carta Militar de Portugal, folha
n.º 241 (Coimbra-Sul) à escala 1: 25 000, ao “Estudo Hidrológico e Hidráulico” elaborado no
âmbito do projecto e ao reconhecimento local da zona.
No que se refere à qualidade de água, considerou-se a análise dos dados disponibilizados
para o curso de água mais próximo, sendo estes de carácter meramente indicativo.
No que respeita às águas subterrâneas, efectua-se uma caracterização hidrogeológica a
nível regional e local, sendo ainda analisada a qualidade das águas com base no Atlas do
Ambiente Digital e na publicação designada “Desenvolvimento de um Inventário das Águas
Subterrâneas de Portugal”, LNEC, 1995. É de referir que não foi identificada qualquer
estação de monitorização na proximidade da área de projecto.
Por último é ainda feita uma referência aos usos da água no concelho e na zona.
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4.2
4.2.1

Recursos Hídricos Superficiais
Enquadramento Hidrográfico e Hidrológico

A área de projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego. Esta bacia apresenta
2
uma área de 6 671 km e uma precipitação média anual ponderada de 1 240 mm.

Segundo o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mondego (1999), a afluência média anual na
área da bacia para o período de 1941/42 a 1990/91 é de cerca de 2 700 hm3/ano, a que
corresponde um escoamento médio anual de cerca de 400 mm/ano. A afluência média
anual para um ano seco é de 1 213 hm3/ano, enquanto que para um ano húmido é de
4 032 hm3/ano.
Do ponto de vista sazonal constata-se que cerca de 70% das afluências anuais concentramse no semestre de Novembro a Abril.
De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de
Portugal, o projecto em análise insere-se na Região Hidrográfica n.º 7 – Mondego e Vouga
(DGRAH, 1981) – FIG. IV.9.
No que respeita às linhas de água de maior expressão, a área de implantação do projecto
localiza-se na sub-bacia do rio Corvo, afluente da margem esquerda do rio Ceira, no vale
associado a uma linha de água torrencial, na sua margem direita, que não tem designação,
quer no Índice Hidrográfico quer na Carta Militar. O rio Corvo nasce na Serra da Lousã, no
concelho de Penela, e desagua no rio Ceira, na vila de Ceira. De acordo com o Plano de
Bacia Hidrográfica do rio Mondego, o escoamento anual médio no rio Corvo é de 455,5 mm
e a precipitação anual média é de 1112 mm.
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FIG. IV. 9 – Enquadramento Hidrográfico da Área em Estudo
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No Quadro IV.3 apresentam-se as características físicas das linhas de água de maior
importância na área em estudo e sua envolvente, bem como a sua classificação de acordo
com o Índice Hidrográfico.

Quadro IV. 3 – Classificação Decimal dos Principais Cursos de Água em Estudo e sua envolvente

Classificação Decimal

Área da Bacia
2
Hidrográfica (km )

Comprimento do
Curso de Água (km)

Rio Ceira

701 11

736,6

99,9

Rio Corvo

701 11 01

225,5

46,1

Designação

Fonte: ”Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 1981.

Da análise da FIG. IV.9 verifica-se que a área de implantação do projecto é apenas
atravessada por um afluente do rio Corvo, cujo o topónimo não se conhece, optando-se por
designá-lo por ribeira do Sobral uma vez que passa junto a povoação de Sobral da Ceira.
Trata-se de uma pequena linha de água de pouco expressão e de carácter torrencial.
De acordo com o Estudo Hidrológico elaborado para a área do Parque de Material e
Oficinas de Ceira, a ribeira de Sobral apresenta um escoamento em regime rápido, não se
considerando a zona vulnerável a situações de cheia uma vez que drena uma bacia
hidrográfica de reduzidas dimensões, tendo sido calculado um caudal de ponta de cheia
para um período de retorno de 100 anos, de 8,77 m3/s.
O troço da Linha Férrea – Ramal da Lousã adjacente à área de intervenção desenvolve-se
em perfil de aterro com cerca de 15 m de altura e contempla já uma passagem hidráulica
para a esta linha de água. A referida estrutura pretende possibilitar o escoamento das
águas de escorrência superficial através do aterro da via, em direcção à margem direita do
rio Corvo.
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4.2.2

Qualidade da Água Superficial

No local em estudo não existem captações de água superficial nem pontos de
caracterização da qualidade da água. O ponto de caracterização mais próximo localiza-se,
no rio Ceira, de acordo com a FIG. IV.9. Tomaram-se em conta os dados recolhidos nesta
estação de qualidade da água, sendo estes valores meramente indicativos da região.
O

quadro

legislativo

actual

relativo

à

qualidade

da

água

é

constituído

pelo

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que fixa as normas a que a água deve obedecer,
em função do tipo de utilização, com vista à protecção, preservação e melhoria da sua
qualidade, a qual é avaliada em termos das suas qualidades organolépticas, físico-químicas
e microbiológicas.
Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas
contemplados no referido Decreto-Lei, a qualidade da água na zona será avaliada
considerando os principais usos ou potenciais usos.
Assim, a qualidade das águas superficiais será analisada em termos de qualidade mínima,
de água destinada à produção de água para consumo humano, de água destinada à rega e
de água para fins aquícolas – águas piscícolas.
No Quadro IV.4 indicam-se os valores limite associados a cada um dos usos acima
referidos, bem como os valores para a qualidade mínima.
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Parâmetros

Quadro IV. 4 – Objectivos Ambientais de Qualidade das Águas
Água
Água Para Consumo Humano
Qualidade
Para
Mínima
A1
A2
A3
Rega
(1)

pH

6,5 - 8,5

(1)

5,5 - 9,0

(1)

5,5 - 9,0

(2)

4,5 - 9,0

(2)

5,0 - 9,0

Piscícolas
Salmonídeos
(2)

6-9

Ciprinídeos
6 - 9(2)

Sólidos Suspensos Totais (mg/l)

25(1)

---

---

60(1)

---

25(1)

25(1)

Temperatura (ºC)

25(2)

25(2)

25(2)

---

30(2)

21,5(2)

28(2)

1 000(1)

1 000(1)

1 000(1)

---

---

---

---

---

Condutividade (µS/cm)
Nitratos (mg/l NO3)

(2)

50

(2)

(2)

50

(2)

(2)

(1)

50

50

(2)

---

---

(2)

Sulfatos (mg/l SO4)

250

250

250

575

250

---

---

Cloretos (mg/l CI)

200(1)

200(1)

200(1)

70(1)

250(2)

---

---

(2)

(1)

Cobre (mg/L Cu)
Zinco (mg/l Zn)
Chumbo (mg/l Pb)
CQO (mg/l O2)
Oxigénio Dissolvido (%)

1

5

0,1

0,4

0,04(1)

5(2)

5(2)

10(2)

0,5(2)

0,3(2)

1,0(2)

0,05(2)

0,05(2)

20(2)

0,05(2)

---

---

---

---

---

---

0,05

0,05

3(2)
0,05(2)
--70%

50%

(2)

(1)

--(3)

(1)

30
(3)

30%

(3)

(2)

---

50%

(3)

(1)

(2)

50

50(2)

3(1)

6(1)

CBO5 (mg/l O2)

3(1)

5(1)

7(1)

---

5(2)

Azoto Kjeldahl (3) (mg/l N)

1(1)

2(1)

3(1)

---

2(2)

---

---

---

1,0(2)

1(2)

1(2)

5,0(1)

---

---

---

(1)

(2)

(2)

Azoto Amoniacal (mg/l NH4)

0,05

1,5

Ferro (mg/l Fe)

0,1(1)

1,0(1)

1,0(1)

(1)

(1)

(1)

Fosfatos (mg/l P2O5)
Coliformes Totais (NMP/100 ml)
Coliformes Fecais (NMP/100 ml)

0,4

(1)

50

(1)

20

Estreptococos Fecais (NMP/
20(1)
100 ml)
(1) VMR - Valor Máximo Recomendado
(2) VMA - Valor Máximo Admissível
(3) VmA - Valor Mínimo Admissível
(4) Excluindo o azoto de NO2 e NO3
(5) Valor expresso em mg P /l

0,7

(1)

5 000

(1)

2 000

(1)

1 000

4,0

0,7

(1)

50 000

(5)

---

1,0

---

---

---

---

---

---

(1)

100

---

---

---

(1)

---

---

---

---

20 000
10 000

(1)

Fonte: Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto
Anexo I - Qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano
Anexo XVI - Qualidade das águas destinadas à rega
Anexo XXI - Qualidade mínima das águas superficiais

No Quadro IV.4 apresenta-se uma caracterização da Qualidade da Água do rio Ceira com
base nos valores recolhidos entre 2001 e 2008, na Estação de Cabouco (Estação 12H/02),
localizada no rio Ceira, a cerca de 2 km a montante da confluência do rio Corvo com o rio
Ceira (FIG. IV.9).
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Quadro IV. 5 – Concentração Média de Poluentes no rio Ceira (Estação de Cabouco – 12H/02, SNHIR)
Valores
Parâmetros
Médios (1)

(1)

pH (campo)

7,3

SST (mg/l)

5,2

Temperatura (ºC)

17,4

Nitratos (mg/l NO3)

3,7

Sulfatos (mg/l SO4)

20,0

Cloretos (mg/l CI)

14,2

Cobre (mg/L Cu)

0,0

Zinco (mg/l Zn)

0,0

Chumbo (mg/l Pb)

0,0

CQO (mg/l)

13,2

Oxigénio Dissolvido (%)

87,2

CBO5 (mg/l O2)

2,2

Azoto Kjeldahl (mg/l N)

1,0

Azoto Amoniacal (mg/l NH4)

0,2

Ferro Total (mg/l)

0,2

Fosfatos (P2O5 mg/l)

0,2

Coliformes Totais (NMP/100 ml)

3312,1

Coliformes Fecais (NMP/100 ml)

762,3

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml)

240,0

Valor médios dos dados recolhidos entre 2001 e 2008

Com base na análise do Quadro IV.5, e comparando as concentrações médias de poluentes
registadas na Estação de Cabouco com os valores legislados para a água destina à
produção de água para consumo humano, para a água destinada a rega, para água com
fins aquícolas (águas piscícolas) e qualidade mínima de águas superficiais, concluiu-se que:
-

Quanto à água destinada à produção de água para consumo humano, verifica-se
que a respectiva utilização só é aconselhável se for sujeita a um tratamento
adequado, pois de acordo com os parâmetros monitorizadas esta água insere-se
no grupo A2;
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-

No caso das águas destinadas à rega são cumpridos todos os valores máximos
recomendados e admissíveis dos parâmetros analisados com excepção do teor de
coliformes fecais, o qual é largamente ultrapassado;

-

Relativamente às águas com fins aquícolas (águas piscícolas) são cumpridos
todos os valores limite estabelecidos para os parâmetros analisados;

-

Quanto à qualidade mínima das águas superficiais, dos parâmetros analisados
constata-se que todos os valores limite estabelecidos pela legislação referida são
respeitados.

Assim, no que diz respeito à qualidade da água do rio Ceira, apenas há a salientar as
concentrações mais elevadas de coliformes fecais, que indiciam a existência de alguma
contaminação fecal na água. Os restantes parâmetros encontram-se dentro dos limites
estabelecidos pela legislação.

4.3
4.3.1

Recursos Hídricos Subterrâneos
Caracterização Hidrogeológica

A área do projecto encontra-se inserida na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, numa
zona que não intercepta os sistemas aquíferos definidos para aquela unidade segundo a
classificação do INAG.
Assim, dadas as características geológicas das formações xistentas ocorrentes na zona do
projecto, a sua permeabilidade é em geral baixa pelo que os aquíferos são do tipo fissural
dependendo directamente do grau de fracturação e diaclasamento do maciço rochoso em
profundidade, bem como de zonas de escoamento preferencial (falhas ou filões).
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Os depósitos aluvionares / coluvionares existentes para jusante do Ramal da Lousã,
constituem já um meio poroso e de permeabilidade variável, tendo em geral potencial para
formar aquíferos, podendo ser considerado significativo face à expressão e espessura em
que ocorrem ao longo do rio Corvo.

4.3.2

Qualidade da Água Subterrânea

A qualidade química das águas subterrâneas depende do tipo de formações por onde estas
circulam, que lhes conferem determinadas características, e da existência ou não de
actividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais na área, que contribuem para a
deposição não controlada de poluentes no solo, posteriormente lixiviados e transportados
para as águas subterrâneas pela chuva durante a infiltração.
Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem directamente do modo
como se processa a recarga e o escoamento da água do aquífero.
A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição depende do tipo de solo, da profundidade da
zona vadosa, do material do aquífero e da condutividade hidráulica. São estes factores que
afectam directamente o escoamento e o tempo de contacto entre a água e os poluentes
retidos no solo, determinando assim a sua retenção ou migração.
De forma a avaliar a qualidade da água subterrânea na área em estudo, e uma vez que não
existem captações de água subterrânea na zona de projecto, as características típicas das
águas subterrâneas da região onde se insere o projecto foram analisadas e são indicadas
no Quadro IV.6, bem como as normas de qualidade aplicáveis.
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Quadro IV. 6 – Qualidade Química das Águas Subterrâneas

Parâmetros

Zona do Projecto

Valores Legislados para
(1)
consumo humano
VMR

(3)

VMA

(3)

Valores Legislados
(3)
para a Rega
VMR

Cloretos (mg/l CI)

10 - 25

200

---

70

Sulfatos (mg/l SO4)

0 - 20

150

250

575

---

---

---

Dureza Permanente

0 - 50
< 50

---

---

---

Dureza Temporária

< 50

---

---

---

20 - 60

---

---

---

(3)

Dureza (mg/l CaCO3)
Dureza Total

Resíduo Seco (mg/l)

Fonte: Atlas do Ambiente, 1987
(1) - Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto
Anexo I - Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água Para Consumo Humano;
(2) - Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto
Anexo XVI - Qualidade das Águas Destinadas à Rega;
(3) - Valor Máximo Recomendado;
(4) - Valor Máximo Admissível.

Comparando os valores registados com os valores normativos, verifica-se que a água
subterrânea da região onde se integra o projecto apresenta potencialmente boa qualidade.

4.4

Usos da Água

De acordo com o PBH (1999), as necessidades de água globais na bacia hidrográfica do rio
Mondego são actualmente de cerca de 450 hm³/ano. Aproximadamente 77% destas
necessidades correspondem à rega, enquanto os restantes 23% se repartem, de forma
muito semelhante, pelo abastecimento público e consumo industrial.
A bacia do Mondego apresenta uma enorme diversificação de utilizações da água, muito
importante para o desenvolvimento económico da região, nomeadamente a agricultura e a
indústria no Baixo Mondego, a produção de energia eléctrica no Médio Mondego e na Serra
da Estrela e, claro, o abastecimento público em toda a bacia.
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Actualmente, as necessidades de água para o abastecimento público são de 50 hm³/ano
enquanto que para a indústria são de 51 hm³/ano. As necessidades de água globais para a
rega dos cerca de 93 000 ha de terrenos agrícolas identificados na bacia hidrográfica do rio
Mondego são actualmente de 344 hm³/ano. Da área total regada na bacia do Mondego,
cerca de 5% são regadios estatais, 10% são regadios colectivos tradicionais e 85% são
regadios individuais.
Na zona do projecto e envolvente directa não foram identificadas quaisquer infra-estruturas
hidráulicas ou captações de água.
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5.

QUALIDADE DO AR

5.1

Metodologia

Neste ponto apresenta-se a caracterização da qualidade do ar na região de implantação do
futuro Parque de Material e Oficinas de Ceira.
Para tal apresenta-se inicialmente o enquadramento legislativo no que concerne à qualidade
do ar ambiente, seguido da caracterização da qualidade do ar ao nível regional.
Na caracterização regional da qualidade do ar utilizaram-se os registos da Estação de
Coimbra (Instituto Geofísico de Coimbra), que é a estação de monitorização da qualidade
do ar localizada mais próximo do local do projecto. Esta estação está integrada na rede de
medição da Qualidade do Ar da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro.
Nesta estação são monitorizados os poluentes atmosféricos Dióxido de Enxofre (SO2),
Dióxido de Azoto (NO2), Partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 µm
(PM10) e Ozono (O3).
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional actualmente
em vigor e com as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.).
Para além dos aspectos acima referidos, foram ainda identificadas a nível local as principais
fontes poluentes na zona interessada pelo projecto.
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5.2

Enquadramento Legislativo

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho define as linhas de orientação da política de
gestão da qualidade do ar em Portugal.
O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de
Dezembro, em conformidade com os objectivos traçados no Decreto-Lei n.º 276/99,
estabelecem, designadamente, os valores limite e os limiares de alerta para as
concentrações de determinados poluentes no ar ambiente.
Assim, no Decreto-Lei n.º 111/2002 são estabelecidos valores limite para o dióxido de
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão com diâmetro inferior a
10 µm (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono com datas de cumprimento de 1
de Janeiro de 2005 (actualmente em vigor) e de 1 de Janeiro de 2010. Para determinados
poluentes foram estabelecidas margens de tolerância aplicáveis entre a entrada em vigor e
a data de cumprimento.
Durante o referido período transitório e conforme disposto no Artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 111/2002 (Norma de Aplicação Transitória), tem-se que: b) Mantêm-se em vigor, até 1
de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de referência de amostragem e análise
constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, no
que se refere ao dióxido de azoto.”
O Decreto-Lei n.º 320/2003 visa definir objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de
alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios comuns para a avaliação
das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar ambiente e para a
informação ao público.
No Quadro IV.7 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o Dióxido de
Enxofre, Dióxido de Azoto e Partículas em suspensão (PM10), de acordo com o Decreto-Lei
n.º 111/2002 e para o ozono, de acordo com o Decreto-lei n.º 320/2003.
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Quadro IV. 7 – Valores Normativos da Qualidade do Ar (Decretos-Lei n.º 111/2002 e 320/2003)

Poluente

Legislação

1h

Período Considerado
Ano
8h
24 h
Civil

AOT40

3

Dióxido de
Enxofre

Decreto-Lei n.º 111/2002 (µg/m )
(1)
Valor Limite para Protecção da Saúde Humana
350

—

125

Valor Limite para Protecção dos Ecossistemas
Limiar de Alerta

Dióxido
de Azoto
Partículas
em
suspensão
(PM10)

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana

(4)

Limiar de Alerta
Valor Limite para Protecção da Saúde Humana

—

(2)

—

—

500

(3)

—

—

200

(5)

—

—

400

(3)

—

—

—

—

50

(7)

—

—

20

—

—

—

40

(6)

—

—

—

40

—

3

Decreto-Lei n.º 302/2003 (µg/m )
(8)
Valor Alvo para Protecção da Saúde Humana
—
(10)

Ozono

Valor Alvo para Protecção da Vegetação
Objectivos a Longo Prazo para Protecção da Saúde
(12)
Humana
Objectivos a Longo Prazo para Protecção da
(10)
Vegetação
Limiar de Informação
Limiar de Alerta

120

(9)

—

—

—

—

—

—
18 000

(11)

—

120

—

—

—

—

—

—

—

6 000

180

—

—

—

—

240

(3)

Notas:
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil.
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou
numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área.
(4) – Data de cumprimento: 1 de Janeiro 2010 (Valores indicativos). De referir que está ainda em vigor para este parâmetro a Portaria n.º 286/93,
de 12 de Março, que estipula para o NO2 o valor limite de 200 µg/m3 para o Percentil 98, e como valores guia: 50 para o Percentil 50 e 135
µg/m3 para o Percentil 98.
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil – A margem de tolerância é de 80µg/m3 à data de entrada em
vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa
percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010.
(6) – A margem de tolerância é de 16µg/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de
1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010.
(7) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
(8) – Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado pela
análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e actualizados de hora a hora. Cada média
octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia determinado será o
período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o período
entre as 16 e as 24 horas desse dia.
(9) – Valor a não exceder mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a três anos. Caso os dados anuais utilizados para a
determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do
cumprimento dos valores alvo são os seguintes: Valor alvo para protecção da saúde humana-dados válidos por uma ano; Valor alvo para
protecção da vegetação – dados válidos por três anos.
(10) – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb calculado com base em valores horários medidos de Maio a Julho (inclusive).
(11) – Calculados em média em relação a 5 anos.
(12) – Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil
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No Quadro IV.8 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão
directamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor.
Quadro IV. 8 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Saúde Humana

Poluente

Valor Recomendado

Ozono

Período

3

8h

3

1h
Anual
10 min
24 h
Anual

120 µg/m (0,06 ppm)
200 µg/m (0,11 ppm)
3
40 to 50 µg/m (0,021 to 0,026 ppm)
3
500 µg/m (0,175 ppm)
3
125 µg/m (0,044 ppm)
3
50 µg/m (0,017 ppm)

Dióxido de Azoto
Dióxido de Enxofre
Partículas em suspensão

a)

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente
associado a causas de morbilidade e mortalidade.
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition.

No Quadro IV.9 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre.
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior aos
recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a efeitos
nocivos para o Homem ou vegetação.
Quadro IV. 9 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Vegetação

Poluente
Dióxido de
Enxofre
Óxidos de
Azoto
Ozono

Nível crítico

Valor Recomendado
10–30 µg/m

Anual

Carga crítica

250–1500 eq/ha/ano

Nível crítico

30 µg/m

Carga crítica

5–35 kg N/ha/ano

Nível crítico

0,2–10 ppm·h

a) Depende do tipo de vegetação.
b) Depende do tipo de solo e ecossistema.
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.
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5.3

Caracterização Regional

A Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima da área em estudo é a
Estação de Coimbra (Instituto Geofísico de Coimbra) cujas características se apresentam
no Quadro IV.10 e a sua localização na FIG. IV.10.
Quadro IV. 10 – Características da Estação de Coimbra

Código da Estação

2016

Data de Início

1 de Janeiro de 2003

Localização

Latitude

40º 12’ 80’’ N

Longitude

008º 24’ 39’’ W

Altitude (m)

147

Tipo de Estação

Urbana de fundo

Fonte: QualAr – Base de Dados On-line sobre Qualidade do Ar, 2008

Nesta estação é monitorizada a concentração de Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de
Azoto (NO2), Partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 µm (PM10) e Ozono (O3),
cujas análises dos resultados registados para os anos de 2004 e 2005 se apresenta em
seguida.

5.3.1

Dióxido de Enxofre (SO2)

No Quadro IV.11 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente Dióxido de
Enxofre em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3, para os anos
civis de 2004 e 2005.
Quadro IV. 11 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2)

Valor Anual (base horária)
Ano

3

Valor Anual (base diária)
3

3

3

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

2004

2,7

60,0

2,8

18,9

2005

2,4

40,0

2,5

12,1
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No Quadro IV.12 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para o
poluente Dióxido de Enxofre com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 111/2002.
Quadro IV. 12 – Quadro Síntese para o Poluente SO2

Nº de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano
Limiar de Alerta

(1)

Valor Limite Anual

2004

0

0

2005

0

0

(2)

(1) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(2) – 350 µg/m3 (Exedências permitidas, em horas: 24)

Da análise do quadro anterior verifica-se que na Estação de Coimbra o Valor Limite Anual
para Protecção da Saúde Humana para o NO2 não foi ultrapassado para os anos em
estudo.
Relativamente ao Limiar de Alerta para o NO2 (400 µg/m3, medido em três horas
consecutivas), também não foram excedidos os valores recomendados.
Para este poluente o valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde Humana
(base diária) coincide com o valor limite de 125 µg/m3 estabelecido pelo Decreto-lei
n.º 111/2002. Assim, também neste caso não ocorreram situações de incumprimento nos
anos em análise.
Quanto ao valor médio anual recomendado para Protecção da Vegetação (10-30 µg/m3),
também não foi excedido no período em análise.
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FIG. IV. 10 – Localização da Estação de Monitorização de Qualidade do ar
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5.3.2

Dióxido de Azoto (NO2)

No Quadro IV.13 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente Dióxido de
Azoto em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3, para os dois anos
civis em estudo.
Quadro IV. 13 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2)

Valor Anual (base horária)
Ano

3

Valor Anual (base diária)
3

3

3

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

2004

20,5

120,0

20,5

52,7

2005

20,3

158,0

20,4

66,0

No Quadro IV.14 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para o
poluente Dióxido de Azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 111/2002.
Quadro IV. 14 – Quadro Síntese para o Poluente NO2

Nº de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano
Limiar de Alerta

(1)

Valor Limite Anual

2004

0

0

2005

0

0

(2)

(1) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(2) – 40 µg/m3

Verifica-se que na Estação de Coimbra o Valor Limite Anual para Protecção da Saúde
Humana para o NO2 não foi ultrapassado nos anos em estudo.
Relativamente ao Limiar de Alerta para o NO2 (400 µg/m3, medido em três horas
consecutivas), também não foram excedidos os valores recomendados.
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Também para este poluente o valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde
Humana (média de 1 hora) coincide com o valor limite de 200 µg/m3 estabelecido pelo
Decreto-lei n.º 111/2002. Assim, não ocorreram situações de incumprimento nos anos em
análise.
O valor médio anual recomendado para Protecção da Vegetação (30 µg/m3) também não foi
excedido no período em análise.

5.3.3

Partículas PM10

No Quadro IV.15 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em
suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, registados nos anos de 2004
e 2005.
Quadro IV. 15 – Concentração e Excedências de PM10

Valor Anual (base horária)

Valor Anual (base diária)

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

N.º de Vezes que
Excedeu o Valor Limite
(1)
Diário

2004

19,5

231,0

19,5

63,4

2

2005

28,2

576,0

28,2

240,7

30

Ano
3

(1)

3

3

3

– 50 µg/m (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil)
3

Da análise dos dados disponíveis, as concentrações de PM10 registadas na Estação de
Coimbra entre 2004 e 2005 cumprem o definido no Decreto-Lei n.º 111/2004, de 16 de Abril,
uma vez que o valor limite (50µg/m3) não foi excedido mais de 35 vezes em qualquer um
dos anos civis em análise.
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana, actualmente de
40 µg/m3, também não foi excedido neste intervalo de tempo.
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5.3.4

Ozono

No Quadro IV.16 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo3

horária) de Ozono (O3), expressos em µg/m , para o período de 2004 a 2005.
Quadro IV. 16 – Concentração de Ozono (O3)

Valor Anual (base horária)
Ano

3

Valor Anual (base octo-horária)
3

3

3

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

Média (µg/m )

Máximo (µg/m )

2004

50,9

224,0

50,9

191,8

2005

53,5

210,0

53,5

168,1

No Quadro IV.17 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias octohorárias obtidas para o Ozono, por comparação com os respectivos valores limite diários
estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 320/2003.
Quadro IV. 17 – Quadro Síntese para o Poluente O3

Nº. de Excedências
Protecção da
Vegetação

Protecção da Saúde Humana

Ano

Valor
(1)
Alvo

Limiar de
(2)
Informação

Limiar de
(3)
Alerta

AOT40 Valor
(4)
Alvo

2004

19

4

0

14 175

2005

30

4

0

13 830

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano)
(2) – 180 µg/m3
(3) – 240 µg/m3
(4) – 18 000 µg/m3

Da análise dos dados disponíveis verifica-se que houve incumprimento da legislação já que
o número de excedências ao Valor-Alvo para Protecção da Saúde Humana, estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 302/2003, foi superior a 25 dias por ano em 2005.
Também o Limiar de Informação foi excedido 4 vezes nos dois anos em estudo.
O Limiar de Alerta não foi excedido durante o período de 2004 a 2005
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Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o Valor-Alvo para Protecção da
Vegetação também não foi ultrapassado na estação em estudo em 2004 e 2005, ocorrendo
cumprimento da legislação.
O valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde Humana (120 µg/m3) foi
ultrapassado 19 dias em 2004 e 30 dias em 2005.
Tendo em conta a análise efectuada anteriormente para os diferentes poluentes
atmosféricos, constata-se que ocorrem pontualmente algumas violações à legislação em
vigor, mas que esta, de um modo geral, foi cumprida.
Da análise do documento “Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal”, em termos locais,
verifica-se que em Coimbra as concentrações médias diárias de SO2 cumprem o respectivo
limiar inferior de avaliação para protecção da saúde humana, de 50 µg/m3, que não deve ser
excedido mais de 3 vezes num ano.
Relativamente ao poluente NO2, as concentrações horárias cumprem sempre o valor limite
para protecção da saúde humana de 200 µg/m3, que não deve ser ultrapassado mais de 18
vezes num ano. As concentrações médias anuais deste poluente estão compreendidas
entre o respectivo valor limite (40 µg/m3) e o valor limite acrescido de uma margem de
tolerância (a margem de tolerância a aplicar encontra-se descrita no Quadro IV.7).

5.4
5.4.1

Principais Características do Local do Projecto
Identificação das principais fontes poluentes

A nível local, na área de implantação do projecto identificam-se as seguintes fontes
poluentes:
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•

Agrícolas e naturais: relativamente à ocupação dos solos, a considerável área
agrícola da planície aluvial do Rio Corvo e a elevada expressão de solos incultos.

•

Circulação rodoviária: próximo da zona de projecto existem infra-estruturas
rodoviárias, que apresentam valores de tráfego muito pouco consideráveis (EM
567, EM 568, EM 1154 e os arruamentos urbanos da povoação de Sobral de
Ceira), sendo os gases de escape, resultantes da circulação automóvel,
responsáveis pela emissão de NOx, CO e também de CO2.

5.4.2

Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos

O vento é o principal factor que contribui para a dispersão de poluentes atmosféricos, pelo
que o conhecimento do regime geral dos ventos é fundamental nos estudos de previsão de
dispersão de poluentes no ar bem como a morfologia do terreno.
Tendo em conta os registos da estação meteorológica mais próxima da área de projecto
(Estação de Coimbra), verifica-se que os ventos dominantes são do quadrante Noroeste
(34,1%), seguindo-se em importância os quadrantes Oeste (12,6%) e Sudeste (12,4%).
As situações de calmaria acontecem com uma frequência de 6,9%. As maiores velocidades
médias registadas ocorrem nos quadrantes Este e Sudeste, com valores de 13,9 km/h e
12,5 km/h, respectivamente.
Verifica-se assim que os rumos de ventos dominantes na região são de Noroeste, Oeste e
Sudeste, com velocidades de vento de intensidade média, o que, dada a morfologia pouco
encaixada do troço terminal do vale onde se localiza o projecto, facilita a circulação do ar
contribuindo para a dispersão de poluentes.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

135/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

5.5

Conclusões

O facto da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar utilizada nesta análise (Estação de
Coimbra) constituir uma estação com características de fundo urbana, leva a prever que
para a área em estudo de características periurbanas a rurais, os valores sejam
substancialmente mais baixos. No entanto, utilizou-se a mencionada estação pela
inexistência de outra e pela proximidade geográfica à área de projecto.
É assim expectável que a qualidade do ar na área de implantação de projecto seja boa, não
sendo de prever a existência de situações de violação da legislação em vigor.
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6.

AMBIENTE SONORO

6.1

Metodologia

O Parque de Material e Oficinas do Metropolitano Ligeiro do Mondego ficará localizado nas
proximidades da povoação de Sobral da Ceira (freguesia de Ceira, pertencente ao Concelho
de Coimbra), e do Ramal da Lousã, existindo na sua periferia algumas habitações.
Efectuaram-se medições dos níveis sonoros de ruído ambiente apercebido em dois locais,
nos dias 27 e 28 de Novembro de 2007 e de 1 a 3 de Janeiro de 2008, com condições
atmosféricas de tempo seco e vento fraco (temperatura do ar ≈8-22º C; humidade relativa
≈35-70%; velocidade do vento ≤ 1,5 m/s), através de amostragens de duração adequada
(superior a 30min.) e abrangendo os períodos diurno, entardecer e nocturno, em condições
consideradas representativas da actividade normal das zonas em apreço.
Os resultados obtidos, apresentados adiante no Quadro IV.18 são representativos das
condições de ambiente sonoro correspondentes à “situação de referência”, para efeitos da
presente avaliação.
Nas campanhas de medição de níveis sonoros foram seguidos os procedimentos indicados
na Norma Portuguesa NP 1730, 1996: “Acústica - Descrição e Medição do Ruído Ambiente”
e no documento “Procedimentos Específicos de Medição do Ruído Ambiente” do ex-Instituto
do Ambiente (Abril 2003). Utilizou-se um sonómetro integrador da marca Rion, modelo
NA27 (Classe de Precisão 1), de acordo com Normas CEI 804 (2000), incluindo filtros de
terços de oitava de acordo com a Norma CEI 225 (1966), verificado no Laboratório de
Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade.
Foi efectuada a calibração do sonómetro no início e no final de cada período de medições,
utilizando um calibrador, verificado no mesmo laboratório do sonómetro, e registados os
desvios relativamente à última calibração, que não excederam 0,08 dB.
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Seguidamente, procede-se ao enquadramento do actual quadro legislativo sobre a matéria,
seguido da caracterização da zona com base nas medições efectuadas.

6.2

Disposições Legais

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora (Regulamento
Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) visa a salvaguarda da
saúde humana e o bem-estar das populações, e estabelece o seguinte:
Artigo 3.º

Definições

a) Actividade ruidosa permanente: a actividade desenvolvida, com carácter permanente, ainda
que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;

b) Actividade ruidosa temporária: a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha
carácter não permanente e que prozuda ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de
construção civil, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;

c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os
limites fixados

d) Fonte de ruído: a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais
onde se faça sentir o seu efeito;
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(...)

i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano;

j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
Ld/10

Lden = 10 × log 1/24 [13×10

(Le+5)/10

+ 3×10

]

(Ln+10)/10

+ 8×10

l) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;

m) Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;

n) Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano;

o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln,
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A);

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:

i) Período diurno: 7–20 horas;
ii) Período do entardecer: 20–23 horas;
iii) Período nocturno: 23–7 horas;
q) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer,
com utilização humana;
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(...)

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do
local considerado;

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;

v) 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;

x) 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;
(...)

O Art.º 11º do mesmo diploma estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em
função da classificação das zonas como “sensíveis” ou mistas.
Artigo 11.º
Valores limite de exposição
1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
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a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

(…)

2 - Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores
limite fixados no presente artigo.
os

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.

2 e 3 do artigo 6.º,

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).

(…)

Tendo em conta que, no caso em apreciação, a classificação das zonas em análise como “mistas” ou
“sensíveis” não está ainda definida, de acordo com o Art.º 6.º, pela entidade competente (Câmara
Municipal), considera-se aplicável o disposto no n.º 3 do Art.º 11.º.

Seguindo uma filosofia de prevenção no que respeita à afectação das populações por ruído, o RGR
estabelece no Art.º 12.º o seguinte:

Artigo 12.º
Controlo prévio das operações urbanísticas
(…)

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas
escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite
fixados no artigo anterior.
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O diploma citado estabelece, complementarmente, no que respeita a actividades ruidosas
permanentes, o seguinte:
Artigo 13.º
Actividades ruidosas permanentes
1 - A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados
estão sujeitos:

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.ª;

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular
da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual,
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I ao presente
Regulamento, do qual faz parte integrante.”

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas as medidas necessária,s de
acordo com a seguinte ordem decrescente:

a) Medidas de redução na fonte de ruído

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído

c) Medidas de redução no receptor sensível

(…)
5 - O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor
do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A),
os

considerando o estabelecido nos n. 1 e 4 do anexo I.
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As definições de interesse para verificação do cumprimento do Art.º 13.º, atrás transcrito,
são descritas no Anexo I do RGR e são:
•

Nível de avaliação (LAr): valor do LAeq do “ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do “ruído particular” corrigido de acordo com as características tonais ou
impulsivas do “ruído particular”, segundo a fórmula:
LAr=LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva.

