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1. INTRODUÇÃO 
 
Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 24 de Agosto de 2009, o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / 
Pombal - Lote 6.2 (projecto de execução), através da carta n.º 98127. Posteriormente foi solicitado 
pela APA à Estradas de Portugal, S.A.(EP, S.A.) a clarificação do contexto jurídico em que a EP, S.A. 
exerce competências de entidade licenciadora e para que tipologias de projecto se verifica o exercício 
dessa competência.  
 
A 23 de Setembro de 2009 foi recepcionado na APA um fax da EP, S.A. que clarifica as suas 
competências enquanto entidade licenciadora, procedendo-se assim à instrução do procedimento de 
AIA, cujo proponente é a ASCENDI, S.A. 
 
O projecto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, designadamente nas disposições do n.º 7, alínea c): Construção de Itinerários Principais e 
de Itinerários Complementares, de acordo com o decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, em troços 
superiores a 10km. 
 
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a APA, na sua qualidade de Autoridade de 
AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 10254/2009, de 08/10/2009, a respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), constituída por representantes da APA (entidade que preside), da Administração 
Regional Hidrográfica do Norte (ARH do Norte), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR, IP), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N), do Ex-Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, actual Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da Associação para o 
Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia (ADISA). 
 
Posteriormente, a ADISA remete uma carta à APA na qual rejeita integrar a referida CA uma vez que 
a sua equipa efectuou o levantamento dos elementos de paisagem para a elaboração do EIA. 
 
A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás 
referidas: 
 

• Lic. Augusto Serrano (Presidente) (APA/GAIA); 
• Dr.ª Cristina Sobrinho (APA/GAIA); 
• Eng.ª Maria João Magalhães (ARH do Norte); 
• Dr.ª Alexandra Estroninho (efectivo) e Dr. Luis Pereira (suplente) (IGESPAR); 
• Eng.ª Maria João Pessoa (CCDR-N); 
• Dr. Paulo Hagendorn Alves e Dr.ª Rita Caldeira (LNEG); 
• Eng.º José Casimiro (DRAP-N); 
• Eng.º Jorge Patrício (LNEC); 

 
O EIA, datado de Agosto de 2009 e objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes 
documentos: 

• Tomo I - Resumo Não Técnico 
• Tomo II - Relatório Técnico (Partes I e II) 
• Tomo III – Peças Desenhadas 
• Tomo IV - Anexos 
• Tomo V – Síntese de Medidas de Minimização, Gestão Ambiental da Obra e Monitorização  

 
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos: 

• Aditamento 1 – (datado de Dezembro de 2009) 

• Aditamento 2 – (datado de Dezembro de 2009) 
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• Aditamento 3 – (datado de Janeiro de 2010) 

• Resumo Não Técnico reformulado (datado de Dezembro de 2009) 
 
 
Relativamente ao Projecto de Execução da Solução Sul foram disponibilizados os seguintes 
elementos: 
 

• Volume 3 – Estudo Geológico e Geotécnico - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Volume 4 - Traçado Geral - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Parte 5.1 do volume 5 – Nós de Ligação: Nó de Carlão - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Parte 5.2 do volume 5 – Nós de Ligação: Nó de Pombal - Peças Escritas e Peças 

Desenhadas 
• Volume 6 – Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos - Peças Escritas e Peças 

Desenhadas 
• Volume 7 – Drenagem - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Volume 9 – Integraçaõ Paisagística – Memória descritiva e Justificativa 
• Volume 15 – Vedações - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Ponte sobre o rio Tua – Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Ponte sobre a ribeira do Souto - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Obras de Arte Especiais – Viaduto V1S - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Obras de Arte Especiais – Viaduto V2S - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Obras de Arte Especiais – Ponte sobre a ribeira de Barrabaz - Peças Escritas e Peças 

Desenhadas 
 
 
Relativamente ao Projecto de Execução da Solução Norte foram disponibilizados os seguintes 
elementos: 
 

• Volume 3 – Estudo Geológico e Geotécnico - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Volume 4 - Traçado Geral - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Parte 5.1 do volume 5 – Nós de Ligação: Nó de Carlão - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Parte 5.2 do volume 5 – Nós de Ligação: Nó de Pombal - Peças Escritas e Peças 

Desenhadas 
• Volume 6 – Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos - Peças Escritas e Peças 

Desenhadas 
• Volume 7 – Drenagem - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Volume 9 – Integraçaõ Paisagística – Memória descritiva e Justificativa 
• Volume 15 – Vedações - Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Ponte sobre o rio Tua – Peças Escritas e Peças Desenhadas 
• Obras de Arte Especiais – Viaduto V1N - Peças Escritas e Peças Desenhadas 

 

  
2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 
 
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam: 

• Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as 
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e 
do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

• Solicitação de informação complementar ao proponente no sentido de serem clarificadas 
algumas questões sobre vários factores ambientais, para além da reformulação do Resumo 
Não Técnico. 

• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial 
em vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade e análise técnica do EIA, as 
apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no 
âmbito das respectivas competências e segundo a seguinte distribuição: 
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o APA: Coordenação e Consulta Pública; 
o ARH- do Norte: Recursos Hídricos; 
o IGESPAR, IP: Património; 
o CCDR-N: Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Qualidade do Ar e 

Sistemas Ecológicos; 
o LNEG: Geologia, Geomorfologia; 
o DRAP-N: Solos e Agricultura; 
o LNEC – Ambiente Sonoro 

• Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente à Autoridade Florestal 
Nacional; Direcção–Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, Energias de Portugal, S.A. e Entidade Regional da Reserva 
Agrícola do Norte (acordo com o estipulado no N.º 7, Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março), 
por forma a melhor habilitar a análise da CA naquelas áreas específicas. 

• Realização de uma visita de reconhecimento aos traçados da infra-estrutura em análise, no 
dias 10 e 11 de Fevereiro de 2010, em colaboração com técnicos da ASCENDI, S.A., da 
empresa projectista e da equipa que realizou o EIA. 

• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

• Realização de duas reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem 
como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas e dos 
resultados da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais; 
objectivos do projecto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos 
impactes e definição das medidas de minimização. 

• Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos referidos 
anteriormente e demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na 
avaliação dos impactes e na definição de medidas de minimização tendo em vista a selecção 
da melhor alternativa, e orientada para o apoio à tomada de decisão. 

 
 
 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
 

3.1.  Enquadramento Legal 
 
Nos termos do n.º 3 do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado 
através do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, este projecto encontra-se sujeito a 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, enquadrando-se no ponto 7, alínea c), do Anexo I 
do referido Decreto-Lei, que se refere à Construção de Itinerários Principais e de Itinerários 
Complementares, de acordo com o decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, em troços superiores a 
10km. 
 
A estrutura adoptada para o EIA visa cumprir o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 
estabelece as normas técnicas para elaboração das várias peças do EIA. 
 
 

3.2.  Objectivos e Justificação do Projecto 
 
O IC5 integra-se na Rede Nacional Complementar conforme definido no Plano Rodoviário Nacional, 
com desenvolvimento entre Póvoa do Varzim e Miranda do Douro e tendo como pontos intermédios 
de passagem Famalicão, Guimarães, Fafe, Vila Pouca de Aguiar, Murça, Vila Flôr, Alfândega da Fé e 
Mogadouro. 
 
O IC5 quando complecto assegurará a ligação entre o IC1 em Póvoa do Varzim e a fronteira 
espanhola, em Miranda do Douro, promovendo ainda, a articulação com o IP4 e o IP2, melhorando as 
acessibilidades ao interior do país e em particular aos concelhos da região nordeste de Trás-os-
Montes. 
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3.3.  Localização do Projecto 
 
O projecto rodoviário localiza-se no concelho de Alijó (freguesias de Pegarinhos, Carlão e Amieiro), 
distrito de Vila Real e no concelho de Carrazeda de Ansiães (freguesias de Pinhal do Norte, Pombal e 
Amedo), no distrito de Bragança. 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização do Projecto 

  
Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 

 
 

3.4.  Descrição do Projecto 
 
No EIA estão em análise duas Soluções Alternativas (Solução Norte e Solução Sul) para o Trecho do 
IC5 a desenvolver entre Carlão (km 7+000) e o Nó de Pombal. 
 
 

3.4.1. Descrição dos Traçados 
 

3.4.1.1. Solução Norte 
 
A Solução Alternativa Norte, com uma extensão de aproximadamente 16,9 kms, tem início ao km 
7+000, a SE de Vale de Mir, nas proximidades de Carlão, onde termina o Trecho Murça/ Carlão do 
IC5 – Murça (IP4)/ Nó de Pombal, e término cerca do km 23+935, após o Nó de Pombal. 
 
O traçado do presente trecho do IC5 apresenta dois nós de ligação à rede local, nomeadamente: o 
Nó de Carlão, cerca do km 9+200, nas proximidades de Casas da Serra e de Carlão e que faz ligação 
com as EM 582 (para Carlão) e EM 594 (para Santa Eugénia) e o Nó de Pombal ao km 22+500, nas 
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proximidades de Areias e que faz ligação com a nova estrada intermunicipal em funcionamento entre 
Pombal e Carrazeda de Ansiães. 
 
O traçado desenvolve-se com uma orientação aproximada Oeste / Este, até ao atravessamento do rio 
Tua, tomando depois uma orientação aproximada de Noroeste / Sudeste. Até ao km 9+000 apresenta 
um traçado semelhante à Solução Alternativa Sul, após o qual diverge contornando a povoação de 
Carlão por Norte passando a desenvolver-se na proximidade da EM 582 até ao atravessamento do 
rio Tua, cerca do km 16+000. Até ao atravessamento do rio Tua são interceptadas e restabelecidas 
diversas vias pertencentes à rede local, nomeadamente a EM 594 (km 9+200) e a EM 582 (km 
12+800 e km 13+800), para além de caminhos agrícolas. 
 
O atravessamento do rio Tua faz-se com recurso a uma Ponte de grande dimensão, com 
aproximadamente 140 m de altura (diferença entre as cotas de terreno e o tabuleiro) e uma extensão 
de sensivelmente 525 m.  
 
Após a transposição do Tua o traçado toma a orientação Sudeste, no sentido da povoação de Pinhal 
do Norte, contornando-a a Norte, desenvolvendo-se depois para Sul até Areias, a SE do qual se 
implantará o Nó de Pombal, terminando o trecho após o Viaduto V1N, aproximadamente ao km 
23+400, o qual, com cerca 425 m de extensão permite o atravessamento do vale da ribeira da 
Regada, da Via Intermunicipal e do CM 1138, dando continuidade para o sublanço seguinte do IC5, 
Nó de Pombal / Nozelos (IP2).  
 
Neste trecho, entre a Ponte do rio Tua e o Nó Pombal são interceptadas e restabelecidas algumas 
vias e caminhos da rede local, destacando-se a EN 314-1 (km 18+900) e a Via Intermunicipal 
recentemente construída aos kms 21+700 e 23+400, sendo igualmente considerados os 
restabelecimentos de alguns caminhos agrícolas. 
 
O traçado desenvolve-se maioritariamente sob a influência de fortes condicionalismos, 
essencialmente de natureza orográfica, tendo sido adoptadas características em planta que se 
enquadram dentro dos valores de referência da Norma de Traçado para velocidades de base de 80 
km/h com o objectivo de conseguir um traçado globalmente homogéneo e integrado na orografia da 
região. Em planta, o traçado apresenta aproximadamente 6,7 km em alinhamentos rectos, ou seja 
39,5% da extensão total do trecho. Refira-se que as curvas apresentam raios sempre de valor 
superior a 320 m (mínimo absoluto apontado na Norma de Traçado para velocidade base de 90 km/h) 
sendo que cerca de 26% da extensão do traçado apresenta raios superiores ao valor mínimo normal 
para velocidade de base de 100 km/h (raios em planta com valor superior ou igual a 700 m). 
 
Em termos de perfil longitudinal o traçado desenvolve-se inicialmente com uma inclinação suave 
(0,75%), com sentido descendente, até aproximadamente o km 9+400, após o qual apresenta uma 
inclinação mais acentuada (6%) que se mantém em sentido descendente até ao km 12+600. Após 
este km e até ao atravessamento do rio Tua a inclinação atinge o valor de 7%, a qual prossegue em 
sentido ascendente até ao km 17+500 aproximadamente, diminuindo ligeiramente para 6% até ao km 
18+700. Depois de um pequeno patamar, a partir do km 19+950 volta a adoptar uma inclinação de 
6% até aproximadamente o km 22+000 onde surge novamente um pequeno patamar a que se segue 
ao km 23+600 um trainel com 5,7% que faz a ligação ao sublanço seguinte. 
 
Verifica-se assim que os trainéis previstos apresentam sempre inclinação inferior ou igual à máxima 
apontada para a velocidade de base de 70 km/h. Aproximadamente 22% do traçado desenvolve-se 
em trainéis com inclinações de 7% de inclinação.  
 
 
 

3.4.1.2. Solução Sul 
 
A Solução Alternativa Sul, com uma extensão de aproximadamente 15,8 kms, tem início ao km 
7+000, a SE de Vale de Mir, nas proximidades de Carlão, onde termina o Trecho Murça/ Carlão do 
IC5 – Murça (IP4)/ Nó de Pombal e término cerca do km 22+844 após o Nó de Pombal. 
 
O traçado do presente trecho do IC5 apresenta dois nós de ligação à rede local, nomeadamente: o 
Nó de Carlão cerca do km 9+325, nas proximidades de Casas da Serra e de Carlão e que faz ligação 
com as EM 582 (para Carlão) e EM 594 (para Santa Eugénia) e o Nó de Pombal ao km 22+278, a 
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Norte de Amedo, nas proximidades de Pombal, estabelecendo a ligação com a estrada intermunicipal 
entre Pombal e Carrazeda de Ansiães. 
 
Nos quilómetros iniciais, o traçado desenvolve-se com orientação Noroeste / Sudeste, descendo com 
declive pouco acentuado até às proximidades de Casas da Serra onde será implantado o designado 
Nó de Carlão. A partir do Nó de Carlão, o traçado desce em direcção ao vale do Tua, transpondo da 
ribeira do Souto através da Ponte sobre a ribeira do Souto ao km 14+100, atravessando o rio Tua 
cerca do km 15+775, desenvolvendo-se neste troço ao longo da encosta direita associada ao ribeiro 
de Carlão e ribeiro da Rebousa. 
 
Apesar da optimização do traçado, o atravessamento do rio Tua faz-se com recurso a uma obra de 
arte de grande dimensão, aproximadamente 192 m de altura (diferença entre as cotas de terreno e o 
tabuleiro) e uma extensão de sensivelmente 765 m. 
 
Até ao atravessamento do rio Tua é interceptada e restabelecida a EM 582 ao km 10+890, para além 
de alguns caminhos agrícolas. 
 
Após o atravessamento do rio Tua, o traçado desenvolvendo-se ao longo da encosta nascente do rio 
Tua numa zona de relevo muito acidentado que determina a introdução de uma via de lentos até ao 
“patamar” que antecede o atravessamento do ribeiro do Barrabaz com recurso a uma ponte ao km 
19+000, a qual assegura igualmente a transposição da EN 314-1. Refira-se ainda neste troço, a 
construção do Viaduto V1S cerca do km 16+900, para transposição de uma depressão no terreno. 
 
Após o Viaduto V1S o traçado sofre uma inflexão adoptando a orientação Poente / Nascente, 
passando a desenvolver-se numa área mais aplanada até ao atravessamento da ribeira do Barrabaz. 
Depois de atravessar esta ribeira, o traçado desenvolve-se de um modo geral com implantação na 
encosta Norte do vale associado à ribeira do Frarigo subindo até ao final do lanço na zona onde se 
implanta o Nó de Pombal.  
 
Neste troço foi prevista a transposição de uma linha de água cerca do km 20+350 através do Viaduto 
V2S, e o restabelecimento de diversos caminhos rurais.  
 
O traçado desenvolve-se de um modo geral sob a influência de fortes condicionalismos, 
essencialmente de natureza orográfica, tendo sido adoptadas de igual modo características em planta 
que se enquadram dentro dos valores de referência da Norma de Traçado para velocidades de base 
de 80 km/h com o objectivo de conseguir um traçado globalmente homogéneo e integrado na 
orografia da região, e de características idênticas à Solução Alternativa Norte. Em planta, o traçado 
apresenta aproximadamente 5,8 km em alinhamentos rectos, ou seja 36,7 % da extensão total do 
trecho. Verifica-se neste traçado que a maioria das curvas apresentam raios de valor superior a 450 
m (mínimo normal apontado na Norma de Traçado para velocidade base de 80 km/h, valor superior 
ao mínimo absoluto apontado na Norma de Traçado para velocidade base de 100 km/h que é de 420 
m) sendo que os alinhamentos curvos que apresentam raios inferiores ao raio mínimo normal (de 450 
m) representam apenas aproximadamente 8% do traçado e são sempre superiores ao raio mínimo 
absoluto (que é de 240 m). 
 
Em termos de perfil longitudinal o traçado desenvolve-se até ao atravessamento do rio Tua, cerca do 
km 15+775, muito “agarrado” ao terreno, com inclinação longitudinal máxima de 6,9%. Após o 
atravessamento do rio Tua, o traçado inicia uma subida desenvolvendo-se “agarrado” à encosta 
nascente do rio Tua sob a influência de orografia bastante acidentada, com um trainel de inclinação 
6,9%, sendo de referir a introdução de uma via de lentos até ao “patamar” que antecede o 
atravessamento do ribeiro do Barrabáz. 
 
Após o viaduto V1S (km 16+900), o traçado desenvolve-se em patamar (inclinação de 0,5%) até ao 
atravessamento da ribeira do Barrabaz (km 19+000, cota 445 m). 
 
Depois de atravessar a ribeira do Barrabaz, o traçado desenvolve-se de um modo geral com 
implantação na encosta Norte do vale associado à ribeira do Frarigo subindo até ao final do lanço na 
zona do nó de Pombal. Refere-se a introdução de uma via de lentos associada ao trainel de 6,9% 
(sentido Carlão / Pombal) desde a ponte do Barrabaz até ao patamar que antecede a concordância 
com o trainel final (5,7%) e que se prolonga para o lanço seguinte do IC5, Nó de Pombal / Nozelos 
(IP2). 
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Verifica-se assim que os trainéis verticais apresentam valores superiores ao valor mínimo normal 
apontado na Norma de Traçado para a velocidade de base de 80 km/h. Dos trainéis previstos cerca 
de 22% apresentam inclinação superior à máxima apontada para a velocidade de base de 80 km/h, 
correspondendo a zonas onde se prevê a introdução de vias de lentos. 
 
 
 

3.4.2. Perfil Transversal Tipo 
 
 
O perfil transversal tipo proposto para o IC5, corresponde ao perfil para uma Itinerário Complementar 
referente ao tipo 1 × 2 vias (face aos valores de tráfego estimados), e prevê as seguintes 
características na secção corrente da Plataforma: 

� Faixa de rodagem bi-direccional com duas vias uma em cada sentido, de 3,5 m de largura 
cada; 

� Bermas exteriores com 1,50 m de largura totalmente pavimentadas. 

Quando as extensões críticas dos trainéis foram excedidas são introduzidas, no sentido ascendente, 
vias adicionais para veículos lentos. Estas vias terão uma largura de 3,25 m, prevendo-se nestes 
casos uma redução da largura da berma adjacente para 0,75 m, o que perfaz uma largura total da 
plataforma de 12,5 m.  
Relativamente à zona dos nós de ligação o perfil transversal tipo será alargado correspondendo a um 
perfil de 2 x 1 via dotado de separador central, correspondendo ao seguinte: 

� Faixas de circulação separadas, cada uma com 4,00 m de largura; 

� Separador central com 2,60 m de largura onde se incluem as bermas interiores com 1,00 m 
de largura cada uma; 

� Bermas exteriores de 1,50 m de largura cada. 

Nas zonas dos nós prevêem-se ainda vias adicionais de aceleração ou de abrandamento associadas 
aos ramos unidireccionais do nó, de acordo com o preconizado na Norma de Intersecções da EP. 
Estas vias apresentam 3,50 m de largura mantendo-se as bermas exteriores com 1,50 m de largura. 
Refira-se, ainda, que nas zonas dos nós de ligação em que esteja previsto vias adicionais para 
veículos lentos, a faixa de rodagem será reduzida para 3,50 m. 
 
No restabelecimento de estradas nacionais e estradas municipais mais importantes o perfil é 
composto por faixa de rodagem com 7,00 m, correspondendo a uma via para cada sentido com 3,50 
m e bermas com 1,50 m de largura, que incluem 0,30 m de sobrelargura de pavimentação da faixa de 
rodagem perfazendo 10 m de largura total. 
 
No restabelecimento de estradas municipais o perfil apresenta uma plataforma com 8,00 m de 
largura, composta por uma faixa de rodagem com 6,00 m, correspondendo a duas vias de 3,00 m 
cada e bermas com 1,00 m de largura, pavimentadas de modo idêntico à faixa de rodagem. 
 
No restabelecimento de caminhos municipais o perfil apresenta uma plataforma com 6,50 m de 
largura compreendendo uma faixa de rodagem com 5,50 m de largura (uma via por sentido de 
circulação com 2,75 m) e bermas direitas com 0,50 m de largura. 
 
Para o restabelecimento de caminhos rurais o perfil compõe-se de uma faixa de rodagem com 4,00 
m, ladeada por bermas direitas de 0,50 m cada, o que perfaz uma largura de plataforma de 5,00 m. 
No caso dos Caminhos Paralelos e Serventias Rurais a plataforma terá uma largura total de 4 m, na 
qual se incluem as larguras de valetas. 
 
 

3.4.3. Vias de Lentos 
 
 
No quadro seguinte apresenta um resumo com a localização em ambas as Soluções Alternativas em 
estudo, a extensão e o sentido das vias de lentos: 
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Quadro 1 - Localização e caracterização das vias de lentos nas Soluções Alternativas Norte e 
Sul 
 

Soluções 
Alternativas Via de 

Lentos 

Início 
Bisel 
(km) 

Início VL 
(km) 

Final VL 
(km) 

Final Bisel 
(km) 

Extensão 
VL (m) Sentido 

Norte 
VL 1 8+475 8+600 15+525 15+625 6 925 Pombal – Carlão 

VL 2 16+175 16+375 22+400 22+600 6 025 Carlão - Pombal 

Sul 

VL 1 15+225 15+125 11+200 10+975 3 925 Pombal - Carlão 

VL 2 16+275 16+375 17+475 17+700 1100 Carlão - Pombal 

VL 3 19+250 19+350 20+950 21+175 1 600 Carlão - Pombal 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 

3.4.4. Obras de Arte e Restabelecimentos 
 

3.4.4.1. Solução Norte 
 
A Alternativa Norte implica a execução de 25 restabelecimentos associados a 18 atravessamentos do 
IC5 (7 PS, 2 PI e 9 PA), e 41 caminhos paralelos permitindo assim a reposição das circulações 
afectadas pelo traçado. Das 7 passagens superiores previstas, duas destinam-se a restabelecer as 
EM 582 e a EN314-1 e as restantes caminhos rurais. As duas Passagens inferiores previstas 
restabelecem um caminho municipal e a nova via intermunicipal. Finalmente, as 9 passagens 
agrícolas previstas destinam-se a restabelecer caminhos rurais. 
 
Acresce a transposição do IC5 realizada no âmbito da implantação dos Nó de Carlão e de Pombal, 
efectuada através de passagens superiores (PS 9N e 18N, respectivamente).  
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Quadro 2 - Quadro Geral dos Restabelecimentos previstos na Solução Alternativa Norte 

Designação Via a restabelecer 
Características Geométricas Intersecção com o IC5 

Obra de 
Arte Extensão 

(m) 
PT Tipo 

IC5 (km) Rest. (km) Viés (grados) 
n.º Largura (m) 

R 8N Caminho Rural 259,4 Tipo V 5,0 7+107,21 0+094,94 100 PS8N 
CP 7.1N Serventia 337 Tipo VI 4,0 7+275 dir. - - - 
R A3N Caminho Rural 338,5 Tipo V 5,0 8+425  0+130,27 100 PA3N 

CP 8.4N Serventia 254 Tipo VI 4,0 8+475 esq. - - - 
CP 8.6N Serventia 334 Tipo VI 4,0 8+750 dir. - - - 
CP 8.7N Serventia 536 Tipo VI 4,0 8+750 esq. - - - 
R 9.1N EM 582 144,9 Tipo III 8,0 9+150 dir. - - - 
R 9.2N EM 582 139,7 Tipo III 8,0 9+275 dir. - - - 
R 9.3N EM 594 176,3 Tipo III 8,0 9+325 esq. - - - 
R A4N Caminho Rural 258,9 Tipo V 5,0 9+460,95 0+153,34 100 PA4N 

CP 9.4N Serventia 165 Tipo VI 4,0 9+550 dir. - - - 
R A5N Serventia 84,7 Tipo VI 4,0 10+600,00 0+045,24 100 PA5N 

CP 10.6N Serventia 260 Tipo VI 4,0 10+750 esq. - - - 
CP 10.7N Serventia 370 Tipo VI 4,0 10+800 dir. - - - 
CP 10.9N Serventia 310 Tipo VI 4,0 11+125 esq. - - - 
CP 11.2N Serventia 190 Tipo VI 4,0 11+300 dir. - - - 
CP 11.3N Serventia 180 Tipo VI 4,0 11+350 esq. - - - 

R 10N Caminho Rural 130,6 Tipo V 5,0 11+427,53 0+073,54 100 PS 10N 
CP 11.9N Serventia 310 Tipo VI 4,0 12+075 esq. - - - 

R 11N Caminho Municipal 100,7 Tipo IV 6,5 12+215,71 0+042,84 55,01 PI 11N 
CP 12.5N Serventia 90 Tipo VI 4,0 12+550 esq. - - - 

R A6N Serventia 216,4 Tipo VI 4,0 12+702,80 0+114,05 52,37 PA6N 
R 12.8N EM 582 474,6 Tipo III 8,0 12+800 dir. - - - 

CP 12.7N Serventia 230 Tipo VI 4,0 12+850 esq. - - - 
R 12N EM 582 492,8 Tipo III 8,0 13+800 0+293,86 55,95 PS 12N 

CP 13.8N Serventia 120 Tipo VI 4,0 13+750 esq. - - - 
CP 13.9N Serventia 230 Tipo VI 4,0 13+850 esq. - - - 
CP 14.3N Serventia 260 Tipo VI 4,0 14+525 esq. - - - 
CP14.7N Serventia 140 Tipo VI 4,0 14+775 esq. - - - 
R  A7N Serventia 173,8 Tipo VI 4,0 14+837,56 0+092,46 100 PA 7N 

CP14.9N Serventia 100 Tipo VI 4,0 14+860 dir. - - - 
CP15.5N Serventia 50 Tipo VI 4,0 15+525 esq. - - - 
CP15.6N Serventia 220 Tipo VI 4,0 15+640 - - - 
CP16.1N Serventia 480 Tipo VI 4,0 16+137 dir. - - - 
CP16.2N Serventia 100 Tipo VI 4,0 16+225 dir. - - - 
CP16.3N Serventia 310 Tipo VI 4,0 16+500 dir. - - - 
CP16.4N Serventia 260 Tipo VI 4,0 16+500 esq. - - - 
CP16.6N Serventia 90 Tipo VI 4,0 16+675 dir. - - - 
CP16.7N Serventia 120 Tipo VI 4,0 16+725 esq. - - - 
CP16.9N Serventia 150 Tipo VI 4,0 16+975 esq. - - - 
CP17.0N Serventia 40 Tipo VI 4,0 16+050 dir. - - - 
CP17.4N Serventia 90 Tipo VI 4,0 17+500 esq. - - - 
R A8N Serventia 417,0 Tipo VI 4,0 17+600,65 0+152,75 100 PA8N 
CP18N Serventia 150 Tipo VI 4,0 18+075 dir. - - - 
R 13N Caminho Rural 201,3 Tipo V 5,0 18+204,31 0+120,29 100 PS13N 
R 14N EN 314-1 533,3 Tipo II 10,0 18+600,34 0+081,58 54,94 PS14N 

CP18.6N Serventia 180 Tipo VI 4,0 18+650 dir. - - - 
R 15N Caminho Rural 98,6 Tipo V 5,0 18+890,16 0+054,25 100 PS15N 
R A9N Caminho Rural 200,4 Tipo V 5,0 19+439,31 0+139,56 100 PA9N 

CP18.7N Serventia 120 Tipo VI 4,0 18+825 esq. - - - 
CP19.4N Serventia 220 Tipo VI 4,0 19+525 esq. - - - 
R A10N Caminho Rural 65,7 Tipo V 5,0 19+746,87 0+031,14 100 PA10N 
CP19.7N Serventia 100 Tipo VI 4,0 19+800 esq. - - - 
CP19.9N Serventia 440 Tipo VI 4,0 20+125 esq. - - - 
R A11N Caminho Rural 335,6 Tipo V 5,0 20+705,34 0+152,29 100 PA11N 
R 16N InterMunicipal 126,6 Tipo III 8,0 21+714,32 0+058,18 59,65 PI16N 
R 17N Caminho Rural 132,9 Tipo V 5,0 21+976,45 0+066,62 100 PS17N 

CP22.3N Serventia 80 Tipo VI 4,0 22+337 esq. - - - 
R 18.1N InterMunicipal 85,8 Tipo III 8,0 22+425 esq. - - - 
CP22.4N Serventia 50 Tipo VI 4,0 22+475 esq. - - - 
CP22.5N Serventia 350 Tipo VI 4,0 22+475 dir. - - - 
R 18.2N InterMunicipal 74,8 Tipo III 8,0 22+500 esq. - - - 
R 18.3N EM 628 99,1 Tipo III 8,0 22+525 esq. - - - 
CP22.7N Serventia 230 Tipo VI 4,0 22+825 dir. - - - 
CP23.2N Serventia 220 Tipo VI 4,0 23+257 - - - 
CP23.6N Serventia 230 Tipo VI 4,0 23+700 dir. - - - 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 

3.4.4.2.  Solução Sul 
 
A Alternativa Sul implica a execução de 15 restabelecimentos associados a 12 atravessamentos do 
IC5 (4 PS, 1 PI e 7 PA), e 43 caminhos paralelos permitindo assim a reposição das circulações 



Parecer da Comissão de Avaliação  
Abril de 2010 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2165 
IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 (projecto de execução)                                                   11 

afectadas pelo traçado. Das 4 passagens superiores previstas, uma destina-se a restabelecer a EM 
582 e as restantes caminhos rurais, sendo que a Passagem Inferior prevista restabelece a nova via 
intermunicipal. Finalmente, as 7 passagens agrícolas previstas destinam-se a restabelecer caminhos 
rurais. 
 
Acresce a transposição do IC5 realizada no âmbito da implantação dos Nó de Carlão efectuada 
através de uma passagem superior (PS 9NS). 
 

