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APRESENTAÇÃO 

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto rodoviário do Alargamento e Beneficiação do 

Sublanço Águas Santas / Ermesinde da A4 – Auto-estrada Porto / Amarante, em fase de Projecto 

de Execução. 

O presente Estudo, adjudicado pela BRISA, Auto-Estradas de Portugal, S.A., à ARQPAIS, 

Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., foi elaborado de acordo com as condições 

fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução, e no respeito pela legislação ambiental 

aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela 

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

26 de Fevereiro), com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro e 

Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 6 de Janeiro. 

O EIA é composto pelo presente Resumo Não Técnico, pelo Relatório Técnico, por um volume de 

Peças Desenhadas, por um volume de Anexos Técnicos, pela Síntese de Medidas de Minimização e 

Gestão Ambiental da Obra e pelo Plano Geral de Monitorização. 

Na elaboração do presente estudo, a ARQPAIS, Lda., contou com a colaboração e apoiou-se nos 

estudos elaborados pela ENGIVIA, S.A., autores do Projecto de Execução. Contou ainda com a 

colaboração de especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais 

prestam habitualmente a sua colaboração a esta empresa. 

Lisboa, Agosto de 2009 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. 

 
Otília Baptista Freire (Directora Técnica) 
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1  -   INTRODUÇÃO 
 

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

(EIA) do projecto rodoviário de Alargamento e Beneficiação para 2x4 vias do Sublanço Águas Santas 

/ Ermesinde da A4 – Auto-Estrada Porto Amarante, em fase de Projecto de Execução.  

O Proponente do projecto é a BRISA, Auto-Estradas de Portugal, S.A., sendo a entidade licenciadora 

o Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P. abreviadamente designado por InIR, I.P., tutelado pelo 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC).  

O Projecto de Execução foi desenvolvido pela empresa ENGIVIA, Consultores de Engenharia, S.A., 

Desenvolvimento e Análise de Projectos Lda., e o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado 

pela ARQPAIS - Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., tendo contado com a 

colaboração de especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais. 

O presente EIA, tem por objectivo a análise ambiental do projecto referido e foi efectuado com vista 

ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente 

o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e 

parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro), com a última redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, regulamentado através da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril.  

O estudo elaborado pretende analisar as implicações ambientais do projecto, com o objectivo de 

determinar os principais impactes ambientais decorrentes da sua execução e indicar as principais 

medidas de minimização, passíveis de implementação, para os impactes previstos. 

Na elaboração do Estudo foram considerados os seguintes parâmetros ambientais: Geomorfologia e 

Geologia, Solos e Aptidão Agrícola, Clima, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, 

Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna), Património Cultural, Paisagem, Planeamento e Gestão do 

Território e Componente Social e Resíduos. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por um Relatório Técnico, por um volume de Peças 

Desenhadas, por um volume de Anexos Técnicos, por um volume de Síntese de Medidas de 

Minimização e Gestão Ambiental da Obra e ainda pelo Plano Geral de Monitorização. Foram 

igualmente desenvolvidos dois estudos ambientais associados ao projecto, correspondentes ao 

Projectos de Medidas de Minimização – Projecto de Paisagismo e Protecção Sonora. 

O presente EIA foi elaborado entre Novembro de 2006 (início dos primeiros estudos de viabilidade) e 

Abril de 2009. 
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2  -  O PROJECTO EM ESTUDO 

2.1  -  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

O sublanço Águas Santas / Ermesinde, a beneficiar, tem início ao km 8+435, após o Nó de Águas Santas 

e final ao km 12+050, após o Nó de Ermesinde. Na Figura 1 apresenta-se o enquadramento rodoviário do 

sublanço em estudo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Enquadramento rodoviário do sublanço em análise  

O sublanço apresenta uma extensão de 3,6 km, localizando-se no distrito do Porto, atravessando o 

concelho da Maia (freguesia de Águas Santas), Valongo (freguesia de Ermesinde) e Gondomar (freguesia 

de Baguim do Monte) – ver Figura 2 e Figura 3 (localização geográfica na escala 1:25 000). 

 

Figura 2 - Concelhos e freguesias abrangidos pelo projecto em estudo 
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2.2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O Sublanço Águas Santas / Ermesinde encontra-se em exploração desde 1989, tendo sofrido 

posteriormente algumas obras de beneficiação, nomeadamente o reforço do pavimento, em 

extensões variadas, sobretudo nas vias de lentos e direitas, em ambos os sentidos. Estes trabalhos 

foram executados em alturas diferentes, nomeadamente 1995, 1996, 1997, 1999 e 2002.  

O projecto de alargamento e beneficiação do Sublanço Águas Santas / Ermesinde para 2x4 vias, 

surge do disposto do Contrato de Concessão e Exploração de Auto-estradas pela BRISA, SA, a qual 

é expressa nas Bases anexas ao Decreto-Lei n.º 294/97, de 24 de Outubro, com as modificações que 

lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/99, de 28 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 326/2001, de 

18 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 314-A/2002, de 26 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 247-

C/2008, de 28 de Dezembro, que as republicou nos precisos termos deste título contratual e dos 

documentos que, dele, fazem parte integrante (Base de concessão e exploração de Auto-Estradas 

pela Brisa, S.A.) e declaração de Rectificação n.º 16-B/09, de 27 de Fevereiro. O Contrato de 

Concessão da BRISA determina a necessidade de construção de quatro vias em cada sentido de 

circulação nas auto-estradas quando os volumes de tráfego perspectivados em termos de valor 

médio diário anual (TMDA) superam os 60 000 veículos. 

Relativamente à conformidade com os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente com as 

Cartas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais dos concelhos da Maia, Valongo e 

Gondomar, refere-se que o projecto de alargamento do Sublanço Águas Santas / Ermesinde se 

integra em quase toda a sua extensão (excepto na zona do novo Túnel Norte) na classe de Espaço 

Canal, em consonância com a presença física desta infra-estrutura, à qual está associada a 

respectiva faixa de servidão non aedificandi. 

2.3  -  ANTECEDENTES  

No âmbito da elaboração do Projecto de Execução foram executados vários estudos conducentes à 

opção pelas melhores soluções de projecto, tanto ao nível do traçado, como dos métodos 

construtivos previstos a utilizar na sua execução, com o objectivo de se reduzir a significância dos 

impactes ambientais negativos. 

No que respeita à reformulação do Túnel de Águas Santas, foram analisados todos os 

condicionalismos técnicos da intervenção, que resultaram na definição de apenas uma solução 

técnica viável para o seu alargamento. 

Não foi considerada a hipótese de, exclusivamente, proceder ao alargamento da secção das actuais 

galerias por os trabalhos necessários para o efeito exigirem a demolição do revestimento de betão da 
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secção existente, a escavação da sua envolvente e a construção do revestimento das novas galerias 

dos túneis. Para a execução destes trabalhos seria necessário o encerramento ao trânsito das 

galerias afectadas pelas obras, o que perturbaria a exploração e reduziria significativamente o nível 

de serviço do actual túnel. 

Por outro lado, a análise da topografia envolvente à zona do túnel, mostra que está condicionada a 

sua duplicação nos emboquilhamentos, nomeadamente no estabelecimento de traçado exterior às 

actuais galerias, por exigir escavações adicionais nos taludes existentes e que confinam o acesso ao 

túnel. 