•

Correcção tonal, K1 e Correcção impulsiva, K2: estes valores são K1=3 dB(A) ou
K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou impulsivas,
respectivamente, são características específicas do ruído particular, ou são
K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se
verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a correcção a adicionar
é de K1+K2=6 dB(A).
a) método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de
tempo de avaliação: verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível sonoro
de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído
deve ser considerado tonal.
b) método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do
intervalo de tempo de avaliação: determinar a diferença entre o nível sonoro
contínuo equivalente, LAeq , medido em simultâneo com característica impulsiva e
fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado
impulsivo.

•

Factor de Correcção D: valor a adicionar aos valores limite da diferença entre o
LAeq do “ruído ambiente” que inclui o “ruído particular” corrigido (LAr) e o LAeq do
“ruído residual” (estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º):
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Valor da relação percentual (q) entre a Duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a

D, em dB(A)

duração total do período de referência
q « 12,5%

4

12,5% ‹ q « 25%

3

25% ‹ q « 50%

2

50% ‹ q « 75%

1

q › 75%

0

Nota: Excepções à tabela anterior—para o período nocturno não são
aplicáveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores
percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a aplicação
de D=3 para actividades com horário de funcionamento até às 24 horas.

No que diz respeito a “Actividades ruidosas temporárias”, onde se englobam os trabalhos de
construção civil a executar na fase da obra, o RGR estabelece o seguinte:

Artigo 14.º
Actividades ruidosas temporárias
É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de:

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e
as 8 horas;

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento;

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.
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Artigo 15.º
Licença especial de ruído
1 - 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, que fixa as condições de exercício da actividade relativas aos aspectos
referidos no número seguinte.

2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15
dias úteis relativamente à data de início da actividade, indicando:

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade;

b) Datas de início e termo da actividade;

c) Horário;

d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora;

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável;

f)

Outras informações consideradas relevantes.

(…)
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6.3

Classificação Acústica

Na zona em estudo, a classificação acústica não está ainda oficialmente definida, de acordo
com o Art.º 6.º, pela entidade competente (Câmara Municipal de Coimbra), pelo que se
consideraria aplicável o disposto no n.º 3 do Art.º 11.º. No entanto, a Câmara Municipal de
Coimbra, contactada a este propósito, expressou em ofício, apresentado no Anexo 1, que
de acordo com o processo de zonamento acústico em curso, a zona será classificada como
“zona mista”.
Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento
importa garantir na fase de exploração do PMO são as seguintes:
 n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007:
Lden ≤ 65 dB(A);
Ln ≤ 55 dB(A);
 n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007(1):
LAr – LAeq (ruído residual) ≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h;
LAr – LAeq (ruído residual) ≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h;
LAr – LAeq (ruído residual) ≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h.

(1) – “ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos
locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.”
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6.4

Caracterização do Ambiente Sonoro

As medições acústicas foram efectuadas em posições representativas dos receptores com
maior interesse para a presente avaliação (assinalada esquematicamente na FIG.IV. 11)
correspondentes aos edifícios com ocupação sensível situados nas proximidades da área
prevista para implantação do PMO, tendo em conta as características normais de dispersão
dos campos sonoros em presença e a possibilidade de acesso a esses locais.
As medições efectuadas e as fotos dos pontos são apresentadas no Anexo 4. No
Quadro IV.18 apresentam-se os valores médios dos níveis sonoros registados,
correspondentes aos indicadores de ruído Ld, Le e Ln, obtidos nas diversas campanhas de
medições efectuadas em cada um dos períodos de referência (respectivamente diurno,
entardecer e nocturno).
Quadro IV. 18 – Níveis sonoros LAeq registados in situ
(Novembro 2007 e Janeiro de 2008))
Descrição da Zona

Ponto de Medição Acústica

Tipo de Ocupação

Fontes Ruidosas

Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Aglomerado habitacional Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Aglomerado habitacional Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Aglomerado habitacional Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Aglomerado habitacional Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural, EM567
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Aglomerado habitacional Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural, EM567

Indicador de Ruído (2)
[dB(A)]
N.º (1)

Ld (3)

Le (3)

Ln(3)

P1

47,2

48,9

44,3

P2

50,0

46,8

36,6

P3

52,0

46,7

48,7

P4

45,0

46,7

38,2

P5

44,0

41,0

40,2

(1) – Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG. IV.11 e Anexo 4.
(2) – Os valores indicados resultam da ponderação das várias medições efectuadas em cada período de referência.
(3) – Valores obtidos pra velocidades de vento ≤ 1,5 m/s

No Quadro IV.19, adiante, apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de
ruído Lden e Ln para os locais de medição, utilizados para verificação do cumprimento dos
valores limite impostos regulamentarmente.
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Quadro IV. 19 – Valores dos Indicadores de Ruído Lden e Ln

Local

Ponto de
Medição
(1)
Acústica

Indicador de Ruído
[dB(A)]
Lden

Ln

Aglomerado habitacional

P1

51,7

44,3

Aglomerado habitacional

P2

49,4

36,6

Aglomerado habitacional

P3

55,4

48,7

Aglomerado habitacional

P4

47,6

38,2

Aglomerado habitacional

P5

47,3

40,2

(1) – Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG. IV. 11 e Anexo 4

Refira-se que os níveis sonoros do ruído ambiente estão normalmente sujeitos a variações
aleatórias, da ordem de ± 3 dB(A) e eventualmente superiores, resultantes de variações
horárias, diárias ou sazonais do tráfego (volumes e/ou velocidades), de factores
meteorológicos (vento, chuva, etc.), da presença de animais ruidosos (cães, galos, etc.),
bem como da actividade humana local.

6.5

Análise de resultados

A observação do Quadro IV.19 e dos dados recolhidos em campo permitem concluir que o
ambiente sonoro nos pontos analisados é calmo e com características típicas de zonas
rurais, verificando-se que todos os pontos se encontram abaixo dos limites estabelecidos
para zonas mistas e também para as zonas sem classificação.
É de salientar que o ambiente sonoro na zona em estudo se encontra ligeiramente
perturbado devido à circulação de locomotivas no Ramal da Lousã e aos vários acessos
viários existentes na envolvente.
Os níveis mais elevados foram verificados no ponto 3, a Sul do Ramal da Lousã, e estão
relacionados com o facto de este se encontrar muito próximo da linha de comboio.
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FIG. IV. 11 – Localização dos Pontos de Medição do Ruído
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7.

PAISAGEM

7.1

Introdução

A paisagem é expressão dos recursos naturais (biofísicos e biológicos) disponíveis, por
vezes alterados pela presença do Homem. Neste sentido, pode ser entendida como um
recurso natural não renovável e pode constituir um factor de qualificação do espaço.
A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem permite quantificá-la, tornando possível a
avaliação do valor que a mesma tem a nível local e/ou regional, não só em termos visuais,
mas também ao nível da conservação da natureza.
A qualidade visual tem uma relação estreita com a percepção humana, dependendo do
conhecimento/experiência dos observadores, que lhe atribuem uma escala estética. De tal
modo que quanto maior a extensão de paisagem que a nossa vista abarca, menor é a
percepção individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, escala,
diversidade) e, consequentemente, maior a importância da sua avaliação conjunta.
Nas situações em que o território é marcado pela intervenção do homem, a paisagem
define-se também como a expressão duma acção humana continuada que, confere
individualidade e autenticidade cultural a determinados locais ou regiões.
Nos locais onde a paisagem, natural ou humanizada, apresenta características de
excelência, estas, podem ser o fundamento para a classificação dos espaços e imposição
de condicionalismos no âmbito do ordenamento do território.
As medidas de protecção devem ser adoptadas em função da qualidade visual determinada.
No entanto, a determinação de valores nesta situação é inequívoca e devem procurar-se
metodologias claras baseadas em caracterizações dos parâmetros em análise.
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Neste contexto, a Capacidade de Absorção Visual é entendida como a capacidade que uma
paisagem possui para absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração da sua
expressão e carácter e da sua qualidade visual.
Torna-se assim, necessário analisar a paisagem na envolvente ao local de projecto para
proceder à identificação do valor da composição cénica das diferentes zonas e da alteração
produzida. Devem, sempre que se justifique, prever-se medidas de prevenção da sua
alteração.
A análise da paisagem compreende assim dois aspectos principais:
• Considera a paisagem de forma total e identificando-a como um todo, onde as
inter-relações entre os elementos inertes (solo, água, ar) e vivos (fauna, flora e o
Homem) servem de indicadores;
• Considera o efeito cénico da paisagem, atendendo à expressão dos valores
estéticos, plásticos e emocionais do meio natural. Sob este ponto de vista a
paisagem é interpretada como a expressão espacial e visual do meio.

7.2

Metodologia

Para a caracterização da paisagem da área em estudo considerou-se as UNIDADES DE
PAISAGEM presentes, correspondendo a tipos de paisagem agregados em unidades mais ou
menos homogéneas, definidas a partir das características morfológicas e dos usos do solo
que lhes conferem um carácter específico.
Aplicou-se ainda a metodologia de análise visual da paisagem que tem por base os
conceitos de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Sensibilidade da Paisagem.
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Através da análise visual da paisagem identificam-se as situações que apresentam um valor
paisagístico e cénico elevado, pelo seu carácter único, expressão e qualidade, sendo
preferidos e/ou valorizados pelo utilizador.
A análise da paisagem efectuou-se com recurso a pesquisa de fontes bibliográficas,
informação digital disponível (informação altimétrica, uso actual do solo, Plano Director
Municipal de Coimbra, limites das áreas classificadas - RAN e REN, limites da área de
projecto georreferenciados, fotografia área) e trabalho de campo, tendo sido realizada com
base nos elementos coligidos na Carta de Unidades de Paisagem.

Análise Visual da Paisagem
Subjacentes à análise visual da paisagem encontram-se os conceitos de Qualidade Visual,
Capacidade de Absorção e Sensibilidade da Paisagem.
A Qualidade Visual constitui um indicador que traduz um maior ou menor valor cénico das
unidades, não só em termos visuais, mas também ao nível da conservação da natureza.
Esta apresenta uma relação estreita com a percepção humana bem como um determinado
grau de subjectividade, o qual, depende do conhecimento/experiência dos observadores,
que lhe atribuem uma escala estética.
Deste modo, quanto maior a extensão de paisagem que a vista humana abarca, menor é a
percepção individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, escala,
diversidade) e, consequentemente, maior a importância da sua avaliação conjunta.
Constata-se, portanto, que o INTERESSE VISUAL de uma paisagem é condicionado pela
DIVERSIDADE

e COMPLEXIDADE de situações que integra, pelo equilíbrio existente

relativamente ao uso potencial do solo e pela PERMEABILIDADE da sua estrutura.
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A definição da Qualidade Visual da Paisagem depende da integração de parâmetros
biofísicos intrínsecos da mesma, nomeadamente dos declives, exposições, produtividade,
uso do solo, valores naturais, e presença de intrusões visuais, e dos atributos estéticos
característicos da paisagem local (FIG. IV.12).

RELEVO
ATRIBUTOS
BIOFÍSICOS
USO DO SOLO

ATRIBUTOS
ESTÉTICOS

CARACTERÍSTICAS VISUAIS
DOS ESPAÇOS
(Permeabilidade, Harmonia
funcional e arquitectónica,
Diversidade, Complexidade,
Singularidade, Estrutura visual
dominante)

QUALIDADE VISUAL
DA PAISAGEM
Indicadores:
- Sensibilidade Ecológica
e Funcional;
-Interesse Paisagístico

FIG. IV. 12 – Qualidade Visual, Sensibilidade Visual e Interesse Paisagístico

Deste modo, considera-se que tanto os declives mais suaves como os mais marcados,
propiciam uma qualidade visual mais elevada do que os valores intermédios. De igual modo,
a presença de espaços naturais e/ou elementos culturais relevantes contribuem também de
forma positiva para a qualidade visual, por oposição à presença de intrusões visuais.
Desta forma, a avaliação da Qualidade Visual da Paisagem possibilita a sua quantificação,
tornando possível a avaliação do valor que a mesma tem a nível local e/ou regional.
A Capacidade de Absorção Visual é a capacidade que uma paisagem possui para
absorver ou integrar as actividades humanas que sobre ela incidem (impacte visual) sem
alteração da sua expressão e carácter e da sua qualidade visual.
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A análise da Capacidade de Absorção Visual considera os indicadores de Acessibilidade
Visual e Permeabilidade Visual da Paisagem, os quais estão directamente relacionados com
os parâmetros biofísicos e de uso do solo bem como com os atributos estéticos
característicos de cada tipologia de espaço, sendo que os referidos parâmetros e atributos
interferem na maior ou menor capacidade que a paisagem possui para absorver
visualmente a introdução de alterações.
A ACESSIBILIDADE VISUAL é avaliada em função da localização do traçado na bacia visual,
dependendo da morfologia e da ocupação do solo, e prende-se com a maior ou menor
facilidade de percepção de uma paisagem.
A PERMEABILIDADE VISUAL está relacionada com o conceito de TIPO ou TIPOLOGIA que «(...)
constitui uma forma de interpretação da paisagem que associa aspectos de ordem
ecológica a outros, decorrentes do carácter antropológico do sítio, que se traduzem,
geralmente, em formas específicas de organização do espaço.». (Magalhães, 2001).
O conceito de Tipologia permite identificar uma estrutura da paisagem que nos indica o
potencial de transformação e de produção dessa mesma paisagem. Deste modo, a
Permeabilidade Visual depende das tipologias de espaço identificadas, tais como: os
Espaços Fechados, os Espaços Abertos e os Espaços Pontuados (tipologias de transição).
(Quadro IV.20).
Quadro IV. 20 - Critérios de definição da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

Tipologia de
Espaço
Espaço Aberto
Espaço
Pontuado
Espaço
Fechado
Espaço
Edificado

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

Acessibilidade
Visual
Elevada

Permeabilidade
Visual
Elevada

Capacidade de
Absorção Visual
Baixa

Média

Média

Média

Baixa

Baixa

Elevada

Média a Elevada

Baixa

Média a Baixa
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Os Espaços Abertos correspondem geralmente a terras de cota baixa, com elevada
capacidade de produção de biomassa e franca disponibilidade hídrica, correspondendo a
prados e pastagens permanentes, a campos agrícolas e hortícolas que ocupam
principalmente as áreas de vales adjacentes às linhas de água. Estas áreas, expostas a
partir das vias de acesso e dos aglomerados populacionais existentes nas imediações,
apresentam uma capacidade de absorção média a baixa.
Por outro lado, os Espaços Fechados e os Espaços Pontuados correspondem a áreas de
encosta, as quais regra geral, encontram-se ocupadas por explorações florestais
intercaladas por matos e incultos. Estas por serem mais contidas e menos acessíveis,
apresentam uma capacidade de absorção média a elevada.
Os Espaços Edificados (áreas urbanas e industriais), por serem áreas com grande
acessibilidade visual e baixa permeabilidade visual, possuem uma capacidade de absorção
visual média a baixa.
A Sensibilidade Visual da Paisagem resulta da combinação dos indicadores anteriores e
corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características
visuais e nas condições que afectam a percepção visual, mediante a ocorrência de acções
perturbadoras.
A avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem faz-se pelo cruzamento da Qualidade
Visual com a Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, permitindo identificar áreas
homogéneas de sensibilidade à instalação de um objecto estranho como é o Parque de
Material e Oficinas em análise (Quadro IV.21).
Quadro IV. 21 - Critérios de definição da Sensibilidade da Paisagem

Qualidade Visual da
Paisagem
Capacidade
de Absorção Visual
Elevada

Elevada

Média

Baixa

Elevada

Média

Baixa

Média

Muito elevada

Média

Baixa

Baixa

Muito elevada

Elevada

Média
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7.3
7.3.1

Caracterização da paisagem na área em estudo
Relevo

Com base na análise das curvas de nível e pontos de altitude presentes na Carta Militar de
Portugal, Folha 241 (Coimbra – Sul) do Instituto Geográfico do Exército à escala 1:25 000,
caracterizou-se o relevo da área em estudo e envolvente próxima.
A área em estudo insere-se no confronto entre a unidade geomorfológica do Maciço
Hespérico, nomeadamente a Zona de Ossa Morena, mais concretamente a Zona de
Cisalhamento Porto-Tomar e, a unidade da Orla Meso-Cenozóica Ocidental. Esta zona é
constituída essencialmente por formações precâmbricas e paleozóicas da “Série Negra” do
Sudoeste Peninsular e pelos depósitos mais recentes da Orla Meso-Cenozóica que
condicionam a morfologia da região, dando origem a um relevo algo acentuado, com cotas
que podem exceder os 300 m de altitude. Este é atravessado por linhas de água com
margens de declives algo acentuados, embora em alguns troços, no fundo dos vales mais
alargados, estejam associadas a planícies aluvionares de dimensões significativas (caso do
Vale do Rio Corvo).
A Fisiografia representa as linhas fundamentais do relevo da área em estudo: os talvegues
– linhas que unem os pontos de cotas mais baixas – e os festos – linhas que unem os
pontos de cotas mais elevadas.
No que respeita aos talvegues, as ocorrências mais significativas dizem respeito às linhas
de água afluentes, incluídas na sub-bacia hidrográfica do Rio Corvo (afluente do Rio Ceira)
na qual se inclui a linha de água de carácter torrencial que atravessa a área de projecto.
As linhas de festo assumem alguma importância a Nordeste e a Este da área em estudo,
constituindo-se como pontos de vista sobre o vale adjacente onde se localiza o projecto,
sobretudo para montante, onde a variação de cotas se acentua.
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É assim possível diferenciar duas situações altimétricas associadas a circunstâncias
morfológicas específicas – o vale aluvionar do Rio Corvo e a área de colinas adjacente.
A primeira situação reúne as cotas mais baixas da área em análise, constituindo morfologias
de paisagem conotadas com a presença e acumulação de água – como é o vale aluvionar
do Rio Corvo com uma variação de cotas inferiores a 50 m neste troço.
A segunda situação reúne as cotas intermédias e mais altas da área em análise,
constituindo morfologias associadas a colinas e vales das linhas de água afluentes, onde
predominam os declives médios.
A área prevista para a implantação do PMO de Ceira corresponde ao troço terminal do vale,
de orientação NE-SW, já próximo do contacto com a planície aluvial da margem direita do
Rio Corvo. A referida área exibe morfologia de vale pouco encaixado, com duas zonas
preferenciais de escorrência das águas superficiais. No fundo do vale desenvolve-se uma
linha de água, de carácter torrencial e direcção NE-SW pertencente à bacia hidrográfica do
Rio Corvo. O relevo apresenta-se algo acentuado para montante da área em estudo e
aplanado para jusante, onde se encontra implantada a Linha Férrea – Ramal da Lousã, que
se desenvolve em perfil de aterro com cerca de 15 m de altura.
Os terrenos a jusante da Linha Férrea – Ramal da Lousã manifestam uma morfologia
aplanada de planície aluvionar associada ao Rio Corvo.
O Rio Corvo, afluente da margem esquerda do Rio Ceira, medra a Sul da área de
intervenção numa direcção E-W, no entanto a orientação regional é genericamente NNWSSE.
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7.3.2

Unidades de Paisagem

A inscrição no território de padrões espaciais constitui o resultado da forma como num
determinado espaço geográfico as populações se foram apropriando dos recursos
disponibilizados. Uma unidade de paisagem pode considerar-se o resultado deste processo
contínuo, correspondendo assim, a uma realidade que mantém as mesmas características
numa área com dimensão significativa.
A paisagem da região onde se insere a área de projecto apresenta traços marcadamente
periurbanos a rurais sendo constituída por unidades homogéneas, definidas essencialmente
pela morfologia e organizadas em função do uso do solo.
Outrora de características essencialmente rurais, esta área tem assistido a um acentuar dos
fenómenos de pressão demográfica e de expansão urbana nas últimas décadas.
O território em análise encontra-se ainda muito ligado ao sector primário, nomeadamente ao
sector florestal, dominando as explorações de Pinheiro Bravo (Pinus pinaster) e Eucalipto
(Eucaliptus sp.). Apesar de estas explorações terem vindo ao longo dos anos a ser alvo de
incêndios, verifica-se, na maioria dos casos, a regeneração das espécies florestais. O
mosaico agrícola existente ocupa uma área mais reduzida, com a predominância de
campos de cereais, vinha e pomares intercalados com parcelas de pousio estando as áreas
de vegetação natural limitadas às áreas de matos e incultos, que intercalam as áreas
sociais e florestais.
Esta paisagem não revela áreas ou locais com importância florística, faunística, ecológica e
paisagística, com especial interesse ao nível da conservação da biodiversidade.
Desta forma, as áreas florestais traduzem-se na ocupação de solo com maior expressão na
área de estudo e envolvente próxima, seguida da Várzea do Rio Corvo / Rio Ceira e, por
último, as Áreas Sociais. Estas encontram-se, em geral, associadas ao povoamento
disperso, o qual surge no meio de povoamentos florestais de grandes dimensões e pouco
diversificados.
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A principal área social corresponde aos aglomerados urbanos de Sobral de Ceira, Vendas e
Boiça e ao núcleo urbano disposto ao longo da EM 1154, enquadrada por explorações
agrícolas (Várzea do Rio Corvo) e florestais intercaladas por hortas, matos e incultos, e
cujos principais acessos se fazem pela EM 567, EM 568 e EM 1154 para além da Linha
Férrea – Ramal da Lousã. Estas vias rodoviárias e ferroviária cruzam a área em estudo
permitindo a circulação dentro dela.
A presença do aterro da Linha Férrea – Ramal da Lousã (FIG. IV.13), bem como das linhas
de distribuição de energia eléctrica de média e baixa tensão (FIG. IV.14) constituem
elementos intrusivos visuais a assinalar na área e estudo e sua envolvente.

FIG. IV. 13 – Aterro da Linha Férrea – Ramal da Lousã

FIG. IV. 14 – Linhas Eléctricas na Envolvente da Área do
Projecto

As principais condicionantes ao uso do solo definidas no PDM do município atravessado
correspondem: à delimitação dos perímetros urbanos das Áreas Residenciais atrás
referidas; às áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nomeadamente, na área
adjacente ao Rio Corvo e nas áreas de relevo mais acidentado ocupadas por floresta; às
áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), em função da presença de aluviões e terrenos
mais aplanados como são os pertencentes à planície aluvial do Rio Corvo e do Rio Ceira; ao
atravessamento de uma linha de distribuição de energia eléctrica de média tensão.
Para o estudo efectuado, considerou-se as unidades da paisagem identificadas na Carta de
Unidades de Paisagem (FIG. IV.15) e caracterizadas no Quadro IV.22.
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FIG. IV. 15 - Carta de Unidades de Paisagem
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Quadro IV. 22 - Principais características da Paisagem

Unidade de Paisagem

Características dos espaços

I – Várzea do Rio Corvo
/ Rio Ceira

Localizada nos espaços mais aplanados e férteis, de solos aluvionares, do fundo
do Vale do Rio Corvo e do Rio Ceira. Organiza-se em parcelas de configuração
formal, acessíveis por uma rede de caminhos em terra batida. Corresponde a um
tipo de paisagem aberta e/ou pontuada, caracterizada pela presença de cereais,
vinha e pomares intercalados com pousios. Apresenta-se, em geral, com
grandes amplitudes de vistas, permitindo grande apreensão visual do espaço, ou
seja, uma elevada permeabilidade visual. Estas unidades são por vezes
acompanhadas pela presença de galerias ripícolas, que formam corredores
lineares de forte expressão na paisagem. As galerias são zonas de grande
sensibilidade ecológica e cénica, e contrastam em termos de forma, volume e
cor com as áreas circundantes, estabelecendo zonas de descontinuidade visual
nas áreas de espaço aberto atrás referidas. É uma unidade com mediana
expressão na paisagem, constituindo uma matriz visual cada vez menos
dominante. A bacia visual não apresenta barreiras visuais para as zonas de
encosta adjacentes, estabelecendo zonas de continuidade visual com a área
social e as áreas de floresta e matos confinantes.

II – Área Florestal

Unidade com elevada expressão na paisagem, que contrasta em termos de
volume, forma e cor com a paisagem aberta anteriormente descrita. A matriz
desenvolve-se sobre áreas de encosta e cumeada, segundo um sistema cultural
pouco diversificado. A paisagem apresenta-se fechada, contínua, intercalada por
pequenos núcleos habitacionais e fragmentada por uma rede de caminhos
pouco densa. Apresenta amplitudes visuais mais ou menos confinadas, devidas
ao uso florestal dominante, principalmente constituído por povoamentos puros
de Eucalipto (Eucaliptus sp.) e de Pinheiro Bravo (Pinus pinaster), que pela
densidade de plantação condicionam a bacia visual. A intercalar a floresta e no
sobcoberto desta existem áreas de matos e incultos, com estrutura irregular.

III – Área Social

As principais áreas urbanas presentes na área em estudo e envolvente próxima
correspondem à povoação de Sobral de Ceira (tipo aglomerado), que se localiza
na encosta Noroeste, sobranceira ao vale e, a área residencial (tipo núcleo)
disposta ao longo da EM1154 que se localiza na encosta Sudeste, alcandorada
sobre o vale. A povoação de Sobral de Ceira detém uma amplitude visual ampla
e aberta sobre todo o horizonte circundante a O-S-SE. A área residencial (tipo
núcleo) disposta ao longo da EM1154 detém uma amplitude visual ampla e
aberta sobre todo o horizonte circundante a NO-O. Esta encontra-se
parcialmente incluída na área de implantação do projecto. Ainda de referir os
aglomerados urbanos de Vendas e de Boiças mais afastados da área em
estudo. A totalidade destas áreas de cariz periurbano a rural têm sido alvo do
crescimento incaracterístico do edificado, o qual, tem vindo a contribuir para a
diminuição da qualidade visual daquelas áreas. A intercalar as referidas áreas
urbanas encontram-se algumas hortas (auto-consumo) bem como parcelas de
terrenos incultos e /ou de matos.
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7.3.3

Análise Visual da Paisagem

As unidades de paisagem presentes na área de estudo apresentam distintas características
fisiográficas e/ou ocupações, que contribuem para a maior ou menor sensibilidade visual e
capacidade de absorver visualmente uma alteração na paisagem.
Com base nos parâmetros de Qualidade e Capacidade de Absorção Visual atrás descritos
elaborou-se o Quadro IV.23 para a avaliação da Sensibilidade Visual, segundo uma escala
valorativa.
Quadro IV. 23 – Sensibilidade Visual da Paisagem

Unidades de Paisagem
Parâmetros

Várzea Rio
Corvo / Rio
Ceira

Área Florestal

Área Social

Qualidade Visual

Elevada

Elevada

Média

Capacidade de Absorção Visual

Baixa a Média

Elevada

Média a Elevada

Sensibilidade Visual

Elevada

Média

Baixa a Média

Dentro da área em estudo as áreas com Qualidade Visual superior correspondem à área
da Várzea do Rio Corvo e do Rio Ceira, implantada na planície aluvial dos referidos rios e às
áreas de encosta e cabeços com exposição favorável, ocupadas por povoamentos puros de
pinhal e eucaliptal (Área Florestal). Segue-se a Área Social correspondente aos
povoamentos dispersos de Sobral de Ceira, área residencial disposta ao longo da EM1154,
Vendas e Boiça, a qual apresenta uma qualidade visual média.
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Na área de projecto e envolvente próxima, a principal intrusão visual causadora de baixa
qualidade visual corresponde à presença dum elemento desvalorizador da paisagem: o
aterro da Linha Férrea – Ramal da Lousã. Por outro lado, a presença de edificações mais
recentes localizadas no interior da área social e a presença de terrenos abandonados, onde
há acumulação de resíduos, também contribuem para a descaracterização da paisagem
cultural da região. Estas situações causam desorganização visual e, em regra, não se
encontram em harmonia com a envolvente, mesmo quando se localizam na proximidade de
povoamentos florestais como é o caso.
Também a rede viária municipal, os caminhos rurais e aceiros e os cabos de abastecimento
da rede eléctrica nacional e local afectam corredores lineares, através de eixos visuais e
linhas de fractura rígidas, as quais representam linhas de intrusão visual na paisagem.
O factor que mais contribui para a Capacidade de Absorção Visual da área em estudo é o
uso do solo. As áreas de baixa a média Capacidade de Absorção Visual correspondem
principalmente a uma tipologia de paisagem associada a espaços abertos, com situações
de exposição que favorecem boas condições de iluminação e grande acessibilidade visual.
Em geral, estas áreas apresentam uma maior sensibilidade paisagística, coincidindo com as
várzeas e vales distribuídos ao longo dos rios (zonas de RAN e REN).
Por outro lado, as áreas de maior capacidade de absorção visual devem-se aos
condicionamentos visuais que a situação fisiográfica e/ou coberto vegetal podem introduzir.
De entre as unidades de paisagem, as áreas florestais apresentam uma elevada
capacidade de absorção que condiciona a bacia visual, associado a situações de declive e
exposição mais favoráveis. Neste caso, a sensibilidade paisagística e visual associada a
estas áreas é elevada, apesar da capacidade que as barreiras de vegetação têm de
absorver visualmente novas infra-estruturas.
No que respeita às áreas sociais existentes, estas representam situações de média a
elevada sensibilidade em virtude do seu povoamento disperso e da sua localização em
situação de encosta (mais vulnerável).
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Deste modo, em termos gerais entre a Qualidade, a Capacidade de Absorção e a resultante
Sensibilidade Visual das Unidades de Paisagem definidas, pode-se verificar que a unidade
de paisagem correspondente à Várzea do Rio Corvo / Rio Ceira é a que apresenta uma
maior sensibilidade visual, seguindo-se a Área florestal, com sensibilidade média,
encontrando-se depois a Área Social, com uma sensibilidade baixa a média.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

166/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

8.

FACTORES ECOLÓGICOS

8.1

Metodologia

A caracterização da área em estudo seguiu uma metodologia com abordagem faseada de
acordo com as seguintes etapas:
•

Levantamento bibliográfico da informação disponível sobre os factores biológicos e
ecológicos da área em estudo;

•

Síntese da informação obtida com base em sistemas de tratamento da informação
de uma forma geo-referenciada;

•

Levantamento de campo que possibilitou a confirmação / correcção da informação
obtida com base na bibliografia. Durante o levantamento de campo (realizado em
Novembro de 2007) utilizaram-se metodologias de “Transect lines” varrendo o
espaço em estudo. Os levantamentos florísticos fizeram-se por observação directa
enquanto os faunísticos foram realizados por observação directa visual, detecção
auditiva e observação indirecta através da identificação de vestígios.
A recolha de informação possibilitou ainda a elaboração de uma Carta de Habitats
ocorrentes na área de estudo e sua envolvente mais próxima.

A informação conseguida foi trabalhada no sentido de tornar evidentes as estruturas
ecológicas distintas, bem como o seu valor relativo e absoluto.
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8.2

Enquadramento ecológico

Biogeografia
Segundo Costa et al (1998) a área em estudo enquadra-se no Subsector BEIRENSE LITORAL,
da Província GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE, da Superprovíncia MEDITERRÂNICA IBEROATLÂNTICA,

da Região MEDITERRÂNICA.

O Subsector BEIRENSE LITORAL é um Subsector essencialmente silicioso, com algumas ilhas
calcárias (Serra da Boa Viagem e Cantanhede). A região costeira é mais ou menos plana
mas torna-se acidentada em direcção ao interior. Estende-se a partir das areias e arenitos
litorais de Leiria até à Ria de Aveiro, penetrando pelo vale do Mondego até à Serra do Açor.
Esta unidade biogeográfica apresenta como endemismo o Narcissus scaberulus, e como
espécies diferenciais a Erica cinerea, Halimium alyssoides, Halimium ocymoides e
Pseudarrhremnatherum longifolium. O subsector BEIRENSE LITORAL alberga, ainda, as
seguintes comunidades vegetais:


Carvalhais termófilos de carvalho roble – Rusco aculeati-quercetum roboris
viburnetosum tini – com subcoberto de Ruscus aculeatus e Viburnum tinus;



O urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatae é uma das etapas regressivas do
carvalhal mais abundantes



Comunidades de orla de arbustiva – Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae –
dominada pelo azereiro (Prunus lusitanica), que muitas vezes se encontra em
contacto com o amial mesofítico Scrophulario-Alnetum glutinosae;



Bosques de Sobreiro – Asparago aphylli-Quercetum suberis – e pelas suas
etapas subseriais de Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri-Ulicetum
jussiaei ulicetosum minoris;
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A ausência de barreiras orográficas transversais ao sentido das variações climáticas e
concomitantemente das constantes migrações sucessivas de floras mediterrânicas (no
sentido N) e temperadas (no sentido S), concorreram para a grande heterogeneidade da
sua paisagem vegetal. Assim, constata-se que actualmente a maioria da área se situa no
macroclima mediterrânico, apesar das numerosas ilhas temperadas (submediterrânicas)
que ocorrem ainda nas cotas mais elevadas (e.g. Serra da Lousã). Nestas últimas, e
dependendo da exposição, os clímaces climatófilos são bosques de Quercus robur.
Áreas de Conservação da Natureza
Na FIG. IV.16 verifica-se que a área em estudo não se encontra abrangida por nenhuma
área com estatuto de conservação particular, sendo as mais próximas a Serra da Lousã
(PTCON0060) e o Paúl de Arzila (PTCON0005 e PTZPE0005).

N

ÁREA EM ESTUDO

FIG. IV. 16 – Área de Conservação da Natureza

O primeiro localiza-se a Sudeste da área em estudo, a cerca de 13 km, enquanto que o
segundo se encontra a Oeste, a cerca de 12 km.
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Habitats ocorrentes
A área em estudo encontra-se numa zona depressionária, delimitada por estruturas
artificiais (linha férrea, aglomerados populacionais, e acessos rodoviários), onde se destaca
uma linha de água de carácter torrencial.
No decorrer dos trabalhos de campo foi possível identificar os habitats descritos no
Quadro 24 e representados cartograficamente na FIG. IV.17.
Quadro IV. 24 – Habitats existentes na área em estudo

Designação

Descrição

Prado com
silvado

Prado
natural
domindado
por
comunidades vegetais nitrofílicas das
famílias POACEAE e APIACEAE;
Presença de silvados (Rubus sp.);
As zonas de orla são dominadas por
vegetação arbustiva média a alta;
Vegetação herbácea densa e alta;

Canavial

Habitat dominado por Arundo donax, e
algumas manchas de Acacia dealbata;
Habitat presente ao longo da linha de
caminho de ferro e a linha de água de
carácter torrencial;
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FIG. IV. 17 – Carta de Habitats
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(Cont.)

Designação

Descrição

Olival e Pomares

Montado de Oliveira, com subcoberto
herbáceo;
Presença
de
alguma
actividade
hortícola, principalmente cultura de
“couve”;
Habitat com importante ocupação
humana;

Matagal
arborescente

Habitat associado a linha de água de
regime torrencial;
Matagal arborescente, com numerosas
estruturas vegetais arbustivas;
Existência de espécies ripícolas (Salix
sp.).
Abundância de gramíneas e Oliveiras
(Olea europaea);

Matos

Matos
dominados
por
Sargaço
(Halimium sp.e Cistus sp.), tojal (Ulex) e
Fetos;
Corresponde a estado de regressão da
Floresta de (Pinus pinaster);
Presença de alguns indivíduos de
(Pinus pinaster);
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(Cont.)