Quadro 3 - Quadro Geral dos Restabelecimentos previstos na Solução Alternativa Sul 

Designação Via a 
Restabelecer 

Características Geométricas Intersecção com o IC5 
Extensão 

(m) 
PT Tipo 

IC5 (km) 
Rest. 
(km) 

Viés 
(grados) 

Obra de 
Arte n.º  Largura (m) 

R 8S Caminho Rural 253 Tipo V 5.0 7+104 0+092 99 PS 8S 
CP 7.2S Caminho Paralelo 349 Tipo VI 4.0 7+275 dir. - - - 
R A3S Serventia Agrícola 291 Tipo VI 4.0 8+411 0+145 100 PA 3S 

CP 8.6S Caminho Paralelo 257 Tivo VI 4.0 8+650 dir. - - - 
CP 8.9S Caminho Paralelo 325 Tivo VI 4.0 9+025 esq. - - - 
CP 9.1S Caminho Paralelo 60 Tipo VI 4.0 9+125 dir. - - - 
CP 9.0S Caminho Paralelo 243 Tipo VI 4.0 9+175 dir. - - - 
CP 9.2S Caminho Paralelo 40 Tipo VI 4.0 9+200 esq. - - - 
CP 9.3S Caminho Paralelo 117 Tipo VI 4.0 9+375 esq. - - - 
CP 9.4S Caminha Paralelo 108 Tipo VI 4.0 9+450 esq. - - - 
R9.1S EM 582 141,6 Tipo III 8.0 9+600 dir. - - - 
R9.2S EM 582 142,4 Tipo III 8.0 9+700 dir. - - - 
R A4S Serventia Agrícola 397 Tipo VI 4.0 9+850 0+233 99 PA 4S 

CP 10.3S Caminho Paralelo 301 Tipo VI 4.0 10+325 dir. - - - 
CP 10.7S Caminho Paralelo 310 Tipo VI 4.0 10+700 esq. - - - 
CP 10.8S Caminho Paralelo 250 Tipo VI 4.0 10+800 dir. - - - 

R 10S EM 582 276 Tipo III 8.0 10+893 0+092 100 PS 10S 
CP 10.9S Caminho Paralelo 145 Tipo VI 4.0 10+900 dir. - - - 

R 11S Caminho Rural 431 Tipo V 5.0 11+966 0+190 89 PS 11S 
CP 11.9S Caminho Paralelo 160 Tipo VI 4.0 11+976 esq. - - - 
CP 12.2S Caminho Paralelo 100 Tipo VI 4.0 12+200 dir. - - - 

R A5S Serventia Agrícola 445 Tipo VI 4.0 12+438 0+075 98 PA 5S 
CP 12.5S Caminho Paralelo 250 Tipo VI 4.0 12+500 esq. - - - 
CP 12.8S Caminho Paralelo 80 Tipo VI 4.0 12+800 dir. - - - 
CP 13.0S Caminho Paralelo 100 Tipo VI 4.0 13+025 esq. - - - 

R A6S Serventia Agrícola 245 Tipo VI 4.0 13+600 0+032 100 PA 6S 
CP 13.8S Caminho Paralelo 140 Tipo VI 4.0 13+850 dir. - - - 

CP 15.4S Caminho Paralelo 237 Tipo VI 4.0 15+344 - - Ponte sobre o 
Rio Tua 

CP 17.1S Caminho Paralelo 121 Tipo VI 4.0 17+200 esq. - - - 
CP 17.2S Caminho Paralelo 105 Tipo VI 4.0 17+275 dir. - - - 
CP 17.3S Caminho Paralelo 50 Tipo VI 4.0 17.425 esq. - - - 
CP 17.4S Caminho Paralelo 121 Tipo VI 4.0 17+475 dir. - - - 
CP 17.5S Caminho Paralelo 125 Tipo VI 4.0 17+425 dir. - - - 
CP 17.7S Caminho Paralelo 120 Tipo VI 4.0 17+725 esq. - - - 
CP 17.8S Caminho Paralelo 45 Tipo VI 4.0 17+850 esq. - - - 
CP 18.5S Caminho Paralelo 130 Tipo VI 4.0 18+575 esq. - - - 
CP 18.6S Caminho Paralelo 95 Tipo VI 4.0 18+675 esq. - - - 
CP 18.7S Caminho Paralelo 255 Tipo VI 4.0 18+625 dir. - - - 

CP 18.8S Caminho Paralelo 331 Tipo VI 4.0 18+842 - - 
Ponte sobre a  

Ribeira do 
Barrabaz 

CP 19.3S Caminho Paralelo 355 Tipo VI 4.0 19+325 dir. - - - 
R 12S Serventia Agrícola 195 Tipo VI 4.0 19+495 0+098 100 PS 12S 

CP 19.5S Caminho Paralelo 20 Tipo VI 4.0 19+500 esq. - - - 
CP 19.6S Caminho Paralelo 175 Tipo VI 4.0 19+600 dir. - - - 

R A7S Serventia Agrícola 148 Tipo VI 4.0 20+031 0+077 100 PA 7S 
CP 20.1S Caminho Paralelo 150 Tipo VI 4.0 20+100 dir. - - - 
CP 20.6S Caminho Paralelo 200 Tipo VI 4.0 20+675 esq. - - - 
CP 20.7S Caminho Paralelo 140 Tipo VI 4.0 20+700 dir. - - - 

R A8S Serventia Agrícola 51 Tipo VI 4.0 20+771 0+023 100 PA 8S 
CP 20.8S Caminho Paralelo 120 Tipo VI 4.0 20+875 dir. - - - 
CP 20.9S Caminho Paralelo 125 Tipo VI 4.0 20+900 esq. - - - 
CP 21.0S Caminho Paralelo 150 Tipo VI 4.0 21+050 esq. - - - 

R A9S Serventia Agrícola 512 Tipo VI 4.0 21+356 0+299 99 PA 9S 
R 13.1S CM 1136 184 Tipo IV 6.5 - - - - 

R13S Via Intermunicipal 584 Tipo II 10.0 22+278 0+258,10 53 PI 13S 
CP 22.3S Caminho Paralelo 105 Tipo VI 4.0 22+300 esq. - - - 
CP 22.4S Caminho Paralelo 110 Tipo VI 4.0 22+425 esq. - - - 
CP 22.5S Caminho Paralelo 263 Tipo VI 4.0 22+525 dir. - - - 
CP 22.6S Caminho Paralelo 350 Tipo VI 4.0 22+625 esq. - - - 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
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3.4.5. Drenagem 

 
Em termos de drenagem transversal, desenvolvida para a transposição das linhas de água 
atravessadas pelas duas Soluções em análise, a mesma foi dimensionada tendo por base os 
seguintes princípios: 

� Consideração de um período de retorno de 100 anos para a avaliação dos caudais de cheia 
que serviram de base ao dimensionamento das passagens hidráulicas. 

� Sempre que possível evitar inclinações inferiores a 0,5 % de modo a minimizar a ocorrência 
de fenómenos de assoreamento; 

� Consideração de um diâmetro mínimo de 1,00 m para as passagens hidráulicas da plena 
via a nós, de modo a facilitar a limpeza e manutenção das mesmas; 

� Foram considerados elementos de betão, tendo-se limitado a velocidade máxima de 
escoamento permitida, sem causar erosão, em geral a 6 m/s, procurando-se sempre um 
equilíbrio entre a velocidade máxima admissível e a inclinação máxima evitando a execução 
de caixas de queda no corpo dos aterros; 

� Por questões técnico-construtivas e de estabilidade global dos aterros considerou-se, em 
geral, uma inclinação máxima de implantação das passagens hidráulicas de 8%; 

� Foram utilizadas em geral secções comerciais circulares simples. Normalmente as secções 
entre 0,8 m e 1,5 m correspondem a tubos em betão armado e as secções superiores onde 
se incluem as passagens de fauna serão realizadas com quadros tipo “box culvert” ou 
“Matière em Arco”.  

 
A Drenagem longitudinal, inclui o estudo e pormenorização das obras hidráulicas que se destinam à 
drenagem das águas superficiais e internas da plataforma e das áreas adjacentes. Estas obras são 
fundamentalmente constituídas por valas, valetas, caleiras, colectores (em betão e drenantes) e 
drenos ou ecrãs drenantes para a drenagem subterrânea. 
 
A drenagem da plataforma é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, superficiais e 
internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas bermas e as encaminharão 
até aos pontos de descarga. 
 
Nas descidas de água pelos taludes, dada a sua grande inclinação, a veia líquida escoa-se em 
regime supercrítico, o caudal máximo que pode suportar é igual ao que se escoa em regime crítico. 
Assim, tendo em conta as características e a constituição do perfil transversal tipo, definiram-se as 
seguintes obras:  

� Valas de crista e valetas de banqueta em elementos semi-circulares em betão com 0,40, 
0,50 ou 0,60 m de largura e 0,20, 0,25 ou 0,30 m de altura respectivamente; 

� Valetas de bordadura em aterros em elementos semi-circulares de betão com φ=0,30 m; 
� Caleiras de separador em zonas de curvas em planta a executar com elementos semi-

circulares em betão com φ=0,30 m e φ=0,40 m quando necessário;  
� Caleira central com rasgo superior contínuo a executar com elementos de betão de 

diâmetro interior de 0,30 m (caleira tipo balão) para drenagem da plataforma em situação de 
curva associadas a zonas com separadores centrais em betão de secção “reduzida” ou em 
zonas de passagens de emergência. 

� Valas de pé de talude trapezoidais com 0,5 m de largura e 0,5 m de altura revestidas a 
enrocamento; 

� Valas de encaminhamento de linhas de água trapezoidais, em degraus, em enrocamento 
argamassado com 0,6, 1,0, e 1,2 m de largura de fundo, 0,6 m de altura, com degraus de 
altura de 0,3 a 0,5 m e panos de inclinação de 1:1 (V:H); 

� Valetas de plataforma de secção triangular com dimensões e revestimento de acordo com a 
importância das vias onde serão utilizadas. No projecto estão previstos dois tipos de valetas 
de plataforma: Triangular em betão - a executar na plena via, zonas dos nós e 
restabelecimentos de estradas nacionais. Terá secção triangular com 1,20 m de largura e 
altura de 0,30 m. Triangular não revestida – A executar em restabelecimentos de caminhos 
municipais. Terá secção triangular com o mínimo de 0,6 m de largura e 0,20 m de altura: 
Tipologia II - restabelecimento R15N; tipologia III - restabelecimentos R8.1N, R8.2N, R9.1N, 
R12.1N, R13N; tipologia IV - restabelecimento R12N; tipologia V – restabelecimentos R7N, 
R8N, R10N, R11N, RA4N, R14N, R16N, RA6N, RA7N, RA8N, R17N, R18N. 
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3.4.5.1. Solução Norte 
 

Quadro 4 - Características das passagens hidráulicas consideradas para a Solução Alternativa Norte 
 

PH Pk Área L H tc cálc. tc adopt. Coef. de I 100 Q100 Secção de
(km2) (Km) (m) (min) (min)  Esc. (C) (mm/h) m³/s Pré-Dimens.

B 7.1N PH 7.1N 7+241 0,176 0,680 70,0 20,68 20,00 0,45 63,9 1,76  φ 1.0

saída junto ao muro 
MT 7.2

BC 7.1 - 7+585 0,027 0,170 40,0 6,16 5,00 0,45 96,0 0,40  φ 1.0

descida em talude 
de escavação e 

ligação a valeta de 
plataforma

B 7.2N PH / PF 7.2N 7+794 0,320 0,830 90,0 23,83 20,00 0,45 63,9 3,19  φ 1.5

Maprel tipo 20/40 
A>8,75m2

BC 7.2 - 7+848 0,027 0,170 40,0 6,16 5,00 0,45 96,0 0,40  φ 1.0

descida em talude 
de escavação e 

ligação a valeta de 
plataforma

B 8.1N PH 8.1N 8+101 0,120 0,760 89,0 21,96 20,00 0,45 63,9 1,20  φ 1.0 −

B 8.2N PH 8.2N 8+270 0,090 0,740 92,0 21,28 20,00 0,50 63,9 1,00  φ 1.0 -

B 8.3N PH/PF 8.3N 8+482 0,110 0,750 102,0 21,13 20,00 0,50 63,9 1,22  φ 1.0 PF φ 1.5

B 8.4N PH 8.4N 8+701 0,072 0,400 55,0 13,08 10,00 0,50 90,8 1,14  φ 1.0 -

B 8.5N PH 8.5N 8+948 0,060 0,284 60,0 9,29 5,00 0,50 129,1 1,35  φ 1.0 -

B 9.1N PH 9.1N 9+483 0,036 0,150 13,0 6,78 5,00 0,50 129,1 0,81  φ 1.0 -

B 9.2N PH/PF 9.2N 9+725 0,050 0,320 31,0 11,80 10,00 0,50 90,8 0,79  φ 1.0 PF φ 1.5

B 9.3N PH 9.3N 9+949 0,078 0,400 40,0 13,89 10,00 0,50 90,8 1,23  φ 1.0

B 10.1N PH/PF 10.1N 10+367 0,063 0,250 30,0 9,39 5,00 0,50 129,1 1,41  φ 1.0 PF φ 1.5

B 10.2N PH 10.2N 10+664 0,063 0,300 45,0 10,34 10,00 0,50 90,8 0,99  φ 1.0 −

B 10.3N PH 10.3N 10+899 0,130 0,600 60,0 18,91 15,00 0,50 73,9 1,67  φ 1.0 -

B 11.1N PH/PF 11.1N 11+587 0,263 0,820 113,0 22,56 20,00 0,50 63,9 2,92  φ 1.5 PF φ 1.5

B 11.2N PH 11.2N 11+711 0,062 0,360 58,0 11,71 10,00 0,50 90,8 0,98  φ 1.0 -

B 11.3N PH 11.3N 11+911 0,197 0,850 104,0 23,71 20,00 0,50 63,9 2,18  φ 1.2 -

B 12.1N PH 12.1N 12+051 0,019 0,240 38,0 8,64 5,00 0,50 129,1 0,43  φ 1.0 -

B 12.2N PH 12.2N 12+180 0,022 0,250 52,5 8,44 5,00 0,50 129,1 0,49  φ 1.0 -

B 12.3N PH 12.3N 12+301 0,017 0,120 52,0 4,21 5,00 0,50 129,1 0,38  φ 1.0 -

B 12.4N PH 12.4N 12+508 0,010 0,267 52,0 9,00 5,00 0,50 129,1 0,22  φ 1.0 -

B 12.5N PH/PF 12.5N 12+653 1,830 2,200 181,0 52,68 50,00 0,45 40,1 11,46  2.0 ξ 2.0 PF (2.0x2.0)

B 13.1N PH/PF 13.1N 13+066 0,050 0,350 75,0 10,86 10,00 0,50 90,8 0,79  φ 1.0 PF φ 1.5

B 13.2N PH 13.2N 13+218 0,135 0,650 142,0 17,32 15,00 0,45 73,9 1,56  φ 1.0 -

B 13.3N PH 13.3N 13+326 0,072 0,440 115,0 12,45 10,00 0,50 90,8 1,14  φ 1.0 -

B 13.4N PH 13.4N 13+489 0,060 0,400 109,0 11,48 10,00 0,50 90,8 0,95  φ 1.0 -

B 13.5N PH/PF 13.5N 13+584 0,022 0,200 98,0 6,07 5,00 0,50 129,1 0,49  φ 1.0 PF φ 1.5

B 14.1N PH14.1N 14+230 0,120 0,450 140,0 12,25 10,00 0,45 90,8 1,70  φ 1.0 -

B 14.2N PH 14.2N 14+810 0,200 0,700 198,0 17,45 15,00 0,45 73,9 2,31  φ 1.2 -

B 15.1N PH 15.1N 15+242 0,063 0,350 144,0 9,60 5,00 0,45 129,1 1,27  φ 1.0 -

B 15.2N PH 15.2N 15+343 0,050 0,310 99,0 9,18 5,00 0,45 129,1 1,01  φ 1.0

B 15.3N PH 15.3N 15+480 0,024 0,190 74,0 6,09 5,00 0,45 129,1 0,48  φ 1.0

ponte

B 16.1N PH 16.1N 16+292 0,027 0,250 110,0 7,34 5,00 0,50 129,1 0,61  φ 1.0 -

BC 16.1N - 16+461 0,021 0,850 176,0 21,46 20,00 0,45 44,83 0,15  φ 1.0

descida em talude 
de escavação e 

ligação a valeta de 
plataforma

B 16.2N PH/PF 16.2N 16+625 0,062 0,415 111,0 11,85 10,00 0,50 90,8 0,98  φ 1.0 PF φ 1.5

B 16.3N PH 16.3N 16+769 0,046 0,350 70,0 11,00 10,00 0,50 90,8 0,73  φ 1.0 -

PLENA VIA

Observações
Bacia

RIO TUA

 
Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
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Quadro 4 - Características das passagens hidráulicas consideradas para a Solução Alternativa Norte 
(Continuação) 

PH Pk Área L H tc cálc. tc adopt. Coef. de I 100 Q100 Secção de
(km2) (Km) (m) (min) (min)  Esc. (C) (mm/h) m³/s Pré-Dimens.

BC 17.1N - 17+042 0,055 0,350 75,0 10,86 10,00 0,50 65,60 0,63  φ 1.0

descida em talude 
de escavação e 

ligação a valeta de 
plataforma

B 17.1N PH 17.1N 17+250 0,043 0,350 55,0 11,52 10,00 0,50 90,8 0,68  φ 1.0 -

B 17.2N PH/PF 17.2N 17+376 0,047 0,290 68,0 9,25 5,00 0,50 129,1 1,05  φ 1.0 PF φ 1.5

B 17.3N PH 17.3N 17+565 0,053 0,300 75,0 9,38 5,00 0,50 129,1 1,19  φ 1.0

B 17.4N PH 17.4N 17+752 0,036 0,250 45,0 8,69 5,00 0,50 129,1 0,81  φ 1.0 -

B 18.1N PH 18.1N 18+252 0,086 0,500 40,0 17,18 15,00 0,50 73,9 1,10  φ 1.0

B 18.2N PH/PF 18.2N 18+388 0,085 0,414 62,0 13,21 10,00 0,50 90,8 1,34  φ 1.0 PF φ 1.5

B 18.3N PH 18.3N 18+551 0,016 0,100 20,0 4,25 5,00 0,50 129,1 0,36  φ 1.0 -

BC 19.1N - 19+016 0,110 0,500 40,0 17,18 15,00 0,50 52,5 1,00 −

descida em talude 
de escavação e 

ligação a valeta de 
plataforma

B 19.1N PH 19.1N 19+530 0,270 0,860 103,5 24,00 20,00 0,45 63,9 2,69  φ 1.2 -

B 19.2N PH/PF 19.2N 19+671 1,572 2,500 310,0 53,70 50,00 0,45 40,1 9,85  2.0 ξ 2.0  PF (2.0x2.0)

B 19.3N PH 19.3N 19+876 0,500 1,340 323,0 29,46 25,00 0,45 57,0 4,45  φ 1.5 -

B 20.1N PH/PF 20.1N 20+225 0,026 0,280 90,0 8,49 5,00 0,50 129,1 0,58  φ 1.0 PF φ 1.5

B 20.2N PH 20.2N 20+732 0,300 1,030 245,0 24,18 20,00 0,45 63,9 2,99  φ 1.5

B 20.3N PH 20.3N 20+842 0,074 0,780 200,0 19,30 15,00 0,45 73,9 0,85  φ 1.0

B 20.4N PH/PF 20.4N 20+985 0,480 1,230 230,0 28,97 25,00 0,45 57,0 4,28  φ 1.5 PF φ 1.5

B 21.1N PH 21.1N 21+236 0,025 0,230 25,0 8,98 5,00 0,50 129,1 0,56  φ 1.0 -

B 21.2N PH 21.2N 21+517 0,100 0,440 68,0 13,75 10,00 0,45 90,8 1,42  φ 1.0 −

B 21.3N PH/PF 21.3N 21+783 0,619 2,200 205,0 51,44 50,00 0,45 40,1 3,88  φ 1.5

Maprel tipo 35/20 
A>26,25m2

B 22.1N PH 22.1N 22+101 0,058 0,350 10,0 15,93 15,00 0,45 73,9 0,67  φ 1.0

B 22.2N PH/PF 22.2N 22+616 0,250 0,500 27,0 18,51 15,00 0,45 73,9 2,89  φ 1.2 PF φ 1.5

BC 22.1N - 23+031 0,030 0,220 23,0 8,75 5,00 0,45 96,0 0,45 −

descida em talude 
de escavação e 

ligação à valeta de 
plataforma

BC 23.1 Viaduto - 11,280 3,970 174,0 92,99 90,00 0,45 29,7 52,42 - Ribeira da Regada

BN3 AN PH N3 AN 0+223 - - - - - - -  φ 1.0

BN3 BN PH N3RBN 0+176 - - - - - - -  φ 1.0

BN3 CD1N PH N3CD1N 0+191 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN3 CD2N PH N3CD2N 0+248 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN3 DN PH N3DN 0+141 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN3 AEBN PH N3AEBN 0+305 0,260 0,220 38,0 7,95 5,00 0,45 129,1 5,25 Φ 1.5 -

BN3EBN PH N3EBN 0+323 0,060 0,120 28,0 4,74 5,00 0,50 129,1 1,35  φ 1.0 -

BN3E1N PH N3E1N 0+699 0,026 0,240 15,0 10,30 10,00 0,50 90,8 0,42  φ 1.0 -

BN3E2N PH N3E2N 0+781 0,026 0,240 15,0 10,30 10,00 0,50 90,8 0,42  φ 1.0 -

BN4B1N PH N4B1N 0+058 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN4B2N PH N4B2N 0+113 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN4C1N PH N4CN 0+161 - - - - - - -  φ 1.0 -

BN4EN PH N4EN 0+199 - - - - - - -  φ 1.0 -

PLENA VIA

Observações
Bacia

RAMOS DOS NÓS

Nó de Carlão

Nó de Pombal

 
 
Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
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Quadro 4 - Características das passagens hidráulicas consideradas para a Solução Alternativa Norte 
(Continuação) 

 
PH Pk Área L H tc cálc. tc adopt. Coef. de I 100 Q100 Secção de

(km2) (Km) (m) (min) (min)  Esc. (C) (mm/h) m³/s Pré-Dimens.

BR7.1N PH R7.1N 0+048 - - - - - - -  φ 0.8

BR7.2N PH R7.2N 0+166 - - - - - - -  φ 0.8

BR8.1N PH R8.1N 0+049 - - - - - - -  φ 0.8

BR8.2N PH R8.2N 0+180 - - - - - - -  φ 1.0

prolongamento da 
bacia  B8.5N

BR11.1N PH R11.1N 0+011 - - - - - - -  φ 0.8

BR13.1N PH R13.1N 0+424 - - - - - - -  φ 1.0

correspondente à 
bacia 13.3N

BR13.2N PH R13.2N 0+497 - - - - - - -  φ 1.0

correspondente à 
bacia 13.4N

BRA4N PH RA4N 0+048 - - - - - - -  φ 1.0

correspondente à 
bacia B14.2

BRA5.1N PH RA5.1N 0+063 - - - - - - -  φ 0.8
correspondente à 

bacia B17.2

BRA5.2N PH RA5.2N 0+360 - - - - - - -  φ 0.8
prolongamento da 

bacia B17.4

BR14.1N PH R14.1N 0+091 - - - - - - -  φ 0.8

BR14.2N PH R14.2N 0+148 - - - - - - -  φ 0.8

BR15.1N PH R15.1N 0+125 - - - - - - -  φ 0.8 -

BR15.2N PH R15.2N 0+418 - - - - - - -  φ 0.8 -

BRA6N PH RA6N 0+104 - - - - - - -  φ 1.0 bacia B19.3N

Observações
Bacia

RESTABELECIMENTOS

 
Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 
 

3.4.5.2. Solução Sul 
 

Quadro 5 - Características das passagens hidráulicas consideradas para a Solução Alternativa Sul 

BACIAS PH's Ao Km 
Área 

(km2) 

L 

(Km) 

H 

(m) 

tc cálc. 

(min) 

tc adopt. 

(min) 

Coef. 
de 

Esc. 
(C) 

Intensidade (mm/h) Caudal (m3 /s) 
Secção 

adoptada I(20) I(50) I(100) Q20 Q50 Q100 

PLENA VIA 

B C7.1S + B 
7.1S 

PH7.1S 7+239 0.20 0.43 68.0 13.58 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 1.8 2.5 2.8 1.2 

B 7.2S PH7.2S 7+652 0.07 0.49 58.0 15.82 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 0.5 0.7 0.8 1.0 

B 7.3S PH7.3S/PF 7+809 0.42 0.91 98.0 25.68 25.00 0.45 45.0 51.7 57.0 2.4 3.3 3.8 PF (Matiére 91/20) 

B 8.1S PH8.1S 8+002 0.02 0.19 49.0 6.58 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.3 0.4 0.4 1.0 

B 8.2S PH8.2S 8+100 0.11 0.70 91.0 20.21 20.00 0.45 50.7 58.2 63.9 0.7 0.9 1.1 1.0 

B 8.3S PH8.3S 8+280 0.06 0.39 91.0 11.72 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 0.6 0.8 0.9 1.0 

B 8.4S PH8.4S 8+453 0.10 0.49 100.0 14.14 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 0.9 1.3 1.4 1.0 

B 8.5S PH8.5S 8+696 0.03 0.25 91.0 7.67 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.4 0.5 0.5 1.0 

B 8.6S PH8.6S 8+811 0.03 0.28 70.0 8.86 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.4 0.5 0.6 1.0 

B 8.7S PH8.7S 8+976 0.06 0.28 91.0 8.53 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.8 1.1 1.2  1.5 

B N1 RA1S + 
B N1 RE2S + 

B 9.1S 
PH9.1S 9+364 0.30 1.28 140.0 33.05 30.00 0.45 40.8 47.0 52.0 1.5 2.1 2.4 1.5 

B N1 RA2S + 
B N1 RBS + B 

9.2S 
PH9.2S 9+483 0.08 0.52 64.0 16.31 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 0.6 0.9 1.0 1.5 

B 9.3S + 
BN1CRES + 
BN1RE3S 

PH9.3S 9+773 0.05 0.32 64.0 10.27 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 0.5 0.6 0.7 1.5 

B 9.4S + B 
CRA4.1S 

PA4.S/PF 9+850 0.07 0.22 76.0 7.11 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 1.0 1.4 1.5 PF (Matiére 91/20) 

B 10.1S PH10.1S 10+153 0.17 0.55 103.0 15.74 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 1.2 1.7 1.9 1.0 

B 10.2S PH10.2S 10+591 0.30 0.80 169.0 20.32 20.00 0.45 50.7 58.2 63.9 1.9 2.6 3.0 1.5 

B 10.3S PH10.3S 10+818 0.21 0.77 178.0 19.44 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 1.5 2.1 2.4 1.5 

B 11.1S PH11.1S 11+027 0.04 0.27 88.0 8.21 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.6 0.8 0.9 1.0 

B 11.2S PH11.2S 11+105 0.04 0.12 96.0 3.85 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.5 0.7 0.8 1.0 

B 11.3S + B 
C11.1S 

PH11.3S/PF 11+634 0.15 0.37 100.0 10.87 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 1.4 1.9 2.1 PF (2.0x2.0) 

B 11.4S PH11.4S 11+775 0.04 0.18 94.0 5.43 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.6 0.8 0.9 1.0 

B R11.2S + B 
12.1S 

PH12.1S 12+122 0.14 0.46 140.0 12.43 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 1.3 1.8 2.0 1.2 

B 12.2S PH12.2S 12+285 0.04 0.26 72.0 8.23 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.6 0.8 0.9 1.0 

B 12.3S PF/PH12.3S 12+464 1.27 1.68 318.0 36.70 35.00 0.45 37.5 43.4 48.1 6.0 8.3 9.5 PF (2.0x2.0) 
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Quadro 5 - Características das passagens hidráulicas consideradas para a Solução Alternativa Sul 

BACIAS PH's Ao Km 
Área 

(km2) 

L 

(Km) 

H 

(m) 

tc cálc. 

(min) 

tc adopt. 