A Norte do actual túnel, as construções encontram-se a maior distância da crista do talude, pelo que 

ocorrem melhores condições de execução de escavações para implantação dos emboquilhamentos 

de uma nova galeria. Do outro lado, a Sul do túnel, pela implantação das construções já muito 

próximas do talude, a possibilidade de escavações para implantação das vias seria de grande 

dificuldade construtiva. 

Assim, face aos condicionalismos apresentados, apenas duas alternativas se afiguravam, 

preliminarmente viáveis: 

• Novo túnel a Norte, de gabarit largo, e reabilitação das galerias existentes; 

• Novo túnel a Norte, de gabarit largo e alargamento de uma das galerias (com reabilitação da 

galeria remanescente apenas para serviço) 

A primeira alternativa foi abandonada, na medida em que contemplaria a manutenção do actual perfil 

transversal para o sentido Poente/Nascente, cujas características são muito reduzidas (em cada 

galeria: 2 vias de 3,50 m, bermas de 0,2 m (guias) e passeios de 0,8 m de largura) e assumiria uma 

situação associada ao já reduzido “gabarit” vertical que, num cenário de reforço estrutural, 

inviabilizaria a solução, uma vez que actualmente, já existem zonas onde o “gabarit” é inferior a 5,10 

m, Por outro lado, o esquema de sinalização e segurança requerido para esta eventual solução seria 

muito complexo, obrigando à divisão do tráfego para utilização dos dois túneis actuais no mesmo 

sentido, situação que teria inconvenientes em matéria de segurança rodoviária. 

Constatou-se então que a segunda alternativa (Construção de uma nova galeria a Norte da actual, 

prevendo a implantação das 4 vias, associada a reabilitação e alargamento da actual galeria Sul), 

apesar de mais onerosa, seria a única solução viável para alargamento do túnel de Águas Santas, 

destacando-se ainda nesta solução a possibilidade de se dar continuidade à A4 de forma fluida e com 

possibilidade de gestão do tráfego oriundo do Nó de Águas Santas de uma forma adequada.  
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Salienta-se, ainda, que a implementação desta solução resultará na obtenção de galerias totalmente 

novas (onde o tráfego circulará), garantindo também a implantação de um perfil transversal com as 

dimensões habitualmente exigidas (em cada galeria: 4 vias de 3,50 m, berma esquerda de 1,0 m, 

bermas direitas de 3,0 m e passeios de 1,00 m de largura dos dois lados), Adicionalmente às razões 

mencionadas anteriormente, esta solução é a que melhor se adequa à necessária gestão do tráfego 

rodoviário no decorrer da fase construtiva, de forma a ser possível dar cumprimento à Lei 24/2007 de 

18 de Julho. 

Verifica-se assim que esta solução se afigura com a única alternativa válida para o necessário 

alargamento do Túnel de Águas Santas. 

2.4  -  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O sublanço em estudo, aberto ao tráfego em 1989, é constituído por duas faixas de rodagem com 

7.00 m de largura cada, correspondendo a duas vias por sentido, bermas interiores (esquerdas) com 

1.00 m de largura, bermas exteriores (direitas) com 3.00 m de largura e separador central com 3.00 

m, totalizando assim 25.00 m de largura total de plataforma.  

A solução de alargamento e beneficiação apresentada contempla: 

  O alargamento da plataforma da auto-estrada de 2x2 vias para 2x4 vias; 

 A reformulação do Nó de Ermesinde, da Praça de Portagem de Plena Via de Ermesinde, 

das vias de entrada e saída da Área de Serviço Dupla de Águas Santas; 

 O reforço do pavimento existente, associado ao reperfilamento transversal e longitudinal; 

 A reformulação dos dois Túneis de Águas Santas existentes. 

O alargamento, e a introdução da terceira e quarta vias, serão efectuados com base na continuidade 

das cotas da faixa de rodagem existente, após reperfilamento e a recarga preconizados. 

O perfil transversal tipo adoptado para o alargamento de quase toda a extensão deste sublanço, 

até ao km 10+900, é constituído por: 

 Duas faixas de rodagem, uma para cada sentido de tráfego, comportando cada uma quatro 

vias de circulação com 3.50 m de largura cada (cada faixa de rodagem com 14.00 m); 

 Um separador central rígido, de betão, do tipo “New-Jersey”; 

 Berma interior com 1.00 m de largura e berma exterior com 3.00 m de largura; 
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Entre o km 10+900 e 11+650, correspondente à zona de implantação da Praça de Portagem de Plena 

Via de Ermesinde, o perfil transversal tipo é variável. 

Entre o km 11+650 e o final do sublanço – km 12+050 – a diferença no perfil transversal tipo está na 

largura das duas faixas de rodagem, que será de 11.25 m cada, correspondente a três vias de tráfego 

com 3.75 m cada, no separador central, que apresentará 4.00 m de largura total, no eixo do qual será 

implantada uma guarda rígida em betão, tipo "New Jersey". 

Nos túneis de Águas Santas, actualmente em serviço, o alargamento para 2x4 vias, passa, pela 

construção de uma nova galeria, a Norte, no sentido descendente (Amarante-Porto) e pelo 

alargamento da galeria a Sul, no sentido ascendente (Porto-Amarante). A actual galeria descendente, 

fica reservada como via de serviço, e é conectada às novas galerias adjacentes através de galerias 

de ligação sensivelmente posicionadas a meio do túnel. 

O Emboquilhamento Poente das duas galerias do Túnel de Águas Santas interfere directamente com 

uma via da rede rodoviária – EM 552 e com um troço da rede ferroviária – Concordância de São 

Gemil. Foi definida uma solução de construção que permitiu a circulação ferroviária, ainda que 

condicionada, durante todo o período de construção, a qual mereceu a aprovação da REFER.  

A solução proposta para o emboquilhamento poente do Túnel, na zona sob a via-férrea com 

consequente suspensão de via, consiste num pórtico composto por uma viga metálica, com um vão 

de 25 metros, onde assentam directamente os carris, apoiada nos extremos em estacas de betão. 

Para a execução da suspensão de via é proposto um faseamento construtivo, o qual é influenciado 

pelas várias condicionantes, nomeadamente a nível da geologia e geotecnia, do tráfego ferroviário, 

do espaço e tempo disponível para a execução dos trabalhos: 

 Desvio da circulação dos comboios para uma via única, nomeadamente para a via mais 

afastada do talude rochoso, com redução da velocidade de circulação, e desmontagem 

dos carris e das travessas da via que será objecto de suspensão; 

 Execução das estacas até às cotas indicadas no projecto; 

 Escavação faseada e por troços da “caixa” para colocação da viga metálica da 

suspensão de via; 

 Execução das ligações da viga metálica às estacas; 

 Reposição das terras e colocação e fixação dos carris da via-férrea à viga metálica da 

suspensão da via; 
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 Reposição da circulação ferroviária da via-férrea intervencionada com a concentração de 

todo o tráfego nesta via a velocidades muito reduzidas (< 10 km/h) e com a desactivação 

da via adjacente; 

 Início dos trabalhos de escavação para a execução da galeria do túnel (escavação 

mineira). 