Designação

Descrição

Eucaliptal

Floresta de Produção com monocultura
de Eucalipto;
Pode surgir em manchas mistas com
resinosas (Pinus pinaster);
Subcoberto reduzido e pouco
desenvolvido, com matos rasos;
Áreas de clareiras correspondentes a
zonas de corte e plantação;

Área agrícola

Área de culturas de regadio, sendo
nalguns casos sistemas parcelares;
Zonas limítrofes de campos agrícolas
ocupadas por vegetação arbustiva alta,
silvados, etc.;
Presença de pomares com subcoberto
herbáceo pouco desenvolvido, por
vezes com solo lavrado;

8.3

Flora e Vegetação

As comunidades vegetais presentes na área em estudo são dominadas por espécies
ruderais, características de terrenos cultivados e incultos, e da forte presença humana que
se verifica no vale do rio Corvo, junto da sua foz. A crescente ocupação humana nesta área
exprime-se pela presença de pequenas áreas de cultivo hortícola, pomares e de floresta de
produção (Eucaliptal).
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Verifica-se a existência de um olival (Olea europaea) com subcoberto herbáceo, dominado
por gramíneas (Avena sp.; Agrostis sp.; e Trifolium angustifolium), e com alguns exemplares
de Carum verticillatum, Erva-tábua (Picris echioides) e alguns cardos (Eryngium sp.). Neste
habitat encontram-se alguns espécimes do género Quercus sp., embora de forma pontual,
nomeadamente o Quercus suber (Sobreiro) e o Quercus ilex (Azinheira), e ainda o
Carvalho-cerquinho (Quercus faginea).
A Oliveira (Olea europaea) também surge na zona de matagais arborescentes que evolui
na proximidade da linha de água de carácter torrencial, conjuntamente com outras
estruturas arbustivas tais como, o pilriteiro (Crataegus sp.), o sambugueiro (Sambucus
nigra), silvados (Rubus sp.) e salgueiros (Salix sp.), que podem chegar a um porte arbóreo.

FIG. IV. 18 – Matagais arborescentes presentes ao longo da linha de água

Surgem também outras espécies arborícolas, indicadoras da presença humana, como o
caso da Eriobotrya japonica (Nespereira) e de Ficus carica (Figueira), que aparecem
isoladamente. Ambas espécies de frequente cultivo na península ibérica.
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As espécies herbáceas ruderais também evoluem neste habitat (da família das POACEAE e
APIACEAE). De destacar ainda a presença de rosmaninho (Lavandula stoechas luisieri),
embora esta última seja mais frequente nas zonas de matos dominados por sargaço
(Halimium sp. e Cistus salvifolius) e tojal de Ulex minor.
Esta área de matos corresponde ao estádio de regressão da floresta de Pinus pinaster, que
apresenta alguns espécimes, embora pontuais.
De referir a presença de fetos (Pteridium aquilinum) nas encostas da linha de água, no
habitat “matagal arborescente”, bem como nos matos de sargaço e tojo.
Ainda, ao longo da linha de água, principalmente junto da linha de caminho de ferro,
encontra-se um canavial de Arundo donax, ao qual surge associado manchas de Acacia
dealbata, espécie exótica extremamente invasiva.
Finalmente, os prados presentes nos terrenos incultos apresentam-se dominados por
Carum verticillatum e numerosas gramíneas. Na sua maioria espécies ruderais e nitrofílicas.
Verifica-se neste habitat grandes manchas de silvado (Rubus sp.)

FIG. IV. 19 – Habitat Prados com Silvados
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A área em estudo encontra-se assim inserida numa zona com forte influência humana, onde
se destacam pequenos aglomerados urbanos, estruturas ferroviárias e rodoviárias. Os
habitats predominantes na envolvente correspondem a grandes áreas de floresta de
produção, dominadas por monoculturas de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Eucalipto
(Eucalyptus globulus), e áreas agrícolas e pomares, que evoluem ao longo do rio Corvo.
A Floresta de Eucalipto apresenta um subcoberto pobre, pouco desenvolvido e com matos
rasos, dominados por urzes (Erica sp.) e Sargaço (Halimium sp. e Cistus salvifolius).

8.4

Fauna

Nos Quadros 1 a 4 presentes no Anexo 5 estão descritas as diferentes espécies faunísticas
de ocorrência potencial na área em estudo, bem como dos estatutos especiais de
conservação que possam usufruir. Esta fonte de informação foi obtida recorrendo a
pesquisa bibliográfica existente e aos dados disponibilizados pelo Instituto de Conservação
da Natureza e Biodiversidade (ICNB).
Anfíbios
Este grupo faunístico apresenta uma forte dependência de habitats aquáticos, com coberto
vegetal bem desenvolvido. Por outro lado, a qualidade dos meios aquáticos também
representa um factor importante para ocorrência de anfíbios, pois estes são um grupo
particularmente sensível a poluição.
No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível verificar a presença de nenhum
espécime pertencente a este grupo, todavia, nesta altura do ano a linha de água que
atravessa a área do projecto apresenta-se seca, tornando o local pouco “apetecível” para as
diferentes espécies de anfíbios existentes.
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O rio Corvo representa um habitat com maior probabilidade de ocorrência, por um lado pela
disponibilidade anual de água e por outro por ter uma cobertura de folhosas muitas vezes
bem desenvolvida.
Segundo o Quadro 1 do Anexo 5 apenas estão referenciadas para esta zona 6 espécies de
anfíbios e nenhuma delas apresenta estatuto de conservação preocupante.
Répteis
Apenas estão referenciadas para a área em estudo a presença de duas espécies de répteis
(Lacerta lepida e Psammodromus algirus), ambas sem qualquer estatuto de conservação
preocupante.
A lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) representa a espécie com ocorrência mais
provável, pois é frequentemente encontrado em florestas de Pinheiro (Pinus pinaster),
habitat este que se desenvolve ao longo das encostas do rio Corvo e rio Ceira. Assim, a
envolvente da área do projecto representa uma zona propícia para o aparecimento desta
espécie.
Avifauna
No decorrer dos trabalhos de campo foram identificadas diferentes espécies de avifauna, na
sua maioria ubiquista, frequentes em espaços urbanos ou áreas agrícolas, tais como,
Pardal-comum (Passer domesticus), Melro (Turdus merula), Estroninho-preto (Sturnus
unicolor), Andorinha-dos-beirais (Delchion urbicum), Cuco-canoro (Cuculus canorus) e a
Gralha-preta (Corvux corone).
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No Quadro 3 do Anexo 5 verifica-se a presença de 2 espécies com estatutos de
conservação especiais: Milvus milvus (Criticamente em perigo / Vulnerável) e Oenanthe
hispanica (Vulnerável). A primeira ocorre em zonas florestais abertas, preferencialmente em
áreas de montado de sobreiro ou azinho, habitats não existentes nesta área. Todavia,
poderá ocorrer em zona de pinhal aberto com áreas agrícolas adjacentes. O chasco-ruivo
(Oenanthe hispânica) apresenta preferência por áreas de solo nu ou de rocha. Frequenta
alqueives, aceiros, caminhos, plantações jovens e uma grande diversidade de outros
habitats com características similares.
A área em estudo e sua envolvente apresenta portanto condições para a sua ocorrência,
porém, esta poderá ser reduzida devido a perturbação humana existente.
Os habitats presentes na área em estudo representam zonas de refúgio e nidificação para
passeríformes e aves de pequeno porte em geral. No decorrer do levantamento de campo
observou-se a presença de um milhafre-preto (Milvus migrans) durante a sua actividade de
caça. O milhafre-preto é uma espécie que percorre, voando a baixa altura, as margens de
rios e lagos, à procura de peixes mortos que recolhe na superfície da água.
Esta espécie nidifica em coníferas ou árvores de folha caduca altas, apreciando bosques,
lagos e linhas de água, com superfícies abertas. O Vale do rio Corvo representa portanto
um habitat propício à sua ocorrência.
Mamíferos
Segundo o Quadro 4 presente no Anexo 5 verifica-se a presença de 3 espécies, de
ocorrência potencial, pertencente ao grupo do Quirópteros, com estatutos especial de
conservação:

Myotis

myotis

(Vulnerável),

Miniopterus

schreibersii

(Vulnerável)

e

Rhynolophus mehelyi (Criticamente em perigo). De referir que dentro da área de
implementação do projecto não foram encontrados abrigos potenciais para esta espécie.
Todavia a zona húmida poderá corresponder a um habitat de alimentação. Porém, mais
uma vez, o rio Corvo, ladeado por zonas agrícolas, representa um habitat preferencial.
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Verifica-se, por outro lado, que as espécies potencialmente ocorrentes correspondem a
roedores ou mustelideos de pequeno porte. A vegetação presente no local em estudo
poderá oferecer cobertura, porém é de relembrar que esta área se encontra delimitada por
vias rodoviárias e ferroviárias, e se verifica a presença de habitações, o que reduzirá
provavelmente a utilização deste espaço pelas espécies referidas. Deverão ocorrer
essencialmente espécies ubiquistas, familiarizados com a presença do Homem.
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9.

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

9.1

Metodologia

A análise relativa ao ordenamento e condicionantes compreendeu o levantamento da
situação actual no que respeita:
•

Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de nível
nacional, regional e municipal em vigor;

•

Às condicionantes existentes na área de intervenção e servidões previstas nos
Planos de Ordenamento do Território, bem como situações que se encaram como
sensíveis face à potencial interferência com o projecto.

9.2
9.2.1

Ordenamento
Estrutura e Diferenciação do Território

O projecto em análise localiza-se na freguesia de Ceira, município de Coimbra, mais
concretamente no limite Sudeste da povoação de Sobral da Ceira, uma área com
características periurbanas a rurais, cuja estruturação urbana se iniciou com alguma
intensificação nas últimas décadas. Trata-se de um espaço de transição periurbana a rural,
pouco consolidado, segmentado em quarteirões cuja organização se estrutura a partir dos
eixos viários existentes (antigos caminhos).
A construção da Linha Férrea – Ramal da Lousã veio trazer alguma dinâmica à área, que
tem na sua estrutura inicial um uso habitacional (disperso) e agrícola (hortas), mas
sobretudo florestal, atestado pela presença de matas de eucaliptos e pinheiros. A futura
construção do Metropolitano Ligeiro do Mondego, de uma estação, da interface e do Parque
de Material e Oficinas, potenciará uma intensificação da dinâmica da área.
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O contacto da povoação de Sobral da Ceira com a área em estudo constitui assim um
tecido de características mistas, com áreas rurais em processo de integração urbana.
A área de implantação do projecto, propriamente dita, é caracterizada por espaços sem
ocupação que integram terra batida, matagais, silvados e caniçais e por uma ocupação
florestal (degradada), que integra matas de eucaliptos e pinheiros (bravos).

9.2.2

Instrumentos de Planeamento

Os instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência sobre a área de estudo são os
seguintes:
9.2.2.1

Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego

A implantação do projecto abrange uma bacia hidrográfica objecto do Plano de Bacia
Hidrográfica do Mondego, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 9/2002, de 1 de Março.
Os Planos de Bacia Hidrográfica têm um grau de generalização bastante elevado e um
âmbito de intervenção sectorial muito específico. Não se identificam aspectos particulares
para o local, nomeadamente não existem referências a áreas inundáveis ou leitos de cheia.
Da implantação do PBH deverá resultar uma melhoria significativa da qualidade da água da
bacia do rio Mondego e seus afluentes, quer em relação às águas superficiais quer em
relação às águas subterrâneas.
Como estratégias definidas é de referir: a recuperação e prevenção da qualidade da água, o
abastecimento de águas às populações e actividades económicas, protecção dos
ecossistemas aquáticos e terrestre associados, prevenção e minimização dos efeitos das
cheias, das secas e dos acidentes de poluição, valorização económica e social dos recursos
hídricos e o ordenamento e gestão do domínio hídrico.
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A avaliação do projecto sobre o meio hídrico local é realizada no descritor Recursos
Hídricos.

9.2.2.2

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL)

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei nº 33/96, de 17 de Agosto,
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de planos regionais de
ordenamento florestal (PROF).
Os PROF são instrumentos sectoriais de gestão territorial que contribuem para outros
instrumentos de gestão territorial, em especial os planos especiais de ordenamento do
território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT). As medidas
propostas nos PROF no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços
florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos. Os PROF articulam-se e
compatibilizam-se com os planos regionais de ordenamento do território (PROT).
Os objectivos gerais dos PROF são:

−

A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus
usos dominantes;

−

A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e
reconversão do património florestal;

−

A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais
adequados;

−

A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade
à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas
específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes
espaços.
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O PROF CL foi aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 11/2006,de 21 de Julho.
A sua especificidade tem aplicação directa na área de projecto, uma vez que a área
abrangida pelo Parque de Material e Oficinas do Metropolitano Ligeiro do Mondego se
encontra enquadrada no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral e, por
sua vez, integrada na Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de
Coimbra, na classe de Zona Florestal.
Inserida na região Centro Litoral, a área em estudo é parte integrante da unidade
homogénea designada Sub-região “Entre Vouga e Mondego”.
Na Sub-região “Entre Vouga e Mondego” pretende-se fomentar a multifuncionalidade dos
espaços florestais, privilegiando as funções de produção, protecção, silvo-pastorícia, caça e
pesca em águas interiores.
9.2.2.3

Plano Director Municipal de Coimbra e Outros Planos Municipais

Os PMOT são instrumentos de natureza regulamentar aprovados pelos municípios. Estes
planos estabelecem o regime do uso do solo tendo em conta os objectivos de
desenvolvimento, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da
organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de
aproveitamento do solos e de garantia da qualidade ambiental.
O PDM de Coimbra encontra-se em fase de revisão, tendo sido apresentada a proposta
prévia em Janeiro do ano passado. A revisão é da responsabilidade da Câmara Municipal
de Coimbra, prevendo-se possivelmente a sua conclusão para o fim do ano de 2008.
Na referida proposta prévia as novas formas de mobilidade, nomeadamente o metropolitano
ligeiro de superfície, constam entre as “(…) preocupações cada vez mais acentuadas e
discutidas e a que importa dar corpo no processo de revisão do Plano Director Municipal.”.
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Entre os objectivos estratégicos para a revisão do Plano Director Municipal destaca-se, pela
afinidade ao presente projecto, o objectivo seguinte:
Promover uma acessibilidade reforçada com vista a garantir a manutenção da centralidade
de Coimbra (no âmbito nacional e regional) e a existência de melhores condições de
mobilidade, apostando em novos modelos de circulação e transporte, preservando a
qualidade ambiental e de vida das populações, quer do Município, quer da área que esta
polariza mais directamente (cerca de 400 000).
Analisaram-se neste ponto os pressupostos relativamente ao PDM em vigor, embora face à
nova intervenção proposta para o traçado do Metropolitano Ligeiro do Mondego, a Câmara
Municipal de Coimbra, em ofício de Julho de 2008 que se apresenta no Anexo 3, tenha
indicado que “aprovou a proposta de localização do futuro PMO, sito em Sobral da Ceira,
considerando não haver qualquer inconveniente”.
Na FIG. IV.20 reproduz-se o Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Coimbra –
Síntese da Área Exterior à Cidade à escala 1: 25 000 em vigor, onde se verifica que, em
termos de categoria de Ordenamento, a totalidade da área de intervenção se desenvolve
em espaço classificado como Zona Florestal. Menciona-se ainda que a envolvente próxima
à área de interesse se desenvolve em espaço classificado como Zona Residencial (a
Noroeste e a Sudeste), Zona Agrícola (a Oeste e Sudoeste) e Zona Florestal (a Norte e
Este). A linha férrea - Ramal da Lousã encontra-se no limite Sul e Sudoeste da área de
interesse.
De referir ainda a existência do Plano Estratégico de Coimbra, cujo relatório de
Diagnóstico Final, datado de Fevereiro de 2007, reconhece que, no âmbito do diagnóstico
estratégico da situação actual para a mobilidade e transportes, existem movimentos
pendulares diários muito importantes para a cidade de Coimbra, pólo gerador de emprego
para uma vasta envolvente.
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Nesse documento o Metropolitano Ligeiro do Mondego é reconhecido como um dos
projectos supramunicipais mais estruturantes para Coimbra devendo permitir articular o
sistema de transportes urbano, periurbano e regional, servindo um conjunto de movimentos
pendulares e incentivando o uso do transporte colectivo.
Considera ainda o documento que “A construção do Metro do Mondego pode, e deve ter,
um papel estruturante não só no âmbito dos transportes, mas também a nível das
densidades urbanas selectivas e na optimização deste investimento em prol da população.
Desta forma, a permissão de densidades populacionais mais intensas ao longo do troço do
Metro do Mondego iria permitir que uma maior proporção da população viesse a usufruir
deste serviço, dadas as dificuldades de servir zonas urbanas de baixa densidade de forma
eficaz e eficiente”.
O Parque de Material e Oficinas destinar-se-á a dar apoio àexploração da rede de
transportes do Metropolitano Ligeiro do Mondego e respetiva frota de material circulante.
Desta forma pode encarar-se assim a existência do referido PMO como uma acção de
projecto, ainda que indirectamente, importante para essa concretização, aproximando o
transporte colectivo dos principais pólos geradores de utentes.
9.2.2.4

Referência a Outros Planos

Pela relação com o projecto importa referir o Plano de Modernização dos Caminhos-deFerro, aprovado pela Resolução de Concelho de Ministros nº 6/88, de 19 de Fevereiro e
que constitui o quadro de referência para a realização dos investimentos ferroviários
(período 1988-1994) e para a adopção de medidas de política de transportes.
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FIG. IV. 20 – Extracto da Planta de Ordenamento do P.D.M. de Coimbra – Síntese da Área Exterior à Cidade à escala 1:
25 000, Câmara Municipal de Coimbra.
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O preâmbulo do diploma sublinha a importância do papel da rede de caminho-de-ferro para
a vida económica e social dos países e afirma a necessidade de investimento na
modernização e reconversão dos caminhos-de-ferro portugueses, com especial ênfase na
qualidade e segurança dos serviços oferecidos, com aproximação gradual aos padrões
europeus, concentrando-se especialmente nos transportes de passageiros suburbanos
de elevada densidade e nos transportes de longo curso, nacionais e internacionais, a
velocidades elevadas, e ainda nos transportes de mercadorias em vagões completos,
grupos de vagões e comboios completos.
O desenvolvimento da rede de metros de superfície, embora não seja objecto do referido
diploma, enquadra-se assim nas preocupações e objectivos estratégicos referidos no
preâmbulo.
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) que constitui o
quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de planeamento do
sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos sectoriais, os planos
regionais de ordenamento do território e os planos directores municipais, tem a sua
Proposta de Lei, com a versão final, aprovada desde 28 de Dezembro de 2006 em
Conselho de Ministros, embora ainda se encontre para discussão e aprovação no
Parlamento desde Janeiro de 2007.
No Programa de Acção do PNPOT destacam-se como objectivos estratégicos relacionados
com a tipologia de projecto em análise, os seguintes:
1. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas
de suporte à integração e à coesão territoriais;
2. Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos
colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo
a coesão social;
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3. Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração
pública;
Daqui se conclui que a tipologia do projecto em análise se enquadra nos objectivos
pragmáticos definidos para a região.
De referir ainda que o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Região
Centro, deveria ter sido concluído até 27 de Setembro de 2007, não se podendo, à data,
identificar e analisar quaisquer relações com o projecto em análise.
A elaboração do PROT Centro foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros nº
31/2006, de 23 de Março. Este diploma estabelece no entanto já diversos objectivos, entre
os quais se destaca pela relação com o projecto, o seguinte:

−

Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a necessidade
de densificar as interacções intra-regionais nomeadamente estruturando as redes
regionais de equipamentos e serviços, e melhorando as redes estruturantes de
transportes internas à região.

9.3

Condicionantes

Na FIG. IV.21 reproduz-se um extracto da Carta de Condicionantes do PDM de Coimbra
(“Protecção de Infra-estruturas”) onde é possível verificar que na área do projecto não existe
nenhuma condicionante. Na envolvente próxima da área de desenvolvimento do projecto
estão ainda assinaladas infra-estruturas viárias como, a Linha Férrea - Ramal da Lousã e a
Rede Rodoviária Municipal Principal (EM567 e EM568) e Secundária (EM1154), embora não
afectadas.
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Embora não assinalada na referida Carta de Condicionantes é, no entanto, de salientar e de
acordo com a recolha de informação realizada no âmbito do EIA, a existência de uma Linha
Eléctrica de Média Tensão (tensão nominal superior a 60 KV), com orientação NE-SW que
se desenvolve na parte Nordeste da área de projecto do Parque de Material e Oficinas do
Metropolitano Ligeiro do Mondego (ver caracterização do Uso do Solo).
Ao longo da Linha Férrea – Ramal da Lousã foi também identificada uma infra-estrutura de
saneamento básico (rede de esgotos) com desenvolvimento até ao limite Poente do PMO e
na qual será feita a futura ligação à Estação de Tratamento de Resíduos e de Águas
Residuais Industriais (ETARI), contemplada no projecto.
Deste modo, para a área em estudo, a principal condicionante prende-se com a Rede
Eléctrica Nacional (Linha de Média Tensão).

9.3.1

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se previsto no Decreto-Lei
n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelos Decretos-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e n.º
278/95, de 25 de Outubro.
As áreas da RAN são identificadas na Carta da RAN, publicada por portaria do Ministério da
Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) (art. 5º do DL n.º 196 / 89).
Os solos integrados na RAN são obrigatoriamente identificados em todos os instrumentos
que definam a ocupação física do território, designadamente Planos Municipais de
Ordenamento do Território (art. 33.º do DL n.º 196/89).
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A entrada em vigor dos Planos Municipais de Ordenamento do Território faz caducar as
Cartas da RAN, passando a aplicar-se a delimitação da RAN que resulta da planta de
condicionantes do respectivo plano (art. 32.º do DL n.º 196/89).
De acordo com o PDM de Coimbra em vigor, verifica-se que a área de implantação do
projecto do Parque de Material e Oficinas do Metropolitano Ligeiro do Mondego não se
encontra incluída em área abrangida pela Reserva Agrícola Nacional (ver FIG. IV.22).

9.3.2

Reserva Ecológica Nacional (REN)

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) encontra-se previsto no Decreto-Lei
n.º 93 / 90, de 19 de Março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 180 / 2006, de 6 de Setembro
e mais recentemente pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 166 / 2008, de 22 de Agosto.
A delimitação da REN é de realização obrigatória e as áreas integradas na REN são
especificamente demarcadas em todos os instrumentos de gestão territorial que definam ou
determinem a ocupação física do solo, designadamente planos especiais de ordenamento
do território (PEOT) e planos municipais de ordenamento do território (PMOT) (art. 3.º n.º 4
e art. 10.º do DL n.º 93 / 90).
Assim, de acordo com o PDM de Coimbra em vigor, a área de implantação do projecto do
Parque de Material e Oficinas do Metropolitano Ligeiro do Mondego não se encontra
incluída em área abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (ver FIG. IV.23). No entanto,
refere-se que a área em estudo apresenta-se envolvida a Sul e a Este por áreas integradas
na REN como “Áreas com riscos de erosão”.
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FIG. IV. 21 – Extracto da Planta de Condicionantes do P. D. M. de Coimbra - Protecção de Infra-estruturas à escala
1: 25 000, Câmara Municipal de Coimbra.
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FIG. IV. 22 – Extracto da Planta actualizada de Condicionantes do P.D.M. de Coimbra – Reserva Agrícola Nacional
(RAN), à escala 1: 25 000, Câmara Municipal de Coimbra
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FIG. IV. 23 – Extracto da Planta actualizada de Condicionantes do P.D.M. de Coimbra – Reserva Ecológica Nacional
(REN), à escala 1: 25 000, Câmara Municipal de Coimbra
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10.

SOCIOECONOMIA

10.1 Metodologia
De forma a enquadrar o projecto em estudo no ambiente socioeconómico da região em que
se insere, procedeu-se à caracterização do município de Coimbra e da freguesia (Ceira)
onde se inscreve o Parque de Material e Oficinas em análise.
A caracterização é efectuada a nível demográfico, económico e das infra-estruturas e
equipamentos existentes.
A componente demográfica foi analisada numa perspectiva dinâmica, pretendendo-se traçar
uma tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a definem:
padrão de crescimento e estrutura etária da população. Para o estudo da componente
territorial analisou-se o padrão de ocupação do espaço através da densidade populacional.
As

actividades

económicas

foram

caracterizadas

através

da

análise

do

emprego/desemprego, escolaridade e sectores económicos.
A análise das infra-estruturas e equipamentos foi elaborada com o objectivo de avaliar os
níveis de cobertura e saneamento básico e as principais vias de comunicação.

10.2 Enquadramento Administrativo
O projecto em estudo localiza-se no município de Coimbra, mais precisamente na freguesia
de Ceira. Este município enquadra-se na Região Centro (NUT II), Sub-Região do Baixo
Mondego (NUT III), como é possível observar na FIG. III.1.
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10.3 Demografia e Dinâmica Populacional
Tendo presente as unidades administrativas em que se insere a área do projecto, verifica-se
que a região Centro e a sub-região Baixo Mondego, entre 1991 e 2001, registaram um
aumento da população residente em cerca de 3,5% (Quadro IV.25).
Esta tendência de crescimento mantém-se ao nível do município onde se registou uma
variação positiva de 6,8%, mas não ao nível da freguesia onde se registou uma variação
negativa de - 6,2%.
Quadro IV. 25 – População Residente e Densidade Populacional
População Residente
Variação da
Superfície
Unidades Administrativas
População (%)
(km2)
1991
2001
1991/2001

Densidade
(hab/km2)
2001

Região Centro

23666,2

1 721 650

1 782 178

3,5

75,3

Baixo Mondego

2063,4

328 858

340 309

3,5

164,9

Coimbra

319,4

139 052

148 443

6,8

464,8

Ceira

12,4

4 485

4 207

-6,2

338,6

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 2001

No que respeita à evolução da população por faixa etária, verifica-se que na última década
se registou um acentuado envelhecimento, expresso pela diminuição de jovens (0-14 anos)
e pelo aumento de idosos (Quadro IV. 26).
O decréscimo verificado ao nível do Índice de Dependência Total reflecte, precisamente
uma diminuição de população jovem e um acréscimo da população com idades entre os 25
e os 64 anos e com mais de 65 anos.
O Índice de Envelhecimento (que traduz a relação entre a população com mais de 65 anos
e a população com menos de 15 anos) sofreu um forte aumento verificando-se que em
2001, e para o município de Coimbra, por cada 100 activos existiam 120 idosos.
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Quadro IV. 26 – População Residente por Grupos Etários

Unidade
Administrativa

Região Centro

Baixo Mondego

Coimbra

Grupos
Etários

População Residente

0-14 anos

1991
328 693

2001
266 445

Var. (%)
-18,9

15-24 anos
25-64 anos

263 785

246246

-6,6

843 044

920 735

9,2

>65 anos

286 425

348 734

21,8

0-14 anos

58 923

46 860

-20,5

15-24 anos

51 491

47 259

-8,2

25-64 anos

168 565

182 633

8,3

>65 anos

49 879

63 557

27,4

0-14 anos

2 4824

20 521

-17,3

15-24 anos

23148

21727

-6,1

25-64 anos

73 099

81 656

-11,1

>65 anos

17 981

24 539

36,5

Índice de
Envelhecimento (%)
1991
2001

Índice de Dependência
Total (%)
1991
2001

87,1

130,9

55,6

52,7

84,7

135,6

49,4

48

72,4

119,6

44,5

43,6

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 1991 e 2001

Globalmente poderá afirmar-se que a região e o município em estudo são caracterizados
por uma população com tendência para o envelhecimento, representado por uma
diminuição dos jovens com menos de 15 anos e um aumento da população idosa com mais
de 65 anos, apresentando assim uma baixa capacidade de substituição das gerações.
Os movimentos naturais da população registados entre 1991 e 2001 apresentam-se no
Quadro IV.27.
Quadro IV. 27 - Evolução das Taxas de Natalidade e Mortalidade (1991 - 2001)

Unidade Administrativa

Taxa de Natalidade

Taxa de Mortalidade (%)

Saldo Fisiológico (‰)

1991

2001

1991

2001

1991

2001

NUT II – Centro

10,6

9,4

12,0

11,4

-1,4

-2,0

NUT III – Baixo Mondego

10,1

8,8

11,1

10,5

-1,0

-1,7

Coimbra

11,6

9,3

9,4

8,9

2,2

0,4

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 1991 e 2001

A análise permite também identificar o abrandamento da Taxa de Crescimento Natural na
década de 90, induzido pela diminuição da Taxa de Mortalidade, como resultado do
aumento da Esperança Média de Vida, e pela diminuição da Taxa de Natalidade, como
resultado do menor número de filhos por casal.
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10.4 Habitação e Estrutura Urbana
A cidade de Coimbra corresponde no panorama nacional, a uma cidade de média
dimensão, cujo processo de expansão urbana se tem vindo a orientar de acordo com uma
tendência de crescimento difuso.
Como resultado da alteração da composição populacional verificada entre 1991 e 2001, o
número de alojamentos aumentou, tanto a nível do município como da freguesia em estudo
(Quadro IV.28).
Quadro IV. 28 - Variação do Número de Alojamentos e de Edifícios

Alojamentos

Edifícios

1991

2001

Var. (%)

1991

2001

Var. (%)

Alojamentos
/ Edifícios

Região Centro

818 022

945 322

15,6

699 882

758 480

8,4

1,3

Baixo Mondego

144 959

166 552

14,9

106 932

113 989

6,6

1,5

Coimbra

57 062

68 096

19,3

32 914

35 807

8,8

1,9

Ceira

1 626

1 832

11,3

1 385

1 537

9,9

1,2

Unidade Administrativa

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 1991 e 2001

A freguesia de Ceira, localizada numa zona periférica à cidade de Coimbra, apresenta um
aumento tanto do número de edifícios como do número de alojamentos (Quadro IV.28).

10.5 Emprego
Em 2001, cerca de 53% da população residente no município de Coimbra é
economicamente activa, o que face aos Censos de 1991, se traduziu num acréscimo de
13% de activos (Quadro IV.29).
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Quadro IV. 29 - População Residente Activa segundo as Taxas de Actividade e Desemprego e Sectores de Actividade
(1991 - 2001)

Taxa de Actividade
(%)

Sectores de Actividade (%)

Taxa de Desemprego (%)

Unidade Administrativa

Região Centro

41,4

45,5

Sector
I
6,8

5,0

5,8

Baixo Mondego

44,1

46,8

4,7

28,5

66,8

5,9

6,4

Coimbra

47,0

49,9

1,0

21,4

77,6

6,2

6,1

1991

2001

Sector
II
38,1

Sector
III
55,1

1991

2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 1991 e 2001

Esse acréscimo de activos teve reflexo na Taxa de Actividade que, de 47% em 1991 passou
para 49,9% em 2001.
Embora a Taxa de Actividade revele um acréscimo ao nível das unidades administrativas
consideradas, a Taxa de Desemprego tem um comportamento diferente, observando-se um
acréscimo na Região e Sub-Região e um decréscimo no Município.
O desemprego atinge sobretudo a população feminina: 55% dos desempregados em
Coimbra são do sexo feminino. Predomina a população à “procura de novo emprego”
(70,3% dos desempregados do município), o que confirma a tendência de transferências de
mão-de-obra entre os sectores de actividade.
Entre 1991 e 2001, e ao nível da Região Centro, da Sub-Região do Baixo Mondego e do
Município de Coimbra, verifica-se um decréscimo generalizado (na ordem dos 10%) da
população à “procura de 1º emprego”, resultado do decréscimo observado ao nível da
população “jovem”.
Uma análise dos níveis de instrução e de acordo com os Censos de 2001, revela que
predomina a população com o ensino básico, tanto ao nível da Região (13,8%) como da
Sub-Região (15,1%); no Município predomina o ensino médio (23,1%) (Quadro IV.30).
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Quadro IV. 30 – População Residente Activa segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo (1991 e 2001)
Taxa de
Nenhum nível
Nível de ensino atingido em 2001 (%)
Unidade
Analfabetismo (%)
de ensino
Administrativa
2001
1991
2001
Básico
Secundário
Médio
Superior
(%)
NUT II – Centro

14,0

10,9

13,8

60,9

0,6

9,2

15,5

NUT III – Baixo Mondego

11,2

9,4

15,1

55,2

0,9

15,0

13,8

Coimbra

7,1

6,4

16,5

47,9

1,3

23,1

11,2

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Censos 1991 e 2001

Da análise do quadro acima observa-se também um decréscimo na Taxa de Analfabetismo
nas unidades administrativas em análise.
Dadas as características deste Município (importante pólo universitário) é natural que a
população residente possua um nível de instrução superior à da própria Região e SubRegião. No entanto é possível que tal não se verifique na Freguesia considerada, dada a
posição periférica que ocupa face à sede de município, a qual concorre para a manutenção
das características de ruralidade, como seja um baixo nível de instrução.
Em termos de repartição de mão-de-obra, o sector terciário corresponde ao maior
empregador do Município (73% da sua população activa), da Região Centro (52%) e
também da Sub-Região do Baixo Mondego (63%).
De facto, e no último decénio, a evolução verificada ao nível dos três sectores de actividade,
correspondeu a um decréscimo do sector primário (que se torna, definitivamente, numa
actividade residual) e também do sector secundário, com consequente reforço do sector
terciário.
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10.6 Equipamentos e Infra-estruturas
Equipamentos
O município de Coimbra apresenta para além de uma forte concentração populacional, uma
diversidade de serviços de âmbito regional, nacional e internacional na própria cidade de
Coimbra.
As características periurbanas a rurais da freguesia de Ceira, em parte consequência da
forte concentração populacional e de serviços manifestada pela cidade de Coimbra,
espelham-se numa reduzida ou mesmo inexistente presença de equipamentos e serviços
nesta freguesia.
A FIG. IV.8 relativa à Ocupação Actual do Solo revela a inexistência de equipamentos de
carácter significativo.
Tendo em conta a escassa ou mesmo inexistente diversidade de serviços ocorrentes, a
área em estudo traduz-se numa área de reduzida actividade, geradora de um baixo fluxo de
pessoas e tráfego.

Infra-estruturas Viárias
Do ponto de vista regional, o município de Coimbra é servido por um importante conjunto de
vias viárias como de pode observar na FIG. IV.24.
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FIG. IV. 24 – Enquadramento da Rede Viária

Como se pode observar existem várias infra-estruturas rodoviárias constantes no Plano
Rodoviário Nacional, asseguradas pelos seguintes eixos:
•

IP1 /AE1 – Ligação Lisboa / Porto;

•

IP3 – Ligação de Vila Verde da Raia à Figueira da Foz, passando por Vila Real,
Viseu e Coimbra;

•

IC2 – Ligação Lisboa / Porto, passando por Leiria, Coimbra e S. João da Madeira;

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

206/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

•

IC3 – Ligação de Setúbal a Coimbra terminando no IP3;

•

IC3 – Ligação de Coimbra à Covilhã;

•

EN17 – Ligação do IC2, em Coimbra, como IC2 em Catraia dos Poços.

Ao nível local, a povoação de Sobral de Ceira (Freguesia de Ceira) além dos arruamentos
urbanos, é servida pela Estrada Municipal Nº 567 (a Noroeste e Sudoeste), a Estrada
Municipal Nº 1154 (a Sudeste) e, indirectamente, pela Estrada Municipal Nº 568 (a Este e
Nordeste).
A Estrada Nacional Nº 110-2, embora não aborde a povoação de Sobral de Ceira, estendese até próximo desta, nomeadamente até à povoação de Vendas, a Noroeste.
A área residencial que se desenvolve no contacto do limite Este da área de projecto é
servida pela Estrada Municipal Nº 1154.
Do ponto de vista ferroviário a cidade de Coimbra é também servida pela Linha do Norte,
que tem ligações com a Linha da Beira Alta, Ramal da Figueira da Foz, Ramal da Lousã,
Linha do Oeste e Ramal de Alfarelos.
A Linha Férrea - Ramal da Lousã actualmente serve a Freguesia de Ceira (Município de
Coimbra) onde se localiza a área de projecto para além dos Municípios de Mirando do
Corvo e Lousã. De referir que o Metropolitano Ligeiro do Mondego tem prevista a
construção de uma interface em Ceira, associada à estação existente e que se associa a
um uso previsivelmente mais elevado.
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Outras Infra-estruturas
A Rede Eléctrica Nacional encontra-se representada na área de intervenção por uma linha
eléctrica, a qual se apresenta com traçado de orientação NE-SW.
A Rede de Saneamento Básico da povoação de Sobral de Ceira, nomeadamente a rede de
esgotos, penetra na área em estudo paralelamente à Linha Férrea - Ramal da Lousã.
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11.