(min) 

Coef. 
de 

Esc. 
(C) 

Intensidade (mm/h) Caudal (m3 /s) 
Secção 

adoptada I(20) I(50) I(100) Q20 Q50 Q100 

B 12.4S + B 
RA5S 

PH12.4S 12+613 0.16 0.33 200.0 8.54 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 2.2 2.9 3.3 1.5 

B 12.5S PH12.5S 12+973 0.28 1.07 184.0 26.43 25.00 0.45 45.0 51.7 57.0 1.6 2.2 2.5 1.2 

B 13.1S PF/PH13.1S 13+095 0.78 1.56 345.0 33.52 30.00 0.45 40.8 47.0 52.0 4.0 5.5 6.4 PF (2.0x2.0) 

B 13.2S PH13.2S 13+177 0.06 0.13 160.0 3.68 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.8 1.1 1.2 1.0 

B 13.3S PH13.3S 13+318 0.01 0.07 60.0 2.62 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.2 0.2 0.3 1.0 

B 13.4S PF/PH13.4S 13+643 0.65 1.40 321.0 30.73 30.00 0.50 40.8 47.0 52.0 3.7 5.1 5.8 PF (2.0x2.0) 

B V14.1S - 14+092 - - - - - - - - - -   Pte.Ribª Souto S 

B 14.1S PH14.1S 14+451 0.06 0.31 20.0 12.50 10.00 0.50 73.6 83.6 90.8 0.6 0.8 0.9 1.0 

B 14.2S PH14.2S 14+685 0.05 0.35 188.0 9.13 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 0.8 1.1 1.2 1.0 

B 14.3S PH14.3S 14+779 0.02 0.13 140.0 3.72 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 0.3 0.4 0.4 1.0 

B 14.4S PH14.4S 14+899 0.07 0.45 188.0 11.69 10.00 0.50 73.6 83.6 90.8 0.8 1.0 1.2 1.0 

B 15.1S PH15.1S 15+006 0.04 0.22 152.0 6.10 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 0.6 0.8 0.9 1.0 

B 16.1S PF/PH16.1S 16+308 0.47 0.94 304.0 21.37 20.00 0.50 50.7 58.2 63.9 3.3 4.6 5.2 PF (2.0x2.0) 

B 16.2S PH16.2S 16+398 * 0.3 1.0 

B 16.3S PH16.3S 16+550 * 0.3 1.0 

B V16.1S + 
BV16.2S 

- 16+800 - - - - - - - - - - - - Viaduto 1 S 

B 17.1S PH17.1S 17+294 0.04 0.20 108.0 5.87 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 0.7 0.9 1.0 1.0 

B 17.2S PH17.2S 17+607 0.24 0.63 216.0 15.49 15.00 0.50 59.2 67.6 73.9 1.9 2.7 3.0 1.5 

B C17.1S + B 
17.3S + B 
C18.1S 

PH17.3S 17+881 0.13 0.31 135.0 8.58 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 2.0 2.6 3.0 1.0 

B C18.2S + B 
18.1S 

PH18.1S/PF 18+427 0.33 0.62 222.0 15.29 15.00 0.50 59.2 67.6 73.9 2.7 3.7 4.2 1.5 

B V19.1S + B 
C19.1S 

- 19+020 - - - - - -   - - - - 
Pte. Ribª 

Barrabaz S 

B 19.1S PH19.1S 19+945 0.07 0.23 85.0 7.03 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 1.1 1.4 1.6  1.5 m 

B V20.1S - 20+325 - - - - - - - - - - - - Viaduto 2 S 

B 20.1S PH20.1S 20+732 0.06 0.20 85.0 6.17 5.00 0.50 106.9 120.3 129.1 0.9 1.2 1.3 1.5 

B C20.1S - 20+800 0.16 0.77 100.0 21.82 20.00 0.50 50.7 58.2 63.9 1.2 1.6 1.8 Vala pé de talude 

B 21.1S PH21.1S 21+236 12.79 5.42 221.0 119.37 115.00 0.45 19.8 23.3 26.3 31.6 44.6 52.5 Matiére 91/20 

B R13.2S + 
BN2 RAB1S + 
BN2 RAB2S 
+B 21.2S + 
BN2RB1S 

PH21.2S 21+938 0.28 0.69 128.0 18.65 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 2.5 3.5 3.9 1.5 

B R13.1S + B 
22.1S 

PH22.1S 22+170 0.14 0.59 167.0 15.23 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 1.0 1.4 1.6 1.0 

B 22.2S PH22.2S 22+341 0.04 0.15 106.0 4.55 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.5 0.7 0.7 1.5 

B 22.3S PH22.3S/PF 22+672 0.06 0.20 126.0 5.79 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.8 1.1 1.3 PF  

RAMOS DOS NÓS 

NÓ DE CARLÃO 

B N1 RA1S PHN1RA1S 0+290 0.28 1.14 126.0 30.29 30.00 0.45 40.8 47.0 52.0 1.4 2.0 2.3 1.2 

B N1 RA2S PHN1RA2S 0+346 0.06 0.32 34.0 11.52 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 0.5 0.7 0.8 1.0 

B N1 RDS PHN1RDS 0+072 * 0.3 1.0 

B N1 RBS PHN1RBS 0+223 * 0.3 1.0 

B N1 RE1S + 
BN1RDS 

PHN1RE1S 0+377 * 0.3 1.0 

B N1 RE2S + 
B N1 RA1S 

PHN1RE2S 0+452 0.29 1.14 134.0 29.94 25.00 0.45 45.0 51.7 57.0 1.6 2.3 2.6 1.2 

B N1 CRES + 
B N1 RE3S 

PHN1RE3S 0+883 0.03 0.22 18.0 9.16 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.4 0.6 0.7 1.0 

NÓ DE POMBAL 

B N2 RAB1S PHN2RAB1S 0+001 0.18 0.59 123.0 16.19 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 1.3 1.8 2.1 1.2 

B R12.2S + B 
N4 RAB2S 

PHN2RAB2S 0+116 0.07 0.32 122.0 9.22 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 0.6 0.8 0.9 1.0 

B N2 RBS PHN2RBS 0+055 * 0.3 1.0 

B R12.1S + B 
22.1S + B N2 

RCD1S 
PHN2RCDS 0+025 0.16 0.60 183.0 15.18 15.00 0.45 59.2 67.6 73.9 1.2 1.6 1.9 1.2 

RESTABELECIMENTOS 

B R11.1S PH R11.1S 0+134 * 0.30  0.3 0.8 

B R11.2S PH R11.2S 0+345 0.12 0.46 112.0 12.97 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 1.1 1.5 1.7 1.0 

B R13.1S PH R13.1S 0+300 0.12 0.53 155.0 14.15 10.00 0.45 73.6 83.6 90.8 1.1 1.5 1.7 1.0 

B R13.2S PH R13.2S 0+533 0.05 0.18 102.0 5.48 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 0.6 0.8 0.9 0.8 

B RA5S PH RA5S 0+266 0.16 0.33 200.0 8.54 5.00 0.45 106.9 120.3 129.1 2.1 2.9 3.2 1.5 

Nota: * Para bacias não significativas inferiores a 0.02 km2 adoptou-se o caudal minimo de 0.3 m3 /s 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 



Parecer da Comissão de Avaliação  
Abril de 2010 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2165 
IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 (projecto de execução)                                                   17 

3.4.6. Terraplenagens  
 
No Quadro 6 apresenta-se uma síntese dos movimentos de terras previstos para cada uma das 
Soluções Alternativas em estudo. 

Quadro 6  - Movimento de terras 

Solução Alternativa Escavação (m³) Aterro (m³) Balanço (m³) 

Norte 3.702.396 3.297.512 404.884 

Sul 2.990.750 2.297.860 692.890 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 
Os quadros seguintes apresentam as movimentações de terras, através das operações de aterro e de 
escavação mais significativas em ambas as soluções. 
 

Quadro 7 - Aterros/Escavações com alturas máximas superiores a 10 e 15 m (Solução Alternativa Norte) 

Localização 
(km) 

Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox.*(m) 

Tipo de 
operação 

 
Localização 

(km) 
Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox. (m)* 

Tipo de 
operação 

7+350 a 7+775 425 19.3 (LD) escavação >15  14+675 a 14+850 175 32.7 (LE) aterro > 15 
7+800 a 7+850 50 12.9 (LE) aterro > 10  14+875 a 15+300 425 31 (LE) escavação>15m 

7+850 a 8+075 225 16.3 (LD) escavação >15  15+250 a 15+375 125 15.7 (E) aterro > 15 

8+100 a 8+550 450 21.4 (LE) aterro > 15m  16+175 a 16+575  400 20.4 (LD) escavação>15 

8+550 a 8+800 250 13.5 (LD) escavação >10  16+600 a 16+825 225 16.8 (E) aterro > 15 

8+700 a 9+100 400 25.9 (LE) aterro > 15  16+850 a 17+225 375 20.3 (LD) escavação>15 

9+125 a 9+675 550 15.3 (LE) escavação >15  17+250 a 17+425 175 18.5 (LE) aterro > 15 

9+650 a 10+000 350 21.8 (LD) aterro > 15m  17+500 a 17+800 300 11.4 (LE) aterro > 10 

10+000 a 
10+325 

325 21.3 (LE) escavação >15  17+825 a 18+225 400 25.7 (LE) escavação>15 

10+350 a 
10+950 

600 15.9 (LD) aterro > 15  18+475 a 19+300 825 16.3 (LE) escavação>15 

10+975 a 
11+500 

525 18.8 (LE) escavação >15  19+325 a 19+950 625 20.9 (E) aterro > 15 

11+525 a 
12+600 

1075 22.2 (LD) aterro > 15  20+400 a 20+650 250 17.1 (LE) escavação>15 

12+600 a 
12+725 

25 21.7 (LE) aterro > 15  20+675 a 21+400 725 14.3 (LD) aterro > 10 

12+750 a 
13+025 

275 31.4 (LD) escavação >15  21+400 a 21+475 75 10.7 (LE) escavação>10 

13+050 a 
13+375 

325 19.6 (LE) aterro > 15  21+550 a 21+675 125 11.7 (LE) escavação>10 

13+550 a 
13+675 

125 11.5 (LE) aterro > 10  21+700 a 21+850 150 16.4 (LD) aterro > 15 

13+700 a 
14+200 

500 22.5 (LE) escavação >15  22+550 a 23+225 675 14.3 (LE) aterro > 10 

14+250 a 
14+650 

400 30.9 (LE) escavação >15  23+625 a 23+936 310 13.4 (LE) aterro > 10 
* foi considerada a altura máxima em cada troço, indicando-se se ela ocorre no Lado Esquerdo (LE), Eixo (E) ou Lado Direito (LD) 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 

Quadro 8 - Aterros/Escavações com alturas máximas superiores a 10 e 15 m (Solução Alternativa Sul) 

Localização 
(km) 

Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox.*(m) 

Tipo de 
operação 

 
Localização 

(km) 
Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox.* (m) 

Tipo de 
operação 

6+275 a 6+475 200 11.0 (E) aterro > 10  14+225 a 14+425 200 20.3 (LD) escavação>15 
7+000 a 7+200 200 10.1 (LD) escavação>10  14+475 a 14+650 175 14.0 (LD) escavação>10 

7+375 a 7+575 200 14.3 (LD) escavação>10  14+675 a 14+800 125 16.0 (LE) aterro > 15 

7+725 a 7+850 125 17.6 (E) aterro > 15  14+725 a 15+350 625 13.5 (LD) escavação>10 

8+400 a 8+500 100 14.4 (LE) aterro > 10  16+200 a 16+250 50 20.5 (LE) escavação>15 

8+500 a 8+800 300 17.5 (LD) escavação>15  16+250 a 16+325 75 16.3 (LD) aterro > 15 

8+850 a 8+875 25 17.3 (LD) escavação>15  16+375 a 16+575 200 15.7 (LD) aterro > 15 

8+700 a 9+050 350 20.9 (LE) aterro > 15  16+350 a 16+375 25 14.2 (LE) escavação>10 

9+075 a 9+300 225 26.5 (LD) escavação>15  16+575 a 16+700 125 15.9 (LE) escavação>15 
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Localização 
(km) 

Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox.*(m) 

Tipo de 
operação 

 
Localização 

(km) 
Ext. 
(m) 

Altura 
máxima 

aprox.* (m) 

Tipo de 
operação 

9+325 a 9+550 225 18.1 (LE) aterro > 15  17+125 a 17+575 475 22.3 (LE) escavação>15 

9+550 a 9+725 175 13.9 (LD) escavação>10  17+550 a 17+650 100 11.6 (LD) aterro > 10 

9+700 a 9+875 175 19.9 (E) aterro > 15  17+625 a 17+850 225 18.5 (LE) escavação>15 

9+900 a 10+075 175 11.0 (LD) escavação>10  17+925 a 18+225 300 21.3 (LE) escavação>15 

10+200 a 
10+525 

325 10.6 (LD) escavação>10  18+250 a 18+475 225 31.5 (LD) aterro > 15 

10+525 a 
10+875 

125  13.1 (LE) aterro > 10  18+500 a 18+750 250 18.9 (LE) escavação> 15 

10+875 a 
11+075 

200 10.9 (LD) escavação>10  19+250 a 19+900 650 21.4 (LD) escavação> 15 

11+175 a 
11+475 

300 19.9 (LD) escavação>15  19+900 a 20+025 125 21.3 (LD) aterro > 15 

11+500 a 
11+700 

200 19.4 (LE) aterro > 15  20+575 a 20+800 225 19.7 (LE) aterro > 15 

11+725 a 
12+125 

400 11.0 (LD) escavação>10  20+825 a 21+175 350 15.1 (LD) escavação> 15 

12+650 a 
12+925 

275 18.1 (LD) escavação>15  21+200 a 21+400 200 27.8 (E) aterro > 15 

12+925 a 
13+650 

725 14.0 (LE) aterro > 15  21+925 a 22+450 525 11.1 (LE) aterro > 10 

13+675 a 
13+950 

275 13.1 (LD) escavação>10      
* foi considerada a altura máxima em cada troço, indicando-se se ela ocorre no Lado Esquerdo (LE), Eixo (E) e Lado Direito (LD) 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 
 

3.4.7. Vedação 
 
O Lote 6.2 será vedado na sua totalidade, englobando a vedação os ramos dos nós de Carlão e 
Pombal. Os restabelecimentos das vias interferidas não serão vedados. A vedação será conseguida 
através de uma rede de malha variável ou progressiva, do tipo “cerca de caça”, fixa em postes de 
madeira, com 1,80 m de altura acima do solo e rematada inferiormente com uma fiada de arame 
farpado. Na sua base, esta rede será complementada por outra, de malha apertada e fixa à primeira, 
colocada nos 0,50 m inferiores e dobrada em 0,50 m junto ao solo. 
 
Prevê-se complementarmente a colocação de portões na vedação, de modo a permitir o acesso ao 
pessoal para trabalhos de manutenção e limpeza da via, bem como para a saída de animais que 
possam vir a ser encontrados dentro da zona vedada. 
 
 

3.4.8. Tráfego 
 
Espera-se na plena via do troço do IC5 – Murça (IP4) / Nó de Pombal, Trecho Carlão / Nó de Pombal, 
os seguintes valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) para os anos de referência (2012), 
intermédio (2022) e horizonte (2032), conforme indicado no quadro seguinte. 
 

Quadro 9 - Evolução prevista para o tráfego médio (TMDA) – Cenário Central 

Sublanço 2012 2022 2032 

Nó de Carlão / Nó de Pombal 3382 6264 7979 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 

Estima-se que o tráfego no período de entardecer corresponda a 10,8% do total e no período 
nocturno corresponda a 10,7% do total de veículos, para o sublanço Nó de Carlão e Nó de Pombal. A 
percentagem de tráfego pesado é de 6,9% no período de entardecer e os 10,2% no período nocturno 
no sublanço considerado. 
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3.4.9. Serviços Afectados 
 

Quadro 10 – Síntese dos Serviços Afectados 
 

Localização Aproximada (km) Serviço Interferido Jurisdição 

Solução Alternativa Norte 

Nó de Carlão Conduta adutora CM de Alijó 

Restabelecimento 9.3N Conduta adutora CM de Alijó 

km 19+275 e Restabelecimento A6N Conduta adutora Águas de Carrazeda SA 

km 19+350 Traçado da Banda Larga – Fibra óptica 
Associação de Municípios da Terra Quente 

Transmontana 

Solução Alternativa Sul 

km 9+138, km 0+126 do Ramo A e 
km 0+150 do Ramo D do Nó de 

Carlão 
Conduta adutora CM de Alijó 

km 10+881 (Rest. 10S) Conduta adutora CM de Alijó 

km 19+060 Traçado da Banda Larga – Fibra óptica 
Associação de Municípios da Terra Quente 

Transmontana 

Fonte: EIA, Arqpais, Agosto de 2009 
 

3.4.10. Estaleiro 
 

O estaleiro provisório de apoio à obra encontra-se na proximidade do início do traçado de ambas as 
Soluções Alternativas (a SW do km 7+200), mais concretamente em terrenos cedidos pela autarquia 
(CM de Alijó) na vizinhança do aeródromo da Chã-Alijó, actualmente sem actividade. Este estaleiro já 
se encontra instalado, uma vez que é o mesmo que serve o lote 6.1, anterior ao presentemente em 
avaliação. 
 
A construção da Ponte sobre o Tua deverá implicar a criação de um novo estaleiro na sua 
proximidade, desconhecendo-se ainda o local para a sua implantação. 
 
 

3.4.11. Programação Temporal 
 
A obra terá uma duração aproximada de 25 meses prevendo-se que esteja em funcionamento no 
último trimestre de 2011 e em exploração até 2032, considerado o ano horizonte do projecto.   
 
 

3.4.12. Investimento 
 
De acordo com a Nota de Envio do EIA para a Autoridade de AIA, o valor do investimento associado 
ao projecto é de 80 000 000 €. 
 
 
 
 
4. ANTECEDENTES 
 
O projecto do IC5 – lanço IP4/IP2, com cerca de 46 km, foi sujeito a procediemento de AIA em 2003. 
 
Foram apresentados dois traçados alternativos até ao Nó de Vila Flôr, a Solução 1 com uma 
extensão de 40 km e a Solução 2, com uma extensãod e 39 km, e para dois trechos pequenas 
variantes, designadamente: 

• Alternativa 1, com cerca de 6km, e a Alternativa 2, com cerca de 7km, para o atravessamento 
do Rio Tua; 

• Alternativa 4, com uma extensão de 5,6 km, para afastamento da barragem do peneireiro. 
 
Apartir do Nó de Vila Flôr até ao final do lanço foi apresentado um único traçado com cerca de 6km, 
designado por Alternativa 6. 
 



Parecer da Comissão de Avaliação  
Abril de 2010 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2165 
IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 (projecto de execução)                                                   20 

De referir que as Soluções e Alternativas então apresentadas não eram totalmente diferenciadas uma 
vez que para além de apresentarem troços comuns, desenvolvem-se quase na totalidade dentro do 
mesmo corredor, como foi referido no parecer da Comissão de Avaliação que avaliou o Lanço do IC5 
– IP4/IP2. 
 
 

Figura 1 – Soluções e Alternativas do projecto IC5 – Lanço IP4/IP2 

 
 
Fonte: RNT IC5 – Lanço IP4/IP2, COBA, Junho de 2003 
 
 
 
Salienta-se que já neste projecto se estimava que a travessia do rio Tua constituía uma grande 
condicionante ao projecto e eram apresentadas soluções para a ponte sobre o Tua, com alturas 
coincidentes com a proposta para a actual Solução Sul, do IC5 – Trecho Carlão – Nó de Pombal. 
 
Em Dezembro de 2003 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projecto “Lanço do 
IC5 – IP4/IP2”, tendo sido emitido parecer favorável ao traçado resultante da conjugação da Solução 
1 até ao viaduto 3S1 + Solução 2 até à PI24 + Alternativa 4 + Solução 1 até ao Nó de Vila Flôr + 
Alternativa 6 condicionado à implementação das medidas de minimização e programas de 
monitorização constantes da DIA. 
 
Em Novembro de 2007, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 177/2007, foi incluído 
este lanço do IC5 na denominada Subconcessão do Douro Interior, tendo sido contratado o seu 
desenvolvimento à Concessionária AENOR Douro Interior, actual ASCENDI. 
 
Segundo a concessionária, no desenvolvimento do traçado em Projecto de Execução e tendo por 
base a solução aprovada em AIA, verificaram-se algumas dificuldades construtivas, bem como 
algumas situações de risco especialmente na zona de travessia do Tua. A ponte projectada 
aparesenta um comprimento de 780m e uma altura máxima de 200m, e consequentemente um 
elevado custo. 
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Assim, a concessionária decidiu estudar traçados alternativos, ainda que isso implicasse sair do 
corredor aprovado em sede de AIA, implicando a realização de um novo procedimento de AIA.  
 
Optou por dividir o Lote 6 – IC5 Murça/Pombal em dois trechos, o Lote 6.1 IC5 Murça/Carlão e o 
presente Lote 6.2 IC Carlão/Pombal. 
 
No trecho entre Carlão e Pombal, a concessionária desenvolveu um novo traçado a norte do corredor 
anteriormente aprovado, o qual de acordo com a concessionária, permite minimizar de uma forma 
significativa a dimensão da Ponte a construir no atravessamento do rio Tua, quer em extensão, quer 
em altura, e consequentemente os custos associados, mantendo os mesmos objectivos funcionais do 
projecto. A ponte da solução Norte apresenta 500m de comprimento e 140m de altura. 
 
Refere-se ainda que durante a realização do EIA, a ASCENDI estabeleceu contactos com as 
Câmaras Municipais abrangidas pelos traçados, tendo as reuniões realizadas o objectivo de dar a 
conhecer às autarquias a nova alternativa (Solução Norte) e verificar a existência de novas 
condicionantes ou compromissos que eventualmente pudessem interferir com a Solução Norte. 
 
 
 
5. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

5.1. Geologia e Geomorfologia; Sismotectónica; Georrecursos 
 

5.1.1. Caracterização da Situação de Referência 
 

A obra insere-se no vale do Tua, que constitui uma área de elevado interesse para o património 
geológico e geomorfológico do país, nomeadamente atendendo ao profundo encaixe que apresenta, 
o qual introduz para os traçados em estudo um desnível de quase 500 m e com declives fortes.  

É devido às características do relevo ao longo dos corredores escolhidos para este troço do IC-5 que 
se está face a uma obra com grandes impactes neste descritor, atendendo sobretudo às escavações 
e obras de arte previstas, com consequências no elevado custo da obra, complexa em termos 
operacionais e de estabilidade geotécnica, impondo cuidados particulares não só na fase de 
construção, mas também na manutenção de condições adequadas de exploração, por exemplo face 
aos elevados taludes previstos (ultrapassando 15 m numa extensão superior a 40 % do traçado). 
 

Deve ser vincada a afectação induzida pela obra prevista, que, embora correspondendo, em termos 
genéricos, apenas à construção de um troço viário de cerca de 16 km de extensão e plataforma com 
largura total da ordem de 14 a 21 m, inclui obras de arte de grande dimensão, bem como escavações 
importantes, superiores, por exemplo, às previstas em grandes barragens do PNBEPH ou 
comparáveis às que actualmente estão associadas a projectos de alta velocidade ferroviária. 
 

As alternativas apresentadas para o traçado inserem-se numa região de relevo muito acentuado, 
atravessada pelo vale correspondente ao rio Tua. Este relevo apresenta um modelado mais suave 
apenas junto às terminações NW e SE do traçado proposto, predominando em geral zonas mais 
acidentadas, incluindo encostas muito escarpadas e localmente verticalizadas, bem como vales 
fortemente encaixados associados a uma rede hidrográfica densa e hierarquizada. Esta rede de 
drenagem, incluindo o traçado do Tua, evidencia um claro controle estrutural na sua instalação. 

A área de implantação do projecto apresenta, em termos geológicos e geomorfológicos, duas zonas 
com características diferentes:  

• De forma predominante afloram as formações correspondentes a granitos Hercínicos, 
abrangendo as colinas aplanadas de cumes entre os 700 – 800 m, ocorrendo na maioria do 
traçado da Alternativa Norte e, quanto à Alternativa Sul, na metade NW desta e na sua 
terminação oriental. 
• Com ocorrências associadas ao troço mais encaixado do rio Tua encontram-se 
metassedimentos correspondentes ao Complexo Xisto-grauváquico, presente na alternativa 
Norte sensivelmente no troço médio, numa extensão de cerca de 4 km (km12+800 a 
16+700), e, na alternativa Sul, com extensão superior, entre os km 14+300 e 20+100.  
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O relevo associado às rochas xistentas inclui colinas que atingem 400 – 500 m, mas apresenta-se 
genericamente, mais vigoroso e acidentado do que nas regiões graníticas, e com evidência de erosão 
diferencial associada marcadamente a contraste litológico. 

 

Todas as litologias presentes na região, inserida na Zona Centro-Ibérica, estão descritas de forma 
pormenorizada no EIA. Apresenta-se um resumo de caracterização das Unidades lito-estratigráficas 
presentes: 

• Unidades Metassedimentares, intensamente metamorfizadas e dobradas, em geral 
constituídas por filitos, metagrauvaques e metaquartzograuvaques, estando representadas as 
Formações do Rio Pinhão e da Desejosa. 
• Granitos geralmente de grão fino a médio, ou médio a grosseiro, de duas micas, por 
vezes com megacristais. Correspondem às Fácies de Pegarinhos, Carlão (predominante na 
área de estudo) e Carrazeda de Ansiães. 
• Rochas filonianas: observam-se filões e massas aplo-pegmatíticos, nomeadamente 
preenchendo fracturas NW-SE, bem como filões de quartzo instalados sobretudo nas 
formações graníticas. 
• Depósitos de cobertura. Ocorrem terraços fluviais, aluviões (frequentes ao longo das 
linhas de água), depósitos eluvio-coluvionares, solos residuais resultantes da alteração dos 
maciços rochosos subjacentes, depósitos de vertente e, muito pontualmente, aterros. 

 
Tectónica. A fracturação regional inclui quatro sistemas assim definidos: NNE-SSW a NE-SW, WNW-
ESE, ENE-WSW e ainda NNW-SSE a N-S.  
Em termos de neotectónica assinalam-se duas falhas consideradas activas: a falha Régua-Verín e a 
falha Manteigas-Vilariça-Bragança, ambas a cerca de 20 km do empreendimento e de orientação 
geral NNE-SSW. Sobre a terminação oriental do traçado ocorre uma fractura, indicada como “falha 
activa, certa”, “falha de inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical” (Cabral 
1995; Cabral & Ribeiro, 1988).  

Sismotectónica e Sismicidade. Tendo em consideração a carta referente a sismicidade histórica e 
instrumental registada em Portugal, correspondente ao período de 1531-1996, para a área de estudo 
corresponderá a intensidade sísmica máxima de VI (escala de Mercalli modificada).  
No que se refere ao Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP, 2000), esta região insere-se na zona D, ou seja, aquela em que risco sísmico a considerar 
será menor.  

 
Geotecnia. O estudo geológico-geotécnico incluiu sondagens, poços, diversos ensaios usuais em 
geotecnia, perfis geofísicos e avaliação do estado de fracturação e alteração do maciço.  
Permitiu fazer o zonamento preliminar do maciço, inclusive em termos de ripabilidade. Foram 
estudados os locais de inserção das obras de arte principais, nomeadamente de forma a prever as 
profundidades que será necessário atingir para encontrar boas características geomecânicas de 
fundação, sendo também propostas as geometrias a adoptar em taludes de escavação e de aterro. 

 
Georrecursos. Em termos de recursos minerais a zona de implantação do projecto apresenta 
potencialidades para a exploração de tungsténio, estanho e urânio. Os granitos apresentam aptidão 
como recurso em rocha ornamental ou industrial, o que também acontece com as rochas filoneanas, 
dado o seu potencial para exploração de minerais como quartzo e feldspato. 
 
Quanto a Recursos hidrominerais estão em causa as águas mesotermais de Carlão e de São 
Lourenço, que emergem na dependência de estruturas de direcção NNE-SSW. No caso de Carlão 
trata-se da zona de contacto entre o granito do mesmo nome e a Formação da Desejosa, associada 
a um filão aplito-pegmatítico N30ºW,45ºNE, atravessado por filonetes centimétricos quartzosos de 
direcção NE-SW (Marques et al. 1998; Gomes & Alencoão, 2005); por seu turno as nascentes de São 
Lourenço ocorrem no seio do granito de Carlão.  
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5.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 

 

Os aspectos principais em que este Projecto interage com o Descritor são os seguintes:  

i) A alteração geomorfológica induzida pela obra, com escavações que interferem de 
forma substancial com a topografia, morfologia e paisagem actual, incluindo taludes e 
aterros de grande dimensão.  

ii) Movimentações de terras, decorrentes não só dos aterros a constituir, mas sobretudo 
das grandes escavações a realizar (totalizando cerca de 3 a 3,7 Mm3, consoante a 
Alternativa), indicadas na Tabela seguinte (idêntica ao Quadro 6). 

 
Alternativa Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço (m3) 

Norte 3 702 396 3 297 512 404 884 
Sul 2 990 750 2 297 860 692 890 

 

 

iii) Balanço de terras, decorrente da alínea anterior, representado sobretudo pelo elevado 
volume de resíduos que seguirá para depósito (cerca de 0,4 a 0,7 Mm3). 

iv) Afectação da estabilidade de taludes de escavação e de aterro, não só em fase de 
obra mas também durante a fase de exploração (deslizamentos, queda de blocos, 
ravinamentos). Recorda-se que o EIA/Projecto refere taludes de altura superior a 15 
m numa extensão superior a 40 % do traçado. 

v) Tendo em conta a futura construção da Barragem de Foz Tua, eventual afectação da 
estabilidade actual das vertentes abrangidas pelo perímetro da albufeira, por exemplo 
através da eventual implantação de volumes de aterro ou de escombreiras nessas 
encostas.  

vi) Obtenção de inertes, por exemplo para utilização nas camadas superiores da 
plataforma ou em gabiões. 

 
 

Georrecursos. Tendo em conta o traçado das duas Alternativas não se prevê a afectação de 
ocorrências de recursos minerais metálicos ou não metálicos.  
 
Quanto a recursos hidrominerais, as duas concessões existentes na área de estudo correspondem às 
Caldas do Carlão e às Caldas de S. Lourenço, ambas com um perímetro de protecção, no primeiro 
caso já fixado por Lei e no segundo caso, em fase de proposta aguardando aprovação. Numa análise 
da posição relativa dos traçados Norte e Sul face aos perímetros de protecção das Caldas verifica-se 
que a solução Norte passa 0,5 a 1 km a Sul das Caldas do Carlão, enquanto a solução Sul se localiza 
cerca de 1 km a SW das Caldas de S. Lourenço.  
 
Não se prevê afectação destes recursos hidrominerais, mas recomenda-se particular atenção com 
contaminações, nomeadamente porque os locais de recarga são dificilmente individualizáveis, 
podendo corresponder, não só aos planaltos mais elevados, mas também aos principais cursos de 
água, bem como às zonas de fracturação existentes na região.  

 

Medidas de minimização 

As Medidas de Minimização propostas no EIA são adequadas às situações presentes, desde que 
efectiva e correctamente implementadas.  

No anexo ao parecer indicam-se as Medidas de Minimização complementares às que foram 
propostas. São apresentadas medidas que se aplicam aos impactes ii), iii), iv), v) e vi) acima 
indicados e que serão essenciais para reduzir parcialmente essas afectações, como se exemplifica:  

• Reduzir o volume de materiais provenientes de escavações através quer da sua 
máxima reutilização em aterros, quer de ajustes que optimizem a rasante do traçado.  
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• Tendo ainda como objectivo reduzir a afectação decorrente do volume de resíduos 
(balanço de terras), poderá ser avaliada a hipótese de recorrer a áreas inundáveis, 
inseridas na futura albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua, através de 
negociação com o proponente deste Projecto e com as entidades que superintendem o 
sector. 

• É de vincar a importância das medidas que se relacionam com a garantia da 
estabilidade de taludes, inclusive na fase de exploração, como é o caso da drenagem e 
da implementação e manutenção adequada do revestimento vegetal previsto.  

• Tendo também em vista garantir a estabilidade de encostas e taludes, será de prever a 
necessidade de implementar planos de observação geotécnica ou de monitorização no 
âmbito da estabilidade de vertentes. 

• A obtenção de inertes para a obra pode ser minimizada, como demonstra a intenção 
do empreiteiro (referida durante a visita da CA ao local) de reutilizar rochas graníticas 
provenientes de escavações e que apresentam boas características mecânicas, 
através da sua britagem no estaleiro. 

 
 

5.1.3. Comparação de Alternativas 
 
Em termos gerais de afectação do Descritor Geologia – Geomorfologia trata-se de uma obra com 

impactes negativos de grande vulto.  

 

A avaliação comparativa das hipóteses de construção consideradas sugere que a Alternativa Norte é 

mais favorável, tendo em conta os seguintes aspectos: 

• Apresenta um balanço de terras mais favorável, com cerca de 0,4 Mm3 de resíduos, 
enquanto a Alternativa Sul inclui cerca de 0,7 Mm3 de terras para depósito. 

• Trata-se de um traçado com um desenvolvimento predominante sobre rochas 
graníticas, o que, no caso concreto desde Projecto, nesta região, e na comparação 
com a Alternativa Sul, deverá proporcionar condições geotécnicas mais adequadas e 
mais seguras (este aspecto tem particular importância neste projecto, face à 
complexidade do empreendimento e da obra).  

• A Alternativa Sul inclui um extenso troço que se desenvolve em formações xistentas 
(km14+300 a 21+100), frequentemente ao longo de encostas bastante acentuadas, 
sugerindo uma susceptibilidade maior à instabilidade de vertentes. 

• Esta susceptibilidade pode ser acentuada pela heterogeneidade litológica que 
caracteriza esse troço, dada a ocorrência de inúmeros filões (aplitos, aplopegmatitos 
e/ou pegmatitos) encaixados na Formação do Rio Pinhão (metagrauvaques com 
intercalações de filitos e microconglomerados). 

• O traçado de uma nova rodovia deve aproximar-se, ou seguir, o traçado de vias já 
existentes, como forma de reduzir ou evitar impactes no descritor Geomorfologia. 
Neste sentido, a opção de traçado mais adequada será a Alternativa Norte, uma vez 
que a opção Sul provocaria a afectação de uma região que ainda não inclui obras 
rodoviárias de relevo. 