No que respeita ao actual Nó de Ermesinde, este apresenta uma geometria do tipo "trompete", e é 

composto por quatro ramos unidireccionais (Ramo A, Ramo B, Ramo C e Ramo D) e por um ramo 

bidireccional (Ramo A+B), no qual se localiza uma Praça de Portagem destinada ao tráfego entre 

Ermesinde e Amarante, sendo estabelecida a ligação à rede viária local na EN 208, a norte da auto-

estrada. O alargamento previsto na plataforma da auto-estrada implica a necessidade de intervir na 

totalidade dos ramos do Nó de Ermesinde, mantendo-se no entanto as características iniciais. 

A Praça de Portagem existente no Nó de Ermesinde, com oito vias, correspondentes a três vias de 

saída (via verde, via normal e via especial), três vias de entrada (via verde, via normal e via especial) 

e duas vias sem cobrança de portagem, será ampliada para sete vias de entrada e nove vias de 

saída, sendo o alargamento totalmente efectuado para nascente, aproveitando a plataforma actual 

para o tráfego com origem na EN 208. 

Face ao espaço disponível, o alargamento previsto da plataforma da A4 não implica qualquer 

alteração funcional na Área de serviço dupla de Águas Santas, havendo apenas que ter em conta 

as travessias de redes técnicas que possam existir na Auto-Estrada, cujos dispositivos de protecção 

devem ser prolongados antes da execução do alargamento. 

O restabelecimento das estradas interferidas pela A4, envolve a transposição da Auto-Estrada 

através de passagens desniveladas, associadas a construção de pequenos trechos de estradas com 

características diversas consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de caminhos paralelos para 

garantir o acesso às propriedades marginais. No caso do presente projecto, o número de obras de 
arte existentes mantém-se idêntico. Genericamente, a intervenção prevista consiste na substituição 

das obras de arte com idênticas características planimétricas, altimétricas e secção transversal, 

localizadas nas proximidades das actuais. 

No caso da Passagem Superior nº 9 (PS9) verifica-se que, por motivos de ocupação existente, é 

necessário restabelecer a via sobre a actual Passagem Superior existente, pelo que o tráfego terá 

que ser interrompido na Rua das Macieiras, durante o período de construção (cerca de 6 meses), 

sendo então sujeito a um desvio provisório, conforme definido na Figura 4.  
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Também para construção do novo Túnel Norte de Águas Santas, e conforme foi referido, será 

necessário interromper o tráfego na Rua Nossa Senhora de Fátima (EM552), sendo sujeito a um 

desvio provisório, conforme apresentado na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Desvio provisório de tráfego a efectuar aquando da construção da PS9 
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Figura 5  -  Desvio provisório de tráfego a efectuar aquando da construção do Emboquilhamento Poente 

dos Túneis de Águas Santas 

As obras de arte a construir de novo (novo local) ou a alargar consistem em: 

 2 Passagens Superiores a construir, imediatamente a poente das existentes (PS 004 e PS 

009); 

 1 Passagem Superior existente a manter (PS 005 – Viaduto da Granja), que será aproveitada 

para a “Via Estruturante da Granja”, conforme pretensão da Câmara Municipal da Maia. Esta 

passagem terá passeios, permitindo o tráfego pedonal, tal como as restantes passagens;  
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 Eliminação da Passagem pedonal existente ao km 10+300, imediatamente após do Viaduto 

da Granja; 

 3 Passagens Inferiores a alargar o tabuleiro (PI 006, PI 007 - CF e PI 008 - Nó de Ermesinde).  

De modo a permitir o basculamento do trânsito de uma faixa de rodagem para a outra, em caso de 

interrupção de uma das faixas de rodagem, foram consideradas Passagens de Emergência ao 

longo do sublanço, as quais, após análise efectuada à inclinação transversal resultante da 

intervenção preconizada, se mantiveram sobre as existentes, com o eixo localizado nas seguintes 

posições: km 8+775, km 9+232 e km 10+600. 

Foram ainda projectados nove muros de suporte ou estruturas de contenção (Figura 6), tendo em 

vista diminuir a afectação lateral de algumas estruturas existentes. As soluções adoptadas tiveram 

em consideração a ocupação marginal e as alturas dos aterros ou das escavações a conter. 

Os trabalhos de alargamento e beneficiação do sublanço requerem obras de terraplenagens, 
nomeadamente aterros e escavações. Prevê-se um volume total, excluindo as terraplenagens 

associadas à execução do Túnel de Águas Santas, de escavação de 141 511 m3 e um volume de 

aterro na ordem de 166 101 m3, pelo que se estima um pequeno défice de terras na ordem dos 24 

590 de m3 provenientes de zonas de empréstimos. No caso dos Túneis de Águas Santas, serão 

originados cerca de 100 000 m3 de terras sobrantes devido à escavação dos mesmos, sendo que 

apenas parte destas terras serão utilizadas no recobrimento dos emboquilhamentos dos túneis. 

Tendo em consideração o volume de materiais de boa qualidade a obter da escavação dos túneis e 

considerando que o restante sublanço apresenta défice de terras, recomenda-se, caso seja viável 

(uma vez que as empreitadas de construção são distintas), a reutilização dos materiais escavados 

dos túneis, na construção dos novos aterros do projecto de alargamento.  

Relativamente à drenagem transversal, face às obras de alargamento, prevê-se que das actuais 

passagens hidráulicas, que constituem o sistema de drenagem transversal, algumas sejam 

substituídas e outras sejam prolongadas de forma adequada.  

O sistema de drenagem longitudinal projectado é completamente novo, não se prevendo qualquer 

tipo de aproveitamento dos órgãos actualmente existentes. 

Os trabalhos de pavimentação contemplam pavimento novo para as terceira e quarta vias, situadas 

do lado direito de cada uma das faixas de rodagem existentes, bem como o reforço do pavimento 

existente nestas últimas. A remoção da camada superior do pavimento existente originará resíduos 

de betuminoso, que serão reutilizados no novo pavimento. 
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Para executar alargamento da via, estão previstas expropriações de terrenos pouco significativas, 

estimadas num total de cerca de 72 000 m2, já que grande parte do alargamento é efectuada em 

terrenos já pertencentes à BRISA, SA - Figura 6. 

A obra de alargamento e beneficiação para 2 x 4 vias do Sublanço Águas Santas / Ermesinde terá 

uma duração aproximada de 24 meses, prevendo-se que o sublanço esteja em exploração até 
ao final de 2012. Considerou-se um período de exploração de 20 anos, pelo que o ano horizonte 

deste projecto é 2032.   

3  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES 
AMBIENTAIS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Do ponto de vista geológico e geomorfológico, a zona de terrenos graníticos que ocorre entre o início do 

traçado e cerca do km 10+835, por virtude do avançado estado de alteração, determina uma zona 

depressionada, com excepção do cabeço de Águas Santas, o qual é atravessado pelos Túneis de Águas 

Santas. Este acidente geomorfológico, o de maior impacto, corresponde a relevo residual, de granito 

medianamente a pouco alterado. A seguir ao túnel de Águas Santas, e até por volta do km 10+835, a 

A4 desenvolve-se em terrenos graníticos muito alterados, onde os relevos são muito suaves, tendo 

as linhas de água modesto desenvolvimento. A partir sensivelmente do km 10+835, a auto-estrada 

passa a desenvolver-se em terrenos xistosos numa zona de orografia aplanada.  