PATRIMÓNIO

11.1 Metodologia
Para a realização do presente trabalho, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica tão
completa e exaustiva quanto possível, realizada em obras e artigos da especialidade,
incluindo o Plano Director Municipal do concelho de Coimbra e à consulta da Base de
Dados “Endovélico” do IGESPAR, da base de dados Thesaurus da ex-Direcção Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais e da base de dados do extinto Instituto Português do
Património Arquitectónico.
A área em estudo foi submetida a prospecção arqueológica sistemática, efectuada em
fiadas de 20 a 25 m ao longo de toda a área e adaptadas às condições do terreno e do
coberto vegetal.
Os elementos identificados foram objecto de registo fotográfico e cartográfico, à escala de
projecto.
Para o desenvolvimento deste descritor foram ainda contactadas as seguintes entidades:
•

Direcção Geral do Ordenamento do Território
Consulta do Plano Director Municipal de Coimbra

•

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos e Consulta da Base de dados do
Endovélico

•

Câmara Municipal de Coimbra
Dr.ª Raquel Santos – pedido de informações
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A autorização do IGESPAR para a realização dos trabalhos arqueológicos apresenta-se no
Anexo 7.1.

11.2 Restrições Legais
Os imóveis classificados como Monumento Nacional e de Interesse Público, são imóveis
cuja valorização e conservação estão sob a tutela da Direcção Regional de Cultura. Os
imóveis classificados com Valor Concelhio são promovidos pelas autarquias locais ou
igualmente pela Direcção Regional de Cultura por serem imóveis com interesse regional ou
local. Como tal, qualquer obra de alteração ou conservação nos imóveis acima referidos
necessitam de autorização expressa da referida instituição, bem como do IGESPAR. O
mesmo sucede se forem obras que interfiram nas Zonas Especiais de Protecção (ZEP).
Salienta-se ainda, que as obras de conservação ou alteração em imóveis classificados de
Valor Concelhio necessitam de autorização das Câmaras Municipais correspondentes.

11.3 Caracterização Histórica da Região de Coimbra
Ao nível geológico, Coimbra assenta sobre duas formações principais. Olhando para a
Carta Geológica, verificamos que do lado Oeste a cidade assenta mais sobre as chamadas
camadas de Coimbra, do Jurássico inferior e médio, constituídas por calcários dolomíticos
interestratificando-se por vezes com margas (SOARES et alii, 1985, pg 47-49). Do lado este
predominam formações do Triássico médio e superior e durante o Jurássico Inferior. Do
Triássico encontramos o grés de Silves, enquanto do Jurássico se encontram pelitos com
evaporitos e intercalações carbonatadas. A parte mais baixa da cidade assenta sobre o
campo aluvial do Mondego, formado no Quaternário (Plistocénico), que tem como principal
característica a presença de terraços de areias e cascalho.
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Coimbra tem um historial riquíssimo sendo reconhecida como núcleo urbano desde a
ocupação romana. No entanto, há algumas referências que atestam uma ocupação anterior
nesta área. O achado de uma ponta de seta do período calcolítico, no espaço onde é hoje
ocupado pelo anfiteatro da Faculdade de Direito (MANTAS, 1980, pg 31), conjuntamente
com a descoberta das grutas dos Alqueves, em Santa Clara, no século XIX comprovam a
ocupação deste espaço desde os tempos mais remotos.
É apontada a existência de um povoado da Idade do Ferro, ainda que haja algumas dúvidas
em virtude da ausência de vestígios materiais que confirmem a sua presença. Em relação a
este tema, Alarcão sugere a sua localização entre a Rua Borges Carneiro e a Couraça de
Lisboa, dentro do espaço ocupado actualmente pela Universidade de Coimbra. Este espaço
entre dois vales profundos, a Avenida Sá da Bandeira e o Jardim Botânico, constituiria um
local excelente para a implantação do povoado (ALARCÃO, 1979, pg 26). Recentemente as
escavações no Museu Machado de Castro revelaram a existência de possíveis estruturas
do final da segunda Idade do Ferro, o que corresponderia a uma fase tardia da expansão
urbanística dos povoados a norte do rio Tejo integrada no processo de organização do
território lusitano durante o principado de Augusto (CARVALHO, 1998 pg 159).
Durante o domínio romano a cidade terá tido um desenvolvimento brilhante, desenvolvendose como um verdadeiro núcleo urbano. O achado de uma inscrição honorífica dedicada a
Constâncio Cloro pela Civitas Aeminienses em 1888 acabaria por nos dar o nome da cidade
durante este período: Aeminium (ENCARNAÇÂO, 1979, pág. 173).
Este espaço ocupado pela cidade de Aeminium corresponderia, segundo Alarcão, ao
perímetro interior da muralha medieval. Mantas refuta, considerando que a área Sul da Sé
Velha só posteriormente seria ocupada (MANTAS, 1992, pg 510).
Posteriormente ao domínio romano, que corresponde ao domínio visigótico e muçulmano e
até mesmo a Alta Idade Média, a cidade de Coimbra terá mantido o mesmo perímetro e os
mesmos arruamentos que haviam sido definidos pelos romanos (ALARCÃO, 1992, Pg 2).
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Só no século XII esta configuração se começa a alterar com a expansão da malha urbana
para fora da muralha, mais exactamente com o desenvolvimento do arrabalde Sul das
muralhas, junto ao rio, no espaço compreendido entre o Largo da Portagem e o Terreiro da
Erva (ALARCÃO, 1999, Pg 2). A partir daqui a cidade foi-se desenvolvendo à volta do
núcleo inicial.
No século XVI, por iniciativa do Frei Brás de Braga e em consequência da transferência da
Universidade para Coimbra, rasga-se a Rua da Sofia, onde seriam construídos inúmeros
colégios (ALARCÃO; 1999, pág. 3).
Nos finais do século XIX há um novo impulso urbanístico que altera o perímetro urbano da
cidade, que é o arranjo do bairro de Santa Cruz (ALARCÃO, 1999, pág. 5). Este novo bairro
irá ocupar toda a área que se situa entre o Jardim da Sereia (antigo Parque de Santa Cruz),
a Penitenciária, a calçada Martim de Freitas e o Hospital Velho. Nesse projecto, a actual rua
Alexandre Herculano corresponde à rua nº 2 da Quinta de Santa Cruz, cujo traçado não
sofreu alterações posteriores, iniciando junto ao aqueduto e finalizando na praça D. Luís,
designada desde 1910 como Praça da República (LOUREIRO;1964,pg 399/401).
A Praça da República remata a Noroeste a Avenida Sá da Bandeira que se estende pelo
vale abundantemente referido em cartografia e documentação até ao século passado como
Vale da Ribela (ROSSAS, 2001, pág. 40). Por aqui corria um truculento ribeiro designado
por torrente de balneis regis, conforme atesta o documento de 1137 que demarcava a
freguesia de Santa Cruz (FERRAZ de Carvalho, 1943, pág. 99). Toda esta área
corresponde à mata de Santa Cruz, integrando o território da antiga cerca do mosteiro dos
Cónegos regrantes de Coimbra, que tal como todas as outras ordens religiosas foi extinta
em 1834. Ao libertarem estas posses fundiárias a cidade expande-se finalmente em toda a
zona que contorna a Alta, implantando-se os grandes equipamentos urbanos do final do
século XIX e inícios do século XX.
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No que se refere ao local de implantação do projecto, este localiza-se na freguesia de Ceira
2

com cerca de 12,4 km de área. A vila é atravessada pelo rio Ceira que lhe dá o nome,
desaguando pouco depois no rio Mondego. Por Ceira também passa uma das estradas que
outrora teve bastante importância, a E.N. 17, que liga as cidades de Coimbra e Guarda.
O Rio Ceira, com uma extensão de 100kms nasce na Serra do Açor, é um afluente da
margem esquerda do Rio Mondego, no qual desagua alguns quilómetros a montante de
Coimbra

11.4 Elementos Patrimoniais Identificados
Através do trabalho de campo não foram identificados quaisquer elementos patrimoniais
edificados, arqueológicos ou etnográficos na área em estudo. Assim, apenas se apresenta
em anexo uma ficha de sítio, que sintetiza o trabalho realizado (Anexo 7.2).
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12.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO

A evolução da zona em estudo na ausência do projecto está estritamente ligada às suas
actuais características e às perspectivas e estratégias de desenvolvimento previstas.
Neste âmbito é de considerar a implantação do Metropolitano Ligeiro do Mondego, que ao
modernizar o serviço prestado pelo actual Ramal da Lousã poderá conduzir a um maior
dinamismo de núcleos habitacionais próximos à cidade de Coimbra, como é o caso de
Sobral da Ceira, e que com ela têm estreitas relações, na medida em que correspondem a
locais de residência de população activa que trabalha em Coimbra.
À estação de Ceira do MLM encontra-se associada a implantação de um interface
adjacente, que serão factores de dinamização da zona passando esta a ser um núcleo
privilegiado de acessibilidade à cidade de Coimbra para toda a envolvente peri-urbana.
É assim de esperar uma maior atractividade deste aglomerado e consequentemente um
aumento da urbanização do espaço e de melhoria da sua rede viária.
Esta situação conduzirá assim a uma previsível qualificação do espaço urbano e ao seu
aumento, bem como dos seus equipamentos e infra-estruturas.
Dentro destas perspectivas de desenvolvimento, o local previsto para o PMO constitui um
elemento negativo no conjunto da zona pois apresenta-se como um espaço de certo modo
degradado e de baixa qualificação, pese embora a sua classificação como “zona florestal”
no PDM de Coimbra.
Por esta razão no âmbito da revisão do PDM de Coimbra, a Câmara considera que o local
previsto para o PMO não apresenta inconvenientes para o processo de desenvolvimento
local e pelo contrário poderá ser um elemento complementar de estruturação e de apoio ao
desenvolvimento e qualificação do aglomerado urbano e também do próprio local.
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Com anteriormente identificado, o local previsto ocupar pelo PMO revela actualmente
alguma degradação do espaço e das suas condições naturais, nomeadamente da
vegetação, sendo uma zona com ocupação urbana marginal que conduz à sua
desqualificação pontual, pelos usos que lhe são dados. Potencialmente, será assim de
esperar a continuação deste processo e uma difícil recuperação da zona por outros meios.
No contexto do processo de reconversão geral previsto para a envolvente pode ser assim
encarado como um elemento de desvalorização do espaço.
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Capítulo V – Identificação e Avaliação de Impactes. Medidas de
Minimização
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1.

INTRODUÇÃO

No presente capítulo serão identificados e avaliados, nos vários descritores ambientais, os
impactes positivos e negativos inerentes ao projecto em análise.
Tal como já referido anteriormente o projecto corresponde à implantação de um Parque de
Material e Oficinas, do Metropolitano Ligeiro do Mondego, junto à localidade de Sobral de
Ceira, na freguesia de Ceira, concelho de Coimbra. Esta infra-estrutura é essencial ao
funcionamento do sistema de metro ligeiro de superfície pois tem como finalidade
supervisionar a exploração comercial da rede e apoiar o parqueamento da frota e material
circulante.
Serão igualmente avaliados os acessos rodoviários ao PMO que serão construídos no
âmbito do presente projecto para ligação com a rede viária local.
O PMO irá ocupar 29 000 m2 e os novos acessos uma área de cerca de 3 600 m2.
Na fase de construção, as principais acções de projecto susceptíveis de causar impactes,
correspondem:

-

Às acções associadas à implementação do projecto (demolição de construções,
limpeza do terreno, escavação, construção de aterros e de muros de suporte,
construção de infra-estruturas de drenagem, construção de edifícios, instalação de
linhas para o parqueamento ferroviário e sua electrificação, pavimentação de vias de
circulação e instalação de equipamentos e de infra-estruturas de apoio ao PMO),
bem como o respectivo enquadramento paisagístico;

-

À circulação de veículos e pessoas,

-

Ao funcionamento do estaleiro.
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Na fase de exploração, as acções a considerar decorrem:
−

da presença física da infra-estrutura com alteração do espaço e da paisagem;

−

dos efeitos do funcionamento das oficinas e da circulação e entrada / saída das
composições.

Para o enquadramento da avaliação apresenta-se de seguida, de forma esquemática a
constituição do PMO:
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A avaliação de impactes por área temática, que a seguir se apresenta, terá em conta os
descritores analisados na caracterização da situação actual do ambiente, sendo a estrutura
de abordagem a seguir em cada um deles a seguinte:
i) Metodologia de avaliação;
ii) Avaliação de impactes na fase de construção;
iii) Avaliação de impactes na fase de exploração;
iv) Medidas de Minimização.
No final da avaliação pelos diferentes descritores será feita uma análise dos impactes
cumulativos do projecto e por fim uma síntese conclusiva de impactes.
Para a avaliação e classificação dos impactes e de modo a proporcionar uma noção global
dos mesmos, utilizou-se uma escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros:

Quadro V. 1 – Classificação de Impactes Adoptada

Qualificação
(revela se o impacte é positivo ou negativo para
o ambiente)
Magnitude
(refere-se ao grau de afectação sobre um
determinado factor)
Incidência
(se o impacte resulta de acções directas do
projecto ou dos seus efeitos)
Duração
(refere-se à escala temporal em que actua um
determinado impacte)
Reversibilidade
(tem em conta a possibilidade de, uma vez
produzido o impacte, o sistema afectado poder
voltar ao seu estado inicial)
Significância
(significado do impacte em termos do contexto)
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Positiva / Negativa

Reduzida / Moderada / Elevada

Directa / Indirecta

Temporária / Permanente

Reversível / Irreversível
Pouco Significativo / Significativo / Muito
Significativo / Nulo

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

A avaliação de impactes que se realiza tem por base os efeitos do projecto e as medidas de
minimização já incorporadas nele.
A avaliação tem por base uma escala de análise local que será considerada como base de
estudo para todos os descritores e que diz respeito à área de intervenção associada a este
projecto, onde se identificam os impactes directos, decorrentes da implantação física do
PMO e das necessárias acessibilidades rodoviárias a partir dos acessos locais, e
indirectos, pelas alterações na envolvente próxima.
Na sequência da avaliação de impactes são propostas outras medidas de minimização
complementares para aplicação nas fases de construção e de exploração, fazendo no final
a avaliação dos impactes residuais.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

222/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

2.

GEOLOGIA

2.1

Metodologia

A avaliação dos impactes geológicos foi realizada tendo em consideração as características
do projecto, tendo-se utilizado para o efeito os elementos de projecto e a caracterização
efectuada quanto às condições geológico-geotécnicas do local de implantação.
Para esta avaliação considera-se separadamente a fase de construção e a fase de
exploração.
Na fase de construção consideram-se os aspectos relacionados com o desmonte de
formações geológicas (impactes resultantes da destruição directa do substrato geológico e
dos métodos de desmonte a utilizar, particularmente no caso da utilização de explosivos) e
a alteração permanente da morfologia (criação de aterros e escavações) com a respectiva
movimentação de terras.
Na fase de exploração analisam-se os potenciais fenómenos de instabilidade e erosão em
taludes de aterro/escavação, os quais estão dependentes da modelação e protecção
efectuada, bem como das actividades de manutenção dos novos taludes.
Em função dos impactes identificados são recomendadas medidas minimizadoras e
classificados os impactes residuais em termos da sua importância.

2.2

Fase de Construção

A generalidade dos impactes geológicos e geomorfológicos decorre da fase de construção
tratando-se de impactes que, independentemente da sua maior ou menor magnitude, são
irreversíveis.
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Referem-se os impactes associados à destruição directa do substrato geológico durante as
operações de terraplanagens, designadamente efectuando algumas escavações nas
encostas e a construção de aterros de modo a criar uma plataforma com a cota adequada
para a sua interligação com a linha do MLM.
As características fisiográficas da área de projecto, nomeadamente as diferenças nos
declives e topografia, dão assim origem à necessidade de realizar alterações permanentes
da morfologia do terreno através da execução de escavações localizadas nas encostas
Nascente e Poente do vale e da construção de um aterro com uma área de 3,6 ha, de forma
a viabilizar a construção do Parque de Material e Oficinas de Ceira. Para a construção do
acesso rodoviário a partir de rede local proceder-se-á também à realização de escavações e
aterros de menor importância global, na parte Poente do PMO.
O projecto desenvolvido teve em conta as características topográficas locais, procurando
minimizar as alterações morfológicas a introduzir no terreno e criando condições técnicas e
geotécnicas que controlem os riscos de instabilidade e ravinamento e o impacte na
paisagem, conforme layout apresentado no Anexo 2.

2.2.1

Decapagem

A remoção do horizonte superficial de solos orgânicos (decapagem) reporta-se apenas às
faixas periféricas do aterro e de reperfilamento de taludes em escavação tendo como
propósito obter solos para revestir os taludes, remover solos orgânicos dos materiais a
reutilizar e promover condições adequadas de assento dos aterros.
No presente projecto considera-se uma espessura média a decapar na ordem dos 0,40 m,
de acordo com o Estudo Geológico-Geotécnico.
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2.2.2

Execução de Escavações

a) Geometria de taludes
Na área de intervenção, as escavações interessam essencialmente formações xistentas
para as quais se preconizam geometrias de 1:1,5 (V:H), em conformidade com as
ocorrências geológicas e respectivas propriedades geotécnicas.
Face aos taludes com altura superior a 6,0 m e a cada desnível vertical na mesma ordem de
grandeza, incluir-se-á uma banqueta estabilizadora com 4,0 m de largura. Nos referidos
taludes será também considerada a instalação de um sistema de drenagem superficial
eficiente na crista do talude e nas banquetas.

b) Metodologia de Desmonte
Em relação aos meios de desmonte para a execução de escavações, considera-se que o
maciço será sobretudo escavável e ripável com meios mecânicos.
Porém, podem ocorrer áreas pontuais do maciço com características de menor alteração
que venham a exigir meios auxiliares de desmonte, admitindo-se uma incidência destas
ocorrências na ordem dos 5 %.

c) Reutilização de materiais
De acordo com o Estudo Geológico-Geotécnico, os materiais provenientes da escavação
apresentam naturezas distintas, nomeadamente:
•

Depósitos de Cobertura constituídos por siltes arenosos e argilas silto-arenosas
com fragmentos xisto-grauváquicos;
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•

Solos residuais derivados da alteração do maciço xistento, essencialmente siltosos
embora possam apresentar uma componente argilosa significativa nos níveis de
maior alteração.

Na intervenção prevista para o PMO de Ceira foi estimado um volume de cerca de
3

64 000 m de escavação.
Os materiais provenientes da escavação nas formações xistentas apresentam propriedades
adequadas para a reutilização nos aterros, desde que devidamente isentos dos solos
orgânicos a remover na decapagem. No entanto, atendendo ao carácter argiloso dos solos
de alteração das formações xistentas nos níveis superiores e mais descomprimidos do
maciço, estima-se que a percentagem de reutilização seja na ordem dos 80 % (cerca de
51 200 m3)
Para além dos materiais já referidos, admite-se também a reutilização dos aterros da via
férrea, de constituição diversa, essencialmente argilo-arenosos com fragmentos de xisto.

2.2.3

Construção de Aterros

Para a construção dos aterros do projecto em estudo, foi estimado um volume total de
aterro de cerca de 105 000 m3, dos quais cerca de 51 200 m3 virão das escavações a
realizar na obra e o restante serão terras de empréstimo.
Os materiais provenientes da escavação a reutilizar deverão ser integrados na parte inferior
e no corpo do aterro a construir para a definição da plataforma do PMO de Ceira.
Estes materiais, desde que se apresentem isentos de entulho e de matéria orgânica,
deverão ser devidamente armazenados e sujeitos a ensaios laboratoriais correntes de
identificação e caracterização mecânica, para avaliação efectiva das suas características e
possibilidades de utilização.
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Contudo, para a parte superior do aterro (com espessura até 0,85 m) sobre a qual apoia a
camada de leito do pavimento, a qual, integra a fundação do pavimento e influência o seu
comportamento, o Estudo Geológico recomenda que sejam obtidos solos seleccionados em
local de mancha de empréstimo ou pedreira.
A geometria a praticar nos taludes é de 1:2 (V:H), com inclusão de banqueta estabilizadora
a cada 6,0 m de desnível vertical e sistema de drenagem associado, desde que o aterro
apresente altura vertical superior a 8,0 m.
De referir ainda que no aterro da Linha Férrea - Ramal da Lousã que irá confinar a Sul com
o aterro do PMO de Ceira, interessa também garantir características adequadas às
intervenções preconizadas no projecto.
Assim atendendo ao carácter histórico e tradicionalmente descomprimido dos aterros
ferroviários, ainda que o aterro em causa não apresente sinais evidentes de fenómenos de
instabilidade, o Estudo Geológico preconiza a sua remoção total e construção com materiais
seleccionados, obedecendo a critérios rigorosos do controlo da compactação.
Neste contexto, o volume global de solos seleccionados ou agregados britados de
granulometria extensa a incorporar neste aterro deverá ser obtido em local mancha de
empréstimo ou pedreira. Atendendo à proximidade da baixa aluvionar associada ao Rio
Corvo, na base do aterro da via férrea, deverá ser prevista a inserção de um colchão
drenante constituído por material de enrocamento envolto em geotêxtil.
A geometria a praticar nesse talude será de 1:2 (V:H).

2.2.4

Estruturas de contenção

Prevêem-se 6 estruturas de contenção necessárias para materializar a plataforma do PMO
de Ceira e os arruamentos envolventes e que têm como objectivo limitar a ocupação em
planta que resultaria da execução de taludes de escavação ou de aterro.
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Com efeito as edificações existentes, adjacentes ao arruamento principal e junto ao topo
Norte do PMO, não serão assim afectadas ou pelo menos será minimizada a sua afectação.
De facto, no topo Norte do PMO será contudo adequado efectuar a expropriação de uma
edificação habitada, visto que, apesar da execução do Muro 1, o talude de escavação
aproxima-se consideravelmente (cerca de 3.0 m) do limite desta moradia; nas proximidades
existe ainda uma segunda habitação mas que se encontra já a uma distância superior
(cerca de 5.0 m) e que não será directamente afectada.
Também o Muro 5 foi em parte criado de modo a minimizar a ocupação em planta e a
constituir uma vedação das propriedades, ficando o acesso a estas propriedades limitado a
peões.
Em geral os muros são executados de forma tradicional sem condicionamentos dignos de
registo. Os resultados do Estudo Geológico – Geotécnico prevêem a execução de muros
ancorados, ou pregados nos níveis superiores com banquetas intermédias de 3.0 m de
largura e desnível máximo de 8.0 m.
As soluções propostas para cada um dos muros e suas características são as seguintes.
Estando a sua localização no Anexo 2.2.
•

Muro 1

O Muro 1 permite materializar a plataforma do PMO em escavação, minimizando a
ocupação em planta dos taludes de escavação nos topos Sul e Nascente. Este muro tem
190 m de desenvolvimento e envolve escavações que atingem 21 m de altura no maciço
xistento.
Propõe-se uma solução de muros ancorados ou pregados, constituído por painéis com 8 m
de altura máxima, intercalados por banquetas nas cotas 54.0 m e 62.0 m.
O coroamento do muro 1 ficará adossado ao terreno natural no topo.
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•

Muro 2

O Muro 2 permite materializar o arruamento interior 2, sendo executado em betão armado,
de forma tradicional.
•

Muro 3

O Muro 3 é em parte um encontro do acesso desnivelado ao parque de estacionamento na
cobertura do edifício oficinal e noutra parte a parede da área destinada aos resíduos. É um
muro – parede com espessura de 0.35 e 0.25 respectivamente, encastrados na fundação e
na laje de cobertura ou na passagem superior conforme o caso.
•

Muros 4 e 5

O Muro 4 permite vencer o desnível entre a rasante do arruamento principal e a plataforma
do PMO e o Muro 5 vence o desnível entre a mesma rasante e os logradouros das
edificações próximas a Poente, respectivamente.
Estes dois muros têm geometria idêntica à descrita para os Muros 2 e 3.
•

Muro 6

O Muro 6 é paralelo à berma da Rua Vale Açor (EM 1154), tendo como função minimizar a
área de escavação.
O muro é executado na base do talude, sendo formado por gabiões. A espessura do muro é
variável em altura.
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2.2.5
2.2.5.1

Afectação de Recursos Geológicos
Afectação de recursos geológicos de interesse económico

A área em estudo apresenta ausência de áreas de recursos geológicos de interesse
económico, como tal, consideram-se os impactes a este nível inexistentes.

2.2.5.2

Afectação de valores geológicos de interesse conservacionista

Na área prevista para a implantação do PMO de Ceira não se identificam quaisquer
ocorrências geológicas de particular interesse conservacionista, não se verificando impactes
nesta vertente.

2.2.6

Impantação de estaleiros

Não se prevê a ocorrência de impactes com significado no meio geológico directamente
derivados da implantação e funcionamento dos estaleiros da obra, tratando-se de uma
afectação em área muito localizada e a ser feita numa zona a ocupar posteriormente por
instalações afectas ao PMO, na zona da futura ETARI.

Face ao exposto nos pontos anteriores, durante a fase de construção do Parque de
Material e Oficinas de Ceira prevêem-se impactes geológicos negativos, directos,
permanentes, irreversíveis e de magnitude moderada, essencialmente devido à
alteração morfológica com a criação de aterros e escavações, mas pouco significativos a
nível global dado não serem afectadas formações de interesse nem existirem situações
sensíveis na sua execução e consolidação.
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2.3

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes do ponto de vista geológico
uma vez que a infra-estrutura já se encontra implantada e devidamente estabilizada, de
acordo com as indicações preconizadas no estudo Geológico - Geotécnico.
No entanto, a implantação do Parque de Material e Oficinas de Ceira na área em estudo
implicará alterações significativas na morfologia do terreno decorrentes da fase de
construção, sendo que uma eventual ocorrência de acidentes geomorfológicos em
consequência da instabilidade de taludes de aterro e escavação, apenas pode ocorrer em
situações excepcionais, caso não se cumpra as condições de projecto.
Para além do referido, não se prevêem quaisquer tipos de impactes na fase de exploração
para este descritor. As condições de estabilidade previstas são elevadas e o projecto está
desenvolvido para assegurar todas as condições geotécnicas e estruturais, pelo que não
são de prever acidentes devido à influências dos taludes de aterro e escavação
contemplados no projecto. Há ainda a salientar a implementação de um projecto de
integração paisagística que contribuirá para a consolidação dos taludes e a sua adequada
manutenção.
Assim os impactes na geologia durante a fase de exploração podem classificar-se como
potenciais, negativos, indirectos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e
pouco significativos.

2.4

Medidas de Minimização

A minimização de impactes sobre este descritor passa em larga medida pela concepção do
próprio projecto (forma de inserção no terreno).
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Destacam-se contudo ainda algumas medidas para a minimização de impactes que se
relacionam com aspectos geológicos e geotécnicos derivados da forma de implantação do
projecto.
2.4.1

Fase de Construção

- As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a
execução da obra;
- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e
ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela
obra;
- A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização;
- Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de
terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade,
de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido;
- A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento;
- Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem
ser armazenados em locais com características adequadas para depósito;
- Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade;
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- Em função da execução de escavações, sugere-se que antes do inicio da obra seja
realizado um levantamento completo do estado das construções mais próximas á área
de intervenção, com registo fotográfico e respectiva localização em planta, de modo a
acautelar eventuais danos sobre as mesmas e obter uma situação de referência face a
eventuais reclamações;
- Aquando da execução das escavações, e de modo a evitar deslizamentos de terras,
recomenda-se a aplicação de todos os cuidados de segurança; deverá ser dada
particular atenção durante a execução de escavações próximas de habitações, quer do
lado Norte quer do lado Poente do PMO;
- Conduzir as terras sobrantes a locais de depósito devidamente autorizados, como
eventualmente pedreiras onde seja importante a recepção de terras para o
recobrimento dos terrenos intervencionados;
- Recorrer a locais devidamente licenciados para a obtenção de terras de empréstimo
necessárias para a construção de aterros, nos termos da Medida 22 do Documento
Medidas de Minimização Gerais da fase de Construção;
- Nas áreas de escavação, considera-se que as inclinações de 1:1,5 (V:H) em taludes de
natureza xistenta são limitativas para a sustentação do revestimento aplicado. No
entanto, o revestimento de taludes com terra vegetal deverá ser efectuado nas áreas de
intervenção em aterro, onde foram adoptadas genericamente inclinações de 1:2 (V:H).
Assim, os taludes de aterro deverão ser revestidos por uma camada de terra vegetal
procedente da decapagem, no mínimo, com 0,20 m de espessura. Os trabalhos de
revestimento de taludes devem ser executados logo após a operação de aterro para
evitar o seu ravinamento por águas pluviais ou por deficiente drenagem na área dos
trabalhos;
- Após o revestimento clássico com a terra vegetal, deverá ser efectuada uma
hidrossementeira com características adequadas à região em causa, previamente
submetida a aprovação da Fiscalização.
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2.4.2

Fase de Exploração

- Garantir a verificação de estabilidade global dos muros de suporte de modo a evitar
eventuais acidentes geomorfológicos, com repercussões também materiais para a
envolvente.
Em termos conclusivos, e após a aplicação das medidas acima referidas, os impactes
residuais do projecto ao nível geológico são considerados pouco significativos.
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3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Metodologia

Na fase de construção, a avaliação dos impactes nos solos resultante da construção do
Parque de Material e Oficinas de Ceira foi realizada através de métodos quantitativos de
modo a estimar a área afectada, com base no projecto desenvolvido e na cartografia
existente.
Os impactes no uso do solo decorrem da implementação física do projecto que conduzirá à
alteração / afectação dos usos na área de implantação do projecto que foram identificados
na situação de referência. A avaliação será realizada de uma forma quantitativa e qualitativa
relacionando entre si a importância dos usos afectados.
Na fase de exploração são também avaliados os impactes que decorrem no essencial da
fase de construção e que podem ainda nesta fase, relacionar-se com eventuais efeitos
sobre os solos e respectivos usos da envolvente próxima, decorrentes da manutenção do
projecto de integração paisagística e da circulação no arruamento principal.
No final da avaliação são recomendadas medidas minimizadoras dos impactes identificados
sobre o solo e uso do solo.

3.2
3.2.1

Solos
Impactes na Fase de Construção

Os principais impactes susceptíveis de ocorrerem sobre o substrato pedológico durante a
fase de construção apresentam-se no Quadro V.2 onde estão identificadas as acções e as
alterações que podem ocorrer num projecto deste tipo.
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Quadro V. 2 - Identificação dos Principais Impactes no Solo (Fase de Construção)

Acção

Alteração

•

Impermeabilização de superfícies;

•

Destruição do coberto vegetal;

•

Movimentação de terras;

•

Movimento de máquinas e construção de
arruamentos
ou
estruturas,
ocasionando
compactação e destruição de solos;

•

Construção, operação e desmobilização do estaleiro
e parques de máquinas e materiais;

•

Exploração de inertes;

•

Alterações morfológicas e da rede e padrão de
drenagem;

•

Potenciais derrames de betão ou asfalto, óleos e
combustíveis.

Destruição directa do solo;
Compactação;
Aumento da erosão;
Alteração do padrão de drenagem;
Potencial contaminação com escorrências
de produtos químicos.

As acções sobre os solos na fase de construção advêm da necessidade de
impermeabilização de superfícies, com a destruição da vegetação e a consequente
instabilidade dos solos não protegidos, a movimentação de terras, a compactação das áreas
de movimentação de máquinas, da exploração de inertes, da eventual contaminação dos
solos com betões, asfaltos, óleos e combustíveis e da interrupção dos padrões de
drenagem durante ou devido à construção de canalizações e de aterros.
Em consequência destas acções poderá verificar-se um acréscimo de perda de solos para
além da área que é ocupada pela infra-estrutura, uma diminuição da qualidade dos solos
compactados, contaminados ou afectados pelo eventual aumento da erosão.
Na totalidade, os solos ocorrentes são Cambissolos húmicos, ou seja, solos que se formam
nas baixas com material arrastado das encostas, com alguma aptidão agrícola (culturas
arvenses) mas sobretudo florestal estando inseridos na classe de espaço florestal, pelo que
o seu valor real actual em termos de impacte terá sempre que ser visto dentro desta
realidade.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

236/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

O total de solos afectados (pertencentes à classe dos Cambissolos húmicos) com a
construção do PMO corresponde a um valor global de cerca de 2,9 ha, dos quais cerca de
2,1 ha serão impermeabilizados. Os acessos afectarão uma área de 0,4 ha.
Não existe qualquer afectação de solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional (RAN). As
manchas existentes situam-se na área envolvente onde o projecto já não terá intervenção.
Deste modo, o impacte ocorrente na fase de construção pela destruição dos solos para a
implantação do projecto é classificado globalmente como negativo, permanente,
irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo, tendo em conta o valor dos
solos e perspectivas futuras de uso em qualquer circunstância.

3.2.2

Impactes na Fase de Exploração

No Quadro V.3 encontram-se indicados os principais impactes que podem ocorrer durante a
fase de exploração:
Quadro V. 3 - Identificação dos Principais Impactes no Solo (Fase de Exploração)

Acção

Alteração

Parque de Material e Oficinas de Ceira:
•

Impermeabilização de superfícies;

•

Obras de conservação e manutenção das infraestruturas do PMO;

•

Utilização de herbicidas
integração paisagística;

na

manutenção

da

Arruamentos:
•

Emissão de partículas provenientes da circulação
nos arruamentos;

•

Potencial
escoamento
de
águas
contaminadas dos pavimentos das vias;
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Compactação;
Aumento da erosão;
Potencial contaminação dos solos com
escorrências de produtos químicos ou com
escorrências do pavimento.
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As principais acções sobre o solo ocorrentes nesta fase advêm da impermeabilização de
superfícies ocorridas com a construção, obras de conservação e manutenção das infraestruturas do PMO, utilização de herbicidas na manutenção da integração paisagística,
emissão de partículas provenientes da circulação nos arruamentos e do potencial
escoamento de águas pluviais contaminadas dos pavimentos das vias.
Em consequência destas acções poderá verificar-se uma eventual contaminação de solos
da envolvente. Tratam-se no entanto de situações potenciais, num espaço muito confinado
e localizado não se esperando face à configuração topográfica do PMO a afectação da
envolvente. Relativamente aos acessos, o reduzido tráfego e a sua localização em grande
parte confinada por muros e pelo próprio PMO, não fazem também prever a ocorrência de
impactes com significado.
Deste modo, e para a fase de exploração, os impactes serão negativos, permanentes,
irreversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

3.3

Uso do Solo

3.3.1

Impactes na Fase de Construção

Na fase de construção, os principais impactes no uso do solo prendem-se com a execução
de demolições e da remoção do coberto vegetal, bem como de movimentação de terras
para a implantação do projecto que alterará a situação actual identificada em termos de
ocupação do solo.
As principais acções que implicam a alteração dos usos existentes para a implantação do
Parque de Material e Oficinas de Ceira são as seguintes:
•

Escavações para a abertura de fundação para a construção da plataforma e
implantação dos pavimentos a construir;
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•

Aterros para a estabilização da plataforma nos segmentos mais irregulares do ponto
de vista topográfico da área de intervenção;

•

Construção de muros de suporte com vista à escora do material instabilizado das
vertentes em virtude das escavações realizadas na base das mesmas.

•

Construção de aqueduto rectangular em betão, coberto por aterro, necessário para
canalizar 280 m da linha de água, fazendo a sua restituição a jusante da Linha
Férrea - Ramal da Lousã.