• O facto da Alternativa Sul reduzir o traçado em cerca de 1 km (15,8 versus 16,9 km) 
não representa, para o descritor Geomorfologia, um aspecto determinante em defesa 
da opção Norte, face ao aspecto referido no ponto anterior (inclusive porque a melhor 
alternativa seria francamente a Opção Zero).   

• Ainda tendo em vista a redução de impactes no descritor Geomorfologia, a abertura de 
acessos de obra extensos e em encostas de forte declive, essenciais para construção 
da grande ponte prevista na Alternativa Sul, configuraria um conjunto de impactes 
negativos particularmente acentuado e significativo (como é o caso das escavações, 
movimentação de terras, estabilidade de taludes e encostas, queda de blocos). 
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Alguns aspectos indiciariam a preferência pela Alternativa Sul, como é o caso do volume de 
escavação / movimentação de terras ser mais importante na alternativa Norte, ou ainda desta 
envolver mais afectações hidrogeológicas. Por seu turno a Alternativa Norte apresenta maior número 
e maior extensão de taludes de aterro/escavação com alturas máximas superiores a 15 m e a 20 m, 
enquanto a Alternativa Sul apresenta maior susceptibilidade à instabilidade de vertentes, pois 
apresenta maior extensão de vertentes com declive superior a 10º. 
 
Considera-se que é de manter a preferência pela Alternativa Norte, por se considerar que as 
afectações hidrogeológicas previstas na Alternativa Norte podem ser minimizáveis, inclusive porque o 
proponente terá todo o interesse em precaver situações futuras de instabilidade e de degradação da 
obra. 
 
Na comparação das duas alternativas, Norte ou Sul, é de concluir que ambas as soluções acarretam 
impactes negativos, em especial para o descritor Geomorfologia.  
 

Trata-se de uma rodovia que, a ser construída seguindo a Alternativa Norte, se caracteriza por um 
impacte negativo significativo e fracamente minimizável, mas para a qual se considera não ser de 
atribuir parecer desfavorável. Quanto à Alternativa Sul, considera-se que é de atribuir parecer 
desfavorável. 
 
 

5.2. Solos e Uso do Solo para a Agricultura 
 

O EIA caracteriza comparativamente as fases de construção e exploração das duas soluções 
(Norte/Sul) quanto à ocupação dos solos e uso do solo para a Agricultura, apresentando para ambos 
casos resultados muito similares, com predominância, essencialmente, de culturas anuais, olival, 
vinha, floresta de produção e protecção e matos. 

As duas soluções apresentadas prevêem a ocupação, respectivamente, Norte e Sul, de 60,3 e 67,2 
ha. de solos de REN e de 5,5 e 0,7 de RAN. 

Quanto às áreas afectadas para as classes de uso do solo e, em termos de planeamento e gestão de 
território, considera-se a solução Norte mais vantajosa. 

No que concerne à Sul, esta afigura-se mais sensível, em termos ambientais e de ocupação do solo, 
considerando que a orografia é muito mais acidentada do vale do Rio Tua. 

Concorda-se com as medidas de minimização propostas no EIA. 
 
 
 

5.3.  Ordenamento do Território e Uso do Solo 
 
O estudo procede a uma caracterização comparativa do ambiente afectado e faz a projecção da 
evolução da situação actual sem projecto e nas fases de construção e exploração, de modo a permitir 
a análise e avaliação de impactes de projecto e impactes ambientais e propor a definição de medidas 
de mitigação de impactes negativos e potenciação de impactes positivos. 

A solução Norte apresenta uma extensão de 16,9 km, com atravessamento do Rio Tua a 140 metros 
de altura e 525m de extensão, em contraponto com a solução Sul com 15,8 Km e atravessamento do 
Rio Tua a 192 metros de altura e 765 metros de extensão. 

As duas soluções apresentam uma caracterização de ocupação do solo muito similar, com 
predominância, essencialmente, de culturas anuais, olival, vinha, floresta de produção e protecção e 
matos. 

As soluções apresentadas prevêem a ocupação, respectivamente, Norte e Sul, de 60,3 e 67,2 ha. de 
solos de REN e de 5,5 e 0,7 de RAN. 

Os impactes previstos para a fase de construção são similares para as soluções Norte e Sul, sendo 
considerados negativos, certos, directos, permanentes e irrversíveis de magnitude reduzida, sendo 
que na solução Sul os impactes na actividade agrícola poderão assumir uma significância elevada, 
em particular, a nível local. 
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A análise comparativa dos critérios permite concluir que, em termos de áreas afectadas para as 
classes de uso do solo, a solução Norte é mais vantajosa. 

A análise comparativa dos critérios permite concluir que, em termos de planeamento e gestão de 
território, a solução Norte é mais vantajosa. 

Os impactes negativos são susceptíveis de ser mitigados, na maior parte, pela adopção de medidas 
de minimização adequadas a implementar nas fases de construção e exploração 

A Solução Sul atravessa uma zona menos humanizada e de valores ecológicos e de paisagem que 
se encontram mais preservados. 

Efectivamente, a área definida pelo corredor Sul afigura-se mais sensível, em termos ambientais e de 
ocupação do solo considerando a orografia mais acidentada do vale do Rio Tua no local previsto, que 
se entende dever ser preservada. 

A Solução Norte define uma solução lógica de traçado muito próximo da EN 582, permitindo que esta 
infra estrutura sirva de apoio de obra reduzindo a necessidade de criação de acessos provisórios de 
obra. 

A Solução Norte aparece como globalmente mais favorável, em termos de análise dos Factor 
Ambiental Ocupação do Solo e Planeamento e Gestão de Território, pelo que se propõe que a 
escolha sobre o traçado do Trecho Carlão / Nó de Pombal do Lanço Murça (IP4) / Nó de Pombal do 
Lote 6.2 do IC 5 recaia sobre a solução Norte. 

 
 

5.4. Recursos Hídricos 
 

5.4.1. Caracterização da Situação de Referência 
 
Recursos Hídricos Superficiais 

 

O EIA refere que ambos os traçados se desenvolvem na bacia hidrográfica do Rio Douro, e mais 
especificamente na sub-bacia do Rio Tua. No desenvolvimento das soluções alternativas verifica-se o 
atravessamento de diversas linhas de água. O EIA refere que para garantir o correcto escoamento 
das linhas de água transpostas se consideraram órgãos de drenagem dimensionados para um 
período de retorno de 100 anos, tendo complementarmente sido feita a verificação do funcionamento 
hidráulico das passagens hidráulicas para os caudais de cheia previstos, de modo a que a altura a 
montante não excedesse 35% da altura ou diâmetro da passagem hidráulica, garantindo sempre que 
não é atingido o nível da plataforma. 

Complementarmente foi também considerado o desenvolvimento de Pontes e Viadutos em ambas as 
soluções alternativas, para a transposição das principais linhas de água. 

O EIA refere que na alternativa Norte, o atravessamento do Rio Tua é efectuado com uma ponte de 
grande dimensão, aproximadamente 140 metros de altura e uma extensão de 525 metros. 

O EIA refere que na alternativa Sul, o trecho do IC5 se desenvolve sob a influência de fortes 
condicionalismos de natureza orográfica. O traçado transpõe a Ribeira do Souto ao km 14+100, 
atravessando o Rio Tua cerca do Km 15+775, desenvolvendo-se, neste troço, ao longo da encosta 
direita dos Ribeiros de Carlão e de Rebousa. Refere ainda que, apesar da optimização do traçado, o 
atravessamento do Rio Tua se faz com recurso a uma obra de arte de grande dimensão, 192m de 
altura e uma extensão de 765 metros. Após o atravessamento do Rio Tua, o traçado desenvolve-se 
ao longo da encosta nascente do Rio Tua, numa zona de relevo muito acidentado, dando-se o 
atravessamento do Ribeiro de Barrabaz com recurso a uma ponte ao km 19+000. Depois do 
atravessamento desta Ribeira o traçado desenvolve-se de um modo geral com implantação na 
encosta Norte do vale associado à Ribeira do Frarigo subindo até ao final do lanço na zona onde se 
implanta o Nó de Pombal. 

O EIA refere que a continuidade das linhas de água foi assegurada por passagens hidráulicas 
dimensionadas para caudais com período de retorno de 100 anos. 

O EIA refere ainda, tendo em conta a proximidade do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua, que 
o trecho do IC5 em análise transpõe o Rio Tua e a área de regolfo prevista, com recurso a uma 
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ponte, aproximadamente ao km 15+640/16+140 da alternativa Norte e ao km 15+385 a 16+165 da 
alternativa Sul. 

 
Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
 
O projecto do Trecho Carlão/Nó de Pombal desenvolve-se sobre formações cristalinas que se 
enquadram no sistema aquífero A – Maciço Antigo Indiferenciado, tendo o EIA efectuado a 
caracterização das unidades hidrogeológicas regionais predominantes na área afectada pelo traçado 
da Linha e apresentado a sua localização.  

As unidades hidrogeológicas mais expressivas são o “Granito de grão médio a grosseiro de duas 
micas” e os “Xistos, grauvaques, com níveis metaconglomeráticos”, sendo a unidade metamórfica a 
mais produtiva. 

Em termos gerais, as unidades hidrogeológicas regionais apresentam baixa vulnerabilidade à 
contaminação, excepto nas situações em que as formações rochosas se encontram muito alteradas 
e/ou fracturadas no seu horizonte superior (especialmente granitos), e naturalmente em formações 
aluvionares (pouco expressivas). 

Na área de desenvolvimento das duas soluções alternativas existem duas concessões hidrominerais: 
as Caldas de Carlão, junto à alternativa a Sul e as Caldas de S. Lourenço junto à alternativa a Norte, 
sendo que nenhuma das zonas de protecção definidas para estes recursos é intersectada por 
qualquer uma das alternativas. 

Para a inventariação dos pontos de água existentes nas proximidades das duas soluções alternativas 
foi efectuado um levantamento de campo de todo as captações existentes num corredor de 200m 
para cada lado dos traçados. O trabalho realizado permitiu identificar 15 pontos de água nas 
proximidades da solução alternativa a Sul e 43 pontos de água junto à solução alternativa a Norte. 
Todas as captações referenciadas têm como objectivo fornecer água para a rega. 

De acordo com a informação disponível no Estudo Geológico/geotécnico, é admissível a  afluência de 
água ao longo do traçado, principalmente durante a época de chuvas, verificando-se a intersecção do 
nível freático nas imediações dos km: 

i. Alternativa a Norte: 7+350 a 7+775, 10+975 a 11+500, 14+250 a 14+650, 14+875 a 15+300, 
17+825 a 18+225 e 23+625 a 23+935;  

ii. Alternativa a Sul: 7+375 a 7+575, 17+925 a 18+225 e 21+925 a 22+450. 

As zonas mais sensíveis do ponto de vista hidrogeológico, nomeadamente as zonas de aluvião 
(formações com 2 a 3m de espessura) e áreas de infiltração máxima ocorrem apenas em estreitas 
faixas intersectadas pelos traçados aos seguintes km: 

i. Alternativa a Norte: km 12+000 a 12+600, km 19+000 a 19+400 e km 21+700 a 21+900;  

ii. Alternativa a Sul: km 10+600 a 10+800 e km 21+275 a 21+325. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea o EIA apresentou os dados das Estações da 
rede de qualidade do INAG comparando-os com os valores do Anexo I do Decreto-Lei 236/98, de 1 
de Agosto, sendo apenas excedido o Valor Máximo Recomendado (VMR) para a amónia total na 
Estação 104N1 (situada a cerca de 15km do traçado mais próximo). 

 
 

5.4.2. Identificação e Avaliação de Impactes 
 
Recursos Hídricos Superficiais 
 
O EIA identifica como impactes, eventuais fenómenos de erosão que introduzirão modificações na 
drenagem natural da zona. O atravessamento das linhas de água por passagens hidráulicas envolve 
a mobilização dos sedimentos do leito das linhas de água, o que poderá induzir um aumento de 
sólidos suspensos. Este atravessamento promove ainda a destruição da vegetação ripícola.  
O desvio pontual ou permanente das linhas de água provoca alterações no escoamento que poderão 
provocar fenómenos de erosão, sedimentação e até alterações na vegetação. O aditamento 
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considera estes impactes como negativos, certos, directos, reversíveis, de magnitude moderada, 
minimizáveis e pouco significativos. Apesar destas considerações não foram apresentadas medidas 
de minimização pelo que se apresentam a seguir. Um outro impacte que não foi devidamente 
avaliado é o decorrente da nova servidão que irá onerar os proprietários marginais. Relativamente a 
este impacte indicam-se também medidas de minimização. 
 
Os resíduos sólidos da obra podem acumular-se nos leitos das linhas de água, directamente vertidos 
ou trazidos pela escorrência superficial, sendo responsáveis por colmatações, diminuem a 
capacidade de escoamento. Estes impactes serão mais significativos se os trabalhos ocorrer em 
períodos de maior intensidade de precipitação. 
 
Poderão verificar-se acréscimos nos escoamentos superficiais e diminuição da recarga de aquíferos 
devido à colmatação de solos nas zonas de trabalho e desmatação. 
 
Solução Alternativa Norte 
 
Nesta solução verifica-se o atravessamento perpendicular de 53 linhas de água, sendo o 
restabelecimento das mesmas feito com recurso a passagens hidráulicas (48 situações em aterro e 5 
em escavação) e com recurso a dois viadutos para transposição de duas linhas de água. 
 
O impacte resultante do atravessamento das linhas de água é função do modo como é realizado. 
Assim, o atravessamento das linhas de água em escavação induz uma alteração significativa no seu 
desenvolvimento. Este impacte será negativo, significativo, certo, directo permanente reversível, de 
magnitude elevada mas minimizável através da adopção de um órgão de drenagem adequado. 
 
O impacte das linhas de água transpostas em viaduto prevê-se a ocorrência de um impacte negativo 
(certo, directo, permanente, reversível, de magnitude reduzida e minimizável. Este impacte é pouco 
significativo.  
 
O EIA refere que o atravessamento de linhas de água em aterro é um impacte é pouco significativo, 
pois é minimizável através da adopção de passagens hidráulicas devidamente dimensionadas é 
também um impacte certo, directo e de magnitude moderada.  
 
Solução Alternativa Sul 
 
Esta atravessa no seu desenvolvimento de 48 linhas de água, todas em aterro, e anda 5 linhas de 
água em viaduto. 
 
O atravessamento em viaduto é um impacte negativo, certo, directo, permanente, reversível, de 
magnitude reduzida e minimizável, uma vez que as linhas de água transpostas são menos 
intervencionadas. Logo, impacte, pouco significativo. 
 
O impacte dos restantes atravessamentos, em aterro, é segundo, o EIA pouco significativo, conforme 
já referido para a solução Alternativa Sul. Esta ARH considera estes impactes significativos. 
 
Fase de exploração 
 
Os impactes previsíveis durante a fase de exploração referem-se principalmente à qualidade das 
águas superficiais, com reflexo nas águas subterrâneas: 
Poluição acidental relacionada com eventuais derrames de resíduos resultantes de acidentes de 
viação, sendo mais grave se resultarem de veículos que transportam produtos tóxico-perigosos 
 induzindo efeitos negativos muito significativos. 
Um outro tipo de poluição mencionada no EIA que trará impactes, está directamente relacionada com 
o desgaste dos pneus e do pavimento que se agravam com um tráfego intenso. 
 
 
Recursos Hídricos Subterrâneos  
 
 
O Estudo refere como principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos, os decorrentes da fase 
da construção, como resultado das acções de desmatação, decapagem, e demais movimentações de 
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terras. Tais acções conduzem ao favorecimento no arraste de partículas do solo, diminuindo a 
capacidade de armazenamento de água. 
Um outro impacte será a vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. A presença de maquinaria e 
equipamentos e da execução das escavações, poderá contribuir para contaminações acidentais nas 
áreas associadas à obra. Tratam-se de impactes temporários e reversíveis. 
A intersecção do nível piezométrico pode ocorrer pontualmente nas escavações com maior altura 
contribuindo para ampliar o efeito de rebaixamento do nível freático. No entanto, o EIA prevê que este 
rebaixamento seja estabilizado na fase de exploração. O rebaixamento pode afectar de forma 
quantitativa, a exploração das captações de água subterrânea existente. Trata-se de um impacte 
negativo, certo, de magnitude e significância elevada, podendo trazer alterações na dinâmica de 
escoamento destas águas. 
 
Um outro impacte poderá ser a afectação do nível freático como resultado da realização de aterros, 
decorrente do aumento da área impermeabilizada., diminuindo a recarga dos aquíferos. Este impacte 
é negativo, certo de magnitude e significância reduzida, podendo segundo o EIA, ser compensado 
pelo efeito da retenção de escoamento superficial a montante dos aterros. 
 
Solução alternativa Sul 
 
O EIA refere que serão afectadas: 
 
1 mina, 4 charcas, 7 poços, 3 tanques e existirá a afectação de uma conduta adutora que será 
posteriormente reposta a situação inicial. 
 
Solução Alternativa Norte 
 
Terá as seguintes afectações: 
 
6 minas, 7 charcas, 20 poços, 10 tanques 
  
O EIA refere que complementarmente pode haver afectações de pontos de água de modo indirecto, 
quantitativa e qualitativamente, referindo o rebaixamento do nível de água aquando da realização dos 
taludes em escavação, redução do caudal de minas ou nascentes. Em termos qualitativos, a 
interferência pode resultar da descarga de eventuais poluentes transportados pelas águas de 
escorrências da plataforma. 
 
Fase de Exploração 
 
A impermeabilização das áreas de recarga de sistemas aquíferos, rebaixamento do nível freático nas 
zonas de escavação e aumento da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, são impactes que 
apesar das alterações se fazerem sentido na fase de construção permanecem, levando a que na fase 
de exploração possam manter-se as alterações. 
O principal impacte está relacionado com o risco de poluição dos aquíferos, degradando a qualidade 
da água subterrânea, resultam da descarga dos poluentes depositados nas faixas de rodagem e de 
operações de manutenção da estrada. Este impacte classifica-se como negativo, incerto e de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 
 
 
 

5.4.3. Comparação de Alternativas 
 
Na análise comparativa das soluções alternativas propostas, na perspectiva dos recursos hídricos 
subterrâneos, foram considerados os seguintes aspectos como sendo aqueles que apresentam 
impactes mais relevantes: 
- A diminuição das áreas de infiltração; 
- As afectações de pontos de água; 
- As áreas com risco de contaminação significativo intersectadas; 
- Dimensão das escavações e dos aterros (intersecções do nível freático nas escavações e extensão 
das impermeabilizações nos aterros); 
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O EIA não inclui o descritor Recursos Hídricos Subterrâneos na comparação das Soluções 
Alternativas, por considerar que os impactes induzidos com a concretização do projecto não são 
diferenciáveis. 

Apesar da posição assumida no EIA, com base na informação disponível poder-se-iam efectuar as 
seguintes comparações: 

 
Alternativa 

Norte 
Alternativa 

Sul 

Número de captações afectadas de forma directa 33 12 

Número de captações passíveis de afectação indirecta 60 16 

Intersecção de zonas aluvionares (extensão) 1.200 m 250 m 

Interferência das escavações com o nível freático (extensão) 2.485 m 1.250 m 

 
Pelos parâmetros comparados a Alternativa Sul será a mais favorável para os Recursos Hídricos 
Subterrâneos. A ARH-N concorda com a apreciação feita no EIA, por considerar que a solução 
alternativa Sul será ligeiramente mais favorável no que respeita à afectação dos Recursos Hídricos.  

No entanto, a ARH-N não se opõe à escolha da Alternativa Norte, pois entende-se não ser tão 
significativa a afectação que daí advirá.  

 
 

5.5. Qualidade do Ar 
 
Foi efectuada uma descrição do ambiente afectado na área de implantação do projecto com base na 
caracterização das emissões atmosféricas a nível regional e local, assim como a caracterização da 
qualidade do ar na zona em que se insere o projecto, definida no âmbito da avaliação preliminar da 
qualidade do ar em Portugal. Para a caracterização das emissões atmosféricas recorreram aos dados 
da Agência Portuguesa do Ambiente (BOAVIDA,2008), nomeadamente do relatório de Alocação 
Espacial de Emissões em 2005, onde fizeram uma análise das emissões a nível nacional dos 
poluentes tipicamente mais relevantes do ponto de vista das emissões de transporte rodoviários. De 
forma a proceder à caracterização da qualidade do ar foram analisados os resultados apresentados 
no relatório “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 
1999/30/CE – SO2, NO2, NOx, PM10 e Pb” e no relatório de “Evolução da qualidade do ar em 
Portugal entre 2001 e 2005” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente em 2008. Foram ainda 
analisados os dados da Estação de qualidade do ar de Lamas d’Olo, visto ser a estação mais 
próxima à área do projecto. Foram identificados e descritos os receptores sensíveis ao longo do 
traçado da solução alternativa Norte e do traçado da solução Sul, assim como identificadas as 
principais fontes poluentes atmosféricas. 

Foram identificados e descritos os impactes ambientais decorrentes nas fases de construção e de 
exploração do projecto em causa. Os impactes previstos na qualidade do ar advêm principalmente da 
emissão de poluentes atmosféricos originados pelas acções de construção, nomeadamente, 
desmatação, terraplanagens, escavações e aterros, movimentações de terras, compactação do solo, 
pavimentação, funcionamento de centrais de britagem, betão, betão betuminoso e circulação de 
veículos pesados em vias não pavimentadas. Estes impactes são classificados como directos, 
negativos, significativos, temporários. A significância e magnitude destes impactes poderá ser 
reduzida, caso sejam implementadas as medidas de mitigação específicas para esta fase de 
execução do projecto, contempladas neste estudo.  

Na fase de exploração os impactes na qualidade do ar, resultam das emissões de poluentes 
atmosféricos dos veículos motorizados que utilizam a via, devido à combustão de combustíveis. A 
determinação dos impactes associados à fase de exploração, envolveu a aplicação de um modelo 
matemático (CALINE 4) à dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela circulação do tráfego 
automóvel, nas imediações da faixa de rodagem e ao longo de pontos pré-seleccionados como 
potenciais receptores sensíveis dos efeitos da poluição atmosférica. Foram efectuadas simulações 
para a concentração de poluentes atmosféricos (CO, NO2 e PM10) para o ano de 2012 e 2032, nos 
cenários típico e desfavorável para o traçado em estudo, apresentando-se neste último caso, os 
resultados mais elevados obtidos, correspondentes ao pior caso passível de ocorrer. A principal 
conclusão é que a exploração do Lote 6.2 da Subconcessão do Douro Interior não induzirá uma 
afectação significativa na qualidade do ar envolvente, em especial nos receptores potencialmente 
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sensíveis, suficiente para ultrapassar os valores limite da qualidade do ar definidos para os poluentes 
considerados. É de referir que a construção e exploração do projecto permite o desvio de tráfego 
rodoviário das actuais vias existentes que passam no centro das localidades, pelo que traduzir-se-á 
numa melhoria da qualidade do ar nas localidades servidas pelo projecto. Assim os impactes na fase 
de exploração são classificados como directos, negativos, pouco significativos e permanentes.  

As medidas propostas com o objectivo de minimizar os impactes negativos decorrentes da fase de 
construção, deverão ser complementares a um Plano de Gestão Ambiental de Obra, que deverá ser 
implementado pelos empreiteiros responsáveis pela execução das várias obras previstas. 

As medidas mitigadoras nesta fase dizem respeito essencialmente à utilização de boas práticas em 
obra, tais como, limpeza regular dos acessos e área afecta à obra, aspersão de água controlada, 
nomeadamente em dias secos, cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição 
de materiais de construção, cobertura e humidificação durante a armazenagem na área afecta à obra, 
transporte cuidado de terras e outros materiais de construção e se possível a utilização de betão e 
betão betuminoso pronto na realização das obras de construção, evitando a instalação destas 
centrais, minimizando os impactes relacionados com a emissão de partículas e poluentes gasosos a 
partir destes locais, manutenção e fiscalização de máquinas e equipamento utilizado nas obras. 

Na fase de exploração não foram propostas medidas de mitigação, no entanto caso o volume de 
tráfego médio diário anual registados durante a exploração da via sejam superiores a 50% dos 
considerados no âmbito do presente EIA deverá ser elaborado um plano de monitorização da 
qualidade do ar de forma a avaliar os cumprimentos dos valores limites legislados.   

No caso em estudo, relativamente ao descritor Qualidade do Ar, não são apresentados planos de 
monitorização específicos. 

 
5.6. Ruído 

 

5.6.1. Análise da Situação de Referência 

A área de influência do projecto, para as duas Soluções em avaliação, integra-se em local de pouca 
densidade habitacional, cujas ocupações de solo são, na sua maioria constituídas por casas de 
habitação com 1 e 2 pisos, de natureza uni-familiar, com áreas de terreno circundante e anexos.  

Na circunstância, foram identificadas na Solução Norte três situações específicas relacionadas com a 
exposição ao ruído proveniente da exploração (e também da construção) do Projecto. No que 
respeita à Solução Sul foram, analogamente, identificadas duas situações em condições de 
exposição a de alteração da componente acústica do ambiente. Na identificação destas situações, a 
referência ao lado da estrada (direito ou esquerdo), é atribuída considerando o sentido crescente da 
quilometragem.  

Para estas situações, e no âmbito dos procedimentos seguidos no presente estudo, foi efectuada a 
respectiva caracterização de situação de referência, recorrendo a campanhas de medição de ruído 
ambiente, em pontos que se consideraram representativos das situações em causa, as quais são: 

 

Solução Norte 
• Entre o km 9+000 e o km 9+200, lado direito do traçado, casas de habitação com 1 piso, com 

terreno circundante e com anexos. 
• Entre o km 18+940 e o km 19+100, lado direito do traçado, casas de habitação com 2 piso, 

com terreno circundante e com anexos. 
• Entre o km 22+600 e o km 22+800, lado esquerdo do traçado, casas de habitação com 1 

piso, com terreno circundante e com anexos. 
 

Solução Sul 
• Entre o km 9+000 e o km 9+200, lado direito do traçado, casas de habitação com 1 piso, com 

terreno circundante e com anexos. 
• Entre o km 10+900 e o km 11+200, lado esquerdo do traçado, casas de habitação com 1 e 2 

pisos, com terreno circundante e com anexos. 
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A metodologia seguida para a caracterização da Situação de Referência está de acordo com os 
procedimentos técnicos aplicáveis, e conformes com os documentos interpretativos e normativos de 
referência.  
 
Tendo em atenção que não há, à data, classificação acústica das zonas envolventes (sensíveis ou 
mistas) do Projecto, os valores limite de ruído ambiente (ruído particular do empreendimento 
sobreposto ao da situação de referência) devem observar o disposto no artigo 11.º, n.º 3 do 
Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden  ≤ 63 dB(A) e Ln  ≤ 53 dB(A).  

Na circunstância, e de acordo com os resultados obtidos na caracterização da situação de referência, 
os valores dos indicadores de ruído para os locais onde foram efectuadas medições, verificam estas 
disposições regulamentares.  

 

5.6.2. Avaliação de Impactes Ambientais 

 

Fase de construção  

Durante a fase de construção os impactes serão temporários (ocorrerão apenas nos momentos em 
que, na proximidade destes receptores, se desenvolvam acções construtivas com recurso a 
maquinaria pesada), devendo ser minimizados com uma gestão ambiental adequada das actividades 
de construção mais ruidosas, enquadráveis pelos princípios constantes nos artigos 14.º e 15.º do 
RGR, e com o uso de maquinaria conforme com as prescrições legais aplicáveis aos equipamentos 
para utilização no exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26 de Março).  

Relativamente à fase de construção do empreendimento, considera-se que poderão ocorrer impactes 
negativos, dada a ocupação habitacional da envolvente. Todavia, estes impactes são temporários, 
devendo ser minimizados com uma gestão ambiental adequada das actividades de construção mais 
ruidosas e com o uso de maquinaria conforme com as prescrições legais aplicáveis aos 
equipamentos para utilização no exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26 de Março).  

 

 

Fase de exploração  

Na fase de exploração, o tráfego que irá circular na variante em projecto constituirá uma fonte de 
ruído significativa que irá incrementar os níveis do ruído ambiente nas zonas envolventes. Para o 
efeito foi desenvolvido, para os anos 2012 (início do projecto) e 2032 (horizonte de projecto), e para o 
ano de 2022 (intermédio á vida útil do Projecto), processo de simulação do ruído particular, para as 
duas soluções e alternativas consideradas, recorrendo a Software apropriado para o efeito. Esta 
simulação, permitiu quantificar a exposição ao ruído, para uma cota de 4 m (conforme o possibilitado 
pela legislação aplicável), dos edifícios com utilização sensível, tendo-se verificado que os valores 
encontrados se situam todos abaixo dos valores limite regulamentares, introduzindo poucos ou 
nenhuns incrementos de ruído à situação existente. 

Assim, tendo em atenção a seguinte escala qualitativa de impacte (diferença entre o ambiente 
sonoro, com e sem projecto, prospectivado e o ambiente na ausência de projecto), em que, de 3 a 6 
dB(A), o impacte é reduzido, de 7 a 12 dB(A) ), é moderado, e superior a 12 dB(A), constata-se que 
os impactes obtidos para as situações analisadas são a generalidade nulos ou muito reduzidos. 
 

5.6.3. Comparação de Soluções Alternativas 

Na análise comparativa de alternativas, a identificação da solução mais favorável tem apenas em 
consideração a fase de exploração do projecto dado o seu carácter permanente. Pelo facto de não 
existir ocorrência de impactes negativos significativos (são nulos ou muito reduzidos), em primeira 
análise as duas alternativas são semelhantes entre si. Todavia, pelo facto de a Alternativa Sul 
apresentar um número ligeiramente inferior de receptores expostos, considera-se esta como a mais 
favorável do ponto de vista do impacte devido ao ruído. 
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5.6.4. Medidas de Minimização 

 

No que respeita a medidas de minimização constata-se que, pelo estudo efectuado, não há 
necessidade de efectuar implementação de medidas específicas (apenas proceder a 
monitorização) no âmbito do Projecto em avaliação. 
 
 
 

5.7. Socioeconomia 
 

A área em estudo apresenta baixo grau de concentração urbana, onde a população está distribuída 
por lugares de pequena dimensão. A maior parte da população reside em lugares com menos de 
500 habitantes e onde os principais aglomerados são as sedes de concelho, não ultrapassando os 
2.500 habitantes. 

Salienta-se a significativa proporção de sociedades do sector primário o que mostra a relevância da 
actividade agrícola, determinante enquanto actividade económica local. 

Assim, o projecto desenvolve-se num território pouco povoado mas com uma paisagem humanizada. 
A orografia é acidentada, com ocupação florestal, onde predomina o pinheiro bravo e também 
manchas de sobreiro, que alternam com o sistema agrícola sustentado em espaços agrícolas de 
pequena dimensão, sobretudo, olival e vinha, armados em socalcos, por vezes, consociados. 