Na área atravessada pelo sublanço e directa envolvente, não existem recursos minerais, nascentes ou 

valores geológicos conhecidos. 

Refira-se que os impactes sobre a geologia e geomorfologia ocorreram com a implantação do sublanço 

em análise e decorreram das alterações impostas pelos aterros e escavações na morfologia da zona. 

Tratando-se do alargamento e beneficiação de uma auto-estrada existente, os impactes a este nível serão 

mínimos, tanto mais que as intervenções necessárias são apenas ao nível de alguns dos actuais taludes. 

Face às geometrias actuais e previstas, os taludes de escavação e aterro apresentarão estabilidade 

adequada e permitirão uma fácil integração paisagística, pelo que os impactes ao nível da alteração 

da geomorfologia se podem considerar como negativos, mas pouco significativo. 

Os impactes de maior importância relacionam-se, em particular com a fase de construção, com a 

possível utilização de explosivos na construção dos túneis de Águas Santas. No entanto, considera-

se um impacte positivo, a reutilização das terras provenientes das escavações na construção dos 

aterros, evitando-se deste modo a obtenção de terras em pedreiras, assim como o transporte das 

terras sobrantes para vazadouro. 
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Na fase de exploração, os impactes estão relacionados com os potenciais fenómenos erosivos que 

possam ocorrer nos taludes de escavação e aterro, os quais estão dependentes da modelação e 

protecção efectuada, bem com das actividades de manutenção dos novos taludes de aterro e escavação.  

De forma geral, para minimização dos impactes ambientais identificados, recomenda-se a adopção 

das medidas constantes do Estudo Geológico e Geotécnico e do Projecto de Paisagismo. 

Na área em estudo existe grande ocupação humana, havendo grandes áreas de solos ocupados por 

habitação ou infra-estruturas, estando por isso destruídos e impermeabilizados. Na restante área 

predominam os solos de maior aptidão agrícola (no início do sublanço até ao emboquilhamento 

nascente do Túnel de Águas Santas e no fim do sublanço, a partir do km 10+800 sensivelmente e na 

zona intermédia do traçado). Parte dos referidos solos encontram-se classificados como RAN.  

Na fase de construção ocorrerá um impacte negativo reduzido devido à afectação irreversível de 

cerca 4,1 ha de solos pertencentes à RAN que, no entanto, são solos residuais numa malha urbana 

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

reduzidos e reversíveis resultantes da contaminação com resíduos provenientes das viaturas em 

circulação ou de derrames acidentais.  

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

evitadas as áreas de RAN e os solos de maior aptidão agrícola. Na eventualidade de serem usados 

estes solos, devem ser previamente decapados e, uma vez concluída a obra, devem ser limpos e 

sujeitos a gradagem ou escarificação. 

Do ponto de vista dos recursos hídricos, o sublanço em estudo localiza-se na bacia hidrográfica do rio 

Leça e do rio Tinto e sob o Sistema Aquífero denominado Maciço Antigo. 

Da análise efectuada, verifica-se que a área afecta ao sublanço, que se apresenta bastante 

intervencionada com diversos eixos rodoviários e densa ocupação urbana e comercial, apresenta 

reduzida sensibilidade hidrológica e hidrogeológica. 

Apesar de se estar perante uma zona extremamente urbanizada, foram identificados algumas áreas 

agrícolas, destacando-se dois regadios existentes a sul do sublanço: o Regadio dos Coriscos (junto 

do km 10+000, próximo da área de serviço) e o Regadio do Cheinho (próximo do final do sublanço). 

Assim, como impactes nos recursos hídricos superficiais na fase de construção referem-se os 

fenómenos de erosão hídrica que poderão ocorrer nos locais menos urbanizados, nomeadamente no 

lado sul do sublanço onde ainda são delimitáveis algumas áreas agrícolas, como consequência da 

afectação do coberto vegetal e movimentações de terra, alterando a modelação natural do terreno e 

introduzindo modificações na drenagem natural da zona. Contudo, considerando que a área afecta ao 
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sublanço não apresenta linhas de água permanentes, este impacte será muito reduzido, ganhando 

apenas maior relevância na ocorrência de precipitação. 

Relativamente ao Regadio de Coriscos, não se prevê a afectação da qualidade da água que alimenta o 

regadio na medida em que a água é proveniente de uma nascente que se encontra afastada do sublanço. 

Quanto ao Regadio do Cheinho e dado que este é alimentado pelo rio Tinto (restabelecido por uma 

passagem hidráulica definida no projecto), poderá ser afectado temporariamente, na medida em que 

a qualidade da água poderá ser alterada essencialmente em termos do parâmetros sólidos 

suspensos totais, como consequência da movimentação de terras afectas à obra. O impacte 

promovido caracteriza-se como negativo, temporário e pouco significativo se tomadas em 

consideração as medidas de minimização preconizadas. 

Relativamente à interferência com infra-estruturas existentes associadas ao abastecimento de água e 

à drenagem das águas residuais, verifica-se que são atravessados algumas condutas e alguns 

colectores, os quais serão o mais rapidamente possível repostos. 

Assim, de um modo geral, os impactes na hidrologia e na hidrogeologia da região durante a fase de 

construção, podem considerar-se globalmente como negativos, directos, no entanto, apenas significativos 

em alguns locais, devido essencialmente à afectação das infra-estruturas de saneamento. A adopção de 

adequadas medidas de gestão ambiental em obra, permitirão minimizar/evitar os potenciais impactes 

inerentes à intervenção prevista para o local. 

Durante a fase de exploração, e tendo em consideração a modelação matemática não se prevê que 

sejam promovidos impactes significativos como resultado da descarga das águas que se avolumam 

na plataforma da estrada. 

Assim, considera-se de um modo geral, que o alargamento e exploração do sublanço em análise, numa 

área já bastante impermeabilizada e intervencionada, não induzirá impactes significativos ao nível 

hidrológico e hidrogeológico. 

Em relação à qualidade do ar, refere-se que a área atravessada pelo sublanço da A4 em análise, 

apresenta características diversificadas de uso de solo. Na maioria da área envolvente verifica-se 

uma ocupação mista coexistindo uso residencial e industrial, com o uso florestal e agrícola.  

Não existem no local fontes significativas de registar ao nível da poluição atmosférica. No concelho 

da Maia, cerca de 7 km a Norte do traçado em análise identificou-se como fonte poluente de fundo as 

instalações da siderurgia Nacional no local de São Pedro de Fins. No concelho de Valongo, com 

maiores ou menores dimensões, adquirem relevo no concelho, ramos da indústria como a 

metalomecânica, a metalúrgica, a têxtil. A indústria alimentar e o sector das madeiras e mobiliário 
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também apresenta alguma expressividade. No caso concreto à área adjacente ao projecto foram 

identificadas algumas áreas de categoria industrial, estando a mais próxima localizada junto ao km 

11+750 (a Sul), identificada como as instalações do sistema intermunicipal de gestão de resíduos 

Lipor II. No concelho de Gondomar, também a Construção Civil, a Metalomecânica, e a Indústria 

Têxtil também se apresentam como as de maior expressividade. Na área adjacente aos 300 metros 

do sublanço em análise não foi identificada nenhuma categoria ou subcategoria de espaço de cariz 

industrial, predominando áreas de categoria urbanizável, não urbanizável ou espaço canal. 