Como se verificou na caracterização efectuada na situação actual do ambiente, a área de
implantação do projecto integra-se num ambiente de características periurbanas a rurais
existindo mistura de terrenos sem ocupação (terra batida, matos, silvas e canas) com
terrenos de usos agrícola (hortas pequenas e oliveiras dispersas) e florestal (eucaliptos e
pinheiros bravos) e, uma fraca e dispersa ocupação habitacional (uso residencial, composto
por habitações de 1 a 3 pisos muitas vezes com quintal e armazéns).
No referido contexto territorial, o projecto apresenta uma área de afectação directa de 2,9
ha composta por 2,1 ha de terrenos sem ocupação, 0,72 ha de terrenos de uso agrícola e
0,12 ha de caminhos rurais, a qual será ocupada pelo PMO.
Os acessos afectarão uma área bastante mais reduzida, cerca de 0,4 ha, composta
essencialmente por terrenos sem uso, algumas áreas agrícolas, e uma pequena área
florestal adjacente à EM 1154.
Avaliam-se seguidamente as alterações ao espaço considerando a análise por sectores
homogéneos do espaço. Na FIG. IV.8, que apresenta a situação de referência do Uso do
Solo, pode observar-se a ocupação na zona de implantação do PMO e respectivos acessos:
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a) Espaços sem ocupação
O designado espaço sem ocupação, constituído por terrenos preenchidos por terra batida,
matos, silvas e canas, configura a maioria da área a ocupar pelo Parque de Material e
Oficinas de Ceira. Para a implantação do projecto, proceder-se-á à remoção do coberto
vegetal e à modificação (aterros/escavações) da morfologia do terreno.
b) Espaços de Uso Agrícola
Verifica-se o desenvolvimento de alguns espaços agrícolas no interior da área em estudo,
mais concretamente nas imediações das áreas residenciais, que se apresentam ocupados
por pequenas hortas e oliveiras dispersas. A execução deste projecto implica a alteração do
presente uso com vista à implantação do Parque de Material e Oficinas de Ceira.
c) Espaços de Uso Florestal
A Sudeste da área de intervenção encontra-se uma zona florestal ocupada por eucaliptal e
pinheiros bravos que não será directamente afectada pelo projecto, pois está fora da área
do PMO, no entanto poderá ser indirectamente afectada pelo funcionamento deste. Os
acesso ocuparão uma pequena zona de uso florestal no entanto trata-se de uma ínfima
área já bastante perturbada pela EM 1154, à qual é adjacente.
d) Espaços de Uso Residencial
A área de intervenção do presente projecto encontra-se limitada a Noroeste por uma área
residencial (do tipo “Aglomerado”), correspondente ao limite Sudeste da povoação de Sobral
de Ceira, e, a Este por outra área residencial (do tipo “Núcleo”), correspondente a um
conjunto de edificações dispostas ao longo do eixo viário da EM 1154. Assim, de modo a
garantir a implantação do projecto, torna-se imprescindível a expropriação de uma
edificação em bom estado de conservação e de reduzido interesse arquitectónico
pertencente à área residencial a Este do PMO.
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e) Infra-estruturas
Em termos de infra-estruturas existentes na área de implantação do projecto, refere-se a
existência de uma Linha eléctrica que não será afectada.
f) Linha de água
A área de projecto encontra-se atravessada por uma linha de água de carácter torrencial
escoando de Nordeste para Sudoeste, a qual, segundo o Anteprojecto será necessário
canalizar ao longo de 280 m, fazendo-se a sua restituição a jusante da via-férrea (já fora da
área de intervenção). Para tal preconiza-se a construção de um aqueduto rectangular, em
betão, coberto por aterro.
Sendo assim, os impactes no uso do solo podem classificar-se como negativos, directos,
permanentes,

irreversíveis e de magnitude reduzida a moderada e pouco

significativos atendendo à sua abrangência local e ao facto de não se ter identificado a
afectação de usos de elevada sensibilidade.

3.3.2

Impactes na Fase de Exploração

Na fase de exploração mantêm-se os impactes identificados na fase de construção, com
ocupação de terrenos agrícolas e residenciais, sendo no entanto de salientar que a maioria
do terreno ocupado não apresenta usos sensíveis.
Sendo assim, devido às alterações no uso do solo na zona intervencionada, os impactes
nesta fase podem classificar-se como negativos, directos, permanentes, irreversíveis, de
magnitude reduzida e pouco significativos.
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3.4

Medidas de Minimização

3.4.1
3.4.1.1

Solos
Fase de Construção

- Localizar os estaleiros com a menor dimensão possível e em áreas de menor
sensibilidade a impactes, utilizando nomeadamente a área a afectar posteriormente
pelo projecto, conforme indicação dada no capítulo de Descrição do Projecto.

3.4.1.2
-

Fase de Exploração
Assegurar a manutenção do coberto vegetal dos taludes de modo a evitar o
desenvolvimento de fenómenos de erosão;

-

Assegurar o correcto funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais
Industriais (ETARI) de modo a evitar eventuais derrames de efluentes que possam
originar contaminações de solos;

-

As superfícies impermeabilizadas, em particular aquelas onde existam usos
eventualmente poluentes, deverão ser conservadas de modo a assegurar a
impermeabilização e a protecção dos solos;

-

As águas pluviais ou de lavagem destas superfícies deverão ser devidamente
encaminhadas para destino adequado já previsto no projecto, evitando qualquer
contaminação de solos adjacentes.
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3.4.2

Uso do Solo

A minimização de impactes sobre este descritor passa em larga medida pela concepção do
projecto. Para além das medidas definidas no projecto destacam-se ainda as seguintes
como importantes para integrar um adequado planeamento da obra, de modo a que
minimizem as perturbações na população envolvente.

3.4.2.1

Fase de Construção

- Instalação de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra e minimizar a
perturbação sobre o espaço envolvente;
- Os condicionamentos e alterações ao tráfego deverão ser devidamente comunicados
às populações e utentes;
- Os restabelecimentos das ligações afectadas deverão ser concretizados no mínimo
espaço de tempo, sendo colocada a sinalização indicativa das vias interferidas e de
circuitos alternativos, de modo a gerir ordenadamente o trânsito de pessoas e veículos;
- A circulação de máquinas e veículos afectos à obra será acompanhada com todos os
cuidados, especialmente próximo das habitações, com vista à segurança da circulação
de pessoas e à preservação dos edifícios;
- Compatibilizar os trabalhos de construção do Parque de Material e Oficinas de Ceira
com a circulação na Linha da Ferroviária – Ramal da Lousã, de modo a reduzir as
perturbações desta.
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3.4.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração, as medidas referem-se à minimização de eventuais situações de
contaminação dos solos por derrames acidentais de substâncias poluentes para tal.
Em termos conclusivos e após a aplicação das medidas acima referidas os impactes
residuais do projecto são considerados pouco significativos.
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4.

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

4.1

Metodologia

A avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos é efectuada para
as fases de construção e de exploração, tendo em conta as características do projecto e as
acções inerentes a cada uma das fases.
Os impactes relacionam-se com a afectação da drenagem existente pela execução do
aterro para implantação do PMO e com os eventuais efeitos nas águas superficiais e
subterrâneas, decorrentes essencialmente das acções típicas de actividades de construção
civil e do funcionamento do estaleiro, bem como do encaminhamento das águas pluviais e
residuais durante a exploração do projecto.
Para a análise dos impactes consideram-se os elementos relativos à drenagem, descritos
no Cap. III, e as características da zona descritas na caracterização da situação actual.
Em função dos impactes identificados, no final são recomendadas medidas minimizadoras.

4.2

Recursos Hídricos Superficiais

4.2.1

Fase de Construção

Os impactes associados à fase de construção do Parque de Material e Oficinas de Ceira
relacionam-se fundamentalmente com:
•

Acções de preparação do terreno, onde se implantará o PMO e criação de áreas
impermeabilizadas;
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•

Restabelecimento de uma linha de água, com a implantação de uma passagem
hidráulica;

•

Estabelecimento da rede de drenagem das águas pluviais que acedem à plataforma
do PMO (valas, valetas, colectores, drenos e caixas de ligação);

• Instalação do estaleiro e equipamentos de apoio à obra.
As acções de preparação do terreno, correspondentes à desmatação e decapagem de
solos de pior qualidade e do aterro do Ramal da Lousã, seguidas das escavações
necessárias à obra que temporariamente poderão afectar o leito da linha de água existente
no local e eventualmente constituir obstáculos ao escoamento, sobretudo se isso acontecer
no período chuvoso, quando poderá existir algum caudal na linha de água.
Tratam-se contudo de situações potenciais e de curta duração, já que de imediato se
procederá ao enchimento do vale por terras de empréstimo para a constituição do aterro do
PMO e à execução da passagem hidráulica, para o seu adequado restabelecimento quer na
zona do PMO, quer sob a linha férrea existente, através de substituição da PH existente que
permitirá o escoamento em adequadas condições de toda a área a montante (período de
retorno de 100 anos).
Durante a fase de construção será construído, para além da plataforma do PMO, o
arruamento principal, a Poente, que estabelece a ligação com a rede viária local,
aumentando a área impermeabilizada. A sua implantação ocorre já no declive da encosta
tendo associado o respectivo sistema de drenagem.
De acordo com o projecto, prevê-se a impermeabilização de aproximadamente de
21 600 m2 para a implementação do PMO e arruamentos, correspondendo a cerca de 66%
da área de intervenção, pelo que o impacte apesar de negativo, directo, irreversível e
permanente, prevê-se de magnitude moderada, pela área envolvida e carácter localizado
da intervenção, embora globalmente classificado de significativo pela transformação e
artificialização da zona com canalização de uma linha de água, ainda que torrencial.
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O aterro será realizado em parte do vale da ribeira de Sobral obrigando à sua canalização
numa extensão de cerca de 280 m. Assim, a linha de água será conduzida através de um
aqueduto rectangular em betão, sendo restituída a jusante da linha férrea, tal como
acontece actualmente.
A construção do aterro poderá provocar afectações temporárias no escoamento da ribeira
levando a impactes negativos, directos, temporários e reversíveis e de magnitude
reduzida, sendo pouco significativos a nível hidrológico, podendo ser inexistentes caso a
obra, como previsto, seja realizada em tempo seco, quando a ribeira não apresenta caudal.
As operações de regularização a desenvolver durante a fase de construção poderão
favorecer a introdução de sedimentos a jusante e, consequentemente, fenómenos de
assoreamentos de leito, criando-se impactes na linha de água intervencionada que são
negativos, directos, temporários e reversíveis e de magnitude reduzida, sendo pouco
significativos, assumindo um carácter muito localizado.

4.2.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração do Parque de Material e Oficinas de Ceira os impactes ocorrentes
prendem-se essencialmente com:
•

Existência de uma área impermeabilizada;

•

Alteração das características do escoamento de uma linha de água existente na área
de intervenção cujo vale é parcialmente aterrado e o leito é regularizado.

A diminuição da área de infiltração devido à impermeabilização dos solos tem início na fase
de construção e prolonga-se na fase de funcionamento do projecto.
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Esta alteração vai originar uma modificação na drenagem natural, pois por um lado, o
escoamento superficial aumenta, concentrando os fluxos, o que implica o aumento do risco
de cheias, e por outro lado a infiltração diminui, o que implica a redução da recarga dos
aquíferos.
Da análise efectuada verifica-se que a proposta de Parque prevê, na área de intervenção,
de aproximadamente 32 600 m2 (29 000 m2 correspondentes ao PMO propriamente dito e 3
600 m2 aos arruamentos) a impermeabilização de cerca de 21 600 m2 de solo.
Contudo, a drenagem pluvial destas áreas impermeabilizadas será assegurada por um
sistema de drenagem de águas pluviais, constituído por colectores tubulares, drenos,
valetas de plataforma em betão e caixas de visita, o qual será ligado à passagem hidráulica
da ribeira do Sobral, pelo que não se prevêem impactes significativos.
Refira-se que de forma a articular o projecto do Parque de Material e Oficinas de Ceira com
as condições locais, ou seja, a presença da ribeira do Sobral na área de intervenção, foi
efectuado, em paralelo com o projecto, um Estudo Hidrológico e Hidráulico de forma a
definir uma solução de restituição da ribeira do Sobral que minimize os potenciais impactes
decorrentes da mesma.
A passagem hidráulica proposta foi dimensionada tendo em conta os valores de cheia para
um período de retorno de 100 anos, apresentando uma secção de vazão maior do que a PH
já existente sob a linha férrea e irá substituí-la.
Alguns derrames acidentais poderão também ocorrer durante o funcionamento do PMO,
contudo, se forem implementadas as medidas adequadas de prevenção durante a obra,
este impacte é remetido para uma reduzida probabilidade de ocorrência.
Para além disso, o presente Parque de Material e Oficinas será dotado de uma Estação de
Tratamento de Água Residuais Industriais (ETARI) a qual se localizará no extremo Oeste da
área de intervenção e que irá descarregar os seus efluentes directamente na rede de
esgotos municipal.
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Desta forma, na fase de exploração o impacte associado a eventuais derrames acidentais
de poluentes é considerado de negativo, permanente, directo e irreversível, mas de
magnitude reduzida. Prevê-se ainda pouco significativo.
No que respeita à linha de água existente, e para onde serão drenadas as águas pluviais,
será em parte corrigido e regularizado o respectivo leito de modo a garantir o seu
escoamento após a construção do projecto.
A regularização da ribeira do Sobral foi efectuada de acordo com a metodologia e
parâmetros apresentados no Estudo Hidráulico e Hidrológico. Esta pequena ribeira tem
orientação Nordeste – Sudoeste e cruza diagonalmente o Edifício das Oficinas.
Em função dos estudos efectuados foi proposta a regularização da ribeira do Sobral. De
acordo com o Estudo Hidráulico e Hidrológico efectuado verifica-se o restabelecimento da
linha de água, com secção de vazão maior do que a actualmente existente. A continuidade
da ribeira do Sobral no espaço em que cruza diagonalmente o Edifício das Oficinas é
garantida pela construção de um aqueduto de betão com a extensão de cerca de 280 m
conforme o dimensionamento apresentado no Estudo Hidrológico e Hidráulico.
Em função do analisado, apesar do Parque de Material e Oficinas de Ceira induzir a
alterações no escoamento superficial, devido ao aumento da área impermeabilizada, não
são expectáveis impactes negativos com qualquer significado uma vez que se encontra
previsto um sistema de drenagem de águas pluviais e a restituição e regularização da linha
de água interceptada, sendo que as secções apresentadas garantem as condições de
escoamento. As intervenções assumem mesmo um carácter positivo na medida em que
permitem garantir a limpeza e a regularização da linha de água, melhorando a capacidade
de vazão face à estrutura actualmente existente.
No cômputo geral, os impactes na fase de funcionamento assumem no geral um carácter
positivo, permanente, irreversível, e de magnitude reduzida e pouco significativo dado
que permitem melhorar as condições de escoamento e regularização da ribeira do Sobral.
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4.3

Qualidade da Água

4.3.1

Fase de Construção

4.3.1.1

Águas Superficiais

Na fase de construção, os impactes na qualidade das águas superficiais são induzidos pelo
seguinte conjunto de actividades / acções:
• Desmatação e decapagem da terra vegetal para limpeza do terreno;
• Implantação, operação e desactivação do estaleiro de obra;
• Movimentação de terras e construção de infra-estruturas (aterros e terraplenagens);
• Operação e movimentação de veículos e máquinas afectos à obra nas vias de
acesso, em particular nas vias não pavimentadas;
• Regularização da linha de água.
Todas as actividades referidas serão responsáveis por fenómenos de emissão de
partículas, o que conjugado com períodos de precipitação intensa criará as condições ideais
para o escoamento superficial com arraste de partículas para os meios receptores.
Neste período, os principais poluentes gerados pelas actividades descritas são os metais
pesados, nomeadamente, o cádmio, o cobre e o zinco, e os hidrocarbonetos gerados pelo
processo de combustão dos motores dos veículos e máquinas, perdas de óleos dos
sistemas de lubrificação e derrames acidentais de óleos e combustíveis.
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Em termos espaciais, estas actividades decorrem principalmente nas frentes de obra, ao
longo das vias de acesso e no estaleiro, o qual se prevê que venha a ser instalado dentro
da área de intervenção.
O aumento do escoamento superficial com o arraste de partículas sólidas contendo metais
pesados e hidrocarbonetos constitui o principal impacte negativo na qualidade das águas
superficiais.
Se não forem tomadas medidas que minimizem a afluência de partículas em suspensão e
poluentes às linhas de água, as actividades de construção serão responsáveis pela
diminuição gradual da qualidade das águas superficiais, sendo mais sensíveis a este
processo as linhas de água que se localizam dentro da área de intervenção, nomeadamente
na ribeira do Sobral.
Estes fenómenos têm, no entanto, um carácter temporário. Refira-se que a fase de
construção total do projecto se estima que decorrerá durante um período de apenas 12
meses, sendo que as principais acções, nomeadamente associadas às terraplenagens, se
desenvolvem num período de tempo muito mais curto. Para além disso e tendo em conta as
características destas acções, é de prever que sejam realizadas durante o período mais
seco, no qual é provável que a ribeira do Sobral não possua caudal, estando à priori
minimizada a eventual ocorrência de impactes na qualidade do meio hídrico local.
Os impactes provocados pelas actividades acima descritas serão negativos, temporários,
directos, irreversíveis de magnitude reduzida e pouco significativos, considerando a
implementação das medidas de gestão ambiental em fase de obra.
Os efluentes domésticos produzidos no estaleiro deverão ser encaminhados para fossas
sépticas estanques construídas para o efeito e depois encaminhados para tratamento
adequado.
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4.3.1.2

Águas Subterrâneas

O risco de contaminação de águas subterrâneas decorrentes da fase de construção de um
projecto desta natureza só existe caso ocorra um importante derrame acidental de
poluentes ou uma deposição de resíduos não controlada.
No entanto, não são expectáveis impactes negativos significativos, uma vez que o
empreiteiro deverá assegurar a adopção de medidas de gestão adequadas de efluentes
domésticos e a existência no estaleiro de um parque dedicado à deposição temporária de
resíduos, bem como cumprir todas as medidas propostas no Capítulo VI referentes aos
resíduos e à utilização de máquinas e veículos.
Classificam-se assim os impactes na qualidade da água subterrânea durante a fase de
construção do projecto de negativos, directos, reduzidos, temporários e reversíveis,
prevendo-se pouco significativos, atendendo às medidas a implementar durante a
empreitada.

4.3.2
4.3.2.1

Fase de Exploração
Águas Superficiais

Na fase de exploração do Parque de Material e Oficinas os impactes na qualidade das
águas superficiais são induzidos pelo seguinte conjunto de actividades/acções:
•

Funcionamento das oficinas e restantes instalações;

•

Parqueamento de veículos;

•

Circulação de veículos ligeiros;

•

Manutenção dos espaços verdes.
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Estas actividades serão responsáveis pela produção dos seguintes efluentes:
•

Águas

residuais

domésticas,

com

elevada

carga

orgânica,

nutrientes

e

microrganismos;
•

Águas residuais industriais;

•

Águas pluviais provenientes das plataformas balastradas de estacionamento, das
vias rodoviárias de circulação interna e de acesso, da cobertura dos edifícios e dos
taludes adjacentes ao parque;

•

Águas pluviais dos espaços verdes, ricas em nutrientes e pesticidas.

As águas de escorrência das plataformas balastradas de estacionamento, das vias
rodoviárias de circulação interna e de acesso, da cobertura dos edifícios e dos taludes
adjacentes ao parque podem provocar impactes nas águas superficiais em ocorrências
habituais – cargas poluentes acumuladas, ou em ocorrências pontuais – actividades de
manutenção e reparação ou derrames acidentais.
Os impactes resultam do transporte da poluição acumulada na plataforma, no pavimento
das vias rodoviárias, nos edifícios e nos taludes do parque pelas águas de escorrência.
Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco,
cobre, cádmio e crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e
gorduras e os sólidos suspensos totais (partículas).
O projecto agora apresentado implica o atravessamento de uma linha de água na área de
intervenção do projecto, mais precisamente sob o Edifício das Oficinas. Esta linha de água
é de carácter torrencial e será restituída a jusante da linha férrea através da construção de
um aqueduto com cerca de 280 m.
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Não se espera deste modo afectações significativas na qualidade da água da ribeira do
Sobral e no rio Corvo, com a implantação do projecto. Contudo, para evitar qualquer
contaminação, esta situação será avaliada com a implementação do programa de
monitorização da qualidade da água cujas orientações se apresentam no Capítulo VI.
Além da drenagem das zonas pavimentadas, onde se incluem as vias e os parques de
estacionamento, as linhas de água serão enquadradas por zonas verdes que servirão
também como áreas de protecção para as águas pluviais. Esta medida permitirá reduzir os
impactes das águas de escorrência das estradas e parques de estacionamento.
Em síntese, as águas de escorrência produzidas pelo tráfego rodoviário, produzem
impactes na qualidade da linha de água da área de estudo. Contudo os impactes embora
negativos, directos, permanentes e irreversíveis, são de magnitude reduzida e pouco
significativos.
A produção de águas residuais domésticas e industriais é outro aspecto que poderá gerar
potenciais impactes na qualidade das águas superficiais locais.
De acordo com os elementos de projecto, devido à ausência de qualquer infra-estrutura de
saneamento local, à topografia existente e distância elevada à infra-estrutura mais próxima,
propõe-se uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), na qual os
efluentes industriais serão na sua totalidade sujeitos a tratamento adequado e
posteriormente descarregados num colector da rede pública.
Os efluentes domésticos serão, em princípio, conduzidos e descarregados graviticamente
na rede pública. A ETARI localizar-se-á no extremo Oeste do PMO (FIG. III.5 ).
Nesta fase do estudo, e devido à topografia existente e de projecto, não é ainda possível
garantir que não seja necessário a construção de uma Estação Elevatória de Águas
Residuais (EEAR).
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Sendo assim e desde que asseguradas as medidas de projecto indicadas, prevê-se um
impacte negativo, directo, permanente, indirecto e irreversível, mas de magnitude
reduzida e pouco significativo na qualidade das águas superficiais associado à
produção de águas residuais domésticas e industriais.
A manutenção dos espaços verdes e a consequente produção de águas pluviais nesses
locais é outra acção potenciadora de impactes negativos na qualidade da água superficial.
Este impacte apesar de negativo, permanente, directo e irreversível prevê-se de
magnitude reduzida e pouco significativo.
Na fase de exploração identifica-se também uma situação com impactes potencialmente
positivos. Tal situação prende-se com a regularização e limpeza periódica da ribeira do
Sobral, contribuindo para uma melhoria gradual da qualidade da água.
Este impacte positivo, permanente, reversível e directo é de magnitude reduzida e
pouco significativo, uma vez que se se continuar a verificar a descarga de águas residuais
a montante da área de intervenção, não será, por si só, potenciador de uma melhoria
considerável na qualidade da água.

4.3.2.2

Águas Subterrâneas

Do ponto de vista da Qualidade da Água Subterrânea, uma vez que se prevê a
impermeabilização das áreas industriais e a drenagem separativa das águas residuais e
pluviais, considera-se os impactes como inexistentes.
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4.4

Medidas de Minimização

4.4.1

Fase de Construção

As acções com implicação nos recursos hídricos e qualidade da água dizem respeito à
eventual afectação da qualidade da água relacionada com o funcionamento dos estaleiros e
trabalhos de construção (escavação e drenagem). Assim, as medidas relativas à
minimização de impactes destas acções correspondem às seguintes:

-

Sempre que possível realizar os trabalhos de movimentação de terras e construção
da passagem hidráulica em período seco quando a ribeira de Sobral não apresentar
caudal;

-

Instalação de fossas sépticas estanques com encaminhamento posterior dos
resíduos para destino adequado ou instalação de um sistema de tratamento dos
efluentes provenientes do estaleiro ou sua ligação à rede de esgotos mais próxima;

-

Restrição da limpeza e manutenção das máquinas e do abastecimento com
combustíveis e lubrificantes em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer
o controlo de derrames e armazenagem. A recolha dos óleos e outros produtos,
deverá ser realizada de acordo com as normas em vigor;

-

Salvaguardar todas as situações de acidente (derrames de matérias primas e
produtos) de modo a não afectar a qualidade das águas;

-

Recolha, armazenagem e transporte a destino final adequado de todos os resíduos
produzidos;
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-

Após a conclusão dos trabalhos deverá ser feita a escarificação dos terrenos nas
zonas de circulação que não estejam afectos à actividade do PMO, de forma a
permitir o restabelecimento das condições de infiltração e a protecção dos solos nos
terrenos expectantes para o futuro;

-

Os depósitos provisórios de terras vegetais não podem ser colocados a menos de
10 m de linhas de água, devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento
e transporte de materiais para as referidas linhas pela acção da água da chuva e de
escorrimento superficial;

-

As águas residuais produzidas no estaleiro deverão ser devidamente controladas de
modo a não contaminarem os solos e recursos hídricos, estando prevista a
instalação de fossas herméticas impermeabilizadas cuja limpeza será efectuada
periodicamente por empresa licenciada para o efeito;

-

Deste modo, durante a fase de construção e no âmbito do acompanhamento
ambiental da obra, deverão ser devidamente controladas as condições de
funcionamento e limpeza do sistema de recolha de efluentes previsto.

4.4.2

-

Fase de Exploração
Garantir periodicamente a limpeza da infra-estrutura de drenagem da ribeira de
Sobral e o seu bom funcionamento;

-

As drenagens de águas pluviais devem manter-se limpas e devidamente protegidas,
de modo a evitarem-se eventuais contaminações da envolvente;
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-

As zonas não impermeabilizadas deverão ser mantidas em condições que favoreça
a infiltração e evitem a erosão dos solos.

Em termos conclusivos e após a aplicação das medidas acima referidas os Impactes
Residuais do projecto são considerados pouco significativos.
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5.

QUALIDADE DO AR

5.1

Metodologia

A análise de impactes ambientais na qualidade do ar, foi efectuada para as fases de
construção e exploração tendo em conta as actividades de projecto que ocorrem em cada
uma.
A identificação e avaliação dos impactes produzidos sobre a qualidade do ar em
consequência da implantação do projecto, implica essencialmente o levantamento das
principais actividades emissoras de poluentes atmosféricos.
Neste contexto, na fase de construção foi realizada uma avaliação essencialmente
qualitativa dos impactes (dado a dificuldade em estimar algumas das variáveis a definir,
nomeadamente o número e tipo de maquinaria a empregar em cada instante) tendo em
conta as acções de projecto e os seus efeitos sobre potenciais receptores sensíveis.
A avaliação de impactes durante a fase de exploração foi efectuada também de forma
qualitativa, com identificação das acções típicas que envolvem a emissão de poluentes
atmosféricos.
Foram ainda propostas medidas de mitigação dos impactes identificados nas fases de
construção e exploração.
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5.2

Impactes na Fase de Construção

Na fase de construção as acções relacionadas com a movimentação de terras derivada da
construção de aterros e execução de escavações e com a circulação de veículos e
máquinas

podem

causar

impactes

negativos

na qualidade do ar

local devido

essencialmente à geração de poeiras e emissão de gases (SO2, NOx e HC) provenientes da
combustão do gasóleo (combustível mais utilizado pelo tipo de veículos associados a esta
actividade).
Os principais poluentes atmosféricos gerados por estas acções são apresentados no
Quadro V.4.

Quadro V. 4 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs. Acção Típica

Acções do Projecto

Principais Poluentes

Movimentação de Terras

Partículas em Suspensão

Circulação de Veículos e Máquinas
em Terrenos Não Pavimentados

Partículas em Suspensão, NOx, HC, SO2 e
CO

Os impactes mais significativos são assim a emissão de partículas, que têm origem em
fontes diversas e quando suspensas no ar ficam susceptíveis de serem transportadas por
fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da
atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos que são função do tamanho e da
densidade das partículas.
Os principais impactes resultantes da emissão de partículas em suspensão prendem-se
com o facto destas poderem contribuir para a redução da visibilidade atmosférica e, ao
serem arrastadas pelo vento, poderem vir a ser inaladas por pessoas e animais, em
especial as partículas PM10. Há ainda a salientar as possíveis perturbações causadas pelas
poeiras na vegetação, que podem passar por decréscimos na sua taxa de crescimento.
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Dado que, pela sua natureza, a maioria das partículas se deposita próximo das fontes de
emissão, os incómodos e perturbações apenas se fazem sentir para as zonas sensíveis
mais próximas dos locais onde decorrem as obras.
Prevê-se assim, que estes impactes negativos tenham uma magnitude reduzida, para além
do carácter temporário, reversível e localizado, sendo portanto pouco significativos. Os
potenciais receptores sensíveis dizem respeito principalmente às habitações da povoação
de Sobral de Ceira que se localizam a Poente e Nascente do local do PMO, e à habitação
isolada existente a Sudeste do PMO e da linha férrea.
Estes impactes podem ser minimizados se se proceder ao humedecimento do local por
aspersão e após os processos de movimentação de terras ou se os trabalhos forem
desenvolvidos durante a época menos seca.
O acréscimo local das emissões de Dióxido de Enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx),
hidrocarbonetos (HC), Monóxido de Carbono (CO) e partículas, originado pela circulação de
viaturas e outras máquinas, é considerado residual dado não se esperarem volumes de
tráfego elevados.
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção são
classificados como negativos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
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5.3

Impactes na Fase de Exploração

Em termos de qualidade do ar, não se prevêem impactes directos originados na fase de
exploração do Parque de Material e Oficinas de Ceira, pois no seu funcionamento não
existem fontes emissoras de poluentes atmosféricos.
Poderá referir-se como impacte indirecto o associado à circulação de veículos rodoviários
(transporte de trabalhadores) nas vias de acessos ao PMO, que tal como referido
anteriormente originam a emissão de Monóxido de Carbono (CO), óxidos de azoto (NOX),
partículas, Dióxido de Enxofre (SO2) e hidrocarbonetos.
Pela caracterização feita na situação actual do ambiente concluiu-se que as concentrações
de Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Azoto (NO2), partículas (PM10) e Ozono (O3) são
bastante inferiores aos valores limite patentes na legislação em vigor, não sendo o tráfego
de acesso ao PMO, que será muito reduzido, responsável por situações de impacte
negativo significativo.
Desta forma considera-se o impacte na fase de exploração negativo, permanente, de
magnitude reduzida e pouco significativo pois prevê-se que o tráfego rodoviário
associado ao PMO seja reduzido.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

262/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

5.4

Medidas de Minimização

5.4.1

Fase de Construção

Para minimização dos impactes durante a fase de construção do projecto deverão ser
previstas medidas de gestão, tais como:
- Instalação de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra, minimizando os
incómodos da geração de poeiras para a envolvente;
- Implementação de medidas que evitem a dispersão de poeiras ou de gases de
máquinas durante as escavações e demolições;
- Proceder à cobertura dos camiões que transportam terras evitando-se a sua
dispersão;
- Manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar casos de
má

carburação

e

as

consequentes

emissões

de

escape

excessivas

e

desnecessárias;
- Interdição da queima de qualquer tipo de resíduos a céu aberto.
- Racionalização da circulação de veículos e máquinas de apoio às diferentes
operações utilizando o acesso directo a partir da EM1154 e evitando a circulação em
vias mais interiores e com maior densidade de habitações na envolvente.
- Adopção de um sistema de humidificação de solos nas vias de circulação não
pavimentadas e sobre todas as áreas significativas do solo que possam ficar a
descoberto durante longos períodos, podendo dar origem a emissões significativas.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

263/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

5.4.2

Fase de Exploração

Para a fase de exploração não se prevê a necessidade de adopção de medidas de
minimização.
Com a aplicação das medidas acima referidas os Impactes Residuais do projecto ao nível
da qualidade do ar serão menos relevantes para a envolvente habitacional, sendo
considerados pouco significativos.
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6.

AMBIENTE SONORO

6.1

Metodologia

Neste ponto avalia-se os impactes no ambiente sonoro local, tendo em conta as fases de
construção e de exploração.
Na fase de construção são consideradas as acções da obra que mais poderão alterar o
ambiente sonoro local.
Para a fase de exploração, e atendendo ao tipo de projecto, são calculados os níveis
máximos admissíveis de ruído nos pontos analisados na caracterização da situação de
referência, a que o projecto de execução deve atender garantindo que no exterior esses
valores não são ultrapassados.
No final são propostas as medidas de minimização consideradas necessárias para a
minimização dos impactes.

6.2

Impactes na Fase de Construção

O ruído gerado durante a fase de construção de instalações deste género tem um carácter
temporário embora os níveis gerados no local possam ser pontualmente bastante elevados.
Também a utilização de veículos pesados para a movimentação dos materiais deverá
afectar directamente as populações que estejam situadas junto das estradas por onde a
circulação destes veículos é efectuada.
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Prevê-se que na zona de construção do PMO e durante algumas das fases de obra haja
um aumento significativo dos níveis de ruído que irão provocar níveis acima dos
LAeq = 65 dB(A) para distâncias inferiores a 100-200 metros em campo aberto, em torno
das zonas em laboração.
O impacte irá depender bastante da duração de cada fase, sendo recomendável que estas
sejam o mais curtas possível de forma a minorar o seu impacte sonoro.
O estaleiro ficará localizado numa zona da área de intervenção relativamente afastada das
habitações presentes na envolvente e junto à linha férrea existente. No entanto, o acesso
ao estaleiro será realizado pela estrada que passa junto às habitações do lado Noroeste da
área do projecto, podendo haver um aumento do ruído derivado do tráfego, composto
essencialmente por veículos pesados.
Conclui-se que durante a construção num raio de 100-200 metros em torno da zona em
laboração se irão verificar níveis que estão próximos do limite máximo estabelecido para
Zonas Mistas. Os acessos à zona de obra também poderão sofrer um acréscimo, no
entanto estes valores estão dependentes do tipo de veículos usados, tráfego médio diário
de veículos e acesso usados.
Os impactes podem assim caracterizar-se como globalmente negativos, temporários,
reversíveis, directos, de magnitude moderada a pontual elevada e significativos.

6.3

Impactes na Fase de Exploração

6.3.1

Enquadramento da avaliação

A avaliação do impacte no ambiente sonoro decorrente da laboração do PMO é de
particular importância devido à sua localização e ao facto de laborar durante os 3 períodos
do dia.
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Tendo sido já efectuado o levantamento da situação actual em termos de ruído concluiu-se
que:
•

A zona de implantação é relativamente silenciosa;

•

Existem algumas habitações próximas do futuro PMO, sendo que as habitações
mais próximas se localizam a menos de 50 m do limite do terreno das instalações;

•

A altimetria do terreno (baixio) garante boa visibilidade para os receptores sensíveis
promovendo assim uma fácil propagação do ruído para estes.

O perfil de emissões esperado estará portanto fortemente dependente das opções técnicas
que serão efectuadas a nível de projecto. Os equipamentos que compõem o PMO
contribuem para a elevada complexidade da análise previsional de ruído e todas estas
variáveis, a par da falta de dados acústicos fiáveis sobre os equipamentos, contribuem para
a dificuldade em prever em concreto os níveis de ruído futuros.
Propõe-se neste documento efectuar uma abordagem de avaliação de impactes que visa
indicar o nível de emissão máximo com base na localização das instalações do PMO e da
sua envolvente, tendo em conta a legislação em vigor e o levantamento de campo
efectuado.
Os dados recolhidos no terreno permitiram caracterizar o ambiente sonoro, os receptores e
as fontes de ruído existentes actualmente, sendo dados essenciais na avaliação de
impactes, pois os maiores condicionalismos em termos de poluição de sonora estão
obviamente associados às áreas onde existem actualmente habitações.
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6.3.2

Avaliação de impactes

6.3.2.1

Critério de impacte máximo

O ponto 1 do artigo13º do Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece quais os impactes máximos
admissíveis, que para o caso em análise (actividade ruidosa permanente) e face aos valores
medidos serão de 5 dB(A) para o período diurno, 4 dB(A) para o período do entardecer e
3 dB(A) para o período nocturno.
Estes valores só serão válidos se:
1. O PMO não emitir som com características tonais;
2. O PMO não emitir som com características impulsivas;
3. O PMO funcionar mais de 9 horas no período diurno, mais de duas horas no
período do entardecer e mais de 6 horas no período nocturno.
Com base nos valores medidos em torno do PMO e nos valores de impactes máximos,
foram calculados os valores máximos admissíveis para cada ponto medido. O quadro
seguinte descreve esses valores.
Quadro V. 5 – Valores máximos admissíveis para os pontos medidos

Valores Medidos

Valores máximos admissíveis

Ponto
Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

P1

47,2

48,9

44,3

52,2

52,9

47,3

P2

50

46,8

36,6

55

50,8

39,6

P3

52

46,7

48,7

57

50,7

51,7

P4

45

46,7

38,2

50

50,7

41,2

P5

44

41

40,2

49

45

43,2
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Os pontos analisados encontram-se em situação relativamente semelhante: nos 5 casos
existe vista directa para o PMO e a proximidade às futuras fontes de ruído é reduzida. No
entanto, os pontos 2 e 3 já sentem actualmente o ruído do comboio e como tal são
expectáveis impactes inferiores.
Da observação dos resultados do quadro anterior conclui-se que os valores máximos
admissíveis são muito reduzidos estando todos abaixo dos limites estabelecidos para zonas
sensíveis para o período nocturno, à excepção dos pontos 1 e 3, e todos dentro dos limites
de zonas mistas, para o período diurno e para o período nocturno.