A área correspondente ao atravessamento da Solução Alternativa Norte apresenta os seguintes 
constrangimentos no âmbito do descritor socioeconomia: 

- km 9+030 ao km 9+070, respectivamente, uma habitação a acerca de 130 metros e armazéns 
agrícolas a cerca de 50 a 60 metros da base do talude; 

- km 11+600 ao km 12+200 passa a 400 metros a norte de Carlão; 

- km 18+500 ao 19+800 passa a Nordeste e Nascente de Pinhal do Norte, sede de freguesia 
afastando-se cerca de 70 a 80 metros dos edifícios de habitação mais próximos; 

- km 22+000 ao km 23+935 os edifícios de habitação mais próximos situam-se a cerca de 135 
metros do traçado, ocorrendo alguns apoios agrícolas mais próximos; 

Este traçado atravessa ainda vinha, olival, entre outras culturas. 

A área correspondente ao atravessamento da Solução Alternativa Sul apresenta os seguintes 
constrangimentos no âmbito do descritor socioeconomia: 

- km 9+035 ao km 9+080 existem edifícios que distam cerca 110 metros da berma, havendo apoios 
agrícolas a cerca de 10 metros de distância; 

- km 9+600 ao km 11+000 verificam-se edifícios de habitação a 60 metros da base da estrada; 

Este traçado ocupa áreas de vinha, olival, entre outras culturas. 

A construção deste traçado ligará os dois extremos à solução aprovada para o traçado do IC 5 
aprovado em fase de estudo prévio e, posteriormente, em fase de RECAPE.  

Assim, esta avaliação surge de uma proposta de análise comparativa que o proponente apresenta, 
tendo em consideração os constrangimentos observados para a sua implementação e que foram 
validades em sede de visita ao local que ocorreu no passado dia 11 de Fevereiro de 2010, com a CA 
deste procedimento de AIA. Da visita ao local foi possível confirmar que a proposta aprovada em 
sede de Estudo Prévio para o atravessamento do Rio Tua relativamente à nova proposta, a Norte, 
apresenta vantagens uma vez que corresponde a uma ponte de dimensões mais reduzidas, quer em 
altura quer em extensão e, consequentemente, menores custos e riscos associados à obra, 
garantindo os mesmos objectivos funcionais. 
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No âmbito da avaliação de impactes do ponto de vista socioeconómicos, considera-se que tratando-
se de situações idênticas, a solução a norte é manifestamente mais favorável por se implementar 
num território mais favorável deixando intactas as características mais abruptas da Alternativa Sul. 

Considera-se que apesar de atravessar áreas com ocupação mais humanizadas, pelas mesmas 
razões de acesso, a Alternativa a Norte afigura-se como muito mais razoável. Os impactes de 
ocupação do solo e alteração do mesmo, com consequentes afectações na paisagem e deteorização 
deste espaço são mais suavizados pelo traçado a norte.  

Fase de Construção: 

Consideram-se os impactes na fase de construção nas dimensões emprego e actividades 
económicas, espaços habitacionais e áreas agrícolas. 

- A presença de algumas centenas de trabalhadores poderá ter impacte local positivo nas actividades 
económicas, nomeadamente, ao nível das subcontratações, prestação de serviços, comércio e 
restauração, com maior incidência nas povoações mais próximas da obra e dos estaleiros sociais; 

Sempre que possível sugere-se a contratação de mão-de-obra e fornecedores locais; 

- Alteração dos níveis de qualidade de vida e incomodidade pelo aumento do ruído, emissão de 
poeiras, movimentação de máquinas e pessoas, constituirão impactes negativos temporários, locais, 
reversíveis, potencialmente, significativos; 

Os locais onde a perturbação da qualidade ambiental será mais evidente, junto a espaços 
habitacionais, serão os seguintes: 

Alternativa Norte: 

- km 9+000 ao km 9+200, em Casa da Serra; 

- km 19+000 ao km 19+400, em Pinhal do Norte; 

- km 22+600 ao km 22+800, em Areias; 

Alternativa Sul: 

- km 9+000 ao km 9+200, em Casa da Serra; 

- km 10+900 ao km 11+200, em Carlão; 

- km 22+200, a sul de Areias. 

- As afectações pelos roços que se desenvolvem em áreas agrícolas com maior potencial produtivo e 
com culturas de maior importância económica implicam impactes negativos, directos, temporários, 
locais, potencialmente significativos; 

Alternativa Norte: 

As principais áreas agrícolas afectadas localizam-se: 

- km 11+800 ao km 15+800, do km 16+200 ao km 17+000, do km 19+600 ao km 20+000 por olival e 
vinha; 

- km 22+000 ao km 23+600 por vinha, olival, amendoal e culturas temporárias. 

O impacte deste traçado nas áreas agrícolas é significativo abrangendo cerca de 27,5 % da área total 
afectada pelo traçado. As principais culturas afectadas são o olival e a vinha perfazendo cerca de 
93,6% da área agrícola e cerca de 25,7% da área total afectada por esta solução. 

A vinha constitui uma cultura importante nesta zona inserida na Região Demarcada do Douro 
ocupando cerca de 37% da área agrícola e 10% do total do traçado. 
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Em conclusão, a afectação das áreas agrícolas traduz-se em impactes negativos, directos, certos, 
permanentes, locais e irreversíveis, significativos. 

Relativamente às áreas habitacionais, este traçado não afecta directamente habitações e a presença 
de habitações na envolvente também é pouco expressiva, sendo afectados alguns edifícios de apoio 
rural, designadamente, no Nó de pombal. 

No que se refere à acessibilidade e circulações locais, este traçado intercepta estradas, arruamento e 
caminhos florestais e rurais, sendo a funcionalidade das mesmas garantidas por passagens 
superiores e inferiores ou restabelecimentos novos pelo que este impacte apenas se verificará com 
maior dimensão na fase de construção. 

Os caminhos rurais e florestais são restabelecidos através de passagens agrícolas. 

Alternativa Sul: 

As principais áreas agrícolas afectadas localizam-se: 

- km 18+700 ao km 20+800 por vinhas, 

- km 20+800 ao km 22+200 por amendoal e culturas temporárias; 

O impacte desta Alternativa Sul nas áreas agrícolas é significativo, totalizando cerca de 44 hectares, 
o que corresponde a cerca de 28,6% da área total afectada pelo traçado. 

O território é semelhante ao da Alternativa Norte, onde as principais afectações verificam-se em 
culturas de olival e vinha o que corresponde a cerca de 81% da área agrícola e 23,2% da área total 
afectada pelo traçado correspondente a esta Solução. 

Em conclusão, a afectação das áreas agrícolas traduz-se em impactes negativos, directos, certos, 
permanentes, locais e irreversíveis, significativos. 

A alternativa Sul também não afecta directamente habitações, sendo pouco expressiva a presença de 
habitações na envolvente ao traçado. Apenas de salientar a localização de uma habitação a cerca de 
40 metros do talude de escavação que poderá ter impactes negativos na fase de construção. 

Na periferia de Carlão identifica-se a existência de um reservatório de abastecimento público que se 
situa na proximidade da crista do talude de escavação, junto ao restabelecimento da EM582, cerca 
do km 10+900, pelo que na fase de construção deverão ser tomadas as devidas precauções de modo 
a garantir a estabilidade do mesmo. 

Relativamente às acessibilidades e circulações locais, o traçado intercepta um conjunto de estradas, 
arruamentos e caminhos florestais e rurais, sendo a funcionalidade das mesmas garantidas por 
passagens superiores e inferiores ou restabelecimentos novos pelo que este impacte apenas se 
verificará com maior dimensão na fase de construção, tal como referido na Alternativa Norte. 

 Para a fase de exploração os impactes identificados assumem forma definitiva ao que acrescem os 
impactes resultantes da presença e funcionamento da via, que contribuirá para o efeito barreira mas 
também uma nova via de acesso. 

Ao nível da actividade agrícola, o efeito barreira traduz-se em ambas as soluções, quer a Norte quer 
a Sul, como impacte negativo, directo, permanente, local, irreversível, significativo ao nível local. 

Do ponto de vista da nova acessibilidade, este traçado que vai possibilitar a ligação aos outros 
traçados já em construção e, no seu todo, contribuir para a implementação do IC5, permitirá criar 
melhores condições de acesso, potenciando o desenvolvimento local e, consequentemente, também 
o turismo. 

Da análise comparativa das soluções propostas, da Alternativa Sul e da Alternativa Norte, do ponto 
de vista da análise do descritor socioeconomia e, também, da vista ao local considera-se mais 
favorável a Alternativa Norte, embora em termos de impactes do descritor socioeconomia, os efeitos 
adquirem idêntica proporção, somente da visita ao local foi possível validar do real impacte no local 
e, portanto, a preferência pela passagem a Norte. Todavia, a Alternativa Sul afecta maior área 
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ocupada por vinha. 

As medidas propostas no EIA apresentam-se como suficientes para minimizar os impactes previstos 
no EIA associados à implementação da obra em apreço. Contudo, importa salientar que se deve 
acrescentar a seguinte medida: Garantir que os atravessamentos das populações ou de zonas com 
equipamento sensíveis, como sejam escolas ou centros de saúde, sejam evitados ou condicionados. 

No que se refere ao descritor sócio-economia, atendendo aos impactes identificados e às medidas de 
minimização propostas no EIA e as acima propostas considera-se de emitir parecer favorável para a 
solução preconizada pela Alternativa Norte uma vez que se apresenta como a mais favorável, 
situação confirmada aquando da visita ao local.  
 
 

5.8. Património 
 
 

5.8.1. Caracterização da Situação de Referência 
  
Para a caracterização da situação de referência procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental 
sobre a área de estudo, e à prospecção sistemática da área do projecto, durante a qual se procedeu 
à relocalização das ocorrências anteriormente identificadas. Considera-se esta metodologia 
adequada ao tipo de projecto e á fase em que este foi apresentado em sede de Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
  
É apresentado um enquadramento histórico da área de estudo sendo que o projecto desenvolve-se 
em concelhos com elevado potencial patrimonial, podendo destacar-se a existência sítios 
arqueológicos de diferentes cronologias, que evidenciam uma forte ocupação humana ao longo do 
tempo. 
  
São assinaladas no EIA dificuldades durante a prospecção devido ao coberto vegetal em algumas 
áreas dos corredores em avaliação. 
  
Da aplicação da referida metodologia resultou o registo na Solução Alternativa Norte de 13 
ocorrências patrimoniais que correspondem a 1 sítio arqueológico (nº 12, Pinhal do Norte 3, mancha 
de ocupação de cronologia indeterminada), 2 elementos arquitectónicos (nº 1, Senhora dos Aflitos, 
capela; nº 6, Figueirinha 1, alminha) e 10 edifícios de carácter etnográfico (nº 2, 5, 10, 11 e 13, casas 
agrícolas; nº 3, 4, 7, 8, 9, fornos). Na Solução Alternativa Sul registaram-se 15 ocorrências que 
correspondem a 3 sítios arqueológicos (nº 14, Barreiro a, mancha de ocupação; nº 20, Quinta do 
Barrabaz 1, mancha de ocupação; nº 22, Lagar do Navalho, lagar), e elementos arquitectónicos (nº 1, 
Senhor dos Aflitos, capela; nº 23, Ponte do Torno 1) e 10 edifícios de carácter etnográfico (nº 13, 15, 
18, 19, 21, 24, e 26, casas agrícolas; nº 16, 17 e 25, moinhos de água). 
  
Do ponto de vista arqueológico destaca-se a Quinta do Barrabaz 1, que corresponderá possivelmente 
a uma casal agrícola romano, onde há registo da existência fragmentos de cerâmica de construção e 
comum e de pedras aparelhadas.  
  
A maioria dos sítios identificados são de natureza etnográfica, o que relaciona com o facto da área do 
projecto permanecer ainda muito ligada ás actividade agrícolas tradicionais.  
  
  

5.8.2. Avaliação de Impactes 
  
Na avaliação de impactes e tendo por base a informação recolhida estes apresentados para a fase de 
construção para cada solução alternativa. Saliente-se que de uma forma geral a implantação do 
projecto implica acções durante esta fase que poderão ter impactes negativos directos ou indirectos 
sobre as ocorrências localizadas nos corredores em avaliação. Tendo em conta o reconhecido 
potencial patrimonial da área de implantação do projecto, bem como as lacunas de conhecimento 
derivadas das condicionantes ao trabalho de campo, é possível a afectação possível afectação de 
ocorrências patrimoniais que não foram relocalizadas nesta fase da avaliação durante o trabalho de 
campo e /ou de outras desconhecidas até ao momento. 
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Na Solução Norte identificaram-se 2 ocorrências patrimoniais integráveis no património arquitectónico 
(nº 1 e 6); 10 ocorrências integradas no património etnográfico (nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e 1 
ocorrência com valor arqueológico (nº 12). Prevê-se a ocorrência de impactes directos sobre duas (nº 
6, alminha e nº 12, mancha de ocupação) e impactes indirectos sobre 4 ocorrências (nº5,casa 
agrícola; nº 7, forno; nº 10, casa agrícola e nº 13, casa agrícola). 
  
Na Solução Sul identificaram-se 2 ocorrências integradas no património arquitectónico (nº 1 e 23); 10 
ocorrências de património etnográfico (nº 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 e 26) e 3 ocorrências de 
património arqueológico (nº 14, 20 e 22). Nesta solução apenas uma ocorrência sofrerá impactes 
negativos directos (nº 16, moinho de água). Prevê-se impactes indirectos sobre 11 ocorrências para 
as ocorrências (nº 13, casa agrícola; nº 14, mancha de ocupação; 15, casa agrícola; 17, moinho de 
água; nº 18, casa agrícola; nº 20, mancha de ocupação; nº 23, ponte; nº 24, casa agrícola; nº 25, 
moinho de água; nº 26, casa agrícola). 
  
  
Análise Comparativa de Alternativas 
  
A análise comparativa de alternativas teve como factor principal de ponderação o número de 
ocorrências patrimoniais com impactes directos, o seu valor patrimonial e o valor de impacte 
patrimonial tendo-se concluindo no EIA que a Solução Alternativa Sul é para este factor a mais 
favorável, o que se afigura correcto ainda que as diferenças entre ambas relativamente aos impactes 
negativos não sejam muito significativas. 
 
  

5.8.3. Medidas de Minimização 
  
O EIA preconiza medidas de minimização gerais que careçam de reformulação. Assim, para a fase 
de construção deverão implementar-se a seguintes: 

• Acompanhamento arqueológico permamente e presencial durante as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e 
empréstimos de terras) quer estas sejam feitas em fase de construção quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este 
acompanhamento deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as 
acções inerentes à implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.  

• Prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de incidência do projecto que 
apresentavam reduzida visibilidade, áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de 
terras, acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospectadas nesta 
fase de avaliação.  

• Antes da obra ter início deve ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o 
Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.  

• Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico 
poderão determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção 
ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 
suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao 
IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar.  

• Sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 100m da área de intervenção do projecto, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. As ocorrências situadas a 
menos de 50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis.  

 
Relativamente às medidas de minimização específicas devem-se implementar as seguintes: 
Solução Alternativa Norte 

• Pinhal do Norte 3 (nº 12): Sondagens arqueológicas de diagnóstico manuais numa fase 
anterior ao início dos trabalhos com uma área total de 80 m2. Caso as sondagens revelem a 
existência de contextos arqueológicos conservados deverá ser realizada uma intervenção 
arqueológica em área, nas zonas afectadas directamente pelo projecto.  

• Figueirinha 1 (nº 6): Levantamento pormenorizado da Alminha e posterior trasladação 
concretizado da seguinte forma: limpeza geral do edificado; registo fotográfico exaustivo; 
descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção; transporte cuidado 
da alminha, com acompanhamento arqueológico permanente.  



Parecer da Comissão de Avaliação  
Abril de 2010 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2165 
IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 (projecto de execução)                                                   38 

Solução Alternativa Sul 
• Burneira 1 (nº16): Limpeza geral do edificado; registo fotográfico exaustivo; desenho de 

alçado e planta (á escala 1:50 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20) – 
edificado afectado e fachada principal; descrição completa da arquitectura, técnicas e 
materiais de construção.  

• Quinta do Barrabaz 1 (nº20): Durante o acompanhamento arqueológico deverá ser dada 
particular atenção a esta área de modo a permitir uma caracterização do sítio e dos seus 
limites. Em função dos resultados obtidos serão determinadas eventuais medidas de 
minimização complementares  

  
 

5.9. Ecologia  
 

Em relação à possível afectação de Áreas Sensíveis (de acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de 
Novembro) o EIA refere que “as soluções alternativas em estudo não se desenvolvem sobre qualquer 
área classificada como sensível do ponto de vista da conservação da natureza”: 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei 142/2008, de 24 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, na sua actual redacção, no âmbito 
das Directivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43CEE. 

A metodologia seguida neste descritor para a caracterização da situação de referência afigura-se 
adequada, tornando possível conhecer a informação de maior importância no que respeita à flora e 
vegetação, à fauna e aos biótopos, permitindo, nomeadamente, a identificação das espécies e das 
áreas ecologicamente mais sensíveis e com maior valor ecológico, apoiada pela cartografia dos 
biótopos em anexo, não obstante se aludir ao facto do trabalho de campo se ter realizado numa 
época do ano desfavorável para a identificação das espécies. 
O EIA caracteriza a área de estudo como uma zona “… dominada por matos autóctones e por um 
complexo mosaico agro-silvo-pastoril de vinhas, olivais e manchas florestais de pinheiro-bravo (Pinus 
pinaster) de dimensões variáveis. Em menor abundância observam-se pequenos prados e parcelas 
de horticultura e de pomares”, tendo sido identificados os seguintes biótopos:  
 
- matos - biótopos mais comuns na área de estudo em ambos os traçados, dominados por giesta 
(Cytisus sp.), com abundância de rosmaninho (Lavandula luisieri cf.) e algum Pterospartum sp. e 
Halimium sp. no estrato herbáceo, com presença muito esporádica de Cistus sp. e tojo (Ulex sp.) e a  
presença de árvores isoladas de pinheiro-bravo. Nas zonas húmidas de depressão, especialmente 
em zonas de escorrência, por vezes ocorrem fetos (Pteridium aquilinum) e Mentha sp e a presença 
ocasional de árvores de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e de castanheiro (Castanea sativa); 
 
- culturas de sequeiro - é uma área importante de cultura de vinha (região vinícola do Douro), sendo a  
oliveira a segunda cultura de sequeiro mais importante presente na região, podendo encontrar-se 
muitas vinhas com oliveiras, por vezes formando um mosaico complexo que pode incluir outras 
culturas de sequeiro, como as amendoeiras e outros Prunus sp. Foram igualmente detectados alguns 
castanheiros cultivados (Castanea sativa), mas quase sempre em reduzido número;  

- sobreirais - foram detectadas formações de sobreiros (Quercus suber) com subcoberto de mato 
acompanhados, por vezes, por oliveiras dispersas, algumas vezes explorados para extracção de 
cortiça,  que não formam montados, habitats naturais listados na Directiva Habitats; 

- povoamentos de pinheiro-bravo - alguns pinhais (de Pinus pinaster) apresentam um subcoberto de 
mato, enquanto outros encontram-se mais degradados e com um subcoberto floristicamente mais 
pobre, podendo apresentar, algum zimbro (Juniperus oxycedrus cf.), nomeadamente no traçado da 
Solução Alternativa Sul na encosta a Norte da ribeira de Barrabáz;  

- galerias ripícolas - “são pouco comuns na área de estudo e limitam-se a pequenas áreas na ribeira 
de Rebousa (afluente do rio Tua), no rio Tua propriamente dito, na proximidade de Amieiro e na 
ribeira da Regada, a sul de Areias. Estas galerias são densas e com vegetação arbórea dominada 
por choupos (Populus nigra) e alguns salgueiros (Salix sp.) e freixos (Fraxinus angustifolia), silvas 
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(Rubus ulmifolius) e fetos (Pteridium aquilinum). As galerias ripícolas presentes na área de estudo 
têm potencial para ser consideradas um habitat natural (92A0) da Directiva Habitats, porque são 
formadas por algumas das espécies bioindicadoras. As restantes zonas ribeirinhas apresentam uma 
vegetação floristicamente bastante mais empobrecida; 

- zonas urbanas – “… não formam um biótopo no seu sentido tradicional, uma vez que correspondem 
a áreas profundamente artificializadas, praticamente desprovidas de qualquer cobertura vegetal”, 
tendo uma representação muito diminuta. 

Para comparar “as duas soluções alternativas, foram calculadas as áreas de ocupação dos biótopos 
para cada um dos traçados, considerando um buffer de 400 metros”, destacando-se, “… pelo seu 
valor ecológico e de conservação, os sobreirais, povoamentos de pinheiro e zimbro, e matos com 
carvalho-negral”.  

Em relação a elementos florísticos particularmente interessantes, identificaram-se o rosmaninho, um 
endemismo lusitânico associado aos matos autóctones, bastante comum localmente e não ameaçado 
a nível nacional. O zimbro é uma espécie igualmente importante uma vez que apresenta uma 
distribuição relativamente restrita no país.  

Utilizando a metodologia de caracterização de áreas sensíveis o EIA verificou a possível afectação de 
áreas classificadas afectadas ou existentes na envolvente às soluções em estudo, tais como Zonas 
de Protecção Especial para Aves (ZPE’s), Sítios com Interesse Comunitário (SIC’s) e Áreas 
Protegidas. 

Posteriormente, foi feita uma listagem das áreas ecologicamente sensíveis, tendo em vista 
salvaguardar a questão da permeabilidade da via aos movimentos dos animais e determinada a 
valorização dos biótopos para a fauna, em função da riqueza específica potencial e da presença de 
espécies com estatuto de conservação, tendo como base a carta de biótopos. 

O estudo apresentou, pois, informação relativa ao número de espécies em cada mancha da carta e 
informação relativa às espécies com estatuto de conservação, que apresenta o número de espécies 
que possuem um estatuto de conservação considerado desfavorável, ou que estão incluídas no 
anexo I da Directiva Aves ou nos anexos II e IV da Directiva Habitats. 

A caracterização da fauna foi realizada para os diversos grupos faunísticos, destacando os seguintes 
aspectos: 

 - Invertebrados: 

Foi confirmada a ocorrência da libelinha Coenagrion mercuriale, que vive preferencialmente 
associada a cursos de água de pequenas dimensões, no sistema hidrográfico do rio Tua, que é 
atravessado por ambas as soluções alternativas, assinalando-se que esta espécie está incluída nos 
anexos II e IV do Anexo B da Directiva Habitats. 

- Anfíbios: 

O EIA refere que “ambas as soluções alternativas atravessam uma quadrícula UTM 10x10km com um 
número relativamente elevado de espécies de anfíbios (9), o que corresponde a cerca de 53% do 
total de espécies de anfíbios existentes em Portugal (17). Detectaram-se espécies de anfíbios apenas 
em biótopo agrícola e a espécie mais frequente foi a Rã (Rana perezi) na Solução Alternativa Sul. Na 
área correspondente à Solução Alternativa Norte foram identificadas nove espécies de anfíbios como 
tendo ocorrência potencial, nenhuma das quais apresenta um estatuto de conservação desfavorável 
em Portugal. Nos anexos da Directiva Habitats estão incluídas apenas 4 espécies no anexo IV. A 
galeria ripícola e outros pontos de água são os biótopos onde ocorrerão um maior número de 
espécies de anfíbios.” 

- Répteis:  

O estudo verificou “… que grande parte do traçado das soluções alternativas em apreciação 
atravessam uma quadrícula UTM 10x10 km com uma riqueza específica relativamente reduzida, com 
ocorrência confirmada de 10 espécies, que corresponde a cerca de 36% do total de espécies de 
répteis existentes em Portugal continental (28)”. Quanto ao lagarto-de-água verificou-se “… que 
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ambas as soluções alternativas atravessam uma área marginal da distribuição desta espécie, a qual 
está classificada com o nível de prioridade mais baixo (V).” Na área da Solução Alternativa Sul “... as 
espécies mais frequentes registadas foram a Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), o Sardão 
(Lacerta lepida) e a Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus)”, surgindo a maioria das espécies 
em mais de um tipo de habitat. Relativamente à área afecta à Solução Alternativa Norte “… foram 
identificadas dezoito espécies de répteis, como tendo ocorrência potencial na área de estudo, das 
quais apenas uma espécie apresenta um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, a 
víbora-cornuda, classificada como Vulnerável. Nos anexos II e IV da Directiva Habitats estão 
incluídas o cágado-mediterrânico e o lagarto-de-água. Outras três espécies estão incluídas apenas 
no anexo IV da referida directiva. 

Os matos com pinheiro disperso, seguido dos matos são os biótopos onde ocorrerão um maior 
número de espécies de répteis, com 11 e 8 espécies respectivamente. No entanto, se considerarmos 
apenas as espécies com um estatuto de conservação desfavorável (3), verificamos que é na galeria 
ripícola e só neste biótopo que ocorrem duas das três espécies identificadas: o cágado-mediterrânico 
e o lagarto-de-água.” 

- Aves: 

 Foi analisado o número de espécies de aves que nidificam na área envolvente verificando-se que “… 
ambas as soluções alternativas atravessam uma quadrícula UTM 10x10km que apresenta um 
número de espécies relativamente baixo em relação à envolvente (66). O estudo concluiu “… que têm 
ocorrência potencial na área de estudo cento e cinco espécies de aves, das quais foi possível 
confirmar a presença de 70% (73), tendo a maioria carácter residente (60%). A proporção de 
espécies com um estatuto de conservação desfavorável que ocorrem na área é considerável, 
correspondendo a 16% das espécies. Seis estão classificadas com o estatuto de Vulnerável (VU) e 
duas com Em Perigo (EN), o tartaranhão-caçador e a águia de Bonelli. No anexo I da Directiva Aves 
estão incluídas 13 espécies, das quais 9 não têm estatuto de ameaça em Portugal. 

O sobreiral (61), seguido dos pomares (55), constituem os biótopos que apresentam a maior riqueza 
específica, seguindo-se a galeria ripícola (45), as culturas anuais (43) e os matos e matos com 
pinheiro disperso (42). Em termos de espécies com estatuto de ameaça, os matos e os matos com 
pinheiro disperso são os biótopos de ocorrência de um maior número destas espécies (10 e 8, 
respectivamente)”. 

- Mamíferos:  

Relativamente aos abrigos e localizações de morcegos verificou-se “… que o abrigo mais próximo, 
classificado como de importância nacional (Torre de Moncorvo), está localizado a mais de 30 km.  

A envolvente ao rio Tua é considerada prioritária para a conservação da lontra em Portugal, 
designada como Vale do Douro segundo Trindade et al. (1998), e ambas as soluções alternativas 
atravessam esta zona, numa extensão semelhante.  

Existem alguns cursos de água localizados na proximidade da zona inicial dos traçados, de ambas as 
soluções, que são considerados importantes para a conservação da toupeira-de-água, mas que não 
são interceptados”.  

A presença de gato-bravo está confirmada nas proximidades da solução alternativa sul, sendo 
possível a sua ocorrência na solução alternativa norte.  

Relativamente ao lobo, “… cerca de metade do traçado das soluções alternativas atravessam uma 
zona cuja presença desta espécie não foi detectada e em que a outra metade é considerada de 
presença irregular. Apenas uma pequena parte do traçado, na zona inicial de ambas as soluções 
alternativas, se localiza no limite da envolvente de 5000 m à alcateia de Alijó.” 

O EIA refere que “tendo em conta os biótopos existentes, é provável que ocorram na área em estudo 
trinta e cinco espécies de mamíferos, das quais quatro espécies de morcegos e o gato-bravo estão 
classificadas como Vulnerável e o lobo está classificado como Em Perigo. Relativamente à Directiva 
Habitats, sete espécies estão incluídas nos anexos II e IV (5 espécies de morcegos, a lontra e o lobo) 
e o gato-bravo está apenas incluído no anexo IV.  
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Os biótopos que apresentam uma maior riqueza específica são os pomares e as culturas anuais, com 
24 e 22 espécies, respectivamente, mas se considerarmos apenas as espécies com um estatuto de 
conservação desfavorável são os matos, os povoamentos de pinheiro-bravo e a galeria ripícola.  

O EIA refere que nenhuma das soluções em estudo intersecta áreas classificadas, estando bastante 
afastada das mais próximas. 

Quanto à valorização dos biótopos para a fauna e em relação à diversidade de espécies dos 
diferentes biótopos, bom indicador do seu valor ecológico e da sua importância relativa para a 
preservação das comunidades, o estudo verificou que, “… para ambas as soluções alternativas, as 
zonas que apresentam uma maior diversidade concentram-se na zona central dos traçados”. 
O número de espécies com um estatuto de conservação desfavorável que ocorre em cada biótopo é 
bastante diferente do anterior uma vez que os biótopos que albergam um maior número destas 
espécies estão localizados nas zonas mais a noroeste e, de forma mais localizada, no extremo 
sudeste.  

O mapeamento realizado permitiu localizar as áreas com maior valor ecológico nos corredores em 
estudo e fazer uma comparação qualitativa entre as soluções alternativas, identificando quanto às 
áreas ecologicamente sensíveis, “com base na informação compilada, na resultante do trabalho de 
campo, e nas cartas de valorização dos biótopos”, oito locais na alternativa sul e seis no traçado 
norte, conforme descrito: 

- Solução Alternativa Sul: 

“- Área I S (7+000 a 7+550) – Zona árida devido a um incêndio recente com afloramentos rochosos 
onde termina o vale a montante da Barragem de Vila Chã. Esta pode ser uma segunda via de 
dispersão de Lobo, imediatamente antes do Aeroclube de Alijo. A ausência de cobertura vegetal é 
compensada pela ausência de presença humana; 

- Área II S (9+500 a 10+600) – Zona árida com afloramentos rochosos junto a Cruzeiro da Serra, 
onde termina o vale da ribeira de Vale Maior. Esta via pode ser uma terceira via de dispersão de Lobo 
dado que a área anterior possui pouco coberto vegetal, mas constitui uma enorme extensão 
desabitada. Elevado número de espécies com estatuto de conservação desfavorável; 

- Área III S (11+025 a 11+550) – Área de matos e Pinheiro-bravo com afloramentos rochosos. 
Elevado número de espécies com estatuto de conservação desfavorável;  

- Área IV S (11+650 a 12+575) - Vale da ribeira de Carlão, rodeado por manchas densas de Pinheiro-
bravo. Elevado número de espécies com estatuto de conservação desfavorável;  

- Área V S (13+950 a 14+425 e paralela ao traçado 14+425 a 15+550) – Vales da ribeira de Souto e 
da ribeira da Rebousa. Elevada riqueza de fauna; 

- Área VI S (15+775) – Vale do Tua. Passagem ocasional de indivíduos de Águia de Bonelli dos 3 
territórios conhecidos no vale do Tua; 

- Área VII S (km 15+800 a 16+200) – Sobreiral e sobreiral com oliveiras, em socalcos artificiais 
bastante antigos. Elevada riqueza de fauna; 

- Área VIII S (km 18+675 a 19+500) – ribeira do Barrabaz e seu afluente (ribeira de Frarigo), possui 
uma galeria ripícola densa e arbórea em ambas as margens e baixos níveis de perturbação humana. 
Elevada riqueza de fauna e número de espécies com estatuto de conservação desfavorável 
relativamente elevado.”  