As áreas de maior concentração de poluentes são o eixo viário que irá ser alvo de alargamento, que 

apresenta níveis de tráfego mais elevados, onde os parâmetros poderão subir ligeiramente, embora 

se mantenham em níveis inferiores aos estipulados pela legislação nacional em vigor. 

Durante o período de construção irão verificar-se emissões de poluentes directamente relacionados com 

as várias actividades inerentes ao processo. Entre estas serão de realçar as desmatações necessárias, 

movimentações de terras com a presença no local de um número significativo de máquinas e outros 

veículos pesados e ligeiros e montagem de estaleiros e também com as obras inerentes à ampliação do 

Túnel. As áreas mais vulneráveis a este tipo de impacte são as áreas residenciais da envolvente. 

Verificar-se-á assim, na fase de construção, um impacte negativo moderado e temporário, que causará 

algumas alterações na concentração média de poeiras no ar da área imediatamente envolvente, bem 

como ligeiros incómodos para a população. Não será, no entanto, expectável que este impacte venha a 

ser directamente sentido numa área muito extensa, tendo um alcance localizado nas vizinhanças do local 

de construção. Refere-se também que o impacte terá uma duração muito limitada, ocorrendo de uma 

forma faseada em cada local e de acordo com o tipo de operações realizadas. 

Na fase de exploração os impactes principais são originados pelas emissões gasosas e de partículas 

através dos escapes dos veículos em circulação, as quais induzirão degradação da qualidade do ar da 

área envolvente. No entanto, esta não deverá exceder as três centenas de metros, tendo um 

comportamento mais acentuado nas zonas limítrofes, diminuindo acentuada e progressivamente com a 

distância à fonte emissora. Em situações muito pontuais poderão ocorrer cenários meteorológicos que 

induzirão violação dos valores guia de óxidos de azoto e monóxido de carbono, conduzindo, nessa 

situação, a um impacte negativo significativo, embora de probabilidade de ocorrência insignificante. É de 

referir, no entanto, que na maioria do tempo ele apresentará uma magnitude moderada.  

Refira-se que mesmo sem a concretização do projecto, seria esperado que os níveis de concentração 

dos poluentes atmosféricos analisados aumentassem. Neste sentido, poderá dizer-se que a 

concretização do alargamento, ao proporcionar melhores condições de escoamento gerará alguns 

impactes positivos, embora de magnitude reduzida, devido ao descongestionamento de tráfego da via 

com a configuração actualmente existente.  
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Do ponto de vista do ambiente sonoro, de acordo com os valores obtidos nas medições realizadas 

(período diurno, entardecer e nocturno), verifica-se que os níveis sonoros observados resultam 

essencialmente da circulação rodoviária na A4, que se apresenta intensa, e permitem concluir que 

em muitos locais analisados são já ultrapassados os limites legais, classificando-se assim o ambiente 

sonoro como ruidoso. 

Durante a fase da obra de alargamento e beneficiação do Sublanço Águas Santas / Ermesinde poderão 

ocorrer impactes acústicos negativos, com magnitudes variáveis, em função da proximidade dos locais de 

obra aos receptores afectados, bem como do ambiente acústico a que estes estão normalmente expostos, 

mas esses impactes serão localizados, temporários e reversíveis, cessando após a conclusão dos 

trabalhos, pelo que de uma forma geral podem ser considerados pouco significativos. 

No que se refere à fase de exploração do sublanço após o seu alargamento e beneficiação, os 

impactes na componente acústica do ambiente serão nulos ou, caso ocorram (negativos ou 

positivos), terão magnitudes reduzidas (+1/-1 dB(A)), sendo assim considerados pouco significativos. 

Não obstante a reduzida ou nula significância dos impactes acústicos resultantes das alterações a efectuar 

na via, os níveis sonoros apercebidos em alguns locais habitados deverão ultrapassar os valores limite de 

exposição aplicáveis (art.º 11.º do Dec.-Lei n.º 9/2007), impondo a adopção de medidas para redução do 

ruído de tráfego, nos termos da regulamentação em vigor (art.º 19.º do mesmo diploma). 

Neste contexto, a análise efectuada permitiu identificar 23 zonas onde é previsível a ultrapassagem 

dos limites regulamentares até ao ano 2017, considerando-se assim necessário proteger esses 

receptores através de medidas adequadas, as quais neste caso consistem na edificação de barreiras 

acústicas (Figura 6), dado que o projecto de alargamento e beneficiação da via já contempla a 

aplicação de uma nova camada de desgaste pouco ruidosa. 

A definição e caracterização das barreiras acústicas é efectuada em estudo independente – Estudo 

de Medidas de Minimização do Ruído – que acompanha este EIA. 

Face ao grau de incerteza dos níveis sonoros estimados deverá proceder-se à confirmação das 

conclusões apresentadas através da monitorização dos níveis sonoros apercebidos nos locais com 

interesse, de acordo com o correspondente Programa de Monitorização do Ruído. 

No que respeita à flora, vegetação e habitats, durante a fase de construção e de um modo geral para 

toda a área em estudo, prevê-se que a afectação do habitat seja o impacte mais preocupante, uma vez 

que será permanente e irreversível na área de alargamento da plataforma e na área de construção de 

estradas e acessos adicionais, no entanto o impacte dos mesmos considera-se pouco significativo. Nos 

locais afectados pelos aterros e escavações e pela movimentação de maquinaria, o impacte será também 
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pouco significativo, reduzido e, ainda, temporário e reversível. A perturbação induzida terá também um 

impacte pouco significativo e localizado às zonas adjacentes à área de beneficiação da via. 

Na fase de exploração, os impactes de maior magnitude serão os que resultam da perda de habitats 

como consequência da expansão das zonas industriais e urbanas. No entanto, dadas as 

características da zona de estudo (urbanas e peri-urbanas) não se considera que a obra venha a 

aumentar significativamente este impacte. 

Quanto aos impactes na fauna derivados das obras de alargamento e beneficiação do sublanço da 

A4 entre Águas Santas e Ermesinde, são negativos mas muito localizados e pouco significativos, 

devido ao já elevado grau de perturbação humana e ao facto de se tratar de uma via que já se 

encontra em exploração. 

No que respeita o património cultural, foram identificadas 4 ocorrências patrimoniais (três sítios com 

valor arquitectónico, e um sítio com valor arqueológico): nº 01 - Casa Brás Oleiro, nº 02- Quinta do 

Castelo da Granja, nº03 – Adegães e nº 04 – Quinta da Granja.  

Todos os elementos patrimoniais referidos estão na área de afectação indirecta do projecto. Não 

obstante, são preconizadas algumas medidas de prevenção de ocorrência de impactes ambientais.  