6.3.2.2

Critério de exposição

Relativamente ao critério de exposição máxima, importa calcular com base nos valores
apresentados no quadro anterior o valor resultante em cada ponto para os parâmetros Ln e
Lden, e assim tem-se:
Quadro V. 6 - Valores máximos admissíveis - critério de exposição
Ponto

Ln

Lden

P1

47,3

55,4

P2

39,6

54

P3

51,7

59,1

P4

41,2

51,6

P5

43,2

51

Da observação dos valores apresentados no quadro anterior, conclui-se que os máximos
admissíveis de acordo com o critério de impacte para ambos os períodos se deveriam
encontrar dentro dos limites para “zonas sem classificação”, (Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤
63 dB(A)).
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É no entanto de referir que a Câmara Municipal de Coimbra, de acordo com a informação
enviada e apresentada em anexo (Anexo1), tem intenção de classificar a zona como “zona
mista”, sendo os limites máximos de ruído permitidos mais elevados de 65 e 55 dB(A)
respectivamente, para o período diurno e para o período nocturno.
Desta forma o projecto de execução deve prevenir eventuais problemas de ruído através de
medidas preventivas tais como:
•

Especificações técnicas de equipamentos, escolha de equipamento mais silêncios;

•

Especificações técnicas de edifício, escolha de materiais com melhores níveis de
isolamento;

•

Dimensionamento de isolamento de equipamentos;

•

Reforço das fachadas dos edifícios com equipamentos mais ruidosos.

A monitorização complementar em fase de exploração deverá definir eventuais medidas de
protecção que se venham a revelar necessárias face aos valores medidos.

6.4
6.4.1

Medidas de Minimização
Fase de construção

Embora o impacte do ruído na fase de construção tenha um carácter não permanente,
poderá ser de magnitude pontualmente elevada, como tal recomendam-se as seguintes
acções:
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- Informar todos os habitantes sujeitos ao ruído de construção do plano de trabalhos,
incluindo estimativas da duração das obras;
- Sempre que possível, utilizar vias de acesso que se localizem à maior distância
possível de habitações;
- Minimizar o período de duração das acções mais ruidosas e se possível não efectuar
trabalhos durante o período nocturno, devendo ser solicitada licença especial de
ruído junto da Câmara Municipal se tal for previsível;
- Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem
menos ruído;
- Isolar máquinas mais ruidosas;
- Proceder à vedação do estaleiro e zonas de obra de modo a reduzir os incómodos
para o exterior decorrentes da geração de ruído pelo funcionamento de máquinas e
equipamentos;
- Cumprir as orientações legais vigentes, nomeadamente legislação nacional e
directivas comunitárias em vigor relativamente ao ruído resultante da maquinaria em
construção.
A monitorização do ruído acompanhando um plano de tarefas preestabelecido e controlado,
principalmente no que diz respeito a actividades ruidosas, permite uma moderação do
impacte negativo que estas irão causar nas suas imediações.
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6.4.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração não se espera que sejam ultrapassados os valores legais para os
níveis de ruído. No entanto deve ser implementado um plano de monitorização do ambiente
sonoro de modo a detectar situações que possam provocar incómodo nos habitantes na
zona envolvente.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

272/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

7.

PAISAGEM

7.1

Metodologia

A avaliação dos impactes é realizada com base nas características do projecto e na
qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade da paisagem local. A análise destes
factores em relação à localização prevista para o PMO de Ceira permitirá determinar os
impactes resultantes da implantação do mesmo e, caso se adeqúe, definir medidas de
minimização.
A metodologia geral utilizada na avaliação do impacte visual de um projecto está resumida
esquematicamente na FIG. V.1.

QUALIDADE VISUAL
SENSIBILIDADE VISUAL
DA PAISAGEM

CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO VISUAL

AVALIAÇÃO DO
IMPACTE VISUAL DA
PAISAGEM

CARACTERÍSTICAS VISUAIS
DO PROJECTO

FIG. V. 1 – Metodologia de Avaliação de Impacte Visual

De uma forma geral, a construção do projecto induzirá a ocorrência de impactes na
paisagem motivados, numa primeira fase, pela desorganização visual das acções de
construção e, posteriormente, pela presença física do PMO e seus acessos, determinando
um uso permanente e definitivo.
Os seus efeitos reflectem-se em alterações físicas no espaço com consequências na
dinâmica e escala de referências do território, condicionando assim a forma como as
populações se apropriam em termos visuais do mesmo.
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Face aos impactes avaliados definem-se no final medidas para a sua minimização e
potenciação.

7.2

Impactes na Fase de Construção

A construção de uma infra-estrutura como o PMO de Ceira provoca sobre a paisagem uma
alteração que nem sempre é reversível, podendo no entanto, na maioria dos casos, ser
minimizada.
Os principais impactes negativos sobre a paisagem ocorrerão na fase de construção, uma
vez que é durante a fase de obra que se verificarão as transformações do terreno e uma
maior desorganização visual da zona, devido à instalação dos estaleiros e da movimentação
dos equipamentos necessários à obra.
No Quadro V.7 enumeram-se algumas operações necessárias à sua construção, para as
quais se descrevem sucintamente os impactes esperados.
Quadro V. 7 – Principais Impactes na Paisagem durante a Fase de Construção
Acção

Impactes

Avaliação do
Impacte

Alteração da
utilização e função
dos espaços

Transformação no carácter funcional e visual da paisagem, com o
desaparecimento
e/ou
transformação
de
elementos
característicos da paisagem, nomeadamente caminhos, muros,
sebes, redes naturais de drenagem. Será mais significativo em
áreas a construir pertencentes a unidades de maior sensibilidade
visual. De salientar que a maioria dos espaços ocupados não
apresentam actualmente qualquer uso.

Negativo, temporário
ou permanente,
parcialmente
reversível, de
moderada magnitude
e significativo.

Desmatação do
terreno

Eliminação dos estratos arbustivo e arbóreo, bem como de
hortas, ficando o solo desnudado e portanto mais pobre em
termos visuais. Será mais significativo nas áreas de hortas e
pequenos pomares.

Negativo, permanente,
parcialmente
reversível, de
magnitude reduzida e
pouco significativo.

Implantação de
estaleiros, áreas de
apoio à obra e
circulação de
veículos

Introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional,
conferindo à paisagem um aspecto mais humanizado e
provocando uma impressão de degradação e desorganização
visual, características do ambiente de obra. Será mais
significativo junto a áreas sociais com grande visibilidade para o
PMO e áreas de maior sensibilidade paisagística.

Negativo, temporário,
reversível, de reduzida
magnitude e pouco
significativo.
(Cont.)
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(Cont.)

Acção

Movimentação de
terras (aterros,
escavações e
terraplenagens)

Impactes

Avaliação do
Impacte

Aumento da concentração de poeiras no ar e sua deposição na
vegetação, fachadas dos edifícios, muros e outros elementos
circundantes, diminuindo a visibilidade e alterando os tons da
paisagem. Será mais importante nas zonas junto a áreas sociais
com grande visibilidade para o PMO.

Negativo, temporário,
reversível, de reduzida
magnitude e pouco
significativo.

Afectação e remoção da camada de solo arável.

Modificação da morfologia original do terreno, originando
movimentação de terras, interferindo com as condições de
escoamento superficial e levando ao aparecimento de zonas de
descontinuidade visual na área do PMO.
Extracção de inertes
e depósito de
materiais sobrantes

Estas acções originam impactes idênticos ao da acção anterior,
mas ocorrem em áreas externas ao PMO, que são utilizadas em
casos de falta ou sobra de terras para a construção do projecto.

Pavimentação e
Edificação

Ocupação definitiva do solo por um pavimento betuminoso e
estruturas em betão e metal, que contrasta visualmente e de
forma significativa com toda a envolvente (quanto maior a
visibilidade de e para o PMO, maior o impacte visual causado).
Efeito de ruptura na paisagem de que resulta um contraste
cromático e também de linhas e volumes.

Negativo, permanente,
parcialmente
reversível, de reduzida
magnitude e pouco
significativo.
Negativo, permanente,
irreversível, de
magnitude moderada
e significativo.
Negativo, temporário,
reversível, de reduzida
magnitude e pouco
significativo.
Negativo, permanente,
irreversível, de
magnitude moderada
e significativo.

Verifica-se da consulta do Quadro V.7 que os principais impactes negativos sobre a
paisagem decorrentes da implementação do PMO resultam da alteração da função e uso do
espaço e da pavimentação e construção de edificado no PMO.
As alterações previstas pela implantação do PMO ao nível da paisagem far-se-ão sentir,
assim, sobretudo pela transformação de terrenos intersticiais à área social, ocupados por
hortas, matos e incultos, com média sensibilidade visual, numa área infra-estruturada.
Este impacte inicia-se com a movimentação de terras, escavação e construção de aterros,
que irão alterar a morfologia do terreno, provocando deste modo um impacte permanente
na paisagem.
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A afectação das bacias visuais depende maioritariamente das opções de construção ao
nível dos movimentos de terra e da acessibilidade dos pontos de observação, sendo os
pontos da bacia visual mais sensíveis os aglomerados urbanos, que ficarão sujeitos tanto na
fase de construção como depois na fase de exploração, a uma situação constante de
impacte visual, sendo mais sensíveis as áreas próximas, nomeadamente as habitações
existentes do lado Nascente e Poente do PMO e a própria linha férrea a Sul, com
visibilidades directa sobre o PMO.
É de salientar, no entanto, que a intervenção terá lugar numa área maioritariamente sem
uso, composta por baldios e canaviais onde se verificou na vista de campo a existência
muito lixo acumulado.
A zona não apresenta um ordenamento visível e a paisagem é bastante marcada pelo
aterro da Linha Férrea do Ramal da Lousã e por diversas vias rodoviárias que passam na
envolvente. Assim, a paisagem que actualmente marca a zona do projecto não apresenta
uma elevada qualidade visual.
Além do já exposto, o facto da área de intervenção se inserir num vale leva a que as
visibilidades do exterior sejam limitadas às encostas, minimizando assim o impacte visual
dos trabalhos realizados, que serão sentidos de forma muito localizada apenas nas
habitações que se encontram nas encostas e que são em reduzido número.
Deste modo, o impacte na paisagem na fase de construção é negativo, permanente e
irreversível pela alteração morfológica da zona e dos seus usos, sendo que outros
elementos que provocam um impacte na paisagem na fase de construção, como estaleiros
e movimentação de máquinas, equipamentos e terras, são temporários e reversíveis.
Os impactes são considerados moderados face à sua abrangência ser localizada, mas
significativos pois causarão sempre uma alteração e perturbações no local e em toda a
envolvente directa.
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7.3

Impactes na Fase de Exploração

Os principais impactes negativos originados na fase de construção, resultantes da alteração
da utilização e função dos espaços, das movimentações de terra e do asfaltamento do PMO
e seus acessos, assumirão um carácter definitivo durante a fase de exploração, alterando a
estrutura visual actual e originando uma maior artificialização da mesma deixando de haver
uma descontinuidade entre as zonas urbanas na encosta Nascente e Poente do vale.
(Quadro V.8).

Quadro V. 8 – Principais Impactes na Paisagem durante a Fase de Exploração
Avaliação do
Acção
Impactes
Impacte

Alteração da
utilização e
função dos
espaços

Transformação do carácter funcional e visual da paisagem, devido
ao desaparecimento e/ou transformação de elementos
característicos, nomeadamente caminhos, muros, sebes e redes
naturais de drenagem. Daqui resulta um contraste cromático, de
novas linhas e volumes, que irão contribuir para a artificialização
do espaço. De salientar que a maioria dos espaços ocupados não
apresenta actualmente qualquer uso ou sensibilidade especial,
passando a haver deste modo uma continuidade do espaço
urbano.

Negativo,
permanente,
irreversível, de
magnitude
moderada e pouco
significativo.

Proximidade de
áreas sociais e
de zonas de
maior
sensibilidade
paisagística

A introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional,
conferindo à paisagem um aspecto mais humanizado, será mais
significativo junto a áreas sociais com maior acessibilidade visual e
que o limitam do seu lado Poente e Nascente, sendo contudo uma
alteração muito localizada e confinada de e para, o PMO. A zona
de maior sensibilidade e qualidade paisagística correspondente ao
vale aluvionar do Rio Corvo associado a zonas de RAN e de REN
ocupadas por mosaico agrícola (culturas temporárias e/ou
permanentes), ocorre para Sul da linha férrea a uma cota muito
mais baixa que esta e portanto sem visibilidade sobre o PMO, não
sendo por isso afectada.

Negativo,
permanente,
irreversível,
moderado e
significativo.

Integração e
Manutenção da
Proposta de
Integração
Paisagística

A recuperação e integração paisagística da área afectada,
compatibilizando visualmente o PMO com o meio em que este se
insere e actuando na estabilização dos taludes e na revegetação
de áreas afectadas, anulará em parte as áreas de solos
desnudados, diminuindo os riscos de erosão e encobrindo,
parcialmente, o PMO.

Positivo,
permanente,
irreversível, de
elevada magnitude e
significativo.
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Tal como já foi referido para a fase de construção, a área onde será implantado o projecto
não se apresenta espacialmente ordenada, existindo zonas bastante degradadas pelo que a
paisagem actual da zona não se apresenta de grande qualidade. Além disso, as
visibilidades do exterior são reduzidas e limitadas às encostas do vale onde se situa o PMO,
diminuindo assim o impacte visual das suas infra-estruturas para o exterior.
De referir ainda que a esta presença do PMO de Ceira estará associado um impacte
cumulativo com a Interface de Ceira, já existente, e a remodelação da Linha Férrea – Ramal
da Lousã, no âmbito do Metropolitano Ligeiro do Mondego, que alterarão o perfil da zona e
requalificarão o espaço.
Tendo em conta os edifícios projectados para o PMO e a as áreas verdes de integração em
redor (projectados nos Desenhos n.º 40522.PM.EP.ARQ.04, ARQ.08 e ARQ.18, no
Anexo 2), que foram concebidos de forma a se integrarem da melhor forma na área
envolvente, não se esperam impactes significativos na paisagem resultantes da sua
implantação na zona.
As medidas de recuperação e integração paisagística do PMO de Ceira com vista à
minimização dos impactes originados pela sua implantação através de acções de
revestimento vegetativo, permitirão o seu melhor enquadramento na envolvente, conferindo
algum carácter natural e amenizando visualmente a sua presença.
Assim, os principais impactes sobre a paisagem na fase de exploração apresentam-se
globalmente como negativos, permanentes, de magnitude moderada, devido à alteração
das funções do espaço e à implantação das infra-estruturas, mas pouco significativos
face ao facto de serem alterações muito localizadas e confinadas que levarão a uma
continuidade urbana no local, não sendo assim uma alteração muito descontextualizada
para a zona.
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As características de degradação do local e o processo de transformação em curso na zona
com a modernização do Ramal da Lousã e a construção da interface de Ceira, enquadrarão
esta alteração, conduzindo a uma alteração integrada na paisagem.

7.4

Medidas de Minimização

7.4.1

Fase de Construção

As medidas propostas no sentido de minimizar os potenciais impactes na paisagem
envolvente ao projecto têm como principal finalidade a reintegração deste local tendo em
consideração as características da zona envolvente e a existência de observadores na
envolvente. Deste modo propõe-se que:
-

A demarcação da área de trabalho deverá estar fisicamente assinalada por
vedações, sendo de evitar a dispersão de materiais e a presença de maquinaria fora
dessa área;

-

O estaleiro deverá ser protegido com vedações, de preferência decorados com
motivos de inserção paisagística e que permitam a redução de poeiras e escorrência
para o exterior de zona de obra. Esta protecção deve manter-se em adequadas
condições de conservação e limpeza;

-

Após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à remoção de todos os
materiais não necessários ao funcionamento do PMO.
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7.4.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração não se prevêem medidas de minimização, para além da adequada
manutenção do tratamento paisagístico previsto no projecto.
Em termos conclusivos e após a aplicação das medidas acima referidas os impactes
residuais do projecto são considerados pouco significativos.
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8.

FACTORES ECOLÓGICOS

8.1

Metodologia

Para a avaliação dos impactes decorrentes da construção e exploração do projecto em
estudo foi seguida uma metodologia baseada na consulta bibliográfica, nos resultados dos
trabalhos de campo para caracterização da situação actual e nas características do
projecto.
A avaliação dos impactes do projecto nos factores biológicos e ecológicos foi realizada
separadamente para a flora/vegetação e fauna, tendo-se em cada um analisado os
impactes nas fases de construção e exploração.
A avaliação dos impactes na flora/vegetação teve em consideração as intervenções
associadas a cada uma das fases do projecto, assim como o valor e tipo de habitats em
presença.
A avaliação dos impactes na fauna baseou-se nas informações recolhidas na bibliografia
relativa às espécies de fauna potencialmente ocorrentes na área de estudo e no
levantamento de campo realizado que possibilitou a confirmação/correcção dos dados
obtidos na bibliografia.
No final da avaliação apresenta-se um conjunto de medidas de minimização para os
impactes negativos identificados.
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8.2

Impactes na Fase de Construção

A área de implantação do projecto é caracterizada por uma vegetação diversificada, porém
dominada por espécies ruderais, não se destacando nenhum exemplar com estatuto
especial de conservação. Verifica-se no entanto a ocorrência pontual de alguns espécimes
pertencentes ao género Quercus sp., nomeadamente Sobreiro (Quercus suber), Azinheira
(Quercus ilex) e Carvalho-cerquinho (Quercus faginea).
Dos habitats identificados, o “matagal arborescente”, que se desenvolve ao longo da linha
de água de carácter torrencial, é aquele que apresenta maior interesse de conservação.
Nele se verificam estruturas arbustivas de Pilriteiro (Crataegus sp.), Sambugueiro
(Sambucus nigra) e Salgueiro (Salix sp.), constituindo zonas de abrigo para passeriformes e
elementos faunísticos de pequeno porte.
Todavia, toda a área estudada se encontra delimitada por estruturas artificiais
representadas por vias de comunicação e edificado, verificando-se perturbações
permanentes associadas a actividades humanas (tráfego rodoviário, ferroviário, etc...).
Verificam-se, ainda, áreas de depósitos de entulho e lixo, na zona mais a montante da linha
de água (FIG. V.2).

FIG. V. 2 – Depósito de entulho e lixo na linha de água existente
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De referir ainda que a linha de água presente se encontra canalizada junto à linha
ferroviária existente, verificando-se nessa zona um grande assoreamento por materiais
acumulados, havendo em associação uma presença muito significativa de canaviais.

8.2.1

Flora e Vegetação

A análise dos impactes na flora e vegetação decorrentes da implementação do projecto em
questão incide nos efeitos directos e indirectos previsíveis que um projecto desta natureza
poderá provocar.
A significância dos impactes é medida em função do grau de perturbação e risco que
potencialmente induzem nas comunidades naturais existentes.
No que respeita à avaliação de impactes na flora e vegetação, foram assim consideradas
relevantes as seguintes acções de projecto:


Acções de desmatação e limpeza superficial do terreno;



Criação de um aterro e escavações com movimentação de terras;



Canalização da linha de água existente de carácter torrencial;



Derrames / descargas acidentais de substâncias poluentes para o meio
envolvente durante a execução da obra.

As acções de desmatação e limpeza superficial do terreno, bem como a criação do aterro
para o PMO, representam o impacte mais significativo sobre a flora e vegetação implicando
a sua destruição directa, tendo por consequência a perda irreversível dos espécimes
existentes e dos habitats presentes.
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A emissão de poeiras associada às acções de construção (movimentação de maquinaria,
movimentação de terras, etc.) poderá ainda ter implicações no desenvolvimento da
vegetação envolvente à zona, tal como o derramamento acidental de substâncias poluentes
poderá afectar o desenvolvimento das espécies vegetais ocorrentes, mas constitui um
impacte cuja probabilidade de ocorrência é reduzida se forem tomadas as medidas
adequadas em termos de execução da obra. Por outro lado, é de referir que grande parte
da envolvente é ocupada por floresta de produção e aglomerados populacionais, que não
apresentam valores florísticos de interesse particular.
A canalização da linha de água representa a perda de um habitat potencial, embora a área
a intervencionar seja relativamente reduzida e actualmente degradada.
O impacte resultante das acções referidas embora negativo, permanente e irreversível
(destruição das comunidades vegetais) apresenta uma magnitude reduzida, pois não se
destacam espécies de valor florístico importante no contexto conservaccionista, nem
habitats referidos no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Por outro lado, é de referir que a área de projecto apresenta habitats fragmentados, sendo
delimitada a Norte por uma estrada municipal e a Sul por uma via ferroviária, e sujeita a
perturbação humana (depósitos de entulho e lixo, criação de pequenas áreas hortícolas).
Verifica-se ainda a ocorrência de uma espécie exótica invasora (Acacia dealbata) nativa da
Austrália.

8.2.2

Fauna

Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às
seguintes acções:


Acções de desmatação e limpeza superficial do terreno;



Criação de um aterro (movimentação de terras e escavações)
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Movimentação de maquinaria;



Instalação e funcionamento do estaleiro.

As acções acima referidas implicam a destruição e perda de habitats, morte de espécimes
por atropelamento ou por soterramento, e aumento de ruído e perturbação humana na área.
Estes impactes são negativos e temporários no que respeita à perturbação da fauna e
permanentes no que respeita à destruição do habitat.
Foram dadas como potencialmente ocorrentes, para a área em estudo, espécies com
estatutos especiais de conservação e integradas no Anexo A-I e Anexo B-II do Decreto-Lei
n.º 140/99 de 24 de Abril, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
49/2005

de

24

de

Fevereiro.

Todavia,

os

habitats

presentes

no

local

de

implantação do PMO, não correspondem aos habitats preferenciais, ou de ocorrência
normal destas espécies, e por outro lado, o local já apresenta por si uma significativa
perturbação humana.
De referir, que no decorrer dos levantamentos de campo apenas foram identificadas, para a
área em estudo, espécies ubíquas familiarizadas com a presença humana. Por outro lado, a
área de intervenção é reduzida, tendo em vista alguns habitats identificados na envolvente
que apresentam maior interesse de conservação, nomeadamente a galeria ripícola que se
desenvolve ao longo do Rio Corvo para Sul da linha férrea.
Desta forma, a globalidade as acções referidas traduzem-se em impactes negativos,
directos, permanentes / temporários e irreversíveis, reduzidos e pouco significativos.
No que diz respeito à instalação / funcionamento do estaleiro, este irá localizar-se no interior
da área de intervenção, não sendo expectáveis impactes adicionais, já que essa área será
futuramente ocupada pela própria instalação.
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8.3
8.3.1

Impactes na Fase de Exploração
Flora e Vegetação

Na fase de exploração o principal impacte sobre a flora e vegetação encontra-se associado
ao derrame ou libertação de substâncias poluentes para o meio ambiente, com posterior
infiltração nos solos e meio hídrico. Porém, na fase de exploração do PMO encontrar-se-á
em funcionamento uma ETARI para onde serão enviados os efluentes industriais
produzidos no decorrer da sua actividade. Os efluentes tratados serão de seguida
encaminhados para a rede pública de drenagem (o mesmo acontecendo com os efluentes
domésticos), pelo que se podem considerar os impactes sobre a flora e vegetação, como
nulos no decorrer desta fase.
Salienta-se ainda que está prevista a introdução de espaços verdes para o enquadramento
paisagístico do PMO, com espécies adequadas às condições locais o que permitirá alguma
naturalização do espaço nomeadamente recorrendo à utilização de espécies autóctones, de
características mediterrânicas, tais como Quercus suber, Quercus ilex e Quercus faginea, e
espécies arbustivas como o Viburnum tinus, Sambugueiro (Sambucus nigra), o Pliriteiro
(Crataegus sp.).

8.3.2

Fauna

Nesta fase os impactes previstos para a fauna estão associados à perturbação inerente as
actividades desenvolvidas no PMO e ao aumento da movimentação de veículos e pessoas
no local. Será de esperar que a perturbação exercida nesta fase seja consideravelmente
inferior à verificada na fase de construção. Por outro lado, é de referir que a situação actual
já apresenta alguma perturbação humana, pelo que a área em estudo seja apenas
frequentada por espécies ubíquas.
A implementação de espaços verdes para o enquadramento paisagístico do PMO, com
espécies arbustivas e arbóreas, irá potenciar a criação de zonas de refúgio e abrigo para as
espécies ubíquas existentes actualmente no local, nomeadamente passeriformes e aves de
pequeno porte.
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Contudo, uma vez que não se prevê a ocorrência, na zona em estudo, de espécies
especialmente sensíveis às perturbações antropomórficas, este impacte apesar de
negativo, directo, permanente e irreversível, prevê-se de magnitude reduzida e pouco
significativo.

8.4

Medidas de Minimização

8.4.1

Fase de Construção

Na fase de construção do projecto deverão ser adoptadas as seguintes medidas:
-

As intervenções a realizar deverão limitar-se ao local de implementação do projecto
de modo a não originar perturbações no habitat circundante;

-

Evitar a destruição desnecessária de coberto vegetal e promover as intervenções
conducentes à rápida recomposição da zona na envolvente próxima que venha a ser
afectada durante a construção;

-

Cumprir as medidas previstas noutros descritores relacionadas com o ruído,
qualidade do ar e águas residuais, de modo a reduzir ao mínimo a afectação
indirecta e perturbações da envolvente durante a fase de exploração;

-

Cumprir todas as normas de segurança e protecção ambiental relativas aos
resíduos.
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8.4.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração do projecto deverão ser implementadas as medidas de mitigação
preconizadas nos descritores qualidade do ar, qualidade da água e ambiente sonoro.
Em termos conclusivos e após a aplicação das medidas acima referidas os impactes
residuais do projecto são considerados pouco significativos.
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9.

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

9.1

Metodologia

Os impactes a avaliar prendem-se com a afectação de áreas integradas nos planos de
ordenamento e de condicionantes existentes para o local e cuja identificação e
caracterização foi já apresentada na Situação de Referência. Na fase de construção os
impactes decorrem da afectação de espaços pela implantação física do projecto e na fase
de exploração das repercussões desta nova infra-estrutura face ao ordenamento previsto.
A avaliação deste descritor tem por base as características do projecto e a consideração da
área de intervenção descrita anteriormente, bem como a sua adequada compatibilização
com o sistema ferroviário para garantia do funcionamento do sistema de circulação na área.
Em função da avaliação de impactes, no final são propostas medidas de minimização.

9.2

Impactes na Fase de Construção

Do ponto de vista do Ordenamento, o Parque de Material e Oficinas de Ceira corresponde a
uma proposta de localização aprovada pela Câmara Municipal de Coimbra, para o
desenvolvimento de uma solução eficaz de assistência técnica, imprescindível para
viabilidade do projecto do Metropolitano Ligeiro do Mondego.
Trata-se da implantação de uma infra-estrutura de apoio técnico-logístico ao Sistema de
Mobilidade do Mondego, a qual, pela tipologia de actividades que desempenha carece de
proximidade geográfica à ferrovia. A sua implantação justifica-se como uma medida de
viabilização do Sistema. O desenvolvimento do projecto tem em conta as orientações e
propostas de ordenamento da Câmara Municipal de Coimbra, contempladas na revisão do
PDM, conforme referido na análise realizada na Situação de Referência.
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Também já referido, a Câmara Municipal de Coimbra aprova a localização do PMO em
estudo “considerando não haver qualquer inconveniente na localização do futuro PMO”
(oficio de Julho de 2008, apresentado no Anexo 3).
Da sua implantação e à luz do PDM de Coimbra actualmente em vigor, verifica-se que
haverá a afectação marginal de espaços de uso residencial mas sobretudo de espaços de
uso florestal, os quais serão alvo de adaptação na revisão do PDM de modo a contemplar
esta nova função.
Do ponto de vista dos espaços de Ordenamento definidos no PDM de Coimbra, refere-se a
afectação de zona residencial com a expropriação de uma edificação em bom estado de
conservação mas de reduzido interesse arquitectónico (FIG. III.4), situada no limite Este da
área de intervenção, e que, face à proximidade ao talude, o projecto considera de maior
segurança ser expropriada.
O projecto implica ainda a afectação de zona florestal na sua quase totalidade, que apesar
de apresentar esta classificação no PDM de Coimbra não tem efectivamente esta ocupação
actualmente, sendo antes o local ocupado por algumas zonas agrícolas de pequena
dimensão, baldios e alguns elementos arbóreos com reduzida densidade.
Deste modo, as implicações ao nível da afectação dos espaços de ordenamento serão
reduzidos e visarão, ainda que indirectamente, a existência de uma melhoria das
acessibilidades do aglomerado e da região servida por esta infra-estrutura, verificando-se
que localmente as alterações permanentes nos espaços de uso existentes são pouco
significativas.
Relativamente às Condicionantes identificadas verifica-se que não haverá interferência
com nenhuma condicionante legal e equipamentos ou infra-estruturas. Relativamente a
serviços afectados apenas há a considerar as interferências nos locais onde serão
efectuadas as ligações do projecto às redes existentes (saneamento) que poderão causar
alguma afectação destas, prevendo-se no entanto que estas intervenções sejam rápidas e
as afectações temporárias.
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A linha eléctrica que atravessa a área em estudo na parte Nordeste e não está contemplada
na carta de condicionantes do PDM, também não será afectada pelo projecto, por no local
ela passar a uma cota elevada e não haver qualquer poste implantado no terreno.
Tal como referido na Situação de Referência, e de acordo com o PDM de Coimbra em vigor,
a área de implantação do projecto do Parque de Material e Oficinas de Ceira não se
encontra incluída em área abrangida pela Reserva Agrícola Nacional e/ou Reserva
Ecológica Nacional não resultando assim qualquer impacte.
Conclui-se assim que relativamente ao impacte ao nível do Ordenamento, a localização
proposta está de acordo com as orientações da Câmara Municipal de Coimbra, não
interferindo com outras intenções de uso já programadas em termos da revisão do PDM em
curso. Face ao actual PDM a implantação do projecto fará a ocupação de espaços de uso
florestal, e de forma muito marginal de espaços de uso residencial, de forma permanente e
irreversível, pelo que os impactes da fase de construção se classificam de negativos,
directos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Quanto às Condicionantes, as interferências directas identificadas apenas decorrem da
necessária ligação do projecto às redes existentes, prevendo-se que sejam afectações
temporárias e reversíveis, sendo o impacte negativo, directo, de magnitude reduzida e de
importância pouco significativa.

9.3

Impactes na Fase de Exploração

Na fase de exploração não haverá afectação de área adicional relativamente ao já avaliado
para a fase de construção, verificando-se assim uma continuação dos impactes já
identificados para a obra.
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A concretização da implantação do Parque de Material e Oficinas de Ceira em estudo
corresponde a um projecto que se enquadra nas propostas de ordenamento e estratégias
do município visando a viabilização do Sistema.
A articulação com outras transformações locais decorrentes do projecto do Metropolitano
Ligeiro do Mondego, nomeadamente a modernização da linha existente e a criação de uma
nova estação e interface em Sobral de Ceira, permite que em conjunto este aglomerado
urbano passe a dispor de novas infra-estruturas e de uma maior qualificação do seu
território, o que pode constituir um factor de desenvolvimento.

9.4

Medidas de Minimização

9.4.1
-

Fase de Construção
As intervenções nas infra-estruturas para a ligação do projecto com as redes
existentes devem ser realizadas de forma a minimizar o impacte no quotidiano dos
habitantes da zona, assegurando a continuidade da prestação dos serviços de
utilidade pública;

-

Restringir a intervenção aos espaços necessários para a construção, não devendo
ser utilizadas como áreas de trabalho ou de circulação os terrenos não expropriados;

-

Localizar o estaleiro em área a afectar pelo próprio projecto, que não afecta qualquer
condicionante legal e constitui um espaço a intervencionar posteriormente;

-

Adoptar medidas de gestão da obra que visem a minimização da afectação da
mobilidade da população (quer rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas
residenciais adjacentes à mesma, reduzindo assim os conflitos com estes espaços
de uso;

-

A deposição e obtenção de terras deve ser feita em locais devidamente licenciados.
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10.

SOCIOECONOMIA

10.1 Metodologia
Neste ponto far-se-á a identificação dos impactes socioeconómicos gerados pela
construção e exploração do Parque de Material e Oficinas de Ceira.
Para a avaliação dos impactes na fase de construção serão considerados os efeitos ao nível
das perturbações sobre a população e as actividades locais.
Para a fase de exploração será avaliada a influência do funcionamento deste projecto a
nível local, nomeadamente integrando aspectos relacionados com o ordenamento, as
acessibilidades, a dinâmica territorial e a qualidade de vida. Indirectamente será também
avaliada a importância do projecto no contexto do Sistema de Mobilidade do Mondego.
Em função dos impactes identificados, no final são recomendadas medidas de minimização
e de potenciação de impactes.

10.2 Impactes na Fase de Construção
Os impactes socioeconómicos resultantes da construção do Parque de Material e Oficinas
de Ceira far-se-ão sentir ao nível:
•

Do espaço periurbano a rural com transformações dos usos actuais do território,
incluindo áreas edificadas, áreas agrícolas e florestais e áreas sem ocupação;

•

Das perturbações das acessibilidades e circulações locais;
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•

Dos efeitos destas transformações e das actividades construtivas nas actividades
existentes, áreas habitacionais e modos de vida, nomeadamente em termos de
incómodos causados;

•

Da criação de postos de trabalho no âmbito da execução da empreitada e sobretudo
a dinamização das actividades económicas locais pelo aumento de consumo
derivado da presença de trabalhadores.