- Solução Alternativa Norte: 

Relativamente a esta Solução foram identificados 6 locais, alguns coincidentes ou semelhantes aos 
identificados para a Solução Alternativa Sul.  

“- Área I N (7+000 a 7+550) – Zona árida devido a um incêndio recente com afloramentos rochosos 
onde termina o vale a montante da Barragem de Vila Chã. Esta pode ser uma segunda via de 
dispersão de Lobo, imediatamente antes do Aeroclube de Alijo. A ausência de cobertura vegetal é 
compensada pela ausência de presença Humana; 

- Área II N (9+700 a 11+000) – Zona de matos e afloramentos rochosos entre Cruzeiro da Serra e 
Carlão. Esta via pode ser uma terceira via de dispersão de Lobo dado que a área anterior possui 
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pouco coberto vegetal, mas constitui uma enorme extensão desabitada. Mancha de maior dimensão 
e menos fragmentada com elevado número de espécies com estatuto de conservação desfavorável;  

- Área III N (11+450 a 12+200) – Área de matos e Pinheiro-bravo com afloramentos rochosos numa 
zona pouco perturbada. Número de espécies com estatuto de conservação desfavorável 
relativamente elevado;  

- Área IV N (15+900) – Vale do Tua. Passagem ocasional de indivíduos de Águia de Bonelli dos 3 
territórios conhecidos no vale do Tua; 

-Área V N (km 17+000 a 18+400) – Área de afloramentos rochosos com mosaico de pequenas 
parcelas agrícolas e matos e Pinheiro-bravo numa zona pouco perturbada. Algumas manchas com 
um número de espécies com estatuto de conservação desfavorável relativamente elevado, mas 
fragmentadas; 

- Área VI N (km 20+400 a 21+900) – Área de afloramentos rochosos com mosaico de pequenas 
parcelas agrícolas e alguns matos, pontuado de Pinheiro-bravo numa zona relativamente pouco 
perturbada, embora próximo de uma estrada alcatroada.”  

A metodologia de avaliação de impactes utilizada neste descritor afigura-se adequada. O EIA 
analisou os impactes para as fases de construção e de exploração sobre os biótopos e os grupos 
faunísticos mais afectados para as duas alternativas do traçado. 

Em relação à vegetação, identificou como impactes mais relevantes a sua destruição e alteração, a 
destruição de áreas agrícolas, o incremento do risco de incêndio, as alterações fisiológicas e o efeito 
barreira.  

A este nível considerou que o impacte negativo mais significativo consiste na destruição da 
vegetação em zonas de sobreiral, povoamento de pinheiro com zimbro, matos com carvalhal e galeria 
ripícola. A destruição de áreas agrícolas será significativa nos sistemas de cultura de vinhas, olivais e 
outros produtos agrícolas em ambas as alternativas na fase de construção. O incremento do risco de 
incêndio foi considerado pouco significativo, bem como as alterações fisiológicas, que se considera 
apenas pontualmente significativas nas comunidades de maior interesse florístico mencionadas, que 
ocupam maior área no traçado sul. Quanto ao efeito barreira o EIA considerou o impacte gerado por 
ambos os traçados globalmente pouco significativo, mas significativo nas áreas de maior interesse 
florístico e conservacionista. 

Concluiu que os impactes na vegetação, no geral, serão relativamente pouco importantes, existindo 
“… pontualmente alguns impactes considerados significativos, nomeadamente em zonas dominadas 
por sobreirais (na margem esquerda do vale do rio Tua), de pinhal com zimbro (junto à ribeira de 
Barrabaz) e de matos com carvalho-negral (perto de Ponte do Torno, junto a Areias; perto de 
Amieiro).   

No que concerne à afectação da fauna destacou como impactes mais relevantes a destruição e 
fragmentação dos habitats, o afugentamento de espécies, a mortalidade por atropelamento e o efeito 
barreira.  

Considerou que nas áreas mais sensíveis, com um maior número de espécies com um estatuto de 
conservação desfavorável (matos, sobreiral e galeria ripícola), o impacte da destruição e 
fragmentação dos habitats será significativo e que nas restantes áreas será pouco significativo. Para 
a fase de exploração previu a afectação de uma maior área de biótopos relevantes na alternativa 
norte.  

No caso do afugentamento das espécies, que poderá conduzir à redução dos efectivos populacionais, 
o EIA destaca a significância do impacte sobre as populações de aves de rapina, morcegos e 
mamíferos de maior porte, referindo a sensibilidade da alcateia de lobos de Alijó existente na 
envolvente de 5 km da via.  
O estudo refere que “a mortalidade será mais significativa nas áreas onde ocorre um maior número 
de espécies com um estatuto de conservação desfavorável e que correspondem, maioritariamente, 
aos matos, sobreiral e galeria ripícola, e espera-se que afecte, principalmente, as espécies de répteis, 
anfíbios e micromamíferos”. Este impacte foi classificado de pouco significativo na fase de 
construção, mas de magnitude moderada na fase de exploração, sendo nas áreas mais sensíveis 
significativo e pode considerar-se a Solução Alternativa Norte como tendo um maior impacte. “No 
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entanto, para as espécies de aves e mamíferos voadores o impacte pode ocorrer ao longo de todo o 
traçado, sendo, por isso, o impacte muito semelhante em ambas as soluções alternativas em estudo.” 

Prevê-se que o efeito barreira seja o impacte mais significativo, “… contribuindo para a fragmentação 
dos habitats e populações das espécies que ocorrem na envolvente. Pode também considerar-se 
mais significativo nas zonas onde ocorre um maior número de espécies com um estatuto de 
conservação desfavorável e que as mais afectadas serão as de menor mobilidade como os répteis, 
anfíbios e micromamíferos.” Trata-se de um impacte directo, permanente e irreversível, que actua a 
longo prazo, prevendo-se que tenha uma magnitude moderada e afecte uma área mais abrangente 
que a adjacente à via. Afigura-se que a alternativa norte terá um menor impacte a este nível, embora 
o EIA destaque que esta solução “… afectará uma maior área sensível para a fauna em cerca de 5 ha 
e que tem apenas previstos 2 pontes/viadutos, enquanto a Solução Alternativa Sul tem previstos 5.” 
Complementa, no entanto, referindo que, após a análise de permeabilidade realizada, se pode 
considerar que este efeito será menos significativo na solução norte. 

Especificamente sobre a análise de permeabilidade efectuada, o EIA salienta que “apesar de ser 
possível a minimização do efeito de barreira através de passagens adaptadas ou específicas para a 
fauna que garantam a permeabilidade da via à movimentação dos animais, considera-se que ainda 
assim este impacte pode ser classificado como significativo nas áreas de maior valor para a fauna e 
pouco significativo, nas restantes.” Relativamente ao lobo, assinala que “… o efeito de barreira é mais 
significativo na parte inicial do traçado, comum a ambas as soluções alternativas, dada a proximidade 
à envolvente de 5 km da alcateia de Alijó” e que “… no restante traçado será pouco significativo dado 
que atravessa uma zona onde a espécie não foi detectada durante o último censo (Pimenta et al. 
2005) ou então é apenas de presença provável.” 

Também ao nível dos impactes cumulativos sobre os sistemas ecológicos o EIA deu relevo especial 
ao aumento da fragmentação de habitats e ao efeito barreira traduzidos numa escala regional, 
referindo o lobo ibérico como uma das espécies possivelmente mais afectadas, embora refira que se 
considera a espécie de “… presença provável ou não detectada e no projecto sejam consideradas as 
medidas de minimização adequadas”. Destaca a este nível “… o efeito cumulativo que o projecto em 
estudo terá com os restantes sublanços, quer da Subconcessão do Douro Interior, quer da 
Transmontana, quer ainda com a futura barragem da Foz do Tua”. 

As medidas de minimização identificadas e propostas revelam-se globalmente adequadas e bastante 
detalhadas, face à tipologia do projecto e às características da área afectada, tendo-se proposto 
medidas para as diferentes fases: preparação da obra, construção e exploração, estabelecendo a 
necessária relação e articulação com as medidas propostas também no âmbito de outros descritores, 
fazendo alusão, nomeadamente, à importância da implementação do PIP. Assim, considera-se que 
deverão ser executadas as medidas propostas no capítulo 8. Medidas de minimização e identificação 
de impactes residuais do Relatório técnico do EIA nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 21, 22, 23, 27, 37, 50, 54 
e 55. 

Foi proposto um programa de monitorização dos sistemas ecológicos bastante completo e detalhado, 
destacando o lobo como espécie a merecer uma atenção particular, cuja implementação se considera 
relevante se o projecto for executado. 

No entanto, face ao parecer do ICNB solicitado, pedido que se justificou por se ter considerado ser 
fundamental uma análise técnica mais especializada e detalhada da magnitude e da significância dos 
impactes apresentados no EIA, bem como das medidas de minimização propostas, considera-se que, 
quer as medidas de minimização, quer os planos de monitorização propostos no EIA, deverão ser 
adaptados/alterados em função das considerações e propostas constantes do parecer do ICNB 
mencionado. 

Para realizar a análise comparativa das duas soluções alternativas foi comparada a significância do 
seu potencial impacte ao nível da flora e habitats e da fauna, baseando-se em critérios quantitativos e 
qualitativos, explicitando-se que a “classificação quanto à magnitude foi avaliada com base em 
critérios quantitativos, seguindo a metodologia da avaliação de impactes. Para o cálculo das áreas 
afectadas, os troços de via que se desenvolvem em viaduto e ponte não foram incluídos na análise.  

A análise comparativa das duas soluções alternativas em estudo ao nível da flora e vegetação foi 
efectuada apenas com base na área de habitats naturais mais relevantes afectada durante a fase de 
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construção, dado que os impactes esperados para a fase de exploração possuem características de 
incerteza e reversibilidade que tornam a sua análise pouco segura. Porém, convém mencionar que 
apenas na Solução Alternativa Sul foram detectados exemplares de Castanea sativa, Juniperus 
oxycedrus e Quercus pyrenaica, pelo que é, desta forma, a mais desfavorável.” 

“A área de habitats naturais a afectar pelas duas soluções em estudo (de acordo com a metodologia 
seguida na avaliação de impactes), permite concluir que a solução menos favorável, ou seja, a que 
afecta uma maior extensão de habitats relevantes, nomeadamente os sobreirais (incluindo os 
sobreirais com oliveiras), o povoamento de pinhal com zimbro, do mato com carvalho-negral e as 
galerias ripícolas, é a Solução Alternativa Sul. A solução mais favorável à preservação dos habitats é, 
por conseguinte, a Solução Alternativa Norte.” 

A análise comparativa realizada ao nível da fauna baseou-se na área afectada de biótopos com maior 
número de espécies com estatuto de protecção, tendo-se concluído que o corredor Norte afectaria 
maior área destes biótopos que o corredor Sul. Quanto à afectação de valores ecológicos o estudo 
concluiu que não há diferenças significativas entre os dois traçados. 

Relativamente ao efeito de fragmentação/barreira o estudo verificou que a solução Norte “… segue 
próximo de outras vias já existentes tanto na zona central (a oeste do Rio Tua) como na parte final 
(desde Pinhal do Norte), enquanto que o mesmo acontece na Solução Alternativa Sul apenas numa 
pequena extensão a oeste de Carlão” e que, analisada a permeabilidade à passagem de fauna dos 
dois traçados, verificou-se que a solução Norte é menos permeável em relação à Sul, “… dado que 
tem menos viadutos (2 vs. 5) e a distância média entre passagens é um pouco maior (cerca de 860 m 
vs. 770 m).”  

Deste modo, o EIA concluiu que “… Solução Alternativa Norte é a mais favorável para a fauna em 
termos de efeito de barreira, mas é menos favorável em termos de afectação de biótopos com maior 
número de espécies com estatuto de conservação preocupante e no que se refere à permeabilidade. 

Tendo em consideração o referido, para o descritor Sistemas Ecológicos considera-se a Solução 
Alternativa Norte globalmente mais favorável para o Trecho do IC5 em análise.” 

Conforme referido, embora se considere que a análise comparativa desenvolvida se baseou numa 
metodologia que parece globalmente aceitável, não parece ter sido suficientemente desenvolvida de 
modo a justificar devidamente as conclusões apresentadas.  

Não obstante se ter apresentado informação complementar numa fase posterior, abrangendo os 
diversos descritores do EIA, para além do descritor Ecologia, a complexidade do projecto e as 
características biofísicas e socio-económicas da área de intervenção, dificultaram a análise detalhada 
e integrada de todas as questões a analisar, não permitindo avaliar devidamente a correcção da 
conclusão final apresentada no EIA. 

Deste modo, para perceber com maior rigor as vantagens e desvantagens das duas alternativas, ao 
nível dos impactes que terão sobre os sistemas ecológicos afectados, foi necessário aferir as 
questões que nos suscitaram dúvidas, através da realização da visita ao terreno e da análise 
posterior do parecer especializado do ICNB. 

O EIA identificou impactes negativos para as duas alternativas do traçado decorrentes da afectação 
de uma área considerável de biótopos, ressalvando, no entanto, “… que os biótopos afectados não 
são prioritários e não apresentam especial valor conservacionista”. 

Considerou que os impactes na fase de construção “… sobre a flora e vegetação serão, no geral, 
relativamente pouco importantes, pois atravessam uma zona com um grau considerável de 
intervenção humana, mantendo, no entanto, as características rurais e uso tradicional do solo, 
vocacionado para a floresta, pomar e vinha. Existem pontualmente alguns impactes considerados 
significativos, nomeadamente em zonas dominadas por sobreirais (na margem esquerda do vale do 
rio Tua), de pinhal com zimbro (junto à ribeira de Barrabaz) e de matos com carvalho-negral (perto de 
Ponte do Torno, junto a Areias; perto de Amieiro). 

Na fase de exploração, os principais impactes ocorrem essencialmente sobre a fauna e decorrem das 
seguintes situações: Afugentamento das espécies, mortalidade por atropelamento e a criação do 
efeito-barreira, ou seja, a dificuldade que os animais passam a ter em atravessar a via, devido a 
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barreiras físicas (ex: vedações). Este impacte é minimizado através de passagens ao longo da via 
(ex: passagens hidráulicas, passagens para a fauna, pontes) que permitem assegurar a 
permeabilidade entre os dois lados da via. 

A análise comparativa das duas soluções alternativas em estudo ao nível da Flora e Vegetação 
baseou-se apenas na área de habitats naturais mais relevantes afectada durante a fase de 
construção, dado que os impactes esperados para a fase de exploração possuem características de 
incerteza e reversibilidade que tornam a sua análise pouco segura. Assim, verificou-se que a solução 
menos favorável, ou seja, a que afecta uma maior extensão de habitats relevantes, nomeadamente 
os sobreirais, o povoamento de pinhal com zimbro, do mato com carvalho-negral e as galerias 
ripícolas, é a Solução Alternativa Sul. 

No que se refere à Fauna a análise comparativa foi efectuada com base na: 1) área afectada de 
biótopos com valor acrescido para a fauna (maior número de espécies com estatuto), verificando-se 
que o corredor da Solução Alternativa Norte afecta maior área destes biótopos que o corredor da 
Solução Alternativa Sul (note-se contudo que relativamente à afectação de valores ecológicos, não se 
observam diferenças significativas entre as duas soluções), 2) em relação ao efeito de fragmentação/ 
barreira resultante da implantação das soluções alternativas em estudo, verificando-se que a Solução 
Alternativa Norte por seguir em maior extensão próximo de outras vias já existentes se apresenta 
mais favorável a este nível e 3) relativamente à permeabilidade verifica-se que a Solução Alternativa 
Norte é menos permeável em relação à Solução Alternativa Sul, dado que tem menos viadutos (2 vs. 
5) e a distância média entre passagens é um pouco maior (cerca de 860 m vs. 770 m). 

Tendo em consideração o referido considera-se a Solução Alternativa Norte como globalmente mais 
favorável para o Trecho do IC5 em estudo.” 

Afigura-se que, na generalidade, os impactes do projecto foram correctamente identificados, tendo 
em atenção as características da área de intervenção e do projecto mas, de acordo com o atrás 
expresso, foi necessário aferir, nos moldes explicitados no ponto anterior, alguns aspectos relevantes 
que nos suscitaram dúvidas. 

Atendendo às características do projecto e às condicionantes biofísicas da região e de ocupação do 
solo descritas no EIA, consideramos que a sua execução terá impactes muito significativos, em 
qualquer das alternativas de traçado estudadas, não só ao nível dos sistemas ecológicos, mas 
também em termos globais (podendo destacar-se os impactes na ocupação actual do solo, com 
efeitos directos e indirectos sobre a ecologia). 

Não obstante, face ao atrás exposto, considera-se que a solução globalmente mais favorável, isto é, 
que implicará, em termos globais, impactes negativos menos significativos sobre os sistemas 
ecológicos da área de intervenção, é a solução norte, sendo, pois, este parecer convergente com a 
conclusão do EIA e do parecer do ICNB.  

Entendemos ser de relevar, sinteticamente, os aspectos que justificam esta conclusão: 

- a área correspondente ao traçado alternativo sul apresenta maior valor natural do que a área 
correspondente ao traçado norte, nomeadamente uma maior extensão de habitats relevantes; 

- trata-se de uma área mais virgem, com níveis de ocupação e de intervenção humana mais baixos 
do que a área norte;   

- o efeito de fragmentação de habitats e de populações da fauna será mais elevado caso se opte pelo 
traçado sul.  

A conjugação destas características e condicionantes determina a necessidade de salvaguardar esta 
área dos impactes negativos que a execução do projecto implicaria, justificando a opção pela solução 
alternativa norte.  

Nestes moldes, considera-se ser de emitir parecer favorável à construção da via no traçado norte 
proposto, condicionado ao obrigatório e estrito cumprimento das medidas de minimização atrás 
referidas e das que resultam do parecer do ICNB, transcrito na íntegra no anexo a este parecer. 
Relativamente aos Planos de Monitorização propostos no EIA para este descritor, estes deverão ser 
revistos de acordo com as propostas contidas no referido parecer do ICNB. 
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6. SELECÇÃO DE TRAÇADOS 
 
Do ponto de vista da análise comparativa entre as soluções alternativas, o resultado da avaliação 
efectuada pode sistematizar-se tal como apresentado no quadro seguinte. 
 
 

Quadro 11: Análise comparativa das soluções em avaliação 

Factores Ambientais/Itens 
Solução menos 

desfavorável 
Geologia e Geomorfologia Norte 
Solos e Uso do Solo Agrícola Norte 
Uso do Solo Norte 
Recursos Hídricos  Sul 
Ecologia Norte 
Paisagem - 
Qualidade do Ar indiferente 
Ruído Sul 
Ordenamento do Território Norte 
Socioeconomia Norte 
Património Sul 

 
 
 
7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
A consulta Pública decorreu durante 31 dias úteis, de 23 de Dezembro de 2009 a 5 de Fevereiro de 
2010, tendo sido recebidos 12 pareceres/exposições, apresentados pelas entidades que a seguir se 
discriminam, dos quais se apresenta uma síntese: 
 

A) Entidades: 

 
• Direcção Geral de Energia e Geologia: 
 
Comunica que não vê inconveniente na implementação do referido projecto, por não se verificar 
sobreposição da área do estudo, com áreas afectas a recursos geológicos com direitos concedidos 
ou requeridos. 
 
• ANA - Aeroportos de Portugal: 
 
Informa que apesar de parte do Trecho do IC5 estar em área afecta às condicionantes aeronáuticas 
do aeródromo de Alijó, “não é previsível” que as infra-estruturas que compõem a referida via 
rodoviária interfiram com as mesmas. 
Muito embora seja necessária a balizagem dos elementos componentes e complementares da via em 
causa, que se enquadrem nas definições de obstáculo à navegação aérea previstas na Circular de 
Informação Aeronáutica nº.10/03, de 06 de Maio, salienta-se a previsibilidade de impactes 
paisagísticos daí resultantes. Deverá ainda ser estabelecido um programa de monitorização e 
manutenção, tendo em vista assegurar a sua permanente bom estado e funcionamento ininterrupto. 

 
 

• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações: 
 
Refere que em resultado da análise à zona onde incide o projecto em apreço, na perspectiva da 
identificação de condicionantes que possam incidir sobre essa zona, decorrentes da existência de 
servidões radioeléctricas constituídas ou em vias de constituição, ao abrigo do Decreto- Lei nº. 
597/73, de 07 de Novembro, se verificou não estar essa zona, presentemente sujeita a qualquer 
condicionamento decorrente da existência de ligações hertzianas ou centros radioeléctricos, com 
servidão radioeléctrica associada, assim não coloca objecção à implementação do projecto em 
causa. 
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• Turismo de Portugal: 
 
Salienta o contributo deste projecto para a melhoria das acessibilidades à região do Douro, um dos 
pólos de desenvolvimento turístico previstos no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), 
assumindo, por esta via, um impacte positivo significativo para o sector do turismo. Não se estimam 
potenciais impactes negativos em empreendimentos turísticos existentes ou previstos, nas tipologias 
em que o Turismo de Portugal intervém no procedimento de licenciamento. 

 

• ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil: 

Refere os aspectos a serem tidos em conta e contemplados várias fases do Projecto na Declaração 
de Impacte Ambiental:  

1 – Na Fase de Projecto 
a) Realizar uma consulta directa aos Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos 

abrangidos pela área do projecto; 
b) Minimizar o potencial atravessamento de povoamentos florestais pela infra-estrutura de modo 

a que o mesmo não venha a contribuir para o aumento do risco de incêndio florestal na área 
em estudo; 

c) Evitar que o traçado proposto seja implantado em zonas geologicamente instáveis ou sujeitas 
a movimentos de massa em vertentes; 

d) Evitar as situações de estrangulamento de linhas de água de regime torrencial ou com 
reduzida capacidade de vazão, garantindo que o atravessamento de linhas de água não 
aumenta o risco de inundação nas zonas adjacentes à área de implantação do projecto nem 
constitui obstáculo à livre circulação das águas em situação hidrológicas extremas. 

2 – Na Fase de Construção 
a) Elaborar o plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras 

situações de emergência; 
b) Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 

organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência; 
c) Os trabalhos a desenvolver no âmbito do projecto não devem comprometer a 

operacionalidade de acções de Protecção Civil e Socorro devendo ficar asseguradas as 
ligações aos núcleos populacionais existentes ao longo do traçado; 

d) Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, 
corte ou decote de árvores. Estas acções deverão ser realizadas fora do período crítico de 
incêndios florestais; 

e) Adoptar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de 
determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio; 

f) Garantir, como medida preventiva de situações hidrológicas extremas, quando o traçado 
previsto atravesse linhas de água, que o movimento de terras não comprometa a livre 
circulação das águas, recorrendo, se necessário e quando aplicável a caixas ou bacias de 
retenção de sólidos; 

g) Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de 
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento deverão estar 
devidamente assinalados e compartimentados com vista a evitar situações de derrame, 
explosão ou incêndio; 

h) Remover, durante a desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não devendo 
permanecer no local quaisquer objectos que possam originar ou alimentar a deflagração de 
incêndios; 

i) Repor as condições de circulação dos caminhos envolventes após a finalização das obras de 
construções/beneficiação. 

 

3 – Na Fase de Exploração 
a) Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil sobre a implementação do projecto de modo a 

proceder à eventual actualização do Plano Municipal de Emergência e Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra incêndios; 
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b) Assegurar a limpeza anual, por supressão local, de material existente numa faixa lateral de 
terreno confinante com a rede viária de modo a garantir a existência de uma faixa de 
segurança de largura inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento do 
Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 

Refere, ainda, a importância de monitorizar eventuais impactes decorrentes da implantação do 
projecto e das alterações por ele introduzidas no sistema hídrico, deverão ser monitorizadas, na área 
de intervenção os parâmetros: N.º de ocorrências de inundação/cheia e Número de ocorrências de 
movimento de massa em vertentes. 

 

B) Autarquias: 
 

• Câmara Municipal de Alijo 

 
Refere o inegável interesse regional e nacional de que se reveste a Concessão do Douro Interior, 
salientam a mais-valia da Solução Norte (via Caldas de Carlão), comparativamente à Solução Sul (via 
Amieiro), face aos previsíveis impactes negativos decorrentes da materialização do traçado da 
Solução Sul, com a localização da ponte do Rio Tua, sobre uma zona de elevada sensibilidade 
paisagística e ambiental, conforme opinião desfavorável, expressa por parte da freguesia de Amieiro, 
directamente afectada por esses impactes negativos. Ao invés a freguesia de Carlão, mostrou-se 
altamente motivada e defensora desta Solução Norte pela expectativa de melhoria das suas 
condições de acessibilidade, nomeadamente às Termas de Carlão. 

 
• Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 

Verifica que a solução alternativa Norte permite a introdução de um Nó de ligação à E.N.314-1 junto à 
localidade de Brunheda. 

Esta solução melhora a acessibilidade às Caldas de S. Lourenço, Codeçais e Pereiros no município 
de Carrazeda de Ansiães e às Termas de Carlão no município de Murça e a Abreiro no Município de 
Mirandela. 

A introdução de um Nó com a EN 314-1 é fundamental pois melhora as acessibilidades dos 
municípios atrás mencionados sem reduzir as acessibilidades às localidades de Amedo, Areias e 
Zedes uma vez que a via construída pela Câmara de Carrazeda de Ansiães asseguram em boas 
condições a ligação com estas localidades. 

Refere que o suprimento do Nó de Pombal a favor de um Nó com a EN 314-1 para além de aumentar 
a acessibilidade a um maior número de localidades reduz o impacto social/económico que a 
implantação deste Nó acarreta para a localidade de Areias dado a sua  implantação se situar numa 
zona maioritariamente de explorações agrícolas que são a base económica daquela localidade. 

Solução Norte apresenta vantagens quer na melhoria nas acessibilidades (Caldas de Carlão e S. 
Lourenço) bem como em projectos de requalificação, os quais se pretende que venham a ter papel 
preponderante no desenvolvimento económico nos respectivos municípios 

Concluiu a sua opção pela solução Norte sendo factor decisivo a inclusão do Nó com a EN 314-1 
junto à localidade de Brunheda. 
 
Comentário CA: O Nó de ligação à E.N.314-1 não se encontra em avaliação neste procedimento de 
AIA.  No entanto, é referido no Aditamento ao EIA o seguinte: “…refira-se que a Solução Alternativa 
Norte possibilita o desenvolvimento futuro de novas acessibilidades regionais, nomeadamente a partir 
da possibilidade de introdução de um novo Nó de ligação na zona de Brunheda”. 
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• Juntas de Freguesia de Amedo, Pereiros, Pombal e Pinhal do Norte 

 
Manifestam a preferência pela solução Norte, salientando como imprescindível a introdução de um nó 
de ligação na EN 314-1, junto à localidade de Brunheda.   
Mesmo com a anulação do “Nó de Pombal”. 

 

D) Particulares (Sr. Luiz Manuel Sousa Vieira): 

 
O projecto de execução apresentado revela muitas insuficiências. A Alternativa Norte é aquela que 
deverá ser construída face aos elevados custos da Alternativa Sul e ao facto de ser mais limitada em 
termos de integração no desenvolvimento local e de serviços à população e utentes mais limitados. 
Contudo, o projecto de execução sem as alterações a seguir enunciadas é completamente 
inaceitável:  
 
 
Alternativa Norte 
(A metragem e quilometragem referida é aproximada pretendendo apenas identificar os locais em 
questão): 

1. Construção afectando o mínimo possível a paisagem e muros existentes, minimizando a 
utilização de aterro, usando preferencialmente muros de pedra ou gabiões; 

2. Redução da largura da via com a consequente redução da inclinação da estrada na zona do 
Vale do Tua / Tinhela; 

2.1 Conseguir a redução de largura da via dos 12,7 aos 16,3 km com a ponte sobre o 
Tua na zona do Freixo com entrada a uma cota sensivelmente superior (> 310 m aos 
15,6 km), realização de pequeno túnel na zona do Pisco para entrar na zona do vale 
numa cota inferior ( <450 m aos 13 km), utilização da encosta do Tinhela com uma 
morfologia mais favorável e menos agricultores e culturas afectadas (zona do Coro e 
Caldeirão); ou  
2.2 Conseguir a redução de largura dos 12,7 aos 18,7 km elevando mais a cota da 
ponte e usando a encosta do Tinhela; 

3. Realização de nós de acesso para as populações locais: 

3.1 Nó de Carlão na estrada Carlão – Santa Eugénia nos Chãos (PI 11 – km 12,3) 
com beneficiação da estrada Carlão - Santa Eugénia e acesso directo a  
Carlão permitindo o trânsito de veículos de maiores dimensões na zona Nascente de 
Carlão, Franzilhal e Amieiro; 
3.2 Nó junto ao Tua na zona do Freixo/Caldeirão (km 15,5) que possibilitaria a 
substituição da ponte da Brunheda e serviços para as populações junto ao rio que 
vão perder a Linha do Tua e permitir o acesso ao Rio Tua (interesse turístico), mesmo 
que venha a ser construído posteriormente deve ser considerado em termos de 
projecto; 
3.3 Nó de Pinhal do Norte (Pombal) na intercepção da Estrada 341-1 (PS 14 km 18,6) 
que vai permitir o acesso às populações do Norte do concelho de Carrazeda de 
Ansiães; 

4. Zona(s) de serviço/descanso/apoio turístico, associada(s) preferencialmente aos nós a 
construir; 

5. Justa remuneração dos prédios agrícolas afectados bem como medidas que garantam a 
sustentabilidade dos agricultores afectados; 

6. Acção de emparcelamento nos terrenos agrícolas afectados por expropriação ou por acessos; 
7. Plantação de árvores (figueiras e oliveiras) em micro-patamares em caso de taludes muito 

altos e zonas adjacentes; 
8. Levantamento da biodiversidade e exemplares relevantes em termos de variedades de 

videiras, figueiras e oliveiras; 
9. Utilização das camadas mais valiosas das escavações nas zonas adjacentes ao vale do Tua 

desprovidas de solo (com afloramentos graníticos) para a criação de novos terrenos com 
valia agrícola (ex: zona do Soutelinho); 
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10. Criação de grupo técnico de acompanhamento com competência reconhecida; 
11. Implementação e apoio de políticas de desenvolvimento local adequadas com a devida 

integração das acções/medidas de minimização com outras entidades por exemplo: Estrutura 
de Missão do Douro, Entidade para o Desenvolvimento do Vale do Tua (em constituição no 
seguimento das iniciativas ligadas à Barragem de Foz Tua, Câmaras Municipais de Alijó e 
Carrazeda de Ansiães, GAL – Douro Histórico, Museu do Douro, Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Douro, EDP, etc.  
 

Alternativa Sul 
 
As medidas apresentadas são igualmente obrigatórias para o traçado Sul, ou outro qualquer na 
Região, apenas as rectificações de traçado e a localização dos nós seria diferente. 
 
Comentário CA: Muitas das propostas apresentadas constituem alterações ao projecto de execução 
as quais não se encontram em avaliação. Algumas das medidas propostas não se enquadram na 
responsabilidade do proponente, nomeadamente a n.º 11. Outras medidas encontram-se já previstas 
nas medidas de minimização propostas em anexo ao parecer da CA.  
 