Assim, o acompanhamento arqueológico deverá ser inerente aos trabalhos correspondentes à fase 

de construção que implicam movimentações de terra. Dever-se-á ter em conta o correcto e atempado 

planeamento de todos os locais de acesso às frentes de obra, bem como a localização dos estaleiros. 

Concretamente no que se refere aos trabalhos que decorrem na proximidade da Quinta da Granja 

(elemento patrimonial nº 04, na proximidade da rotunda Norte do Restabelecimento 5), terão de ser 

alvo de cuidado acompanhamento arqueológico, de modo a evitar a afectação do imóvel. 

Em termos de paisagem verifica-se que o presente sublanço Águas Santas – Ermesinde insere-se 

numa paisagem de identidade pouco marcante. A morfologia da área envolvente ao sublanço em 

estudo é pouco acentuada destacando-se o relevo mais acidentado do Monte Corgo e Sete Casas 

nas vertentes da Serra de Santa Justa. A região é caracterizada por usos do solo pouco 

diversificados, onde ocorre grande pressão urbanística devido à proximidade da cidade do Porto. 

Esta região tradicionalmente caracterizada pela vegetação mediterrânea-atlântica foi 

progressivamente substituída por uma ocupação florestal de monoculturas, dominada pelo eucalipto, 

e pela edificação dispersa e desregrada nos vales, encostas e junto às vias. 

Na paisagem envolvente ao sublanço em estudo, integrada ainda na região do “Grande Porto”, 

podem-se identificar duas tipologias mais distintas, a edificação dispersa em cumeadas, encostas e 
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vales e a cumeada mais elevada de Sete Casas/Monte Corgo na vertente da Serra de Santa Justa 

onde a edificação não é constante. Podem-se destacar da tipologia edificada, a cumeada edificada ao 

longo da estrada 105 que constitui um cordão urbano entre Ermesinde e a cidade do Porto, passando 

pelas povoações de Águas Santas e Pedrouços; a ocupação habitacional dispersa e intercalada com 

espaços agrícolas nas margens sinuosas do rio Leça e rio Tinto de onde se destaca urbano mais 

concentrado da cidade de Ermesinde a norte da A4 e; o aglomerado urbano de Valongo localizado no 

vale sensivelmente aplanado, no sopé das vertentes de Sete Casas a poentes, Monte Corgo a 

nascente e a Serra de Santa Justa a sudoeste. 

O sublanço em análise localiza-se numa zona relativamente homogénea à excepção do cabeço da 

estrada 105, cuja ocorrência morfológica é atravessada em túnel, permitindo a continuidade urbana à 

superfície. A intervenção de alargamento proposta nesta situação continua a manter a continuidade 

existente através de um novo túnel, embora com alguma afectação visual no emboquilhamento 

nascente e poente do túnel da via descendente com a realização de novos muros e aterros. 

Considera-se assim, que uma intervenção neste sublanço da A4 terá um impacte reduzido dado 

tratar-se do alargamento de uma via já existente.  

Este não é contudo isento de impactes paisagísticos, sendo que após a análise das características do 

projecto rodoviário, na qual se evidenciaram as ocorrências mais relevantes, a fim de determinar as 

zonas do projecto que induzirão um impacte visual mais significativo na paisagem envolvente, 

verificou-se que as ocorrências mais importantes serão o aterro superior a 7m de altura, cerca do km 

8+700, na nova via rodoviária no sentido Ermesinde/Águas Santas; o muro de contenção de cerca de 

10,5m, no emboquilhamento nascente do novo túnel; a relocalização da passagem superior 4 com a 

plena via em aterro entre os 3 e 7m de altura; a Nó de Ermesinde que irá sofrer alterações e a Praça 

de Portagem de Plena Via de Ermesinde, no final do sublanço. 

Ao nível da modelação do terreno, este projecto na generalidade acompanha a actual morfologia do 

terreno, sendo os aterros e as escavações bastante moderados e a opção da construção do novo 

túnel a solução com menores impactes visuais.  

É de referir que relativamente à PS 005 – Viaduto da Granja (existente), que embora a sua inserção 

na morfologia não se considere como uma ocorrência gravosa, a sua actual situação de impasse sem 

ligação aos acessos locais é efectivamente uma afectação visual bastante negativa. O projecto em 

estudo pretende reverter a situação, estando prevista a execução do Restabelecimento 5, 

correspondente à “Via Estruturante da Granja”, conforme pretensão da C.M. da Maia. 

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

de minimização preconizadas no EIA, das quais se destaca a implementação do Projecto de Paisagismo. 
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No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que a área em estudo se localiza na periferia da 

área metropolitana do Grande Porto, caracterizando-se por uma acelerada expansão urbana que tem 

dado origem à urbanização/impermeabilização de terrenos anteriormente de ocupação agrícola e/ou 

florestal. Trata-se, portanto, de uma zona de características peri-urbanas formando um mosaico de 

ocupação desordenado e confuso, com aglomerados populacionais mais ou menos densos e 

contínuos intercalados por zonas industriais e comerciais e por parcelas agrícolas, florestais ou com 

ocupação de matos ou baldios em virtude do abandono da actividade agrícola.   

Em consequência da intensa ocupação urbana da zona em estudo, o alargamento do Sublanço 

Águas Santas / Ermesinde da A4, para além das áreas já expropriadas no âmbito da construção da 

A4 existente, irá interceptar predominantemente áreas sociais compostas por zonas habitacionais e 

zonas industriais e/ou de serviços. O projecto contempla a construção de uma série de muros de 

contenção de forma a preservar as instalações industriais e as áreas urbanas existentes.  

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

permanentes e irreversíveis, de magnitude moderada e significância moderada a elevada, uma vez 

existirá expropriação de cinco edifícios, dois de habitação, um pertencente a uma pequena indústria, 

uma construção abandonada e um anexo, sendo ainda afectados o pátio da Escola Básica nº1 da 

Granja e o Campo de jogos anexo, bem como os espaços exteriores (quintais e logradouros) de 5 

habitações e uma unidade industrial.  

Considerando os impactes que o alargamento irá ter na Escola e Polidesportivo, sobretudo na fase de 

exploração, a Brisa e a Câmara Municipal da Maia têm intenção de estabelecer um protocolo no 

sentido se proceder à reconstrução destes equipamentos noutro local. 

As áreas rurais afectadas são apenas residuais, embora seja afectada marginalmente uma parcela 

agrícola incluída na RAN e ocupada por culturas de regadio. No restante traçado as áreas rurais 

interceptadas são maioritariamente ocupadas por matos baixos ou baldios na periferia das áreas 

urbanas e por algumas manchas de áreas florestais. Ocorrem principalmente do lado sul da auto-

estrada existente.  

Os impactes associados à gestão de resíduos na fase de construção estão dependentes das 

quantidades produzidas, condições de armazenagem temporária, capacidades de valorização e 

tipologia dos destinos finais a estabelecer para os diferentes tipos de resíduos, que não são 

actualmente conhecidos (com excepção de alguns quantitativos determinados no âmbito do projecto 

de execução), estando dependentes dos sistemas gestão de resíduos levados a cabo pelos 

adjudicatários das diversas empreitadas de construção. 
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Dando cumprimento ao definido no DL nº 46/2008, e tal como definido no Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição que acompanha o Projecto de Execução, foi 

prevista a reutilização de materiais agregados reciclados, mais concretamente na constituição do 

pavimento. De facto, as operações de demolição de obras de arte correntes superiores e a remoção 

de uma camada do pavimento, geram resíduos de betão e de betuminoso, que poderão ser 

reutilizados no novo pavimento, em camadas de sub-base ou base. 