10.2.1

Impactes na transformação do espaço e da vivência local

Como se viu na Descrição do Projecto, a implantação do Parque de Material e Oficinas de
Ceira está condicionada fisicamente pela fraca largura do vale onde se desenvolve e pela
proximidade geográfica necessária à compatibilização com a Linha Férrea – Ramal da
Lousã.
Assim, a construção da plataforma implica necessariamente a realização de aterros e
escavações, com vista ao alcance da cota de leito pretendido bem como à implantação de
fundações capazes de assegurar a resistência aos esforços actuantes e a estabilização da
infra-estrutura.
Os espaços públicos adjacentes à plataforma carecerão também de intervenção atendendo
à necessidade de compatibilização com o PMO. Daí resultará principalmente a construção
de ligações rodoviárias, nomeadamente, o Arruamento Principal e a Ligação à Rua do Vale
do Açor, adequando as acessibilidades rodoviárias face à introdução da nova infra-estrutura
de apoio ao Metropolitano Ligeiro do Mondego.
O faseamento construtivo proposto e a adopção de alguns cuidados quanto ao planeamento
da execução da obra, como atrás descritos, permitirão reduzir os impactes sobre a
envolvente, que apresenta alguma sensibilidade pela presença de duas áreas residenciais
(uma do tipo “Aglomerado” e outra do tipo “Núcleo”) adjacentes à obra.
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Para a minimização das perturbações, a empreitada terá o seu arranque com a instalação
de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra, estabelecendo a necessária
privacidade para com as áreas circunvizinhas e a protecção das pessoas.
A provisão de sinalética deverá ser assegurada, não só para as vias de tráfego rodoviário e
ferroviário, mas também para o espaço pedonal. Tem-se como objectivo orientar todos os
cidadãos, apontando direcções ou indicando desvios. A sinalização existente que poderá
ficar oculta pelas obras, será outro aspecto a salvaguardar.
Os condicionamentos e alterações ao tráfego deverão ser comunicados, antecipadamente,
por meio da comunicação social. Na área residencial do limite Noroeste da área de
intervenção, manter-se-á o acesso aos habitantes e seus veículos, devendo-se, para o
efeito, criar as respectivas condições de acesso.
Os impactes neste âmbito classificam-se assim de negativos, directos e indirectos,
temporários, reversíveis, de magnitude moderada e significativos, nomeadamente nas
habitações na envolvente directa do PMO.

10.2.2

Perturbações das Acessibilidades e Circulações Locais

Face à ocupação do local haverá pontos de maior sensibilidade aos impactes relacionados
com a execução das obras, com a necessidade de manter as acessibilidades e as
circulações locais. Estas situações implicarão assim uma cuidada programação dos
trabalhos de modo a minimizar impactes.
Constituem pontos de conflito ou de potencial conflito para as acessibilidades e circulações
locais, a nível rodoviário e ferroviário, os seguintes pontos da envolvente próxima da área de
intervenção:
•

Estrada Municipal N.º 1154 (EM 1154);
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•

Estrada Municipal N.º 567 (EM 567);

•

Estrada Municipal N.º 568 (EM 568);

•

Arruamentos Urbanos do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira;

•

Caminho em terra batida usada para o acesso a alguns dos logradouros das
habitações localizadas a Poente e marginais ao futuro acesso rodoviário do PMO;

•

Linha Férrea – Ramal da Lousã.

Em geral, o desenvolvimento das actividades inerentes à construção do Parque de Material
e Oficinas de Ceira, reflectir-se-á num incremento do tráfego de veículos (sobretudo
“Pesados”) nos arruamentos do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira, EM567,
EM568 e EM1154 para acesso no local do PMO, o qual, poderá originar eventuais
perturbações (interrupções, desvios, congestionamentos) no tráfego rodoviário.
A construção das ligações rodoviárias entre o Parque de Material e Oficinas de Ceira e a
rede rodoviária local existente, nomeadamente, o Arruamento Principal e a Ligação à Rua
do Vale do Açor (EM1154), irá ocasionar a afectação de um caminho em terra batida para o
acesso aos logradouros das três primeiras habitações localizadas do lado Poente do PMO.
Numa primeira fase este caminho funcionará como acesso à obra, sendo depois eliminado
para a construção do Arruamento Principal para o acesso rodoviário ao PMO.
De referir que aquendo da construção do PMO de ceira, o Ramal da Lousã já estará
interrompido, no âmbito da execução da modernização da linha para a implantação do
metropolitano.
Os impactes neste âmbito classificam-se assim de negativos, directos e indirectos,
reversíveis e de magnitude moderada, tendo no entanto uma importância significativa
para a área, nomeadamente em termos locais.
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10.2.3

Efeitos das Actividades Construtivas nas Actividades Existentes, Áreas
Habitacionais e Modos de Vida

Tal como já referido anteriormente, a implantação do projecto provocará alterações no tipo
de ocupação do solo na envolvente do PMO, com a ocupação no essencial de terrenos
florestais/matos e baldios. De forma muito localizada ocorrerá também a ocupação de
terrenos agrícolas, compostos por pequenas hortas e pequenos pomares, o que terá
impactes negativos na população, embora de magnitude reduzida mas eventualmente
significativos para os seus proprietários.
A implantação do projecto obrigará também à expropriação de 1 habitação a Este da área
de intervenção, o que induz um impacte negativo, de magnitude reduzida e pouco
significativo globalmente.
A fase de construção, face à presença na envolvente de habitações, afigura-se ainda
causadora de perturbação geral na vivência actual do espaço que temporariamente terá
associado uma “desorganização “ funcional.
Os impactes são globalmente negativos, permanentes, irreversíveis, moderados e
significativos localmente.

10.2.4

Criação de postos de trabalho e dinamização das actividades económicas
decorrentes da execução da empreitada

Ao nível socioeconómico espera-se ainda que a fase de construção tenha impactes
positivos decorrentes da criação de postos de trabalho e que da sua execução ocorra
também uma dinamização de actividades económicas relacionadas com o fornecimento de
materiais e prestação de serviços de apoio à obra. Por outro lado, a presença de
trabalhadores no local poderá ser também um factor de dinamização das actividades de
restauração locais decorrente do consumo associado.
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Estes impactes classificam-se assim, de globalmente positivos, directos e indirectos,
temporários, reversíveis, de magnitude moderada e de importância potencialmente
significativa pela dimensão da empreitada que a construção do Parque de Material e
Oficinas de Ceira em si poderá assumir.

10.3 Impactes na Fase de Exploração
Na fase de exploração os principais impactes socioeconómicos repercutem-se a nível:
•

Da transformação do espaço, com eventual incómodo ambiental para as populações
da envolvente directa e efeito de barreira;

•

Territorial e socioeconómico, resultantes directamente da funcionalidade da nova
infra-estrutura e indirectamente da viabilização da nova acessibilidade (Metropolitano
Ligeiro do Mondego);

•

10.3.1

Da mobilidade local.

Transformação do espaço, incómodo ambiental e efeito barreira

A implantação do PMO implicará uma alteração na percepção visual do vale em que se
insere, com transformações de uso e de relevos cuja alteração decorre já da fase de
construção.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

298/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

De acordo com as características do projecto, o Parque de Material e Oficinas de Ceira
constitui uma infra-estrutura vedada, no entanto tal não significa que constitua qualquer
efeito barreira. Isto porque, a análise da actual dinâmica territorial permite verificar a
existência de uma barreira física protagonizada pelo entalhe do vale, o qual divide a área do
vale em duas áreas distintas com repercussões na vivência das duas áreas, bem patente no
desenvolvimento de uma área residencial (do tipo “Núcleo”), do lado Nascente, distinta da
povoação de Sobral de Ceira com os seus limites mais marcados no lado Poente do futuro
PMO. Assim, a ligação entre as duas áreas estabelece-se através da EM1154, a qual,
apresenta o seu traçado a montante da área de intervenção, não sendo por isso afectada
pelo projecto.
A implantação do PMO trará por outro lado um novo acesso ao local, de sentido Norte – Sul
e na parte Poente do vale, que está previsto vir a articular-se com uma nova via a construir,
pelo Município para Sul da linha férrea, e que ligará à zona da estação e do interface em
Sobral de Ceira. Aquando da entrada em funcionamento do Parque de Material e Oficinas
de Ceira estarão garantidos todos os acessos a edificações na envolvente próxima e
particularmente às habitações do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira.
A elaboração do PMO implicará um aumento dos níveis de ruído actuais, devido
principalmente ao funcionamento das oficinas e circulação de comboios sendo que o
projecto, como já foi referido na avaliação do ambiente sonoro, deverá garantir que os
níveis máximos definidos de ruído fiquem sempre abaixo dos limites legais estabelecidos.
Também de modo a diminuir o impacte de transformação do espaço, encontra-se previsto
um plano de integração paisagística, o qual contempla a plantação de espécies arbóreas
configurando uma estrutura visual de alinhamento e delimitação da área de intervenção,
importante para a percepção física do espaço e contribuindo também para a qualificação
ambiental.
Deste modo espera-se um impacte negativo e permanente nos habitantes da zona
envolvente, no entanto este será de magnitude reduzida e pouco significativo, podendo
ser minimizável se aplicadas as medidas adequadas de redução de ruído e integração
paisagística.
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10.3.2

Funcionalidade

da

nova

infra-estrutura

em

termos

territoriais

e

socioeconómicos
A construção da infra-estrutura do Parque de Material e Oficinas de Ceira assume-se como
imprescindível para a viabilização do Metropolitano Ligeiro do Mondego, meio de transporte
colectivo cujas características de rapidez e comodidade o tornam tão atractivo e ao mesmo
tempo, dissuasor do uso de transporte privado com repercussões positivas na redução do
tráfego rodoviário.
Trata-se de um investimento público que beneficiará, directa e indirectamente, aquela área
conferindo-lhe uma nova acessibilidade que permitirá reduzir a distância/tempo à região e
particularmente a Coimbra, pólo centralizador de equipamentos e serviços de âmbito
regional, nacional e internacional.
Como tal, potencia-se um incremento da dinâmica territorial da área da povoação de Sobral
de Ceira e envolvente próxima, associado à presença do MLM em articulação com o
Interface de Ceira, que concorrerão para a alteração do espaço/vivência relacionado com a
paisagem periurbana a rural. O referido incremento traduz-se numa modificação da
configuração do ordenamento existente em resultado do aumento da dinâmica
socioeconómica, nomeadamente, da demografia e da dinâmica demográfica, da habitação e
estrutura urbana (expansão e complexidade), do emprego e dos equipamentos e infraestruturas viárias.
Os impactes locais induzidos, directa e indirectamente, pelo funcionamento do Parque de
Material e Oficinas de Ceira decorrem fundamentalmente da melhoria das acessibilidades e
das potencialidades de desenvolvimento económico local daí decorrentes.
Por outro lado, ocorrerão, necessariamente, adaptações do quotidiano dos residentes à
nova acessibilidade. Estes impactes serão descritos com maior detalhe nos parágrafos
seguintes.
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Os impactes da fase de exploração na componente da demografia são os que advêm
naturalmente dos novos postos de trabalho criados e da melhoria das funcionalidades que
tornarão a zona mais atractiva para a fixação de novos habitantes.
É previsível que a melhoria das acessibilidades contribua para o desenvolvimento dos
sectores secundário e terciário, já que se criam condições para atrair a criação e instalação
de novas actividades, o que consequentemente terá impactes ao nível do aumento de
empregos.
Em virtude do anteriormente referido, prevê-se assim a melhoria geral da qualidade de vida
nesta área e simultaneamente a existência de condições para a sua crescente dinamização
numa perspectiva equilibrada de usos, circulações e acessos, potenciando os serviços e
actividades existentes e gerando condições de atractividade para outras.
Assim, a nova infra-estrutura terá um impacte positivo ao nível da socioeconomia local
devido ao potencial aumento dos postos de trabalho e à melhoria das acessibilidades locais.
Este impacte será permanente, de magnitude reduzida a moderada mas terá uma
importância significativa a nível local.

10.3.3

Mobilidade Local

Além dos eixos existentes pertencentes à rede rodoviária local, nomeadamente a EM567, a
EM568 e a EM1154, o projecto prevê a construção de arruamentos urbanos (Arruamento
Principal e Ligação à Rua do Vale do Açor) estabelecendo o acesso, a partir da rede
rodoviária local, à área do Parque de Material e Oficinas de Ceira.
Este novo arruamento constituirá também um novo acesso local, de ligação Norte – Sul
entre a EM1154 e a futura via a construir pela Câmara Municipal a Sul da linha férrea e que
fará ligação à zona da estação e futuro Interface de Ceira.
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Do referido anteriormente, espera-se que à fase de exploração se associem impactes
positivos, directos e indirectos, permanentes, irreversíveis, de magnitude moderada e
importância socioeconómica significativa para a área.

10.4 Medidas de Minimização
10.4.1

Fase de Construção

Ao longo da avaliação de impactes foram referidas algumas das principais medidas de
minimização de impactes que se passa a apresentar de forma sistematizada:
-

Arranque da empreitada com a instalação de barreiras físicas de modo a vedar o
recinto da obra, estabelecendo-se a necessária privacidade para com as áreas
circunvizinhas e a protecção das pessoas;

-

Assegurar a provisão de sinalética, tendo como objectivo orientar todos os cidadãos,
apontando direcções ou indicando desvios. A sinalização de entradas para
equipamentos ou espaços públicos, que poderão ficar ocultos pelas obras, será
outro aspecto a salvaguardar;

-

Os

condicionamentos

e alterações ao tráfego deverão ser comunicados,

antecipadamente, por meio da comunicação social. A sinalização rodoviária deverá
ser feita de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro;
-

Implementar um sistema de informação / comunicação dos principais benefícios e
impactes negativos da obra, e de encaminhamento de queixas e reclamações, de
forma a aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras e equacionar a
necessidade de implementação de novas medidas. Deverá ser distribuído, pelas
caixas de correio das habitações afectados, um panfleto informativo, indicando os
novos acessos e dando conta dos tempos previstos para a execução da obra.
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-

Durante a execução das escavações, ao ser interceptada alguma infra-estrutura
existente ou obras de fundação, adoptar todas as disposições necessárias para
manter em funcionamento e proteger aquele sistema;

-

As escavações na vizinhança das construções existentes deverão ser executadas
com os cuidados necessários para não ser afectada a segurança dessas
construções;

-

Dever-se-á estudar a circulação dos camiões pelos trajectos mais favoráveis e que
menos afectem a população;

-

A circulação de máquinas e veículos afectos à obra deve ser acompanhada com
todos os cuidados, especialmente em áreas habitacionais, com vista à segurança na
circulação de pessoas;

-

Após a conclusão dos trabalhos, deve proceder-se à limpeza da área afecta à obra
com remoção de instalações, equipamentos, maquinaria e todo o tipo de materiais
residuais;

-

Implementar o Projecto de Recuperação e Integração Paisagística de modo a
recuperar as áreas afectadas e promover uma mais adequada inserção do projecto
face à envolvente.

De modo a maximizar os impactes positivos do projecto, propõe-se ainda que se utilize ao
máximo a mão-de-obra concelhia e mesmo local, e sempre que possível, empresas locais
para o possível fornecimento de materiais para a fase de construção, estimulando assim o
mercado de emprego e as actividades económicas locais.
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10.4.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração deverão ser adoptadas as medidas necessárias tendentes a mitigar
a degradação da qualidade ambiental, designadamente ao nível da integração paisagística
do novo espaço, que deverá ser mantida em adequadas condições.
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11.

PATRIMÓNIO

11.1 Metodologia
A análise efectuada no presente capítulo tem por base os dados expostos da Situação de
Referência e será realizada de forma conjunta para as fases de construção e exploração,
atendendo que o início do impacte ocorre sempre com o inicio da construção e mantém-se
durante a exploração.

11.2 Impactes na Fase de Construção e na Fase de Exploração
Da prospecção efectuada no local não foram identificados quaisquer materiais de interesse
patrimonial. Assim, não se prevêem impactes ao nível do património durante a execução do
projecto nem durante a sua exploração. Classificam-se assim os impactes no património
como nulos.

11.3 Medidas de Minimização
Pelo trabalho de gabinete e de campo realizado não se prevê qualquer tipo de impacte.
Assim, em termos gerais, aconselha-se o acompanhamento arqueológico integral da obra,
nas fases de estabelecimento de estaleiro e de abertura de caminhos de acesso às frentes
de obra; em todas as acções que impliquem revolvimento de terras (tais como
desmatações, decapagens, escavações, terraplenagens...); bem como na definição de
áreas de depósito e empréstimos de terras.
O acompanhamento da obra deverá ser efectuado com especial cuidado durante a fase de
desmatação e decapagem, pois são nessas as fases que dada a remoção da vegetação e o
revolvimento de terras, poderão surgir eventuais vestígios arqueológicos não detectáveis à
superfície.
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11.4 Adversidade ao Conhecimento
A maior adversidade verificada na execução deste trabalho prendeu-se com a visibilidade
encontrada, que alternou entre nula, reduzida e média, esta última apenas acontecendo em
alguns campos agrícolas existentes na área de implantação do projecto. Assim, quando se
iniciou a prospecção deparou-se com uma área cujo coberto vegetal era extremamente
denso, desde silvas a canaviais e erva bastante alta, o que dificultou a plena visibilidade ddo
terreno.

FIG. V. 3 – Vista geral da área em estudo. Destaque para a densa vegetação

FIG. V. 4 – Campo agrícola

FIG. V. 5 – Canavial

Todavia, considera-se, que estas lacunas ao conhecimento poderão ser colmatadas com a
aplicação da medida minimizadora preconizada.
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12.

IMPACTES CUMULATIVOS

Entende-se por impacte cumulativo o impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se
adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções (passados,
existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro).
Ao contrário da análise de impactes usual, a análise de impactes cumulativos implica,
portanto, um deslocamento de perspectiva, do projecto para os factores ambientais, agora
entendidos como recursos. O centro da análise deixa de ser o projecto que implica
potenciais impactes em determinados recursos, para passar a ser o recurso (ou recursos)
no qual os potenciais impactes do projecto podem vir a fazer-se sentir, num contexto em
que outros impactes de outros projectos e acções já se exerceram, estão a exercer-se ou
poderão, previsivelmente, vir a exercer-se sobre esse mesmo recurso.
No Quadro V.9 apresenta-se a análise de impactes cumulativos para cada um dos
descritores em análise, entendidos como recursos. Quadro V.9 – Análise de Impactes
Cumulativos.
Quadro V. 9 – Impactes Cumulativos
Projectos ou Acções com
Recurso/Descritor em Análise e Principais
Impactes no Recurso / Descritor
Impactes do Projecto
em Análise
−
Geologia

Solos e Uso do
Solo

Recursos
Hídricos

Alteração na topografia com a
criação de escavações e
aterros
nos
espaços
disponíveis;

−

Alteração da ocupação actual
do solo;

−

Alterações
estruturas
existentes;

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

nas
infrade
drenagem

− Obras no Ramal de Lousã para
adaptação ao MLM;
− Interface ferro-rodoviária de
Ceira;
− Melhoramento da rede rodoviária
local municipal
− Desenvolvimento dos projectos
rodoviários municipais
associados às transformações
previstas na zona;
− Interface de Ceira;
− Expansão
urbanística
nos
espaços disponíveis;
− Implantação do projecto
rodoviário associado ao projecto;
e ao previsto pela Câmara
Municipal
− Funcionamento
das
vias
presentes na área em estudo;
− Reconversão
e
expansão
urbanística
nos
espaços
disponíveis;
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Análise de Impactes Cumulativos
e Grau de Afectação do
Recursos/Descritor
− O impacte é pouco significativo
no âmbito do descritor pois
corresponderá a intervenções
no essencial em estruturas já
existentes;
Afectação: Pouco significativa,
tendo em conta o carácter urbano
da zona.
− As
principais
intervenções
serão em vias existentes ou
zonas urbanas
Afectação: pouco significativa,
tendo em consideração que tratase de intervenções em estruturas
existentes

Afectação: Pouco significativa
tendo
em
conta
que
as
intervenções serão em zonas já
com carácter urbano;
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Recurso/Descritor em Análise e Principais
Impactes do Projecto
−

Diminuição da poluição do ar
durante a fase de exploração
devido à redução do tráfego
rodoviário local e regional;

−

Potencial
envolvente

Qualidade do Ar

Ambiente
Sonoro

Paisagem

Ordenamento e
Condicionantes

Alteração e reconversão de
uma zona degradada;

−

Melhoria da acessibilidade e
das condições de circulação
com acréscimo da segurança
e qualidade de vida na zona;
Indução de outras actividades
que
beneficiarão
a
requalificação da zona;

−

−
−
−

Património

da

−

−

Socioeconmia

afectação

−

Projectos ou Acções com
Impactes no Recursos / Descritor
em Análise
− Eliminação
de
transporte
ferroviário movido a diesel,
substituindo-o por um a tracção
eléctrica;
− Melhoria das acessibilidades
locais e das suas condições de
circulação;
− Melhoria do funcionamento das
actuais vias;
− Implantação do projecto
rodoviário associado ao projecto;
− Expansão
urbanística
nos
espaços disponíveis;
− Melhoria dotipo de material
circulante e via do actual Ramal
da Lousã
− Expansão urbana limítrofe à
infra-estrutura;
− Funcionamento da linha do MLM;
− Melhoria da rede viária existente.
−

Melhoria
dos
transportes
ferroviários (MLM);
− Implantação do projecto
rodoviário e interface associado
ao projecto;
− Expansão
urbanística
nos
espaços disponíveis;

Análise de Impactes Cumulativos
e Grau de Afectação do
Recursos/Descritor
− Melhoria das condições para o
tráfego rodoviário e introdução
do transporte ferroviário ligeiro
eléctrico e consequentemente
melhoria da qualidade do ar.
Afectação: Positiva

Afectação: Positiva significativa.

− A
paisagem
nesta
zona
encontra-se
já
muito
intervencionada pelo Homem;
− As
intervenções
complementares
melhoram
infra-estruturas existentes;
Afectação: pouco significativa.
− Os projectos previstos induzirão
um impacte positivo significativo
ao nível das acessibilidades
locais e do ordenamento.
Afectação: Positiva e significativa,
dada a maior acessibilidade e
articulação das vias nesta zona e a
potencial requalificação urbana;

Requalificação urbana e de
qualidade
com
maior
atractividade da zona;
Melhoria da acessibilidade e
das condições de circulação;
Indução de outras actividades
que beneficiarão do aumento
da acessibilidade;
Acréscimo da segurança e
qualidade de vida na área
urbana.

− Implantação dos projectos
rodoviários e interfaces
associados ao projecto;
− Expansão
urbanística
nos
espaços disponíveis;
− Melhoria
dos
transportes
públicos (MLM);

Contribui para o crescimento
urbano ordenado da zona;
− Melhoria das acessibilidades e
qualidade de vida;
Afectação: Positiva e significativa,
contribuindo
para
o
desenvolvimento socioeconómico
da zona;

Sem afectação

− Implantação dos projectos
rodoviários e interfaces
associados ao projecto;
− Expansão
urbanística
espaços disponíveis;

− As zonas sujeitas a expansão
urbana poderão eventualmente
afectar elementos patrimoniais.
Afectação: pouco significativa, não
se conhecendo a afectação de
elementos patrimoniais por outros
projectos.
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13.

SÍNTESE CONCLUSIVA

13.1 Introdução
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) pretende avaliar a implantação de um
Parque de Material e Oficinas, do Metropolitano Ligeiro do Mondego, em Sobral de Ceira,
corresponde esta nova localização a uma alteração à localização aprovada em 2004, no
âmbito do EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego, por impossibilidade da mesma se vir a
poder efectuar, face à localização prevista para a estação intermodal de Coimbra e a Linha
de Alta Velocidade.
A localização proposta para o PMO em estudo foi aprovada pela Câmara Municipal de
Coimbra, através de um ofício de Julho de 2008 apresentado no Anexo 3, que a incorpora
na revisão do PDM em curso.
O projecto tem por objectivo criar uma infra-estrutura indispensável ao funcionamento do
metro de superfície com a finalidade de viabilizar e supervisionar a exploração comercial da
rede e apoiar a frota de material circulante, assegurando nomeadamente as operações de
parqueamento, inspecções, reparações e lavagens.
No ponto anterior foi feita a avaliação detalhada de impactes do projecto por descritor
ambiental, verificando-se que de forma global, os impactes são moderados ou reduzidos.
Para esta avaliação contribui de forma significativa o facto do projecto se desenvolver
maioritariamente numa área degrada, confinada e localizada junto ao Ramal da Lousã e
onde as características de ocupação do espaço não revelam grande qualidade.
Seguidamente, far-se-á uma síntese dos impactes identificados, analisados e avaliados
anteriormente para cada área temática.
Na FIG. V. 6 apresenta-se a localização dos principais impactes previstos face ao traçado
proposto.
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13.2 Geologia
Os impactes prendem-se com a afectação das formações geológicas devido à
movimentação de terras para a implantação da infra-estrutura.
Pelo que foi analisado conclui-se que os impactes ocorrem apenas durante a fase de
construção e são pouco significativos dado que também o balanço global de terras aponta
para um défice de terras relativamente reduzido. A deposição de terras sobrantes que não
podem ser incorporadas na obra é também pouco significativa em termos de volume.
Durante a fase de construção do Parque de Material e Oficinas de Ceira prevêem-se assim
impactes na geologia negativos, directos, permanentes, irreversíveis, de magnitude
moderada e pouco significativos.
Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes do ponto de vista geológico
uma vez que a estrutura já se encontra implantada e devidamente estabilizada. O projecto
está desenvolvido para assegurar todas as condições geotécnicas e estruturais pelo que
não são de prever acidentes devido à influências dos taludes de aterro e escavação
contemplados no projecto.
A implementação de um projecto de integração paisagística que contribuirá para a
consolidação dos taludes e a sua adequada manutenção, levam assim a classificar os
impactes em negativos, reduzidos, indirectos, temporários e reversíveis e pouco
significativos.
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FIG. V. 6 – Síntese dos Principais Impactes
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13.3 Solos e Uso do Solo
Na fase de construção haverá impermeabilização dos solos na área de implantação do
projecto, resultando um impacte globalmente classificado como negativo, permanente,
irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo, tendo em conta o seu valor e
perspectivas futuras de alteração em qualquer circunstância. A área de afectação é também
reduzida correspondendo a 3,3 ha.
Os principais impactes no solo na fase de exploração dizem respeito ao risco de
contaminação devido à emissão de partículas por parte dos automóveis que circulam no
local, à drenagem de águas pluviais ou à utilização de herbicidas na manutenção dos
espaços verdes. Estes impactes negativos, tendo um carácter apenas potencial, são muito
reduzidos e pouco significativos.
No que diz respeito ao uso do solo, os impactes gerados na fase de construção com a
implantação do projecto mantêm-se na fase de exploração e resultam da alteração no uso
do solo na área do projecto, nomeadamente a ocupação de espaços florestais, de matos e
baldios e em menor grau de espaços agrícolas e residenciais. O impacte resultante é
negativo, directo, permanente, irreversível e de magnitude moderada devido a alguns
dos usos afectados (residencial e agrícola), mas globalmente pouco significativos, pois
grande parte da área ocupada (que é de apenas 3,3 ha) não apresenta actualmente
nenhuma ocupação.

13.4 Recursos Hídricos
Durante a fase de construção os impactes sobre os recursos hídricos superficiais dizem
respeito sobretudo a afectações temporárias do escoamento na linha de água que
atravessa a área em estudo e às alterações da drenagem superficiais devido à área
impermeabilizada do projecto.
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Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, a impermeabilização do solo levará à
diminuição na infiltração da água, de reduzida importância face à área envolvida e às
características dos materiais xistentos que não favorecem a infiltração. Estes impactes
classificam-se de negativos, permanentes, irreversíveis, em geral de magnitude
reduzida e pouco significativos.
Os impactes são classificados ao nível da interferência com a rede hidrográfica e sua
artificialização , atendendo à canalização de uma linha de água em cerca de 280 m.
Na fase de exploração destaca-se que a regularização da ribeira terá contudo um impacte
positivo face à actual situação, permanente, irreversível, de magnitude reduzida mas
significativa dado que permite melhorar a capacidade de vazão, face à estrutura
actualmente existente, da ribeira do Sobral.
Ao nível da qualidade da água superficial, na fase de construção poderá registar-se um
aumento das partículas em suspensão devido aos trabalhos de obra, nomeadamente a
movimentação de terras, e há o risco de contaminação das águas por outras substâncias.
Os impactes provocados por estas actividades serão negativos, temporários, directos,
reversíveis

de

magnitude

reduzida

e

pouco

significativos,

considerando

a

implementação das medidas de gestão ambiental em fase de obra. Se os trabalhos forem
realizados em época seca, os impactes poderão ser muito pouco significativos ou nulos.
Na fase de exploração serão produzidas águas residuais domésticas e industriais que
serão encaminhadas a tratamento adequado. Sendo assim e desde que asseguradas as
medidas de projecto indicadas, prevê-se um impacte negativo, directo, permanente,
indirecto e irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo na qualidade das
águas superficiais associado à produção de águas residuais.
A manutenção dos espaços verdes e a consequente produção de águas pluviais é uma
acção potenciadora de impactes negativos na qualidade da água superficial. Este impacte
apesar de negativo, permanente, directo e irreversível prevê-se de magnitude reduzida
e pouco significativo.
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Do ponto de vista da Qualidade da Água Subterrânea, uma vez que se prevê a
impermeabilização das áreas industriais e a drenagem separativa das águas residuais e
pluviais, considera-se os impactes como nulos.

13.5 Qualidade do Ar
Tendo em conta o faseamento e método construtivo do projecto e o cumprimento das
medidas de minimização propostas, prevê-se durante a fase de construção impactes
classificados de negativos, temporários, directos, reversíveis e de magnitude reduzida
devido principalmente ao aumento de partículas em suspensão resultantes das
movimentações de terra e à circulação dos veículos em solos não pavimentados. Os
veículos pesados associados à obra terão ainda impactes devidos à emissão de outros
poluentes na atmosfera, embora estes não tenham significado pois trata-se de um tráfego
muito reduzido.
Durante a fase de exploração não se esperam impactes directos ao nível da qualidade do
ar, havendo apenas a registar a circulação rodoviária essencialmente associada aos
trabalhadores e aos fornecedores do PMO, que terá impactes negativos reduzidos e
pouco significativos.

13.6 Ambiente Sonoro
Da análise realizada verifica-se que durante a fase de construção os níveis sonoros serão
mais elevados na proximidade imediata da fonte de ruído, onde numa envolvente até cerca
de 100-200 m podem atingir níveis de ruído da ordem dos 65 dB(A). Este impacte assume
maior significado junto aos receptores sensíveis identificados, quer do lado Poente quer do
lado Nascente do PMO.
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No entanto, trata-se de um impacte temporário e a implementação das medidas de
minimização e do plano de monitorização permite uma moderação dos impactes negativos
que a intervenção irá causar.

Os impactes no ambiente sonoro para a fase de construção classificam-se de negativos,
temporários, reversíveis, directos, de magnitude moderada a pontualmente elevada e
significativos.
Durante a fase de exploração, o projecto deverá garantir os níveis da legislação
relativamente a zonas mistas através de medidas de projecto relacionados com o
isolamento de edifícios e equipamentos. Os impactes no ambiente sonoro para a fase de
exploração classificam-se assim de negativos, reduzidos, permanentes, de magnitude
reduzida e pouco significativos.

13.7

Paisagem

Durante a fase de construção a implantação do PMO implicará a perturbação e
desorganização visual da paisagem da área a intervencionar, pelas acções da obra.
Os impactes temporários são classificados de negativos, directos, reversíveis, de
magnitude moderada e importância significativa.
Após a fase de construção e enquadramento paisagístico da zona, o PMO ficará o mais
possível enquadrado na paisagem local e de reduzida visibilidade do exterior do vale em
que se encontra. No entanto trata-se de uma infra-estrutura diferente, de maiores
dimensões quando comparada com as existentes nas envolvente. Assim, resultam dois
impactes diferenciados sobre a paisagem:
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•

Negativos, permanentes, de magnitude moderada devido à alteração das
funções do espaço e à implantação das infra-estruturas, mas pouco significativos
face ao facto das alterações serem muito localizadas e confinadas levando a
uma continuidade urbana no local;

•

Positivos, permanentes, de magnitude reduzida e significativos devido à
implementação do plano de integração paisagística que irá melhorar o aspecto
visual do PMO e também devido à melhoria de zonas degradas que componham
parte da área onde será implantado o projecto.

13.8 Factores Ecológicos
É durante a fase de construção que se identificam os principais impactes sobre os factores
ecológicos, devido às acções de desmatação e preparação de terrenos com a consequente
perda de elementos vegetais e habitats. O funcionamento do estaleiro com movimentação
de pessoas e máquinas e as obras de instalação, causa ruído e perturbação nos habitats na
envolvente, sendo no entanto de salientar que se tratam de acções temporárias.
O impacte resultante das acções referidas embora negativo e irreversível apresenta uma
magnitude reduzida e classifica-se como pouco significativos, devido à inexistência de
espécies protegidas ou com valor florístico.
Na fase de exploração consideram-se os impactes sobre a flora como nulos.
Relativamente à fauna, o funcionamento do PMO trará alguma perturbação pelo efeito
barreira. Tendo em conta que a actualmente a zona onde será instalado o projecto já
apresenta alguma perturbação, não se prevê a ocorrência, na zona em estudo, de espécies
especialmente sensíveis às perturbações antropomórficas, logo, classifica-se o impacte
sobre a fauna de negativo, directo, permanente e irreversível, prevê-se de magnitude
reduzida e pouco significativo.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

317/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

13.9 Ordenamento e Condicionantes
Durante a fase de construção do ponto de vista do ordenamento, e segundo o PDM em
vigor, refere-se a afectação de espaços florestais e de forma muito marginal de espaço
residencial que resultará num impacte negativo, directo, de magnitude reduzida e pouco
significativo. A localização proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Coimbra, que
a contempla no PDM em revisão.
Relativamente às Condicionantes verifica-se que não haverá interferência com
condicionantes legais, equipamentos ou infraestruturas. Apenas ao nível das infraestruturas se refere a interferência pontual e temporária que ocorrerá na rede de
saneamento próxima ao projecto, para a necessária ligação da ETARI do projecto à rede
local existente. Os impactes desta situação são assim negativos, temporários, reversíveis
e pouco significativos.
Durante a fase de exploração não haverá afectações adicionais, logo, os impactes no
ordenamento e condicionantes classificam-se de nulos.

13.10 Socioeconomia
Os principais impactes na socioeconomia durante a fase de construção derivam de
transformações nos usos actuais do território, perturbações muito localizadas das
circulações locais e efeitos das actividades de construção sobre o edificado e modos de
vida da população, nomeadamente em termos de incómodos causados.
Os impactes na fase de construção classificam-se globalmente como negativos,
temporários, directos e indirectos, reversíveis, de magnitude moderada e importância
significativa. Haverão ainda impactes positivos associados à dinamização das actividades
económicas de fornecimento de bens e serviços e ainda em termos da criação de postos de
trabalho, que são classificados de impactes directos e indirectos, temporários, reversíveis e
de magnitude significativa.

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

318/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

Na fase de exploração os principais impactes na socioeconomia relacionam-se com a
transformação do espaço e repercussões em termos de incomodo ambiental para as
populações pela laboração do PMO e as novas acessibilidades.
Assim prevê-se um impacte negativo devido às alterações no espaço e ao efeito barreira
resultante da infra-estrutura. Este impacte, apesar de permanente, será de magnitude
reduzida e pouco significativo, constituindo um contínuo urbano.
O PMO terá também impactes positivos na socioeconomia devido dinamização da zona,
com a criação de postos de trabalho e o potencial desenvolvimento de pequeno comércio
pela presença desta nova infra-estrutura, e devido à melhoria dos acessos locais. Estes
impactes classificam-se como permanentes de magnitude reduzida a moderada e de
importância significativa em termos locais.

13.11 Património
Ao nível do património, os impactes tanto na fase de construção como na fase de
exploração serão nulos pois não foram identificados valores patrimoniais ou arqueológicos
na área de projecto e sua envolvente directa.

No ponto de vista global verifica-se que os impactes negativos se registam
maioritariamente na fase de construção, sendo no essencial reduzidos a moderados e
minimizáveis, o que é facilitado pelo facto do projecto se desenvolver numa área confinada
e sem afectações de uso com significado.
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Concluída a infra-estrutura, ao nível dos impactes negativos apenas há a registar os
impactes na paisagem e do uso do solo, que são permanentes. No entanto, os impactes ao
nível da socioeconomia são bastante positivos devido à criação de postos de trabalho, à
dinamização local do pequeno comércio e à maior atractividade da zona. Há ainda a
salientar a viabilização do Metropolitano Ligeiro do Mondego e dos seus impactes positivos
ao disponibilizar um importante meio de transporte na zona de Coimbra, Miranda do Corvo e
Lousã, com as consequentes melhorias nas acessibilidades e no ambiente em geral.
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Capítulo VI – Plano Geral de Monitorização
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1.