 
 
8. PARECERES DE ENTIDADES EXTERNAS 
 
 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
Segundo o ICNB: 
 
O EIA em causa apresenta uma falha muito grave ao não ter analisado a interacção deste projecto 
com o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT), dado que este projecto é datado de Agosto 
de 2009 e a DIA do AHFT é de 11/05/2009. Não só não foi realizada a análise de impactos 
cumulativos entre os dois projectos como nem sequer foi integrada a informação do EIA do AHFT 
relevante para a avaliação de impacte ambiental e escolha de alternativas do IC5. Assim, apesar de 
na avaliação ter sido feito algum esforço nesse sentido, considera-se desde já muito importante que 
os dois projectos sejam analisados em conjunto pelas respectivas empresas, nomeadamente no que 
se refere a medidas de minimização, compensação e planos de monitorização. 

A análise do EIA do IC5 Lote 6.2, complementada com a análise do EIA do AHFT, permitiu concluir 
que a alternativa mais favorável, relativamente ao descritor sistemas ecológicos, é a alternativa norte, 
pelas seguintes razões: 

• menor afectação de habitats com interesse para a conservação (inclusive, possivelmente, de 
habitats prioritários de acordo com o EIA do AHFT). 

• menor efeito de fragmentação de habitats e de populações da fauna, quer resultante do IC5 
quer de projectos complementares à construção do mesmo 

• alternativa com menor valor ecológico, tendo em conta as aves, quirópteros e invertebrados 

• menor ou nula interacção com medidas compensatórias resultantes do AHFT (que atestam o 
maior valor natural da alternativa sul). 

A construção desta alternativa tem impactos significativos ao nível do efeito barreira, pelo que 
deverão ser adaptadas várias passagens para as dimensões mínimas de Larg. 7 m x 3,5 m Alt (Índice 
L x A/Long. = 0,75), de forma a permitir a passagem de fauna de maior porte, nomeadamente lobo, 
javali e corço. Assim, a PS8N e PA3N deverão ser aumentadas para estas dimensões ou, em 
substituição da adaptação da PA3N, aumentar uma PH entre o km 7 e 8,4 para as dimensões 
indicadas. Também deverão ser adaptadas para as estas dimensões as passagens PA5N, PS10N, 
PA7N, PA8N, PA11N, PS17N.  

No caso de vir a ser aprovada a solução sul, deverão ser adaptadas as passagens PS8S e PA3S ou 
aumentar uma PH, em substituição da PA3S, conforme referido para a alternativa norte. Também 
deverão ser adaptadas as passagens PA4S, PA5S, PH 15.1S e uma PH entre o km 17,5 e 18,5 
(PH17.2S, 17.3S ou 18.1S). 

Para ambas as alternativas deverá ser tido em conta o seguinte: 
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• Deverá ser realizado um estudo de presença de Microtus cabrerae, num raio de 200 m 
centrado na estrada, e de inventariação de abrigos de morcegos, num raio de 5 km, cujas 
conclusões definirão as medidas de minimização ou os planos de monitorização adequados. 
Estes estudos deverão ser realizados antes da construção da estrada. 

• As charcas afectadas pela construção do IC5 deverão ser repostas nas proximidades e antes 
da sua destruição. A reposição deverá ser feita tendo em conta o número e a área das 
charcas destruídas e não poderão ser construídas no interior dos nós 

• Deverão ser colocados portões basculantes, ou outra estrutura adequada à fuga de animais 
do corredor vedado, próximos dos nós, em ambos os sentidos, dado serem os únicos locais 
onde a vedação não é completa. 

• As terras sobrantes devem ser disponibilizadas para utilização noutros lotes do IC5 ou para 
outros projectos, antes de ser levado a vazadouro definitivo. Os vazadouros definitivos 
deverão ser preferencialmente locais já intervencionados e degradados, como por exemplo 
pedreiras abandonadas 

• O(s) vazadouro(s) temporários ou definitivos não devem situar-se a menos de 500 m de 
passagens de fauna nem em linhas de água e devem ser objecto de recuperação 
paisagística 

• Nos locais de construção dos viadutos sobre as linhas de água, deverá ser minimizada a 
destruição da vegetação ripícola e a afectação das encostas das mesmas. Após a 
intervenção, a vegetação das margens e das encostas deverá ser reposta. 

• No caso de existirem zonas húmidas na proximidade da estrada (charcas, albufeiras), que 
possam servir como locais de reprodução de anfíbios, deve ser prevista a colocação ou 
adaptação de passagens hidráulicas para servirem como passagem para pequenos animais, 
nomeadamente pequenos mamíferos, répteis e anfíbios.  

• As entradas e saídas das passagens hidráulicas quando em grande desnível, deverão ser 
preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, para permitir a sua 
utilização por pequenos animais 

• Nas passagens hidráulicas que permanecem mais de 6 meses com água, deverão ser criados 
passadiços secos para permitir a sua utilização como locais de atravessamento da estrada 

• As passagens hidráulicas deverão ter chão liso, em cimento ou outro material 

• A desmatação e corte de vegetação arbórea, deverá ocorrer fora do período de reprodução 
das aves (15 de Março a 30 de Junho).  

• Devem ser naturalizadas as bermas dos caminhos nas proximidades das passagens 
superiores, inferiores e agrícolas, com a plantação de arbustos, para fomentar a sua 
utilização pelos animais 

• Devem ser plantadas árvores nas proximidades do traçado, nos troços planos ou em aterro, 
para obrigar as aves a voarem mais alto e não correrem o risco de colisão. As espécies a 
utilizar deverão ser autóctones para a região. 

• Deverá ser elaborado um Plano de Recuperação Paisagística com recurso a plantas 
autóctones adaptadas às condições edafo-climáticas de cada troço do IC5 e à utilização 
pretendida. A manutenção e substituição dos exemplares deverá ser assegurada durante 3 
anos. 

• Quer na fase de construção, quer na fase de recuperação paisagística, devem ser retirados 
os exemplares de espécies exóticas (de acordo com Dec. Lei 565/99 de 21 de Dezembro), 
em particular as invasoras, tais como Acacia e Ailanthus. 

 

Quanto aos Planos de Monitorização, verifica-se que os objectivos e metodologias dos mesmos não 
são as mais adequadas e que deverá ser feito uma integração dos mesmos com outros Planos a 
decorrer na zona, nomeadamente os resultantes dos outros lotes do IC5 e também do AHFT, 
considerando desde já, que o objectivo principal consiste na obtenção de dados relevantes e 
estatisticamente analisáveis de forma a obter conclusões coerentes e significativas sobre o impacte 
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ambiental do IC5 e da aplicação das medidas de minimização. Assim, os Planos de monitorização 
deverão cumprir os seguintes requisitos básicos: 

• Realizar um ensaio que avalie a adequabilidade da metodologia e a robustez e significância 
dos dados obtidos. Esse ensaio e as alterações propostas deverão ser submetidas ao ICNB. 

• Obter uma situação de referência de um ciclo anual, antes de realizada a intervenção 

• Incluir áreas de controlo não relacionadas com o projecto que permitam separar as alterações 
resultantes do projecto das resultantes de outros factores 

• Prolongar-se por um período não inferior 3 anos após o inicio da fase de exploração, sendo 
que o fim do Plano deverá ser determinado pela estabilidade dos dados 

• Realizar análises estatísticas aos dados de forma a obter conclusões significativas 

 

Assim, considera-se o seguinte: 

• Em relação ao Plano de Monitorização da flora e habitats, deverá ser definida uma 
metodologia de percursos e/ou pontos (quadrados), que permita determinar a influência do 
IC5 sobre estas comunidades. Este Plano deverá cumprir todas os requisitos mencionados 
anteriormente. Adicionalmente, deverá ser criado um Plano de Monitorização das zonas 
intervencionadas de modo a determinar a evolução destas áreas e verificar a adequabilidade 
das medidas de minimização. 

• Relativamente ao Plano de Monitorização da mortalidade de animais, considera-se que uma 
frequência mensal da amostragem poderá ser insuficiente para obter dados significativos, o 
que poderá ser verificado através do ensaio. Este Plano só poderá ter início após o inicio da 
fase de exploração devendo cumprir os restantes requisitos. Caso seja escolhida a alternativa 
norte, e dado que esta é paralela a outras estradas, seria importante realizar um Plano de 
Monitorização da mortalidade de animais nestas estradas a iniciar um ano antes da 
construção do IC5, com o objectivo de determinar a influência que o IC5 terá sobre a 
mortalidade de animais nas estradas adjacentes. Este Plano deverá cumprir todos os 
requisitos já mencionados. Adicionalmente, deverá ser definido um Plano complementar de 
Monitorização de tráfego nas estradas adjacentes e no IC5 (em fase de exploração). 

• Relativamente ao Plano de Monitorização das passagens, considera-se que o objectivo do 
mesmo está mal definido. O objectivo deverá ser determinar a eficácia das passagens (saber 
se o IC5 constitui uma barreira á movimentação da fauna) e não apenas a sua utilização. 
Para concretizar esse objectivo é necessário estimar a abundância de fauna existente antes 
da obra e durante a sua construção e exploração, de forma a determinar que proporção 
desses animais utiliza as passagens e saber qual a significância estatística desses 
resultados. A obtenção destes dados pode resultar de um Plano de Monitorização de 
Exclusão de Fauna com o objectivo de determinar se o IC5 constitui uma área de exclusão 
para a fauna. 

• Assim, solicita-se a realização de um Plano de Monitorização da Exclusão de Fauna de 
acordo com o seguinte: 

� Na área de influência do IC5 e em duas zonas de controlo a seleccionar deverá 
ser constituída uma grelha de cobertura de 2x2 Km. Desta grelha serão 
seleccionadas um conjunto de quadrículas 2x2 Km para estabelecer um 
conjunto de estações de armadilhagem fotográfica; 

� Para cada quadrícula devem ser estabelecidas duas estações de amostragem 
que deverão ter em atenção as áreas sensíveis identificadas; 

� Os períodos de amostragem por estação não devem ser inferiores a mês e 
meio em cada trimestre; 

� O Plano deverá iniciar-se um ano antes da fase de início da construção, para 
cobrir o ciclo biológico das espécies e estabelecer a situação de referência da 
monitorização e deverá decorrer pelo menos até 3 anos após terminar a fase 
de construção, devendo o seu fim estar dependente da obtenção de 
estabilidade nos dados obtidos através de adequado tratamento estatístico; 
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� O primeiro trimestre deste Plano de Monitorização deverá corresponder a um 
ensaio no sentido de verificar se o número de quadrículas seleccionadas, se as 
estações de amostragem escolhidas e se o número de parcelas de controlo 
são adequadas e suficientes e se os dados obtidos são bastantes para obter 
um adequado tratamento estatístico. É também nesta fase de ensaio e após o 
tratamento dos dados obtidos que deverão ser determinadas e decididas, se 
for caso disso, quais as alterações a fazer e porquê (justificação). O resultado 
deste ensaio deve ser submetido de imediato ao ICNB para o validar; 

� No caso de se verificar, no primeiro trimestre de amostragem, que as estações 
de amostragem são adequadas, isto é, que obtiveram dados suficientes que 
permitam um tratamento estatístico robusto, ou que as alterações a efectuar 
são pontuais e não irão afectar de forma significativa o tratamento dos 
resultados obtidos e a monitorização subsequente, o primeiro trimestre irá 
corresponder aos primeiros 3 meses do primeiro ano de monitorização; 

� O material a utilizar na armadilhagem fotográfica deverá ser composto por 
câmaras fotográficas digitais que são activadas simultaneamente pela 
detecção de calor e movimento, com disparo inferior a 1 segundo ou em 
alternativa com disparo inferior a um segundo e meio mas com um campo de 
detecção igual ao campo de visão da máquina; 

� Para cada quadrícula 2x2 Km deverão ser estabelecidas duas estações de 
amostragem alternativas para além daquelas que irão ser usadas com o 
objectivo de prevenir a eventual destruição ou alteração significativa das 
condições que presidiram à escolha da estação de amostragem em uso; 

� O Plano de Monitorização deverá fazer um tratamento estatístico dos dados de 
forma a demonstrar o grau de significância estatística das alterações 
detectadas. Este tratamento estatístico deverá ser testado na fase de ensaio; 

� Cópia de todos os dados obtidos, isto é, de todas as fotos obtidas por este 
Plano de Monitorização, deverá ser entregue ao ICNB em suporte digital 

• O Plano de Monitorização de eficácia das passagens deverá seguir as orientações propostas 
para o Plano de Monitorização anterior, isto é, não necessita que todas as passagens 
estejam permanentemente a ser monitorizadas ao longo do tempo e será no ensaio, 
fundamentalmente, após verificar se os dados obtidos são bastantes para obter um adequado 
tratamento estatístico, que deverá ser definido o esforço de amostragem. Deverão ser 
amostradas diversos tipos de passagens com o objectivo de determinar a eficácia das 
mesmas para as várias espécies ou grupos de animais. A eficácia das passagens deverá ser 
analisada tendo em conta os dados obtidos no Plano de Monitorização anterior; 

• A utilização de máquinas fotográficas, em detrimento de outros métodos, tem a grande 
vantagem de possibilitar a obtenção de uma grande quantidade de dados com um esforço 
relativamente baixo. A degradação, vandalização ou roubo deste material pode ser 
minimizado recorrendo a mecanismos de protecção e de dissimulação das máquinas, á 
utilização de flash de Infra-vermelho (não detectável pelo olho humano) e ao planeamento da 
colocação das máquinas, quer criando locais mais seguros/escondidos nas estruturas da 
estrada (ex. nas passagens), quer ponderando cuidadosamente o local de colocação das 
máquinas. A utilização das máquinas permite igualmente obter dados de uma grande 
variedade de fauna e em condições climatéricas mais desfavoráveis do que outros métodos. 

• Com excepção da fase de ensaio, deverá ser entregue um relatório anual de cada Plano, 
simples, directo e conciso. Estes relatórios deverão ser entregues ao ICNB até 60 dias após a 
última amostragem. No final dos 3 anos, e independentemente da continuidade dos Planos, 
deverá ser entregue um relatório complementar com a análise conjunta de todos os dados, 
com conclusões suportadas estatisticamente e propostas de medidas de minimização, 
compensação ou definição de Planos de Monitorização, se necessário. 

 
Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional (ERNRAN) 
 
Refere a necessidade do proponente dirigir requerimento à ERNRAN, salientando a forma como 
deverá fazê-lo. 
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9. CONCLUSÃO 
 
 
O presente parecer constitui o parecer final do procedimento N.º 2165 de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) do projecto “IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 
(projecto de execução)” e é emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.  
 
O IC5 integra-se na Rede Nacional Complementar conforme definido no Plano Rodoviário Nacional, 
com desenvolvimento entre Póvoa do Varzim e Miranda do Douro e tendo como pontos intermédios 
de passagem Famalicão, Guimarães, Fafe, Vila Pouca de Aguiar, Murça, Vila Flôr, Alfândega da Fé e 
Mogadouro. 
 
O projecto do IC5 – lanço IP4/IP2, com cerca de 46 km, foi sujeito a procedimento de AIA em 2003. 
Segundo a concessionária, no desenvolvimento do traçado em Projecto de Execução e tendo por 
base a solução aprovada em AIA, verificaram-se algumas dificuldades construtivas, bem como 
algumas situações de risco especialmente na zona de travessia do Tua. A ponte projectada 
apresenta um comprimento de 780m e uma altura máxima de 200m, e consequentemente um 
elevado custo. Assim, a concessionária decidiu estudar traçados alternativos, ainda que isso 
implicasse sair do corredor aprovado em sede de AIA, implicando a realização de um novo 
procedimento de AIA.  
 
O Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 do IC5 em avaliação localiza-se no concelho de Alijó (freguesias 
de Pegarinhos, Carlão e Amieiro), distrito de Vila Real e no concelho de Carrazeda de Ansiães 
(freguesias de Pinhal do Norte, Pombal e Amedo), no distrito de Bragança. 
 
A análise técnica do EIA efectuada pela Comissão de Avaliação (CA) tem por base os pareceres 
emitidos pelas entidades que constituem a CA. Para complementar a análise técnica efectuada pela 
CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Autoridade Florestal Nacional; Direcção–
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, Energias de Portugal, S.A. e Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (acordo 
com o estipulado no N.º 7, Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março), tendo apenas sido 
recepcionado o parecer do ICNB o qual consta do Anexo 3 deste documento.  
 
No âmbito do procedimento de AIA em apreço, foi, ainda, realizada uma consulta pública, que 
decorreu durante 31 dias úteis, entre o 23 de Dezembro de 2009 a 5 de Fevereiro de 2010, tendo o 
respectivo relatório sido elaborado pela Autoridade de AIA e analisado pela CA.  
 
No EIA foram estudadas duas Soluções Alternativas (Solução Norte e Solução Sul) para o Trecho do 
IC5 a desenvolver entre Carlão (km 7+000) e o Nó de Pombal. 
 
As duas soluções apresentam uma caracterização de ocupação do solo muito similar, de orografia 
acidentada, com predominância, essencialmente, de culturas anuais, olival, vinha, floresta de 
produção e protecção e matos. 

A área em estudo apresenta baixo grau de concentração urbana, onde a população está distribuída 
por lugares de pequena dimensão. A maior parte da população reside em lugares com menos de 
500 habitantes e onde os principais aglomerados são as sedes de concelho, não ultrapassando os 
2.500 habitantes. 

 
Os principais impactes positivos do projecto prendem-se essencialmente com os seus objectivos, 
nomeadamente do IC5, quando completo, assegurar a ligação entre o IC1 em Póvoa do Varzim e a 
fronteira espanhola, em Miranda do Douro, promovendo ainda, a articulação com o IP4 e o IP2, 
melhorando as acessibilidades ao interior do país e em particular aos concelhos da região nordeste 
de Trás-os-Montes. 
 
Importa também referir que, globalmente, o conjunto de condicionantes, bem como das medidas de 
minimização, já identificados, poderão contribuir para a minimização dos principais impactes 
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negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o 
Projecto. 

Em termos de análise comparativa de soluções para o IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho 
Carlão / Pombal - Lote 6.2, verifica-se que a Solução Norte apresenta-se menos desfavorável para os 
seguintes 5 factores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do Solo Agrícola, Ecologia, 
Sócio-economia e Ordenamento do Território. Já a Solução Sul apresenta-se menos desfavorável 
para os seguintes três factores ambientais: Ambiente Sonoro, Património e Recursos Hídricos, 
conforme se pode verificar pelo quadro n.º 14, abaixo reproduzido. 

 
Quadro 12:  Análise comparativa global das soluções alternativas do IC5 - Lanço Murça 

(IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - Lote 6.2 

 
Factores Ambientais/Itens Solução menos desfavorável 
Geologia e Geomorfologia Solução Norte 
Solos e Uso do Solo Agrícola Solução Norte 
Uso do Solo Solução Norte 
Ecologia Solução Norte 
Ordenamento do Território Solução Norte 
Socioeconomia Solução Norte 
Qualidade do Ar Indiferente 
Ruído Solução Sul 
Património Solução Sul 
Recursos Hídricos  Solução Sul 

 

  
No que diz respeito à Consulta Pública salienta-se que nenhuma das entidades participantes se opõe 
à realização do projecto, sendo que todas as autarquias que remeteram exposições manifestam 
preferência pela Solução Norte, solução admitida como preferencial também pelo único cidadão 
participante da Consulta Pública. 
 
Quanto ao parecer do ICNB, este conclui que a alternativa mais favorável, relativamente ao descritor 
sistemas ecológicos, é a Solução Norte, pelas razões seguidamente enumeradas, apresentando no 
entanto um conjunto de medidas, condicionantes e planos que deverão ser adoptados: 

• menor afectação de habitats com interesse para a conservação (inclusive, possivelmente, de 
habitats prioritários de acordo com o EIA do AHFT). 

• menor efeito de fragmentação de habitats e de populações da fauna, quer resultante do IC5 
quer de projectos complementares à construção do mesmo 

• solução com menor valor ecológico, tendo em conta as aves, quirópteros e invertebrados 
• menor ou nula interacção com medidas compensatórias resultantes do AHFT (que atestam o 

maior valor natural da alternativa sul). 
 
 
Salientam-se as seguintes questões relativamente à Solução Norte: 
 

• Apresenta menor extensão do traçado implantado em encostas orientadas a norte e nascente, 
reduzindo deste modo a probabilidade de formação de gelo sobre a plataforma, e 
consequentemente a sinistralidade. 

• Desenvolve-se em menor extensão em zonas de declive superior a 10º e está-lhe associado 
um menor excesso de terras a conduzir a depósito. 

• Apesar das ocorrências de projecto de maior gravidade se manifestarem em maior extensão 
em áreas de elevada sensibilidade da paisagem, prevê-se uma menor visibilidade das 
mesmas a partir dos pontos de maior concentração de população face à Solução Alternativa 
Sul, a que acresce um melhor balanço de terras que permitirá o recurso em menor grau a 
áreas de vazadouro com o consequente impacte paisagístico associado. 

• Afecta menor área de Vinha Extreme, cultura de grande importância e à qual estão 
associados maiores investimentos, bem como menor área de Floresta de Protecção, onde se 
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incluem os sobreirais, outros carvalhais e os castinçais, espécies de maior valor face às 
áreas de matos e de pinhal que predominam no território atravessado pelos traçados em 
análise (Ocupação Actual do Solo). 

• Do estudo preliminar das acessibilidades à obra entretanto realizado, estas serão facilitadas 
no caso da construção da Solução Alternativa Norte, dada a maior presença de 
infraestruturas rodoviárias na sua envolvente, sendo este traçado acompanhado a maior ou 
menor distância pelas EM582, EN 314-1 e Via Intermunicipal, o que não acontece 
relativamente ao traçado da Solução Alternativa Sul. Em particular, os acessos para  a 
construção da Ponte sobre o Tua, provocam maiores impactes na Solução Alternativa Sul, do 
que na Solução Alternativa Norte, pelas seguintes razões: 

� A implantação das vias de acesso implicará um maior movimento de terras, 
com necessidade de construção de taludes com maiores dimensões devido à 
maior inclinação das encostas. 

� Na Solução Norte, há um maior aproveitamento de caminhos existentes, 
bastando o seu alargamento em troços significativos. 

� Os acessos à Solução Sul implantam-se sobre áreas mais sensíveis do ponto 
de vista do coberto vegetal, implicando mesmo o abate significativo de área 
de sobreiros. 

 
• A Solução Alternativa Norte possibilita o desenvolvimento futuro de novas acessibilidades 

regionais, nomeadamente a partir da possibilidade de introdução de um novo Nó de ligação 
na zona de Brunheda. Este eventual nó, apenas viável caso se opte pela Solução Alternativa 
Norte, além de promover a acessibilidade às Termas de Carlão e de S. Lourenço, beneficiaria 
as populações localizadas a norte da via onde se incluem aglomerados já pertencentes ao 
concelho de Murça, contribuindo este trecho do IC5 para servir mais um concelho, 
constituindo uma real mais-valia em termos de acessibilidades locais e regionais. 

 

Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os factores em 
presença, a CA emite parecer favorável à Solução Norte, condicionado ao cumprimento pelo 
proponente das condicionantes, estudos, projectos e programas específicos e das medidas de 
minimização indicados no Anexo I do presente parecer. 
 
 
 
 
Agência Portuguesa do Ambiente, Abril de 2010 
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CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO, ELEMENTOS A APRESENTAR EM 
RECAPE, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 
A presente listagem integra os resultados da avaliação técnica do EIA efectuada pela CA, acrescida 
dos resultados da análise dos pareceres externos e da análise dos pareceres e exposições 
recebidos em sede de Consulta Pública. 
 
Neste contexto, enunciam-se de seguida as condicionantes, os estudos, as medidas de 
minimização e os Planos de Monitorização que a CA considera necessários à minimização dos 
impactes negativos identificados para IC5 - Lanço Murça (IP4) / Pombal - Trecho Carlão / Pombal - 
Lote 6.2 (projecto de execução), sem prejuízo de outros que, face ao maior aprofundamento da 
identificação e avaliação de impactes nas fases subsequentes de desenvolvimento do projecto, se 
venham a considerar relevantes. 
 
Apesar de haver condicionantes/medidas com aplicação simultaneamente no âmbito de vários 
factores ambientais, optou-se por as referenciar uma única vez. 
 

A) CONDICIONANTES PARA O PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

1. Desenvolvimento do Projecto de Execução em cumprimento das medidas de minimização 
indicadas. 

2. Realização de um estudo de presença de Microtus cabrerae e de inventariação de abrigos de 
morcegos, conforme proposto no parecer do ICNB. 

3. Concretização dos programas de monitorização indicados, em consonância com as directrizes 
gerais recomendadas, sem prejuízo de outros que se venham a revelar necessários, para efeitos 
de detalhe e concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase 
de exploração. 

 

B) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

 
FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 
 
Sistemas Ecológicos 
 

B1. Deverão realizar-se acções de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores 
e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis 
de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Deverá assegurar-se 
que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação 
das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais 
críticos, designadamente a época de reprodução que decorre genericamente entre o 
inicio de Abril e o fim de Junho. Deverá ser elaborar um Plano de Integração Paisagística 
das Obras, de forma a garantir enquadramento paisagístico adequado que garanta a 
atenuação das afectações visuais associadas à presença das obras e respectiva 
integração na área envolvente. Deverá ainda ser elaborado um Plano de Gestão 
Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das 
obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 
fase da execução das obras, e respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da 
obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo 
empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à 
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aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA 
comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de 
minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. As medidas 
apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra 
devem ser incluídas no PGA, sempre que se verificar necessário e sem prejuízo de 
outras que se venham a verificar necessárias. 

 
 
FASE DE CONSTRUÇÃO 
 

Geologia e Geomorfologia 

B2. Reduzir o volume de materiais provenientes de escavações através quer da sua máxima 
reutilização em aterros, quer de ajustes que optimizem a rasante do traçado.  

B3. Tendo ainda como objectivo reduzir a afectação decorrente do volume de resíduos 
(balanço de terras), poderá ser avaliada a hipótese de recorrer a áreas inundáveis, 
inseridas na futura albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua, através de 
negociação com o proponente deste Projecto e com as entidades que superintendem o 
sector. 

B4. Tendo em vista garantir a estabilidade de encostas e taludes, será de prever a 
necessidade de implementar planos de observação geotécnica ou de monitorização no 
âmbito da estabilidade de vertentes. 

B5. A obtenção de inertes para a obra pode ser minimizada, nomeadamente com a 
reutilização de rochas graníticas provenientes de escavações e que apresentam boas 
características mecânicas, através da sua britagem no estaleiro. 

B6. Deverão ser equacionadas geometrias de nó que se afigurem menos impactantes e que 
ocupem a menor área possível. 

B7. Na obtenção de inertes deverá ser dada preferência a áreas de extracção actualmente 
em funcionamento e devidamente licenciadas, em detrimento da instalação de novas 
explorações, sendo ainda de privilegiar o recurso a materiais geológicos provenientes das 
escavações previstas na própria obra. 

B8. A abertura de acessos deve aproveitar caminhos já existentes. Na ausência de caminhos 
preexistentes, a sua implantação deve ocorrer, sempre que possível, sobre vias que 
possam ser aproveitadas na fase de construção e/ou de exploração do empreendimento.  
 

Solos 

B9. 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; 

B10. No caso de serem utilizadas áreas agrícolas ou com aptidão agrícola para depósito 
temporário de materiais (que devem ser sempre evitadas) estas deverão ser previamente 
decapadas, para posteriormente facilitar a reposição da situação inicial; 

B11. 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, evitando a ocupação e a compactação de solos naturais ou a sua 
desmatação desnecessária e minimizando perturbações nas áreas naturais e fundiárias 
envolventes. A desmatação deverá ser feita, exclusivamente, nas áreas sujeitas a 
terraplenagens, sendo absolutamente necessário, limitar a destruição da cobertura 
vegetal à faixa de ocupação da plataforma e taludes, particularmente nas zonas mais 
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declivosas onde o risco de erosão é elevado e onde deverá ser mantida toda a vegetação 
possível, incluindo a de porte arbustivo; 

B12. O movimento de máquinas e do pessoal afecto à obra deve circunscrever-se ao 
espaço necessário à construção da estrada que abrangerá a área de expropriação. Os 
acessos de obra deverão ser também feitos através da faixa expropriada;  

B13. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à 
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente 
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 
licenciado; 

 

Exploração do Estaleiro e Áreas Associadas 

 

B14. Os estaleiros, parques de materiais e zonas de depósito de terras sobrantes devem 
localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas; devem ser 
privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 
movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os Antrossolos 
e Cambissolos ou os solos classificados da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Os locais de 
apoio à obra, como estaleiros e áreas de vazadouro e empréstimo, não deverão ser 
localizados junto das margens das linhas de água. Deve ser tida em atenção a sua 
proximidade a receptores sensíveis (ao nível do Ruído e Qualidade do Ar); 

B15. Evitar os habitats com maior valor ecológico (sobreiral, povoamentos de pinheiro 
com zimbro, matos autóctones especialmente os que apresentam árvores de carvalho-
negral e zonas ribeirinhas) prevendo a localização dos estaleiros, os acessos temporários 
e os locais de depósito de terras fora deste locais;  

B16. Os estaleiros e áreas de depósito de materiais deverão ser planeados e executados de 
modo a minimizarem as previsíveis alterações nas áreas de recarga dos aquíferos e de 
infiltração máxima; 

B17. Instalação de um sistema de tratamento dos efluentes produzidos no estaleiro ou efectuar-se 
a sua ligação à rede de esgotos mais próxima. Complementarmente instalar sistema de 
recolha de óleos usados das maquinarias utilizadas em obra, de forma a evitar a 
contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas; 

B18. O sistema de tratamento das águas residuais preconizado (incluindo os sistemas de 
controlo) deverá ser observado regularmente, de forma a se identificar eventuais problemas de 
funcionamento. 

B19. Deverá restringir-se a execução de acções poluentes aos locais dos próprios estaleiros. 
Determinadas acções como a limpeza das máquinas e o abastecimento dos camiões com 
combustíveis e outros materiais, deverão ser realizados em locais impermeabilizados e onde 
seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. 

B20. Evitar o arraste ou a deposição inadequada de materiais residuais de qualquer natureza para 
as linhas de água. 

B21. Assegurar que as autobetoneiras não são lavadas na frente de trabalho. Preparar/delimitar 
uma área na frente de trabalho para a lavagem/limpeza das caleiras das autobetoneiras, de 
forma a garantir a não afectação de linhas de água, poços, drenagens, caminhos ou outros 
usos do solo existentes. 
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B22. As lavagens das centrais e das auto-betoneiras deverão ser efectuadas em zona 
pavimentada e impermeabilizada, sendo as águas daí resultantes conduzidas por caleiras para 
tanques de decantação. 

B23. Deverá ser previamente definido a rede de acessos e caminhos a utilizar entre os estaleiros 
e os locais de obra, como forma de restringir a circulação de maquinaria nas áreas e caminhos 
envolventes aos locais de obra, evitando a compactação do solo, nas áreas periféricas à obra 
e a afectação da taxa de infiltração e de recarga dos aquíferos; 

B24. Proceder à escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, resultado da instalação 
de estaleiros ou caminhos de passagem de maquinarias, para restabelecer as condições de 
infiltração e de recarga de aquíferos de modo a não diminuir a sua capacidade de 
armazenamento; 

B25. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

B26. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – 
através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 
naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

Recursos Hídricos 

B27. A intervenção nos órgãos de drenagem deverá ser realizada, se possível no período seco, 
de modo a interferir o menos possível com o escoamento das linhas de água restabelecidas. 