Na fase de exploração do sublanço com 2x4 vias, a produção de resíduos será substancialmente 

inferior, tanto nos tipos como nas quantidades produzidas. Assim, prevê-se a continuação da 

produção dos resíduos actualmente gerados na exploração do Sublanço Águas Santas / Ermesinde, 

nomeadamente resíduos verdes associados à manutenção dos espaços verdes das praças de 

portagem, da área de serviço e taludes da auto-estrada, resíduos equiparados a urbanos, resultantes 

do funcionamento das várias infra-estruturas da Área de Serviço de Águas Santas, das actividades 

dos escritórios do Edifício de Controlo e da limpeza das bermas, taludes da auto-estrada e órgãos de 

drenagem e resíduos de diversas tipologias, associados à manutenção do sublanço, nomeadamente 

reparação/substituição de new-jerseys, vedações, equipamentos, etc. 

No que se refere ao planeamento e gestão do território, da análise efectuada pode concluir-se que, 

tratando-se do alargamento de uma auto-estrada já existente, os impactes negativos do projecto no 

que respeita ao ordenamento do território são pontuais, muito localizados e em geral pouco 

significativos, não afectando de forma relevante a regulação dos usos do solo a nível dos PDM. A 

afectação de espaços urbanos em cerca de 2,27 hectares, pela sensibilidade deste tipo de espaços, 

pode considerar-se o impacte mais significativo.  

No que respeita a servidões e restrições de utilidade pública, a afectação de áreas de REN e solos de 

RAN é pouco significativa. O impacte mais relevante consiste na afectação do recinto da Escola 

Básica do 1º Ciclo na zona da Granja, impacte que será mitigado pela construção de um novo 

equipamento em local alternativo, localizado cerca de 600 m do existente, conforme protocolo que se 

pretende estabelecer entre a Brisa e a Câmara Municipal da Maia. 

O facto de o projecto se desenvolver numa área densamente povoada, implica interferência com 

vários com serviços afectados, tratando-se, porém, de um impacte temporário, uma vez que as infra-

estruturas serão devidamente restabelecidas e compatibilizadas com o projecto. 

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

impactes identificados. 
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No que se refere à análise da componente social, da análise de impactes efectuada pode concluir-se 

que o projecto em análise terá impactes positivos significativos na melhoria do nível de serviço no troço da 

A4 beneficiado, com tradução nas condições de segurança e tempos de deslocação nas ligações 

rodoviárias suburbanas, sub-regionais e regionais, e consequências positivas a nível socioeconómico. 

Os impactes negativos mais significativos resultam sobretudo da ocupação de novos espaços em 

resultado do alargamento, implicando eliminação de usos, demolição de alguns edifícios, maior 

proximidade a habitações e edifícios empresariais, relocalização de equipamentos sociais e 

realojamento de pessoas. 

Na zona da Granja a deslocação, para o viaduto da Granja, da Passagem Superior Pedonal situada 

actualmente ao km 10+310, assegura as circulações pedonais, mas irá aumentar os tempos de 

deslocação para alguns habitantes, no entanto, o inverso também se verifica.  

Em sentido oposto, o protocolo que se prevê estabelecer entre a BRISA e a Câmara Municipal da 

Maia prevê a conclusão da ligação do viaduto da Granja à rede local. O referido protocolo prevê ainda 

a deslocalização da escola básica de 1º ciclo e equipamento desportivo existentes na Granja, o que 

permite melhorar significativamente a condições da sua utilização, considerando que estes 

equipamentos apresentam actualmente grande proximidade à A4. 

Esta ligação terá um impacte positivo significativo nas ligações rodoviárias locais entre ambos os 

lados da A4, reduzindo o efeito de barreira. 

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

impactes identificados. 

4  -  MONITORIZAÇÃO 

O Plano de Monitorização tem como principal objectivo acompanhar e avaliar os efeitos no 
ambiente resultantes da implementação do projecto. 

O Plano de Monitorização será submetido à Autoridade de AIA, e pormenorizará os locais e 

frequência das amostragens, parâmetros a medir, técnicas e métodos de análise e equipamentos 

necessários, relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores, medidas 

de gestão ambiental a adoptar, periodicidade dos relatórios a apresentar, bem como os mecanismos 

para a sua revisão.  
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De acordo com a avaliação efectuada aos diversos descritores analisados no presente Estudo de 

Impacte Ambiental, verifica-se a necessidade de implementar Programas de Monitorização para os 

descritores Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar. 

5  -  CONCLUSÃO FINAL 

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

impactes provocados no ambiente, devido ao alargamento e beneficiação para 2 x 4 vias do Sublanço 

Águas Santas / Ermesinde da A4 – Auto-estrada Porto / Amarante.  

O sublanço em estudo, que se encontra em exploração desde 1989, tem sofrido um considerável 

incremento no volume de tráfego utilizador desta via, facto que impõe a sua remodelação, no âmbito 

do Plano Rodoviário Nacional.  

De facto, as acessibilidades rodoviárias existentes actualmente na região em estudo são manifestamente 

insuficientes para responder, de forma adequada, ao volume de tráfego que se verifica, dificultando a 

adequada mobilidade na Área Metropolitana do Porto.  

O projecto em análise tem assim como objectivo fundamental promover a melhoria do actual nível de 

serviço deste sublanço, através do alargamento da plataforma da estrada para 2x4 vias, da 

reformulação do Nó de Ermesinde, da Praça de Portagem de Plena Via de Ermesinde, das vias de 

entrada e saída da Área de Serviço Dupla de Águas Santas, do reforço do pavimento existente, 

associado ao reperfilamento transversal e longitudinal e à reformulação dos dois Túneis de Águas 

Santas existentes. 

De acordo com a análise de impactes efectuada, prevêem-se impactes negativos principalmente 

durante a fase de construção, prevendo-se para a fase de exploração essencialmente impactes 

positivos, desde que as medidas de minimização propostas sejam implementadas. Os principais 

impactes identificados encontram-se sintetizados no quadro seguinte: 

Quadro 1 - Síntese de Impactes 

Factor Ambiental Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

- Geologia e 
geomorfologia 

 

- Ao longo de todo o 
sublanço 

- Execução dos novos taludes de 
aterro e escavação com alteração da 
morfologia actualmente existente e 
intervenção em taludes 
estabilizados; 

- Negativo 
- Reduzido a 

Moderado 
- Irreversível 
- Certo 
- Directo 
- Permanente 
- Pouco Significativo 

- Construção 
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Quadro 1 - Síntese de Impactes 

Factor Ambiental Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

- Túneis de Águas 
Santas 

- Execução das escavações 
correspondentes à nova galeria 
Norte e Alargamento da galeria Sul 
com recurso a explosivos 

- Negativo 
- Irreversível 
- Moderado a Elevado 
- Certo 
- Directo 
- Temporário 
- Significativo 

- Construção 

- Solos e RAN - Todo o sublanço - Compactação de solos diminuindo a 
sua capacidade produtiva 

- Negativo 
- Reduzido 
- Reversível 
- Certo 
- Directo 
- Permanente 
- Pouco significativo 

- Construção 
- Exploração 

- km 9+550 a 9+825, a 
sul do sublanço;  

-  Afectação de cerca de 0.4 ha de 
Solos pertencentes à RAN 

- Todo o sublanço, com 
particular relevância 
para o troço entre os 
km 9+550 e 9+825, do 
lado sul. 