INTRODUÇÃO

A monitorização, tem como objectivo identificar desvios em relação à avaliação prévia
efectuada, quer em função de modificações no projecto quer em relação a erros e
incertezas da avaliação quer, ainda, em função de impactes não identificados ou não
identificáveis na fase de avaliação prévia.
Um programa de monitorização deve, portanto, ser concebido para acompanhar o
desenvolvimento do projecto nos seus aspectos essenciais e deve ter a flexibilidade
suficiente para integrar novos procedimentos e novas variáveis quando tal se verificar
necessário.
Na fase de Anteprojecto em que nos encontramos, a Monitorização e Gestão Ambiental
terão assim um conteúdo mais geral, essencialmente identificando quais as áreas em que
se propõem acções.
A monitorização terá eventualmente lugar durante a fase de construção, mas é sobretudo
relevante na fase de exploração. É definida no Decreto-Lei n.º 69/2000 como o “processo de
observação e recolha sistemática de dados sobre o ambiente ou sobre os efeitos ambientais
de determinado projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da
responsabilidade do proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das
medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os
impactes ambientais significativos decorrentes do projecto” (alínea m) do art. 2º). A
monitorização tem lugar na pós-avaliação, “com o objectivo de garantir o cumprimento das
condições [da Declaração de Impacte Ambiental], designadamente a resposta do sistema
ambiental (...) e a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas (...)” (alínea a) do
art. 2º).
O programa de Monitorização, a submeter à Autoridade de AIA (Agência Portuguesa do
Ambiente – ex Instituto do Ambiente) em simultâneo com o Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) pormenorizará os parâmetros a medir e a
periodicidade dos relatórios a apresentar, bem como os mecanismos para a sua revisão.
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No quadro seguinte sintetiza-se a aplicação de planos de monitorização tendo em conta os
descritores ambientais e as respectivas fases de projecto.

1.1

Descritores Ambientais

Fase de Construção

Fase de Exploração

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

▲

▲

Ruído

▲

▲

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos

Tendo em conta a avaliação de impactes realizada, considera-se necessária a
implementação de um Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos na ribeira do Sobral,
tendo em conta as intervenções que serão realizadas e as alterações provocadas no seu
escoamento, com vista à tomada de medidas de minimização sempre que consideradas
necessárias.
O Plano de Monitorização aplica-se às fases de construção e de exploração.

1.1.1
−

Fase de Construção

Objectivos

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade da água são os seguintes:
-

Avaliar o impacte das actividades de construção na qualidade da água
superficial;

-

Permitir responder a eventuais reclamações durante a fase de obra que se
relacionem directamente com as actividades de construção;

-

Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização.
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−

Parâmetros a monitorizar

A definição dos parâmetros a monitorizar tem por base a legislação nacional sobre
qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), a qual estabelece normas,
critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático.
Consideram-se como indicadores de poluição susceptíveis de provocar impactes negativos
e serem objecto de monitorização os seguintes parâmetros:
In situ:
-

pH;

-

Temperatura (ºC);

-

Condutividade (µS/cm, 20ºC);

-

Oxigénio dissolvido (% de saturação de O2);

Em laboratório acreditado:
-

Sólidos suspensos totais (mg/L);

-

Carência bioquímica de oxigénio (mg/L O2);

-

Óleos minerais (mg/L);

-

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/L);

-

Cádmio (mg/L);

-

Cobre (mg/L);

-

Zinco (mg/L).

Deve, adicionalmente, proceder-se à medição do caudal da linha de água em todos os
locais de amostragem.
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Locais das amostragens
Os locais de amostragem a monitorizar são:
-

Local a montante da área de intervenção imediatamente a jusante da Estrada
Municipal EM1154;

-

Local a jusante da área de intervenção depois da passagem em aterro da linha
férrea.

−

Frequência das amostragens

Para todos os parâmetros indicados propõe-se a realização de campanhas de amostragem
trimestrais, duas no período de Abril a Setembro (a que corresponde o semestre de menor
caudal nas linhas de água) e duas no período de Outubro a Março (a que corresponde o
semestre de maior caudal nas linhas de água), enquanto houver actividade de construção
associada à linha de água.
Todas as campanhas anuais de amostragem deverão coincidir, sensivelmente, na mesma
época de cada período, de modo a que se possam realizar comparações entre os períodos
de amostragem e acompanhar a evolução da qualidade da água durante o período de
construção.
A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas
campanhas de monitorização de modo a serem verificadas as potenciais não
conformidades.

−

Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários

Os parâmetros pH, temperatura, condutividade e oxigénio dissolvido deverão ser analisados
“in situ”. Os restantes parâmetros devem ser objecto de análise laboratorial, dependendo o
método analítico do tipo de parâmetro a monitorizar.
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Para tal, deve-se proceder à recolha de amostras no local, sendo posteriormente enviadas
para um laboratório acreditado para realização das análises aos parâmetros a monitorar.

−

Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores

A fase de construção do PMO implicará a realização de actividades que poderão ser
responsáveis

pela

emissão

de

partículas,

metais

pesados

e

hidrocarbonetos,

nomeadamente, a operação dos estaleiros, a movimentação e condicionamento de terras, a
circulação de veículos e máquinas nas frentes de obra e vias não pavimentadas e a
operação de equipamentos de obra.
A exposição prolongada de grandes superfícies de solo irá proporcionar as condições para
o escoamento superficial, com arraste de partículas, nos períodos de precipitação mais
intensa. A fracção das partículas sólidas mobilizadas pelo escoamento superficial, em
conjunto com a matéria orgânica existente, tem a capacidade de absorver os metais
pesados e os hidrocarbonetos.
Deste modo, o aumento do escoamento superficial, contendo partículas em suspensão,
metais pesados e hidrocarbonetos poderá originar uma diminuição da qualidade da água da
linha de água devido à introdução desses poluentes no meio receptor.

−

Critérios de avaliação dos dados

Nos relatórios das campanhas deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos
resultados obtidos em função das condições das actividades de construção.
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Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração os valores máximos
admissíveis para objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais,
Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e os valores máximos admissíveis
para a qualidade das águas destinadas à rega, Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de Agosto.

−

Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do Programa
de Monitorização

Em situações que indiciem o ultrapassar dos valores máximos admissíveis dos objectivos
ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais ou os valores máximos
admissíveis para a qualidade das águas destinadas à rega ou para fins piscícolas, poderão
ser adoptadas as seguintes medidas de gestão ambiental com vista à minimização do
impacte:
-

Introdução de estruturas temporárias de contenção das águas de escorrência
das frentes de obra, contendo sedimentos, metais pesados e hidrocarbonetos;

-

Sinalização das frentes de obra que se localizem nas proximidades da linha de
água por forma a evitar a afectação das áreas adjacentes;

-

Implementação de procedimentos que assegurem uma resposta mais eficaz a
eventuais anomalias operativas que gerem águas de escorrência das frentes de
obra.

Das campanhas a realizar durante a construção, deverão ser produzidos relatórios para
cada campanha, a ser inseridos no respectivo Relatório Mensal de Gestão Ambiental da
Obra.
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1.1.2
−

Fase de Exploração

Objectivos

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade da água são os seguintes:
-

Avaliar o impacte associado ao funcionamento da plataforma na qualidade da
água superficial;

-

−

Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização.

Parâmetros a monitorizar

A definição dos parâmetros a monitorizar tem por base a legislação nacional sobre
qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), a qual estabelece normas,
critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático.
Consideram-se como indicadores de poluição susceptíveis de provocar impactes negativos
e serem objecto de monitorização os seguintes parâmetros:
“In situ”:
-

pH;

-

Temperatura (ºC);

-

Condutividade (µS/cm, 20ºC);

-

Oxigénio dissolvido (% de saturação de O2);
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Em laboratório acreditado:
-

Sólidos suspensos totais (mg/L);

-

Carência bioquímica de oxigénio (mg/L O2);

-

Óleos minerais (mg/L);

-

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/L);

-

Cádmio (mg/L);

-

Cobre (mg/L);

-

Zinco (mg/L).

No caso dos recursos hídricos superficiais deve, adicionalmente, proceder-se à medição do
caudal da linha de água em todos os locais de amostragem.

−

Locais das amostragens

Os locais de amostragem a monitorizar devem corresponder aos definidos na Fase de
Construção, avaliando-se assim o impacte da água de escorrência da plataforma.

−

Frequência das amostragens

Para todos os parâmetros indicados, propõem-se a realização de campanhas de
amostragem trimestrais, duas no período de Abril a Setembro (a que corresponde o
semestre de menor caudal nas linhas de água) e duas no período de Outubro a Março (a
que corresponde o semestre de maior caudal nas linhas de água) durante os dois primeiros
anos de exploração.
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Todas as campanhas anuais de amostragem deverão coincidir, sensivelmente, na mesma
época de cada período, de modo a que se possam realizar comparações entre os períodos
de amostragem e acompanhar a evolução da qualidade da água durante o funcionamento
do projecto.
A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas
campanhas de monitorização de modo a serem verificadas as potenciais não
conformidades.
Após os dois anos de monitorização e em função dos resultados obtidos, o Plano deverá ser
revisto definindo-se a periodicidade e condições adequadas aos impactes identificados.

−

Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários

Os parâmetros pH, temperatura, condutividade e oxigénio dissolvido deverão ser analisadas
“in situ”. Os restantes parâmetros devem ser objecto de análise laboratorial, dependendo o
método analítico do tipo de parâmetro a monitorizar.
Para tal, deve-se proceder à recolha de amostras no local, sendo posteriormente enviadas
para um laboratório acreditado para realização das análises aos parâmetros a monitorizar.

−

Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores

Na Fase de Exploração, as operações desenvolvidas no PMO podem apresentar uma
correspondência directa e/ou indirecta com as afectações provocadas na qualidade das
águas da linha de água local, devido aos processos de lavagem dos pavimentos ou de
descargas inadvertidas.
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−

Critérios de avaliação dos dados

Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração os valores máximos
admissíveis para objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais,
Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e os valores máximos admissíveis
para a qualidade das águas destinadas à rega e para fins piscícolas Anexo XVI do DecretoLei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

−

Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do Programa
de Monitorização

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação há que adoptar medidas de minimização.

1.2

Ruído

O Plano de Monitorização aplica-se às fases de construção e de exploração.

1.2.1
−

Fase de Construção
Parâmetros a monitorizar

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização dos parâmetros Ld,
Le e Ln, que servirão à verificação do estabelecido no artigo 11º e/ou no artigo 15º do
Regulamento Geral do Ruído, DL.º 9/2007 de 17 de Janeiro. O exposto no artigo 15º só
será válido caso seja concedida uma licença especial de ruído para a fase de construção.
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−

Locais e frequência das amostragens

Dever-se-á monitorizar a envolvente do PMO e obras associadas sempre que existam
receptores susceptíveis de sofrer a influência do ruído das obras. A definição dos pontos
deverá ser feita na fase de projecto de execução.
Uma vez que não existe um plano de trabalhos, deverão ser, no mínimo, monitorizadas as
actividades mais ruidosas, nomeadamente:
-

Demolição de edifícios;

-

Instalação e desactivação dos estaleiros;

-

Circulação de máquinas e equipamentos;

-

Actividades envolvidas nos trabalhos de construção do PMO, edifícios e vias.

Dever-se-ão realizar campanhas com periodicidade trimestral ou inferior durante o período
de construção em que decorram actividades ruidosas, na proximidade dos receptores
sensíveis identificados, e com periodicidade semestral no restante período de construção.

−

Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários

Serão efectuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização directa por
amostragem no espaço e discreta no tempo. As medições deverão ser efectuadas tendo em
conta as normas portuguesas aplicáveis, nomeadamente:
•

Notas da ex-DGA para a avaliação de Ruído em AIA e em Licenciamento, de
Setembro de 2001

•

Norma Portuguesa NP1730-1 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 1, grandezas fundamentais e procedimentos.
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•

Norma Portuguesa NP1730-2 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 2, recolha de dados relevantes para o uso do solo.

•

Norma Portuguesa NP1730-3 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 3, aplicação de limites do ruído.

Nesta fase, os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização são
os seguintes:
- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado
pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de
Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros.

−

Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores do
projecto

Dentro de cada fase da obra, os níveis sonoros do ruído são influenciados pelo número e
tipo de equipamentos em actividade.

−

Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos
programas de monitorização

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização dão origem a elevadas
perturbações da envolvente, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de
minimização, nomeadamente isolamento sonoro de fontes de ruído ou alteração no horário
de funcionamento das obras.
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−

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a
revisão do programa de monitorização

Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de
monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada
campanha.

1.2.2
−

Fase de Exploração
Parâmetros a monitorizar

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização dos parâmetros Ld,
Le e Ln, que servirá à verificação do estabelecido no artigo 11º do Regulamento Geral do
Ruído, DL.º 9/2007 de 17 de Janeiro.

−

Locais e frequência das amostragens

Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todas as situações
potencialmente expostas a ruído, em um ou mais pontos que se considerem
representativos, com especial atenção aos receptores críticos. A sua definição deve ocorrer
em fase de RECAPE, devendo no entanto considerar-se como orientação os pontos
adoptados nas medições de ruído efectuadas para caracterização da situação existente no
âmbito do EIA.

−

Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários

Serão efectuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização directa por
amostragem no espaço e discreta no tempo. As medições deverão ser efectuadas tendo em
conta as normas portuguesas aplicáveis, nomeadamente:

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

335/359

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Anteprojecto
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

•

Norma Portuguesa NP1730-1 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 1, grandezas fundamentais e procedimentos.

•

Norma Portuguesa NP1730-2 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 2, recolha de dados relevantes para o uso do solo.

•

Norma Portuguesa NP1730-3 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente –
Parte 3, aplicação de limites do ruído.

Nesta fase, os equipamentos necessários à realização do programa de monitorização são
os seguintes:
- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado
pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de
Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros.
Deverá ser seguida a nota técnica do Instituto do Ambiente, “Directrizes para a Elaboração
de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas de Transporte Rodoviárias e
Ferroviárias”, de Fevereiro de 2003.

−

Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da
exploração do projecto

Os níveis sonoros do ruído são influenciados pelo tráfego ferroviário e rodoviário, suas
características e eventualmente pelas acções de manutenção.
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−

Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos
programas de monitorização

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação, há que adoptar medidas de minimização, que poderão passar pela
implementação de barreiras acústicas.

−

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a
revisão do programa de monitorização

Os relatórios devem ser entregues até um mês após a realização das campanhas de
monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada
campanha.
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Capítulo VII – Lacunas de Conhecimento
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Durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental não surgiram, de uma forma geral,
lacunas no âmbito da caracterização do ambiente afectado pelo projecto, uma vez que
foram efectuados levantamentos locais exaustivos bem como estudos específicos em
diversas componentes que permitem um conhecimento concreto do local e dos impactes do
projecto.
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Capítulo VIII – Conclusões
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1.

CONCLUSÕES

No presente Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os potenciais
impactes provocados no ambiente, derivados da construção e exploração do Parque de
Material e Oficinas (PMO), do Metropolitano Ligeiro do Mondego, localizado em Sobral de
Ceira, na freguesia de Ceira, concelho de Coimbra.
O projecto consiste na implantação de um PMO, uma infraestrutura imprescindível ao
funcionamento da rede de metropolitano ligeiro de superfície, uma vez que tem como
finalidade viabilizar e supervisionar a exploração comercial da rede e apoiar a frota de
material circulante, assegurando nomeadamente as operações de parqueamento,
inspecções, reparações e lavagens.
Assim, a execução do projecto em estudo viabiliza todo o sistema de metro ligeiro, infraestrutura que tem como objectivo colmatar os problemas de acessibilidade e mobilidade
dentro da cidade de Coimbra, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida intra e
inter-concelhia e para uma melhor racionalização do tráfego rodoviário nas vias locais e
regionais.
O projecto em análise corresponde a uma alteração à localização aprovada para o PMO no
âmbito do Anteprojecto do Metropolitano Ligeiro do Mondego devido à sua inviabilização
pela localização prevista para a estação intermodal de Coimbra e a Linha da Alta
Velocidade.
A hipótese da localização do PMO em Ceira que veio corresponder à adoptada no presente
estudo, tem como vantagens o facto de se tratar de uma área que não se encontra muito
afastada do centro de gravidade das cargas de exploração, ser o início do Serviço Urbano e
ser servida em grande parte por via dupla, permitindo o prolongamento das famílias urbanas
até Ceira e o aumento da frequência do serviço. Há ainda a salientar o facto de se tratar de
um local onde os acessos rodoviários se encontram garantidos.
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Da análise efectuada verifica-se que os impactes negativos do projecto ocorrem
essencialmente durante a fase de construção, assumindo um carácter temporário.
Os impactes mais significativos estão associados sobretudo à ocupação de algumas áreas
agrícolas, à intervenção sobre uma linha de água, embora de carácter torrencial, e à
expropriação de uma edificação na envolvente do PMO, bem como de alguns logradouros e
pequenas hortas.
Estes impactes apresentam um carácter local e podem classificar-se genericamente como
negativos, de magnitude reduzida a moderada e de importância pouco significativa.
Constitui um impacte permanente a alteração do espaço e dos usos, mas é no entanto de
salientar o facto da área escolhida ser uma espaço maioritariamente sem usos sensíveis,
com um aspecto degradado devido à presença de baldios e canavial e onde se verifica
pontualmente a acumulação de resíduos. Fica encaixado no fundo do vale, onde as
visibilidades se resumem às encostas na envolvente.
O projecto terá em conta a minimização dos impactes sobre a população da zona
envolvente que se confina às encostas não se prevendo situações de difícil resolução.
O faseamento construtivo e o método de construção geral deverá reduzir de forma
substancial os incómodos da fase de construção e a significância dos impactes.
Todas estas medidas de projecto, assim como as medidas complementares indicadas no
Estudo de Impacte Ambiental e os Planos de Monitorização do Ambiente Sonoro e de
Qualidade da Água, permitirão em larga medida reduzir os impactes e conduzir a maioria
dos descritores a impactes residuais pouco significativos.
Na fase de exploração os impactes prevêem-se ser positivos, associados essencialmente à
viabilização do MLM e em termos locais ao desenvolvimento do aglomerado de Sobral de
Ceira, com um aumento dos postos de trabalho e a melhoria das acessibilidades, que serão
potenciadores pela modernização do Ramal da Lousã e da criação de um interface também
na povoação.
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Em termos globais considera-se assim que o PMO, e na globalidade o Sistema de
Mobilidade do Mondego, onde este se insere, terá um impacte social e económico a longo
prazo, positivo na região, melhorando as acessibilidades e viabilizando o metro que será um
meio de transporte rápido e atractivo, contribuindo para reduzir o tráfego rodoviário, e assim
para uma melhoria da qualidade ambiental.
Nesta fase de Anteprojecto foram já desenvolvidas, em termos gerais, as principais medidas
de minimização e esboçados os Planos de Monitorização que deverão ser desenvolvidos no
RECAPE.
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2.

ESTUDOS A ELABORAR NA FASE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO

Os estudos, planos e programas a elaborar na fase de Projecto de Execução e que se
destinam a acompanhar o Relatório de Conformidade Ambiental previsto no Decreto-Lei n.º
69/2000, são, entre outros que se venham a considerar necessários, os seguintes:
a)

Projecto de Integração Paisagística;

b)

Cláusulas Ambientais para integração no Caderno de Encargos da Obra.
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ANEXOS
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ANEXO 1
ENTIDADES CONTACTADAS
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ANEXO 1.1
Correspondência Enviada
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ANEXO 1.2
Correspondência Recebida
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ANEXO 2
ELEMENTOS DE PROJECTO
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ANEXO 2.1
Layout PMO. Arquitectura
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ANEXO 2.2
Estruturas de Contenção e Obras Acessórias
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ANEXO 2.3
Sistemas Exteriores de Águas e Esgotos
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ANEXO 2.4
Drenagem
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ANEXO 2.5
Acessos
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ANEXO 3
OFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA A APROVAR A
LOCALIZAÇÃO DO PMO
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ANEXO 4
AMBIENTE SONORO
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Imagem do ponto 1

Localização: Sobral
Data

Hora

LAeq(A)

PD

27-11-2007

13H55min

43,2

PD

28-11-2007

11H42min

49,2

PE

27-11-2007

20H41min

49,2

PE

28-11-2007

21H16min

48,6

PN

27-11-2007

01H13min

37,8

PN

28-11-2007

00H29min

46,8

Fontes Ruidosas:
Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Actividades humanas, Pessoas a falar; Animais domésticos;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Ruídos de origem natural; Animais domésticos
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Ruídos de origem natural; Animais domésticos

Tabela 1 – LAeq(A) obtidos nas medições
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Imagem do ponto 2

Localização: Sobral
Data

Hora

LAeq(A)

PD

27-11-2007

12H43min

48,8

PD

28-11-2007

11H02min

50,9

PE

27-11-2007

21H20min

46,6

PE

28-11-2007

21H51min

46,9

PN
PN

27-11-2007
28-11-2007

00H36min
23H48min

36,3
36,8

Fontes Ruidosas:
Actividades humanas; Animais domésticos; Pessoas a falar;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Pessoas a falar; Animais domésticos; Pássaros; Ruídos de
origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Comboio; Avisos sonoros de aproximação de comboio;
Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Ruídos de origem natural; Animais domésticos
Ruídos de origem natural; Animais domésticos

Tabela 2 – LAeq(A) obtidos nas medições
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Imagem do ponto 3

Localização: Sobral
Data

Hora

LAeq(A)

PD

27-11-2007

14H46min

54,8

PD

28-11-2007

15H12min

40,6

PE

27-11-2007

22H14min

38,8

PE

28-11-2007

20H01min

49,3

PN

27-11-2007

22H30min

48,8

PN

28-11-2007

23H04min

48,6

Fontes Ruidosas:
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio; Animais
domésticos; Pássaros; Actividades humanas; Pessoas a falar
Animais domésticos; Actividades humanas, Pessoas a falar;
Pássaros; Ruídos de origem natural
Ruídos de origem naturais; Animais domésticos; Vento nas
árvores
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio; Animais
domésticos; Ruídos de origem natural
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio; Animais
domésticos; Ruídos de origem natural
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio; Animais
domésticos; Ruídos de origem natural

Tabela 3 – LAeq(A) obtidos nas medições
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Imagem do ponto 4

Localização: Sobral
Data

Hora

LAeq(A)

PD
01-07-2008

17H32min

45,4

02-07-2008

10H36min

44,6

01-07-2008

21H04min

39,7

02-07-2008
02-07-2008
03-07-2008

20H00min
01H46min
23H58min

49,2
37,8
38,6

PD
PE
PE
PN
PN

Fontes Ruidosas:
Animais domésticos; Actividades humanas, EM1154;
Pessoas a falar; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem
natural
Animais domésticos; Actividades humanas, EM1154;
Pessoas a falar; Pássaros; Cigarras; Ruídos de origem
natural
EM1154; Animais domésticos; Actividades humanas,
Pessoas a falar; Ruídos de origem natural
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio;
Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Animais domésticos; EM1154; Ruídos de origem natural
Animais domésticos; EM1154; Ruídos de origem natural

Tabela 4 – LAeq(A) obtidos nas medições
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Imagem do ponto 5

Localização: Sobral
Data

Hora

LAeq(A)

PD

01-07-2008

18H16min

43,8

PD

02-07-2008

11H26min

44,2

PE

01-07-2008

21H35min

40,2

PE

02-07-2008

20H26min

41,7

PN

02-07-2008

02H27min

38,4

PN

03-07-2008

23H07min

41,4

Fontes Ruidosas:
EM1154; Actividades humanas; Animais domésticos;
Pessoas a falar; Cigarras; Ruídos de origem natural;
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio;
EM1154; Animais domésticos; Cigarras; Pássaros;
Actividades humanas; Pessoas a falar
EM1154; Animais domésticos; Pessoas a falar; Ruídos de
origem natural
EM1154; Animais domésticos; Pessoas a falar; Ruídos de
origem natural
EM1154; Animais domésticos; Ruídos de origem natural
Comboio; Aviso sonoro de aproximação de comboio;
Animais domésticos; EM1154; Ruídos de origem natural

Tabela 5 – LAeq(A) obtidos nas medições
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ANEXO 5
FACTORES ECOLÓGICOS (FAUNA)
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FACTORES ECOLÓGICOS (FAUNA) – LISTAGEM DAS ESPÉCIES OCORRENTES

Nos Quadros seguintes apresentam-se as espécies de ocorrência potencial na área em
estudo, assim como as observadas durante os trabalhos de campo realizados.
A valorização das espécies apresentadas é efectuada com base no Estatuto de
Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.,
2006). Complementarmente, é evidenciado o Estatuto de Protecção conferido pelo DecretoLei n.º 140/99, de 24 de Abril, que transpõe para o direito português a Directiva Comunitária
n.º 79/409/CEE – Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE – Directiva
Habitats, recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; a
Convenção de Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes à fauna
selvagem, aprovada para ratificação através do Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro; a
Convenção de Berna, relativa à conservação da vida silvestre e do meio natural na Europa,
aprovada para rectificação através do Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de Julho, e
regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro); e pelo facto de
constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas legalmente no Anexo I do DecretoLei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e também pelo Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de Fevereiro.
No que diz respeito à categorização dos aspectos de valorização faunística acima referidos
apresenta-se:
• No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), as categorias do
estatuto de conservação utilizadas, segundo adaptação do critério da IUCN (União
Mundial para a Conservação da Natureza), são:
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- Extinto (Ex) “Extinct” – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de que o
último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando
falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats
conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano),
realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospecções devem
ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma
biológica do taxon em questão;

- Regionalmente Extinto (RE) “Regionally Extinct” – Um taxon está Regionalmente
Extinto quando não restam dúvidas de que o último indivíduo potencialmente
capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou desapareceu da região;

- Extinto na Natureza (EW) “Extinct in the Wild” – Um taxon considera-se extinto
na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou
como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área anterior de
distribuição;

- Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” – Um taxon considera-se
Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que
se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo
que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza
extremamente elevado;

- Em Perigo (EN) “Endangered” – Um taxon considera-se Em Perigo quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um
risco de extinção na Natureza muito elevado;

- Vulnerável (VU) “Vulnerable” – Um taxon considera-se Vulnerável quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um
risco de extinção na natureza elevado;
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- Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” -

Um taxon considera-se Quase

Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica
actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no
entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num
futuro próximo;

- Pouco Preocupante (LC) “Least concern” – Um taxon considera-se Pouco
Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica como
nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou
Quase Ameaçado. Os taxa que apresentam distribuição ampla e os taxa
abundantes são incluídos nesta categoria;

- Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” – Um taxon considera-se com
Informação Insuficiente quando não há informação adequada (ainda que possa
ter sido alvo de estudos e alguns aspectos da sua biologia serem bem
conhecidos) para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de
extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Não constitui,
por isso, uma categoria de ameaça;

- Não Aplicável (NA) “Not applicable” – Categoria de um taxon que não reúne as
condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional;

- Não Avaliado (NE) “Not Evaluated” – Um taxon considera-se Não Avaliado
quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.
NOTA: Os critérios referidos anteriormente são os seguintes: A – Redução da população (no passado, presente
ou futuro); B – Dimensão da distribuição geográfica e fragmentação, declínio ou flutuação; C – Efectivo
populacional reduzido e fragmentação, declínio ou flutuação; D – População muito pequena ou distribuição
muito restrita; e E – Análise quantitativa do risco de extinção.
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A Convenção de Berna contempla nos seus anexos:
•

Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas;

•

Anexo III – Espécies de fauna protegidas.

#

- Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos Europeus.

A Convenção de Bona apresenta nos seus anexos:
•

Anexo I – Espécies migradoras consideradas ameaçadas;

•

Anexo II – Espécies cujo estatuto de conservação é considerado desfavorável,
exigindo o estabelecimento de acordos internacionais para a sua protecção;

O Decreto-Lei n.º 140/99 compreende no que diz respeito à fauna os anexos seguintes:
•

Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de protecção especial. O (*) indica que se trata de uma
espécie prioritária;

•

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação.

•

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma
protecção rigorosa.

•

Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou
colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão.

•

Anexo D – Espécies cinegéticas.
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Quadro 1 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum

Nome científico

Estatuto de Conservação
Continente

IUCN
2

Instrumentos Legais
Berna

Bona

Decreto-Lei n. 49/05

Fenologia

Salamandra-de-pintas-amarelas
Sapo-comum
Rela
Rã-de-focinho-pontiagudo

Salamandra salamandra
Bufo bufo
Hyla arborea
Discoglossus galganoi

LC
LC
LC
NT

LC
2
LC
2
NT
2
LC

III
III
II
II

B-IV
B-II e B-IV

Res
Res
Res
Res/Endlb

Rã-verde

Rana perezi

LC

LC

2

III

B-V

Res

Rã-ibérica

Rana iberica

2

III

B-V

Res

LC

NT

Quadro 2 – Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum
Lagarto
Lagartixa-do-mato
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Nome científico
Lacerta lepida
Psammodromus algirus

Estatuto de Conservação
Continente
LC
LC
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IUCN

Instrumentos Legais
Berna
II
III

Bona

Decreto-Lei n. 49/05

Fenologia
Res
Res
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Quadro 3 – Aves Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Estatuto de Conservação
Nome-comum

Nome científico

Garçote
Cegonha-branca
Milhafre-preto
Milhano
Águia-de-asa-redonda
Tartaranhão-caçador
Peneireiro vulgar
Perdiz-comum
Codorniz
Borrelho-pequeno-de-coleira
Pombo-torcaz
Rola-brava
Cuco-canoro
Coruja-das-torres
Coruja-do-mato
Andorinhão-preto
Guarda-rios-comum
Poupa
Peto-verde
Pica-pau-malhado-grande
Cotovia-de-poupa
Cotovia-pequena
Laverca
Andorrinha-das-barreiras
Andorinha-das-rochas
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Continente

IUCN

Ixobrychus minutus
Ciconia ciconia
Milvus migrans
Milvus milvus
Buteo buteo
Circus pygargus
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Charadrius dubius

VU
LC
LC
CR/VU
LC
EN
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Strix aluco
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopos major
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
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Instrumentos Legais
Decreto-Lei n.
Berna
Bona
49/05
II
II
A-I
II
II
A-I
II
II
A-I
II
II
A-I
II
II
II
II
A-I
II
II
III
D
III
II
D
II
II
A-I (ssp azorica)*
D
III
D
III
II
II
III
II
A-I
II
II
II
III
III
A-I
III
II
II

Fenologia
MigRep
MigRep/Res
MigRep
Res/Vis
Res
MigRep
Res
Res
MigRep/Vis/Res
Rep
Res/Vis
MigRep
MigRep
Res
Res
MigRep
Res
MigRep/Res
Res
Res
Res
Res/Vis
Res/Vis
MigRep
Res
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(Cont.)

Estatuto de Conservação
Nome-comum

Nome científico

Andorinha-das-chaminés
Andorinha-daurica
Andorinha-dos-beirais
Petinha-dos-campos
Alveola-amarela
Alveola-cinzenta
Alvéola-branca-comum
Carriça
Ferreirinha
Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol-comum
Rabirruivo-preto
Cartaxo-comum
Chasco-ruivo
Melro-preto
Tordeia
Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota
Toutinegra
Papa-amoras
Felosa-do-mato
Toutinegra-de-cabeça-preta
Felosa-comum
Estrelinha-real

Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Oenanthe hispanica
Turdus merula
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
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Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
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Instrumentos Legais
Decreto-Lei n.
Berna
Bona
49/05
II
II
II
II
A-I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
D
III
D
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
A-I
II
II
II
II
II
II

Fenologia
MigRep
MigRep
MigRep
MigRep
MigRep
Res/Vis
Res/Vis
Res
Res
Res/Vis
MigRep
Res
Res
MigRep
Res
Res
Res
Res
MigRep
Res
MigRep
Res
Res
Vis
Res/Vis
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(Cont.)

Estatuto de Conservação
Nome-comum

Nome científico

Champim-rabilongo
Champim-de-poupa
Champim-preto
Champim-azul
Chapim-real
Trepadeira-comum
Papa-figos
Gaio-comum
Pega-rabuda
Gralha-preta
Estorninho-preto
Pardal-comum
Pardal-montês
Bico-de-lacre
Tentilhão-comum
Chamariz
Verdilhão-comum
Pintassilgo
Pintarroxo
Escrevedeira-de-garganta-preta
Cia

Aegithalus caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corone
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Estrilda astrild
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus
Emberiza cia
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Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

Instrumentos Legais
Decreto-Lei n.
Berna
Bona
49/05
III
II
II
II
II
II
II
D
D
D
II
III
C

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
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III
II
II
II
II
II
II

Fenologia
Res
Res
Res
Res
Res
Res
MigRep
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Nind**
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
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Quadro 4 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Estatuto de Conservação
Nome-comum

Nome científico

Ouriço-cacheiro
Musaranho-de-água
Musaranho-de-dentes-brancos
Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno
Musaranho-anão
Toupeira
Morcego-de-ferradura-mourisco
Morcego-rato-grande
Morcego-de-peluche
Coelho-bravo
Rato-de-água
Rato-do-campo-de-rabo-curto
Rato-cego
Ratinho-do-campo
Rato-do-campo
Ratazana-castanha
Rato-caseiro
Rato-das-hortas
Raposa
Doninha
Fuinha

Erinaceus europaeus
Neomys anomalus
Crocidura russula
Crocidura suaveolus
Suncus etruscus
Talpa occidentalis
Rhinilophus mehelyi
Myotis myotis
Miniopterus schreibersii
Oryctolagus cuniculus
Arvicola sapidus
Microtus agrestis
Microtus lusitanicus
Apodemus sylvaticus
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Mus spretus
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes foina
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Continente

IUCN

LC
DD
LC
NE
LC
LC
CR
VU
VU
NT*
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC

LR/lc
1
LR/lc
2
LC
1
LR/lc
2
LC
1
LR/lc
1
VU
1
LR/nt
2
LC
1
LR/lc
1
LR/nt
1
LR/lc
1
LR/lc
2
LC
2
LC
1
LR/lc
1
LR/lc
2
LC
2
LC
1
LR/lc
1
LR/lc
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1

Instrumentos Legais
Decreto-Lei n.
Berna
Bona
49/05
III
III
III
III
III
II
II
II

III
III

#

II
#
II
#
II

B-II / B-IV
B-II / B-IV
B-II / B-IV

Fenologia
Res
Res
Res
Res
Res EndIb
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Nind
Res
Res
Res
Res
Res
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(Cont.)

Estatuto de Conservação
Nome-comum

Nome científico

Texugo
Lontra
Geneta
Sacarrabos
Javali

Meles meles
Lutra lutra
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Sus scrofa

Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC

LR/lc
2
NT
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc

1

Instrumentos Legais
Decreto-Lei n.
Berna
Bona
49/05
III
II
B-II / B-IV
III
B-V
III
B-V / D

Fenologia
Res
Res
Res
Res
Res

LEGENDA:
Estatuto de Conservação:
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal.
1
IUCN . Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
2
IUCN . Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
Fenologia: Res – residente; Vis – Visitante; MigRep – Migrador reprodutor; Rep – Reprodutor; Nind – Não indígena; Nind** – não-indígena com nidificação provável ou
confirmada; EndIb – Endemismo da Península Ibérica.
VU
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ANEXO 6
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA ZONA
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ANEXO 7
PATRIMÓNIO

40522.PMO.AP.EIA.MDJ

Ramal da Lousã
Sistema de Mobilidade do Mondego
Parque de Material e Oficinas
Estudo Prévio
Estudo de Impacte Ambiental
02.2 – Relatório Síntese

ANEXO 7.1
Autorização do IGESPAR
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ANEXO 7.2
Ficha de Sitio
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