B28. As passagens hidráulicas deverão ser limpas, devendo essa manutenção manter-se para a 
fase de exploração. 

B29. Proceder à monitorização dos recursos hídricos, seguindo as directrizes definidas no Tomo V 
– Síntese de Medidas de Minimização, Gestão Ambiental da Obra e Monitorização. 

B30. Controlo do nível de água das captações localizadas próximo do traçado, em particular nos 
locais onde ocorrem captações nas zonas onde estão previstas as maiores alterações da 
morfologia, nomeadamente nas zonas dos trabalhos associadas às escavações e aterros mais 
significativas; 

B31. No caso de se prever um afluxo significativo de água à obra deverá ser instalado um 
sistema de rebaixamento antes do início dos trabalhos, dimensionado de acordo com a 
altura da coluna de água proveniente do solo (gravitacional), bem como a do escoamento 
superficial e da precipitação directa; 

B32. No caso de ser provável a intersecção do nível freático deverá adoptar-se, na fase 
de projecto, modelos hidráulicos que permitam a determinação da distribuição das 
pressões e velocidades da água nas várias situações climáticas. Como referido no estudo 
geológico-geotécnico, recomenda-se a realização das seguintes medidas: 

- execução de valetas de crista e de banqueta, com a função de protecção dos 
taludes de escavação, relativamente aos fenómenos de ravinamento e 
instabilidades provocadas pela infiltração de água para o interior dos maciços; 

- construção de valetas de plataforma profundas, revestidas nas zonas onde estejam 
previstos drenos de rebaixamento do nível freático, com a função de evitar a 
infiltração de água no pavimento e maciço inferior; 
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- construção de valetas de bordadura em aterros, com a função de evitar o 
ravinamento destes taludes; 

- execução de órgãos de drenagem especiais do tipo “máscara drenante” e “esporão 
drenante”, em locais onde exista afluência de água aos taludes, que possa 
instabilizar os mesmos, quer por ravinamento, quer por erosão interna; 

- execução de drenos de rebaixamento do nível freático, onde se verifique que o 
mesmo se encontra a um nível superior ao da plataforma; 

- execução de valas drenantes transversais ou em espinha na camada inferior ao 
leito de pavimento das escavações onde se verifique a presença de água de origem 
subterrânea, nas proximidades da rasante; 

- execução de valas drenantes transversais ou em espinha, em todas as zonas de 
transição aterro / escavação onde se verifique que o nível freático está próximo da 
superfície; 

- execução de valas drenantes longitudinais e eventuais camadas drenantes, na 
fundação de aterros, onde se verifique a possibilidade de afluência de água. Deverá 
ainda proceder-se à devida drenagem do pé de talude dos aterros, evitando a 
acumulação de água nestes pontos; 

- revestimento vegetal de todos os taludes com inclinação igual ou inferior a 1/1.5 
(v/h). 

- De modo a evitar a contaminação dos órgãos de drenagem por materiais de fina 
granulometria, e com vista a prevenir fenómenos de erosão interna, deverá ser 
sempre utilizada manta geotêxtil filtrante, com porometria e resistência adequadas 
ao tipo de aplicação em questão. 

- Todos os dispositivos de drenagem aplicados, deverão conduzir as águas colhidas a 
pontos de drenagem natural, directa ou indirectamente, através de órgãos de recolha e 
condução de águas, garantindo a inexistência de zonas de deficiente escoamento que 
possam vir a causar eventuais prejuízos à obra. 

- A desmatação deve restringir-se ao estritamente necessário e se possível ser feita 
apenas nas áreas sujeitas a terraplenagens, sendo necessário, limitar a afectação 
da cobertura vegetal à faixa de ocupação da plataforma e taludes. 

- Minimizar o tempo de exposição dos solos sem vegetação aos agentes erosivos. 

- Aquando da construção dos viadutos e pontes considerados deverá, sempre que 
possível, ser colocada uma protecção no tabuleiro que retenha os resíduos de betão 
e outros resíduos que possam a vir a ser produzidos; 

- A realização dos pilares deverá ser realizada com o maior cuidado possível e de 
forma o mais contida possível de modo a minimizar a alteração do terreno 
envolvente aos pilares; 

- Nos pilares em se preveja a utilização de lamas bentoníticas deverá garantir-se que 
não há espalhamento das lamas quer para o solo quer para as linhas de água de 
modo a evitar a sua impermeabilização; 

- Deverão ser adoptados procedimentos adequados de tratamento e eliminação das 
lamas bentoníticas. Um dos processos mais comuns é a separação da fracção 
sólida e líquida, resultando água limpa (que poderá ser reutilizada em obra para 
rega de caminhos, por exemplo) e lamas espessas, que poderão ser encaminhadas 
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para o depósito de terras sobrantes utilizado em obra, dado que se trata de um 
resíduo não perigoso, de acordo com o Código LER - Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Março (código 10 500 – lamas e resíduos de perfuração); 

- Proceder à limpeza de linhas de água, drenagens, caminhos, campos agrícolas ou 
outros locais, especialmente quando em áreas não expropriadas, sempre que se 
verifiquem derrames, escorrências ou rejeições inadvertidas de polímeros; 

B33. Repor em toda a envolvente a situação inicial após as afectações temporárias. 
Deverão ser removidos todos os materiais de obra, o solo deverá ser regularizado, 
escarificado ou gradado de forma a acelerar a sua recuperação e a potenciar o 
aparecimento da vegetação, de acordo com o Projecto de Integração Paisagística a 
executar. 

B34. Proceder à limpeza de todos os órgãos de drenagem, de forma a evitar a ocorrência 
de obstruções ao escoamento. 

 

Qualidade do Ar 
 

B35. Para que seja possível a minimização das perturbações causadas pela emissão de 
poeiras e material particulado deverão ser cumpridas, as seguintes recomendações: 

- Limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente quando nela 
forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais, no sentido de evitar a 
acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 
circulação de maquinaria e de veículos afectos à obra; 

- Aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos, da área afecta 
à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras 
(acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à 
obra, zonas de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de materiais 
residuais da obra, zonas de escavação, etc.); 

- Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de 
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos 
ou do tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante 
a carga, a adopção de menores alturas de queda durante a descarga, a cobertura e 
a humidificação durante a armazenagem na área afecta à obra; 

- Transporte cuidado de terras e outros materiais de construção, que deverá ser feito em 
camiões com cobertura, de modo a reduzir as emissões de partículas; 

- Se possível, deverá ser utilizado betão e betão betuminoso pronto na realização das 
obras de construção, procurando evitar a instalação destas centrais, minimizando 
assim os impactes relacionados com a emissão de partículas e poluentes gasosos a 
partir destes locais. 

B36. Recomenda-se a elaboração de um programa de faseamento da obra de modo a 
minimizar o tempo de exposição de superfícies com o objectivo de evitar a erosão eólica.  

B37. Antes do início da execução dos trabalhos deverá ser feita uma programação cuidada 
dos trajectos até aos locais das obras. Assim, a escolha dos percursos deverá ter em conta os 
períodos de maior circulação automóvel na área envolvente, para além de outros aspectos 
como a escolha de vias asfaltadas em melhor estado de pavimentação, o que permite 
assegurar uma menor emissão de poeiras e de gases poluentes para a atmosfera, ao mesmo 
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tempo que reduzem o consumo de combustível pelos veículos em virtude das boas condições 
de circulação. 

Ambiente Sonoro 
 

B38. Nas zonas consideradas mais susceptíveis de sofrer impactes negativos na fase de 
construção, isto é, nas zonas com ocupação sensível ao ruído situadas na envolvente da 
Solução Alternativa Norte (entre cerca do km 9+000 e o km 9+200, lado direito do traçado; 
entre cerca do km 18+940 e o km 19+100, lado direito do traçado; e entre cerca do km 
22+600 e o km 22+800, lado esquerdo do traçado) recomenda-se que as operações de 
construção, sobretudo as mais ruidosas, tenham lugar apenas no período diurno, 
conforme legislação em vigor.  

B39. As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além daquele intervalo de tempo, 
nomeadamente no período nocturno, sábados, domingos e feriados, mediante licença 
especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pelas Câmaras 
Municipais abrangidas pelo projecto, conforme estabelecido no artigo 15º do Decreto - Lei 
nº 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007.  

B40. Os habitantes e os utilizadores de instalações situadas dentro de uma faixa de 
proximidade ao limite do traçado da via, de cerca de 200 m, deverão ser informados sobre 
a ocorrência das operações de construção. A informação deverá incluir a hora de início 
das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração. Em particular, deverá 
especificar as operações mais ruidosas bem como o início e o final previstos. Deverá, 
ainda, incluir informação sobre o projecto e os seus objectivos;  

 
Sistemas Ecológicos 
 

B41. Preservação da vegetação natural - Evitar a destruição da vegetação mais 
relevante, destacando-se a área ocupada por zonas de sobreiral (km ≈ 16+000 – 16+800 
na Solução Alternativa Norte; e as zonas ribeirinhas e zonas adjacente (km ≈ 15+900 – 
16+000 na Solução Alternativa Norte. Recomenda-se portanto, que a afectação destas 
áreas seja minimizada não sendo utilizadas como área de instalação de estaleiros ou de 
outras infra-estruturas associadas à obra e seja evitada a abertura de acessos que não 
sejam estritamente necessários. As áreas de instalação de eventuais estaleiros (além do 
já previsto no início dos traçados) devem preferencialmente ocorrer em zonas mais 
degradadas ou artificializadas, evitando-se ao máximo zonas naturais ou semi-naturais. 
Aconselha-se ainda a limitação da circulação de veículos pesados e de maquinaria ao 
menor número de trajectos possível dentro da área do projecto, evitando a consequente 
afectação da vegetação existente. No caso de existir necessidade de levar a depósito 
terras sobrantes, a selecção dessas zonas de depósito deve excluir as áreas onde 
possam ser afectadas espécies de flora protegidas por lei e zonas de vegetação mais 
relevante. 

B42. Diminuição do risco de incêndio - Na fase de construção deverão ser adoptados 
comportamentos com menor probabilidade de gerar focos de incêndio, nomeadamente, 
não deixar no local os resíduos verdes resultantes da desmatação, em especial, durante o 
período estival, devendo estes ser encaminhados rapidamente para os destinos finais, 
bem como a manutenção de faixas sem vegetação junto ao traçado. Deverá ser interdita a 
queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos. No caso de ocorrência de incêndio, 
deverão ser activados os procedimentos de emergência adequados, constituindo-se o 
Plano de Emergência como um dos elementos integrantes do Plano de Acompanhamento 
Ambiental. 

B43. Criar corredores de vegetação - Nas áreas de maior interesse florístico e 
conservacionista, a implementação de corredores visa a minimização do efeito de barreira 
promovendo a dispersão das populações vegetais tanto ao nível das sementes como de 
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agentes polinizadores. Sugere-se o aproveitamento das PH’s para este efeito, sendo que 
no âmbito do Projecto de Integração Paisagística que constitui o Volume 9 do Projecto de 
Execução foi já prevista a plantação de espécies na envolvente às PH’s, também com a 
função de encaminhar os animais para as mesmas. Foi ainda reforçada a plantação em 
algumas zonas para assegurar a dispersão de sementes e de agentes polinizadores, 
nomeadamente: Solução Alternativa Norte: km 16+150 (biótopo – sobreiral);  

B44. Realização de acções de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal envolvido 
na construção da via, com o objectivo de alertar para pequenas acções de minimização do 
impacte da obra, como por exemplo evitar o atropelamento dos animais, assim como da 
importância da conservação dos valores naturais (habitats e espécies); 

B45. Limitar a perturbação aos locais estritamente necessários, nomeadamente em 
relação à circulação de veículos, abertura de novos acessos, área de extracção ou 
depósito de terras ou inertes. Relativamente ao lobo, considera-se importante a 
minimização dos impactes durante esta fase na parte inicial do traçado, até ao km 9+000, 
através do condicionamento dos trabalhos de construção que impliquem maior 
perturbação (e.g. uso de explosivos) entre os meses de Maio e Agosto, inclusive; 

B46. Recuperar o habitat nas zonas mais afectadas pela obra, sendo especialmente 
importante a vegetação ripícola e a vegetação mais desenvolvida associada às linhas de 
água. 

B47. - Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais - Os estaleiros e parques de 
materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas; 
devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou 
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os 
seguintes locais:  

Áreas do domínio hídrico;  
Áreas inundáveis;  
Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
Perímetros de protecção de captações;  
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 
(REN)  
Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza;  
Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
Áreas de ocupação agrícola;  
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
Zonas de protecção do património.  

 
B48. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a 

legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento. 

B49. - Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos - Os trabalhos que envolvam 
escavações a céu aberto e movimentação de terras deverá ser executados de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir 
a erosão hídrica e o transporte sólido. Caso haja necessidade de levar a depósito terras 
sobrantes, a selecção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:  

- Áreas do domínio hídrico;  
- Áreas inundáveis;  
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- Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
- Perímetros de protecção de captações;  
- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 
(REN)  
- Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza;  
- Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
- Áreas de ocupação agrícola;  
- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
- Zonas de protecção do património.  
obras deverão ser respeitados os seguintes aspectos para a selecção dos locais de 
empréstimo:  
As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, 
para minimizar o transporte;  
As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  
- terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;  
- zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de protecção de 
captações de água;  
- áreas classificadas da RAN ou da REN;  
- áreas classificadas para a conservação da natureza;  
- outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afectar espécies de 
flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
- locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
- locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
- áreas com ocupação agrícola;  
- áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
- zonas de protecção do património.  
 
B50. Construção e Reabilitação de Acessos – Deve privilegiar-se o uso de caminhos já 

existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de 
novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das 
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

B51. Fase final da execução das obras – Deverá proceder-se à desactivação da área 
afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e 
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das 
condições existentes antes do início dos trabalhos e proceder-se à recuperação 
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de 
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.  

B52. Evitar o derrame de substâncias tóxicas ou de outras substâncias poluentes para o 
solo ou linhas de água, tais como óleos lubrificantes, combustíveis, e outras; 

 

ICNB 

B53. Deverão ser adaptadas várias passagens para as dimensões mínimas de Larg. 7 m 
x 3,5 m Alt (Índice L x A/Long. = 0,75), de forma a permitir a passagem de fauna de maior 
porte, nomeadamente lobo, javali e corço. Assim, a PS8N e PA3N deverão ser 
aumentadas para estas dimensões ou, em substituição da adaptação da PA3N, aumentar 
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uma PH entre o km 7 e 8,4 para as dimensões indicadas. Também deverão ser adaptadas 
para as estas dimensões as passagens PA5N, PS10N, PA7N, PA8N, PA11N, PS17N.  

B54. As charcas afectadas pela construção do IC5 deverão ser repostas nas 
proximidades e antes da sua destruição. A reposição deverá ser feita tendo em conta o 
número e a área das charcas destruídas e não poderão ser construídas no interior dos nós 

B55. Deverão ser colocados portões basculantes, ou outra estrutura adequada à fuga de 
animais do corredor vedado, próximos dos nós, em ambos os sentidos, dado serem os 
únicos locais onde a vedação não é completa. 

B56. As terras sobrantes devem ser disponibilizadas para utilização noutros lotes do IC5 
ou para outros projectos, antes de ser levado a vazadouro definitivo. Os vazadouros 
definitivos deverão ser preferencialmente locais já intervencionados e degradados. 

B57. O(s) vazadouro(s) temporários ou definitivos não devem situar-se a menos de 500 
m de passagens de fauna nem em linhas de água e devem ser objecto de recuperação 
paisagística 

B58. Nos locais de construção dos viadutos sobre as linhas de água, deverá ser 
minimizada a destruição da vegetação ripícola e a afectação das encostas das mesmas. 
Após a intervenção, a vegetação das margens e das encostas deverá ser reposta. 

B59. No caso de existirem zonas húmidas na proximidade da estrada (charcas, 
albufeiras), que possam servir como locais de reprodução de anfíbios, deve ser prevista a 
colocação ou adaptação de passagens hidráulicas para servirem como passagem para 
pequenos animais, nomeadamente pequenos mamíferos, répteis e anfíbios.  

B60. As entradas e saídas das passagens hidráulicas quando em grande desnível, 
deverão ser preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, para 
permitir a sua utilização por pequenos animais 

B61. Nas passagens hidráulicas que permanecem mais de 6 meses com água, deverão 
ser criados passadiços secos para permitir a sua utilização como locais de 
atravessamento da estrada 

B62. As passagens hidráulicas deverão ter chão liso, em cimento ou outro material 

B63. A desmatação e corte de vegetação arbórea, deverá ocorrer fora do período de 
reprodução das aves (15 de Março a 30 de Junho).  

B64. Devem ser naturalizadas as bermas dos caminhos nas proximidades das passagens 
superiores, inferiores e agrícolas, com a plantação de arbustos, para fomentar a sua 
utilização pelos animais 

B65. Devem ser plantadas árvores nas proximidades do traçado, nos troços planos ou 
em aterro, para obrigar as aves a voarem mais alto e não correrem o risco de colisão. As 
espécies a utilizar deverão ser autóctones para a região. 

B66. Deverá ser elaborado um Plano de Recuperação Paisagística com recurso a plantas 
autóctones adaptadas às condições edafo-climáticas de cada troço do IC5 e à utilização 
pretendida. A manutenção e substituição dos exemplares deverá ser assegurada durante 
3 anos. 

B67. Quer na fase de construção, quer na fase de recuperação paisagística, devem ser 
retirados os exemplares de espécies exóticas (de acordo com Dec. Lei 565/99 de 21 de 
Dezembro), em particular as invasoras, tais como Acacia e Ailanthus. 
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Património 
 

B68. Acompanhamento arqueológico permamente e presencial durante as operações 
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 
depósitos e empréstimos de terras) quer estas sejam feitas em fase de construção quer 
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente 
de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não sejam 
sequenciais mas sim simultâneas.  

B69. Prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de incidência do projecto 
que apresentavam reduzida visibilidade, áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e 
depósito de terras, acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido 
prospectadas nesta fase de avaliação.  

B70. Antes da obra ter início deve ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.  

B71. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento 
arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas de minimização 
complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios 
arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 
comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar.  

B72. Sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 100m da área de intervenção do 
projecto, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. As ocorrências 
situadas a menos de 50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis.  

B73. Pinhal do Norte 3 (nº 12): Sondagens arqueológicas de diagnóstico manuais numa 
fase anterior ao início dos trabalhos com uma área total de 80 m2. Caso as sondagens 
revelem a existência de contextos arqueológicos conservados deverá ser realizada uma 
intervenção arqueológica em área, nas zonas afectadas directamente pelo projecto.  

B74. Figueirinha 1 (nº 6): Levantamento pormenorizado da Alminha e posterior 
trasladação concretizado da seguinte forma: limpeza geral do edificado; registo fotográfico 
exaustivo; descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção; 
transporte cuidado da alminha, com acompanhamento arqueológico permanente.  

 
Paisagem 
 

B75. Deverá ser cumprido o definido no Projecto de Integração Paisagística (volume 9, 
do Projecto de Execução); 

B76. Os muros de suporte a construir deverão ser revestidos de pedra da região, 
recomendando-se a utilização da pedra utilizada nos muros dos socalcos destruídos pela 
obra, por forma a minimizar o enorme impacte na paisagem que estes muros apresentam.  

Ocupação do Solo 
 

B77. Recomenda-se que, na construção dos viadutos, a área de trabalho seja restringida 
ao mínimo, correspondente à projecção da estrutura da plataforma; 
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Planeamento e Gestão do Território 

B78. Na construção da ponte sobre o rio Tua e na construção das restantes pontes e 
viadutos, a área de trabalho deve ser restringida ao mínimo, correspondente à projecção 
da estrutura da plataforma. 

B79. Na construção da ponte e dos viadutos deverá ter-se o máximo cuidado para não 
afectar as galerias ripícolas, em especial no atravessamento do rio Tua. 

B80. A camada superficial dos solos da RAN que vierem a ser ocupados pela 
implantação do projecto deverá ser decapada para posterior utilização no revestimento 
dos taludes das estradas. 

B81. Antes da entrada em funcionamento da nova via, deverão estar adequadamente 
restabelecidas as ligações intersectadas, minimizando o efeito de barreira. 

B82. Os espaços afectados pelos acessos temporários acessos deverão ser 
recuperados; as estradas e caminhos danificados em decorrência das obras deverão ser 
reparados. 

B83. Caso venham a ser identificadas áreas de pinheiro bravo afectadas pelo nemátodo 
do pinheiro, a gestão destas áreas, o abate de pinheiro e a utilização de material lenhoso 
deve ser efectuado segundo as normas e orientações definidas na legislação em vigor 
relativa a esta matéria. 

Componente Social 

B84. Na fase de obra deverá ser dada prioridade ao mercado local relativamente ao 
recrutamento de trabalhadores e aquisição de bens e serviços. 

B85. A abertura de acessos à frente de obra deverá ser efectuado de modo a minimizar 
ao máximo a afectação de áreas que não venham a ser expropriadas, em especial áreas 
agrícolas com maior importância. 

B86. As frentes de obra perto de áreas habitadas deverão ser objecto das necessárias 
medidas de segurança e de redução dos incómodos ambientais. Os acessos deverão ser 
assegurados e a funcionalidade dos espaços deverá ser mantida, tanto quanto possível. 

B87. Deverá ser elaborado e implementado um plano de circulação de veículos e 
máquinas afectos à obra que evite tanto quanto possível as deslocações dentro de 
aglomerados populacionais. 

B88. Nas zonas de intersecção da rede viária, deverão ser aplicadas as necessárias 
medidas de segurança e deverão ser divulgados, com a necessária antecedência e 
clareza, os desvios de trânsito, as alterações na circulação rodoviária e pedonal e a 
eventual relocalização de paragens de transportes públicos. 

B89. Antes da entrada em funcionamento da via, deverão estar adequadamente 
restabelecidas as ligações intersectadas, minimizando o efeito de barreira; e deverão estar 
recuperados os acessos temporários, bem como estradas e caminhos danificados no 
decurso das obras. 

B90. Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em edificações e 
infra-estruturas, no decurso das actividades associadas à obra. 

B91. Igualmente deverão ser contemplados processos de compensação aos proprietários 
e arrendatários das áreas agrícolas ou florestais afectadas, quer por ocupação ou 
utilização temporária, quer pelas áreas a expropriar. 
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B92. Deve ser montado um sistema de encaminhamento de queixas e reclamações, de 
modo a permitir aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras e equacionar a 
necessidade de implementação de novas medidas. 

Gestão de Resíduos 

B93. Implementação do definido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD). O PPGRCD deve estar disponível no local da obra, 
para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos 
os intervenientes na execução da obra; 

 
ANA – Aeroportos de Portugal 
 

B94. Deverá ser efectuada a balizagem dos elementos componentes e complementares 
da via em causa, que se enquadrem nas definições de obstáculo à navegação aérea 
previstas na Circular de Informação Aeronáutica nº.10/03, de 06 de Maio. Deverá ainda 
ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção, tendo em vista assegurar 
a sua permanente bom estado e funcionamento ininterrupto. 

 
Protecção Civil 
 

B95. Elaborar o plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou 
outras situações de emergência; 

B96. Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado 
aos organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência; 

B97. Os trabalhos a desenvolver no âmbito do projecto não devem comprometer a 
operacionalidade de acções de Protecção Civil e Socorro devendo ficar asseguradas as 
ligações aos núcleos populacionais existentes ao longo do traçado; 

B98. Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, 
desflorestação, corte ou decote de árvores. Estas acções deverão ser realizadas fora do 
período crítico de incêndios florestais; 

B99. Adoptar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o 
manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de 
incêndio; 

B100. Garantir, como medida preventiva de situações hidrológicas extremas, quando o 
traçado previsto atravesse linhas de água, que o movimento de terras não comprometa a 
livre circulação das águas, recorrendo, se necessário e quando aplicável a caixas ou 
bacias de retenção de sólidos; 

 
FASE DE EXPLORAÇÃO 
 

Protecção Civil 

B101. Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil sobre a implementação do projecto 
de modo a proceder à eventual actualização do Plano Municipal de Emergência e Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios; 

B102. Assegurar a limpeza anual, por supressão local, de material existente numa faixa 
lateral de terreno confinante com a rede viária de modo a garantir a existência de uma 
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faixa de segurança de largura inferior a 10 metros, designadamente através do 
cumprimento do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 

 

Recursos Hídricos  

B103. Os órgãos de drenagem deverão ser periodicamente sujeitos a uma limpeza de 
modo a minimização situações de colmatação e inundação. 

B104. Dever-se-á manter em boas condições o revestimento vegetal que vier a ser 
executado, como forma de protecção contra a erosão, como por exemplo nas espaldas 
dos taludes de aterro e escavação, bem como na envolvente das bocas de descarga das 
PH. 

B105. Tal como na fase de construção, também na fase de exploração, em caso de 
acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio 
aquático ou para o próprio solo, deverão ser avisadas imediatamente as entidades 
responsáveis; 

Sistemas Ecológicos 

B106. Limpeza das bermas - As bermas da via deverão ser sujeitas a limpeza periódica, 
de forma a evitar a acumulação de biomassa e o aumento de risco de incêndio.  

B107. Cortinas de vegetação - Deverão ser instaladas cortinas de vegetação com 
espécies da flora autóctone de modo a diminuir o impacte visual da infra-estrutura 
rodoviária nas zonas de maior sensibilidade e visibilidade, que funcionarão igualmente 
como zona tampão e de filtragem dos poluentes resultantes do tráfego automóvel, tal 
como preconizado no PIP.  

B108. Mortalidade – Deverá ser adaptada a vedação a instalar ao longo de todo o traçado 
para impedir o acesso de pessoas à rodovia, impedindo também o acesso da maioria dos 
animais, conforme previsto no Projecto de Execução. A sua implementação deverá ser 
devidamente articulada com passagens para a fauna, podendo mesmo a vedação guiar os 
animais até às passagens. Deverá ser impedida a passagem de animais de todos os 
grupos faunísticos através da implementação de duas redes de arame sobrepostas. Antes 
da implementação da vedação deve ser efectuada uma análise de eventuais vedações já 
existentes na área, de modo a evitar a criação de armadilhas entre vedações paralelas ou 
o excessivo número de vedações. Não deverão ser obstruídas as passagens e ribeiras 
existentes e, nas imediações das passagens, a vedação deve conduzir a fauna para a sua 
entrada.  

B109. Efeito de barreira - Deverão ser adaptadas as passagens inferiores e superiores 
necessárias à obra para restabelecimento das acessibilidades e escorrência das águas 
pluviais, de acordo com o previsto no EIA, condicionado às eventuais alterações que o 
ICNB venha a propor. Deverão Introduzir-se estruturas laterais a uma cota superior à do 
solo que permitam a passagem de animais quando se verifica um aumento do caudal, que 
será necessário apenas nas linhas de água que tenham água durante a maior parte do 
ano. O material mais adequado a utilizar para substrato é a terra ou o cimento, uma vez 
que algumas espécies evitam o metal. A existência de refúgios (pedras, troncos 
apodrecidos, entre outros) no interior e a presença de um solo que seja o mais natural 
possível (areia ou rochas) aumenta a eficiência da sua utilização por parte da fauna. As 
entradas devem apresentar linhas de vegetação laterais, de modo a guiar os animais para 
a entrada, conforme previsto no PIP, e ser mantidas desobstruídas de obstáculos, 
apresentar a menor perturbação humana possível e estarem localizadas ao nível do solo. 
A manutenção das vedações e das passagens terá de ser garantida. pois é necessário 
manter a entrada desimpedida de vegetação ou resíduos e verificar as condições gerais 
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de acesso. A implementação das medidas minimizadoras da mortalidade e do efeito de 
barreira deverá ser objecto de acompanhamento por pessoal com formação na área 
ambiental.  

 

 

C) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

 

C.1 Deverão ser previstas medidas de compensação da afectação de montado sobro, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

 

 

D) PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
 

O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas específicos para o factor 
ambiental em causa: Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneas, Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro e Programa de Monitorização dos 
Sistemas Ecológicos. 

D1 – Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos 

O principal objectivo deste programa baseia-se na avaliação da qualidade e da quantidade das 
águas subterrâneas e superficiais na área de desenvolvimento do Lote 6.2 e da sua evolução face 
aos impactes causados pela construção e pela entrada em funcionamento da estrada em estudo.  

Assim, o programa deverá permitir avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos 
impactes negativos previstos nos recursos hídricos; detectar a violação de limites estabelecidos na 
legislação ambiental em vigor; equacionar a necessidade de implantar medidas adicionais e 
introduzir outras correctivas; verificar o funcionamento da drenagem transversal e longitudinal do 
sublanço; e finalmente, obter informação adicional que poderá ser utilizada posteriormente quer na 
reavaliação dos impactes, quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas. 

Deverá ser seguido o Plano de Monitorização proposto no EIA, salientando-se o seguinte: 

• Para a realização da caracterização da situação de referência deverá ser realizada uma 
campanha de monitorização imediatamente antes do inicio da fase de construção. 

• A monitorização durante a fase de construção deverá realizar-se durante todo o período de 
construção faseada por três períodos: 

o Uma campanha no período seco (de modo a caracterizar o pior cenário) – a realizar 
preferencialmente entre os meses de Julho e Agosto; 

o Uma campanha no período crítico (no início das primeiras chuvadas, após o período 
seco) – a realizar aquando da ocorrência das primeiras chuvadas após o período 
seco; 

o Uma campanha no período húmido (de modo a caracterizar o cenário de maior 
escoamento) – a realizar preferencialmente entre os meses de Dezembro e Janeiro. 

• A monitorização durante a fase de exploração deverá realizar-se durante os 2 primeiros 
anos da fase de exploração, faseada por três períodos: 

o Uma campanha no período seco (de modo a caracterizar o pior cenário) – a realizar 
preferencialmente entre os meses de Julho e Agosto; 
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o Uma campanha no período crítico (no início das primeiras chuvadas, após o período 
seco) – a realizar aquando da ocorrência das primeiras chuvadas após o período 
seco; 

o Uma campanha no período húmido (de modo a caracterizar o cenário de maior 
escoamento) – a realizar preferencialmente entre os meses de Dezembro e Janeiro. 

o Após os 2 anos de monitorização, deverá ser avaliada a pertinência de manter o 
plano de monitorização. Caso se justifique deverá ser redefinida a duração e a 
periodicidade do mesmo. 

 

D2 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

 

O Programa de Monitorização de Ruído desenvolver-se-á em duas fases correspondentes aos 
trabalhos de construção e à evolução da exploração do traçado. 

Deverá ser implementado o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, conforme proposto no 
EIA. 

 

D3 – Plano de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

O Plano de Monitorização do factor ambiental Sistemas ecológicos deverá ser revisto e definido em 
acordo com o ICNB e posteriormente remetido para a Autoridade de AIA. 

 


