- Contaminação dos solos com 
resíduos de óleos e carburantes ou 
derrames acidentais 

- Negativo 
- Muito reduzido 
- Reversível 
- Temporário 
- Incerto 
- Directo 
- Pouco significativo 

- Exploração 

- Recursos 
Hídricos 

- Órgãos de drenagem 
transversal 

- Requalificação / Desobstrução dos 
órgãos de drenagem 

- Positivo 
- Elevado 
- Reversível 
- Temporário 
- Directo 
- Certo 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Entre o km 10+765 e 
10+835 e entre o 
11+160 e 11+235 

-  Atravessamento de Zonas 
aluvionares 

- Negativo 
- Moderado 
- Permanente 
- Certo 
- Irreversível 
- Directo 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Qualidade do Ar 
- Ruído 

- Na proximidade dos 
receptores sensíveis: 

- S. Gemil 
- Corim 
- Brás Oleiro 
- Granja 
- Palmilheira 

- Alteração da qualidade do ar devido 
às emissões difusas de poeiras 
decorrentes dos trabalhos de 
construção  

- Alteração da qualidade do ar devido 
às emissões de gases poluentes, 
pelos veículos e equipamentos 
afectos à obra 

- Ocorrência de actividades ruidosas na 
proximidade de habitações 

- Negativo 
- Moderado 
- Reversível 
- Directo 
- Temporário 
- Incerto 
- Pouco significativo 

- Construção 

- Ruído - Na proximidade dos 
receptores sensíveis: 

- S. Gemil 
- Corim 
- Brás Oleiro 
- Granja 
- Palmilheira 

- Ocorrência de níveis sonoros que 
excedem os limites legais para zonas 
mistas - Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 
dB(A). 

- Negativo 
- Reduzido 
- Permanente 
- Certo 
- Permanente 
- Directo 
- Significativo 

- Exploração 
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Quadro 1 - Síntese de Impactes 

Factor Ambiental Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

- Sistemas 
Ecológicos 

- Todo o sublanço - Destruição/ alteração dos habitats 
- Mortalidade 
- Perturbação 
- Efeito de barreira 

- Negativo 
- Reduzido 
- Certo 
- Permanente 
- Reversível e 

Irreversível 
- Directo 
- Pouco Significativo 

- Construção 
e Exploração 

- Património - Quinta da Granja 
- Elementos 

patrimoniais nºs 1, 2 e 
3 

- Potencial afectação com trabalhos 
de construção associados ao 
projecto 

- Negativo 
- Reduzido 
- Irreversível 
- Permanente 
- Indirecto 
- Incerto 
- Pouco Significativo 

- Construção 

- Paisagem - km 8+700 – aterro 
superior a 7 m 

- Emboquilhamento 
nascente do novo túnel 

- Relocalização da PS4 
- Nó de Ermesinde 
- Praça de Portagem 

- Intrusão Paisagística - Negativo 
- Elevado 
- Irreversível 
- Directo 
- Certo 
- Permanente 
- Pouco Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Planeamento 
- Componente 

Social 

- km 10+350-10+400 - Deslocação para poente da 
passagem pedonal na Granja, 
aumentando os tempos e a 
dificuldade das deslocações. 

- Negativo 
- Moderado  
- Certo 
- Permanente 
- Reversível 
- Directo 

- Construção 
- Exploração 

- Ao longo do sublanço - Ocupação de novos espaços em 
resultado do alargamento 

-  Aproximação a habitações e 
edifícios empresariais; 

-  Demolição de 4 habitações;  
- Afectação de espaços exteriores de 

2 empresas; 
- Ocupação de pequenas parcelas de 

espaços agrícolas. 

- Negativo 
- Reduzido a 

Moderado  
- Certo 
- Permanente 
- Irreversível 
- Directo 
- Pouco significativo a 

Significativo 
- km 10+500-10+600 - Afectação de alojamento provisório 

de etnia cigana com realojamento 
dos moradores 

- Negativo/Positivo 
- Moderado  
- Certo 
- Permanente 
- Irreversível 
- Directo 
- Significativo 
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Quadro 1 - Síntese de Impactes 

Factor Ambiental Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

- Planeamento 
- Componente 

Social 

- km 10+350-10+400 - Afectação de Escola do Ensino 
Básico e polidesportivo e 
relocalização deste equipamento a 
cerca de 600 m do local actual. 

- Negativo, pela 
afectação/Positivo 
pela relocalização do 
equipamento 

- Moderado  
- Certo 
- Permanente 
- Irreversível 
- Directo 
- Significativo 

- Restabelecimento 5 
(Via estruturante da 
Granja) 

- Construção de acessos ao viaduto 
da Granja 

-  Ocupação de espaços, na maior 
parte incultos, e de pequenas faixas 
de parcelas agrícolas; 

- Impacte positivo nas ligações 
rodoviárias locais e, 
consequentemente, na redução do 
efeito de barreira provocado 
actualmente pela actual A4  

- Negativo / Positivo 
- Moderado 
- Certo 
- Permanente 
- Reversível 
- Directo 
- Significativo 

-  - Nova ligação entre ambos os lados 
da A4, facilitando as circulações 
locais e reduzindo o efeito de 
barreira. 

- Positivo 
- Moderado 
- Certo 
- Permanente 
- Reversível 
- Directo e indirecto 
- Muito significativo 

 

O alargamento da auto-estrada implica, na maior parte das situações, a afectação de faixas estreitas 

de terrenos marginais à própria via, pelo que não aumenta de forma significativa os impactes 

negativos que ocorreram já aquando da construção deste sublanço da auto-estrada.  

O projecto em análise encontra-se em sintonia com as estratégias definidas nos vários instrumentos de 

Gestão Territorial, a nível nacional e regional, não se prevendo a ocorrência de conflitos ao nível do uso do 

solo, nem condicionantes que inviabilizem o alargamento e beneficiação do sublanço em estudo. 

Pelo exposto, julga-se que os estudos técnicos e ambientais realizados conduziram à adopção das 

melhores soluções de projecto e à definição de medidas de minimização de impacte negativos e de 

potenciação de impactes positivos, bem como do Projecto de Integração Paisagística (revestimento 

vegetal dos espaços intervencionados pela obra), do Projecto de Medidas de Minimização do Ruído 

(Barreiras Acústicas), do Plano Geral de Monitorização Ambiental (Recursos Hídricos, Ambiente 

Sonoro e Qualidade do Ar) e do Plano de Gestão Ambiental da Obra, que se forem correctamente 

implementados, permitem atenuar os impactes ambientais negativos identificados, fazendo com que 

o projecto seja ambientalmente favorável. 




